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Trollope. Onder dezen naam vermelden gaande en desgeljks een vruchtbaar roman-

wiJFrane
-: es T l

rollope,eeneverdiensteljkeEngelscheschrjfster.Zj werd geborenteHeckfeld
omstreeks hetJaar1779,trad in 1809 in het
huweljk met den advocaat Tl
tomas Anthony
Trollope, die in 1835 overleed, en schreef
naeendrielarigverbljfinAmerika:pDomestic
manners of the Americans (1832; 2de druk
1849)'',e8n boek,datvooralinAmerikagroot
opzien baarde.Voortsleverdezj:,Therefugee
in Amerika (1930,3 dln)''
,- rBelgium and
W estern Germany (1833)'') KThe adventures ofJonathan JeFerson svhitlaw (1836)'',
:,pari
s and the Parisians in 1835 (1836;
2de druk,1843)'',- r'
rhevicarofMTrexhill
(1836;2de 183642dedruk,1860)'',- pvienna
and the Austrians (1831)'',- en rvisitto
Italy (1843,2 d1n)''.Zj overleed teFlorence
den 6den October 1863.
mas ZA Je
AAV:
ope
,te
ee
n zoon Van
deTâo
n eenTrol
verld
iens
ljk
voorgaande
Engelsch

romanschrjvew'
.Hj werd geboren den 29sten
April 1810, studeerde te Oxford en sehreet'
:
rSummer in Brittany (1840,2dln)'',- rsummer in W estern France (1841, 2 dln)''
,-

schrjver.Hj ontving zjneopleiding teW inchesteren Harrpw ,zag zich bjdeposterjen
geplaatst en trad in 1847 op met den roman:
MacdermotsofBallycloran(zdedruk,1866)'/.
Daar dit werk grooten bjval vond,schreed
hj voort op deningeslagen weg en leverde:
DTheKellysandtheO'Ke1lys(1848;6dedruk,
18G6)'', - rlua Vendée (1850,3 d1n)''yXThewarden (1855:nieuwedruk,1870)'',TBar
chester towers (1857, 3 d1n)'',- The
threezlerks (18574laatste druk, 1865),*Docto
vr Thorne (1858,3 dlnl'')- rrheBertrams (1859; 6de drakj1867), - pcastle
ltFr
ichmo
amllld (1860,3 dln;5;edruk,ô1867)'''D
t
?y parsonage(1861,3dln),- prales
of al1 countries (1861)''j - rorley Farm
(186Q,2 dlnqnieuwedruk,1871)'',- nRachel
Raï (4de druk,1863)'',- psmallhouseat
Alllngton(1864)'',- pMissMackenzie(1865)''
r!3elton Estate (1865,3 dln)'',- scan
y0u forgive her? (1865,2 dln)'',- pHalph
the heir (1866),
/,- p'
rhe Claverings(1867,
2 d1n)'',- pluastchronicle ofBarset(1867,
2 dln)''
,- rluotta Schmidt and other stories
(1867)'',- rphineasFinn (1869,2dlnl''
1-

1I
mpressions ofa wandererin Italy (1850; KHe knew he was right (1869, 2 dln; 2de
de druk,1852)'', ,lruscany in 1849 and

druk,1871)'',- rsirHarry HotspurofHumble
'
)r of Bullhampton
1850 (1859)/',= rDecade ofItalign women Thwaite (1810)', - rvick
(1859, Q d1n)''
,- ppaul the Pope and Paul (1870;laatste druk,1875)''
,- rMaryGresley
orhe golden lion of Granpère
the (
iAriar (1860)'',- pphilipgo Strozzi:last (1871)''
days ofo1d Italian liberty (1860),/,- pLenten (1872)'',- r'rhe Eustaee diamonds (1872,
Journey in Umbria and the Marches (1862)', 3 dln)'',- nPhinea:redux (1873)''
,- r'
rhe
story ofthe comm 0nwea1th ofFlorence prime mi
-- plli
nister (1875-1876,4 dln)'',- en
from the earliest independence of the com - TheAmerican Senator(1876)''.Voortsschreef
mune to the fall of the republic in 1531 hj een aantal reisverhalen, zooals: rW est
(1865, 4 dln)'', - en pHistory of Pio IX Indies and Spanish main (1859;7de druk,
(1877,2 dln)''.Keurig zjn wjderszjnetafe- 1869)'' - rNorth America (1862,2 d1n)'',reelen uit het Italiaansche volksleven, ge-

:lr
rravelling sketches (1866):', - pAustralia
s
chetstin:rLaBeata (186142dedruk.1865)'', and New Zealand (1872;3de druk,1875)'/9mMari
etta (1862; 4de druk, 1866)'', - DN8w South MTalesand Qtleensland (1874)'',
11South Australia and W estern Australia
DGiulio Malatesta (1863, 3 d1n)''
,- rBeppo
the conscript (1864,2 d1n)'', - pGemma (1874)'',- en nVictoriaandTasmania(1874)',1
(1866,3 d1n)'',- ptzeonore Casaloni(1868, benevens het verhaal: rllarry Heathcote of
2 d1n)''1- rA siren (1870, 3 d1n)'',- en Gangoil (1874)''. Eene verzameling zjner
Diamond cutdiamond(1875,2d1n)''.Andere ronaans verscheen in 1871 in 11 deelen in de

romans van zjne hand bewegen zich op XCollection''van Taueltnitz.
Engelsch grondgebied, zooals: rLindisfarm
Trom is denaam van een militairmuziekchase (1864, 3 dln)'', - pArtingale Castle instrum ent,bestaande uiteen houten ofkope-

(1867,3 d1n)'',- p'
fhedream numbers(1868, ren cylinder,aan deopeneuiteindenmetkalfs3 d1n)''
,- rrheGarstangsOfGarstangGrange leder gedekt,waaraan men eene meerdere of
(1869, 3 d1n)'',- rDurnton Abbey (1871,3 mindere spanning kan geven.In den laatsten
d1n)'',- en cThestilwinchesofCombeMavis tjd isde trom ten gerievedertamboersaanmerkeljk verkleind.Zj dient t0thetmaat(1872,3 dln)'.
Antkony Trollope,een broedervanden voor- slaan bj hetmarchéren en t0thetgeven van
XIV.

1

TROM- TRUMP.
signalen. De gewone trom wordtop de eene
kalfsvelzjdem et twee tromm elstokken Z0S1agen. Veel grooter is de Turksohe trom ,die
aan beide zjden geslagen wordt,nameljk
aan de eene meteen grooten,m et leder 0mwoelden houten hamer en aan de andere met
el
en
ligt
er stokje.Daar de'muziek van deze
a
leen
bj
hoofdakkoordeninvalt moetdetrommelslager eene groote maatvastheid bezitten.

Tr
T
omlitz,z!eWitgleben.
rom m elvlles,zie Oor.

eenegeduchtenederlaagt0e,waarnaLodewl
jk
X1II van Franktjk hem met de Orde van
St. Michiel en met eene jouden keten begiftigde.Den 16denSeptembervan datJaarbestreed llj aan den ingang van hetkanaalden
Spaanschen generaal Antonio #'Og.:l#o, en
toen hetgevechthieronbeslistbleef,vervolgde

hj den vjand naarDuins,streed tegen hem

den zlsten en Qzsten October en deed hem in

sterk gehavenden toestand dewjknemennaar
Duinkerken. Nadat Cromwellaan het bewind

Trom m ius (Abraham),een bekend Ne- WaS gekomen,Nverd Tromp in 1652 met150
derlandsch godgeleerde,geboren teGroningen schepenuitgezonden om onzekoopvaardjvloot
den 23sten Augustus 1633,studeerde aldaar, te beveiligen.Den 29sten Meiontmoette hj
werd in 1655 proponent volbragteenebuiten- met 50 schepen eene dergeljke vloot onder
landsehe reis, werd achtervolgens predikant den Engelschen admiraalllake,doch omtrent
te Haren en te Groningen,en overleed den de uitkomst van ditgevechtzjn deberigten

Qgsten Mei1719.Hj schreefeene verbetering
der Psalmberjming onder den titel:,1Sagte
verbetering derPsalmrjmenP.DlfAeé ;maar
zjn algemeen bekend en 0ok nu n0g zeer

verschillend.Zjneverderepogingen,om Blake
slag te leveren, waren vruchteloos en hj
keerde met zjne zwaar beschadigde vloot

waaraan hj 28Jaargearbeid heeft.O0k van
de sSeptuagint'' leverde hj een GriekschHebreeuwsch woordenboek (1718,2 dln).
Tromm sdorF (Johann Bartholomaeus),
een verdiensteljk scheikundige, geboren te

(ziealdaar).DochreedsinhetzelfdeJaarwerd
hj wedermethetopperbevelbekleed,en hj

naar hetVaderland terug.Een en ander was
gewaardeerd hoofdwerk is:pconcordantie des oorzaak , dat men hem het opperbevelhebberBjbels (1665- 1700, 3 dln;1750, 3 d1n)'', schap ontnam en dit opdroeg aan d6 Avtyfer

stak in zeemet 70bodems,waaropdeAvyfe ,
Evertsen en de Y idFzonderbevelhebberswaren.
Onze vloot bevond zich in een gebrekkigen
Erfurt den 8sten Mei1770,legde te W eimar toestand en strekte t0tgeleide voor 300koopzich t0e op de artsenjmengkunde, kwam vaarders. Niettemin moesten de Engelschen
in 1794 in zjne geboorteplaats in hetbezit de wjk nemen naarde Theemsjzoodatonze
van de apotheek zjns vaders en zag zich handelsvloot hare bestemming bereikte. In
in 1797 aldaar benoemd t0t hoogleeraar in Februarj van hetvol
jendeJaarzeilde hjuit
de schei- en natuurkunde.Reeds een jaar met 60 schepen en wllde Blake hetuitloopen
te voren had hj er eene pharmaceutisch- uitdeTheemsbelettenidaartoeechterverscheen
chemische schoolgesticht?welke totin 1828 hj te laat, want bj Portland kwamen de
bloeide.In 1823 werd hj directeur van de vloten met elkander in aanraking en er ont-

Koninkljke Académie te Erfurt en overleed stond een hevig gevecht, waarbj de Nederden 8sten Maart 1837.Van zjne geschriften landsche strjdkrachten belemmerd werden
noemen wj:s,systematisches Handbuch der door de aanwezigheid eenerkoopvaardjvloot

Pharmacie (1792;4dedrukj1831)''- psyste- van 150 schepen.Hetgevecht duurde totlaat
matisches Handbuch der gesammten Chemie in den avond en w erd den volgenden m orgen
(Qde druk, 1805- 1820,8 d1n)'',- en pDie hervat,doch Trompm aaktevan dennaderenden
chemische Receptirkunst (5de druk 1845)''. nachtgebruik,om dekoopvaardersveilig door
Ook leverde hj het plournal der Pharmacie het Kanaal te brengen.op den derdenmorgen
(1794-1817)'',dat later onder den titelvan werd hj door Blakeingehaald op de hoogte
XNeuesJournalderPharmacie''t0t1834 werd
voortgezet.

van Beveaier,waarna de beide vloten in een
ontredderden toestand hare havens moesten
Trom p.Onderdezen naam vermeldenwj: opzoeken.Eersttegen h8teinde van Meikon
My ten A'
rzerfdzo/l Tromp,een brroemd Trompmetzjnevlootwederinzeesteken.Den
Nederlandsch admiraal,geboran te Bmelle in 12denJunjaanvaarddehjeenzeeslagtegende
1597. Zjn vader was seheepsbevelhebber in Engelschen onderdeadmiraalsDeaneenM onk,
dienst der Republiek;aan boord bj dezen waarin eerstgenoemde sneuvelde,terwjlM onk
woonde hj op g-larigen leeftjd denslagvöôr den volgenden dag op de hoogte van Duin-

Gibraltarbj,wastegenwoordig bj hetsneu- kerken den strjd hervatte.Tegen den avond
velen van zjn vaderop de kustvan Guinea bevond zich onze vloot in zulk een treurigen

in een gevecht tegen een roofschip en werd staat?dat Tromy hetgeradenachtte,naarde
t
oen qevangen genomen. Na zjn terugkeer W iellngen tewpken.Den 6denAugustus1653
zag hd zich weldra bevorderd t0t luitenant echter,na hetbekomen van versterking,liep

2nvervolgenst0tkapitein van eenfregat,en hj weder met 80 of90 schejen in zee.Op

m 1629 voerde hj hetbeveloverhetschip, den 8sten Augustusgeraakte hpvöörKatwjk
waarop de admiraalPéetA61 sneuvelde.De

slaags met de Engelsche vloot zonderbeslis-

regéring miskende zjne verdiensten en ont- sende voordeelen te behalen.Den volgenden

zette hem van het bevelhebberschap,zoodat dag kwam de W ïf/zhem met n0g 30 schepen

hj t0t 1637 aan wal bleef.Toen benoemde bjstaan,en den loden Augustus,na hetherprins Fredrik A e'llrfk hem tot luitenant. vatten van den strjd,leden de Engelschen
admiraal.In 1639 tastte Tromp de Spaansche eenevolkomenenederlug.Daarbjechterwerd
vloot M n onder Duinkerken en bragt haar Tromp dooreen musketkogelindelinkerborst

TROMP- TRONCHIN.
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getrofen,zûodathj terstond neêrvielen den
geestgaf.De Shtendeden terzjnereereeen
marmeren praalgrafverrjzenin deoudekerk
te Delft.
Covnelin 7'r0-,, desgeljks een beroemd
vlootvoogd en een zoon van den voorgaande.
Hj werdvermoedeljk geboren teRotterdam

om de kust van Frankrjk te bestoken en
keerde met eene koopvaardjvloot n=r het

nam hj deelaan den scheepsstrjdindeMiddellandsche Zeetussehen ran GalenenBodley,
alsmedeaan dien vanden 13denJanuarj1653,
waarin ran Galen sneuvelde,terwjllodley
en Appleton moesten vlugten.Daarna bevorderd t0t schout-bj-nacht, werd hj in 1656
uitgezonden, om Dantzig tegen de Zweden
te beschermen.In 1662 bilveiligde hj eene
koopvaardjvloot,bestemd naardeMiddellandsche Zee en in 1664 tuchtiqde hj de Algerjnsche zeeroovers.Kortvöorhetuitbreken
van den oorlog met den Engelschen koning
Karel 11 bragthj eene retourvlootveilig in
de Nederlandschehavens,en den 13denJunj
1665 was hj tegenwoordig bj den nood-

Na dien tjd volbragt hj n0g een togtnaar

Vaderland terug. De Koning van Engeland
verlangde dezen dapperen vlootvoogd te zien
en verhief hem t0t baronet. In 1676 ondersteunde Tromp de Denen tegen de Zweden,

behaaldeeene glansrjkeoverwinning en ver-

in 1629.Eerst in 1650 vindt men hem ver- overde Ilstad en ChriBtianstad, waarna de
meld als een der scheepsbevelhebbers,uitge- Koning van Denemarken hem metdeolifantszonden om Salee te blokkéren, en in 1652 orde versierde en in den gravenstand opnam.

lottigen zeeslag, waarin het admiraalschip
W assenaar'' in de lucht vloog. Nu werd
Tromp, na het sneuvelen van Kortenaar,in

de Sond,ontrukte Riigen aan de Zweden en

nam vervolgens zjn ontslag.Hj overleed te
Amsterdam den 29sten Mei 1691 en werd te
Delftin hetgrafvan zjn vaderbjgezet.

Trom pet is de naam van een met een
mondstuk voorzien blaas-instrument met een
omvang van 3 octaven, van tenor-c t0t discant-g en met den waldhoorn vermaagschapt.
De noten voor de trompet worden in den
vioolsleutel uit e gezet.D00r een aanzetstuk
kan de toon verlaagd worden.O0k heeftmen
A-,B-,C-,D-,Es-en F-trompetten.De beste

soortisdeventieltrompet,diegewoonljkdrie

kleppen heeft.Detrompetbehoortt0tde oud-

stemuziek-instrumenten.Zj droeg bjdeoude
Grieken den naam van salpLnœ en bj deR0meinen dien van tnba.Zj wasin diedagen

diens plaats luitenant-admiraal, en hj zag regtofniet meer gekrcmd daneenossenhoorn.
zich bj eene tjdeljke afwezigheid van de Trom petboom , zie Cecopia.
Trom petvogel,zie Agami.
Trom sö , een ambt in Noorwegen, ligt
weder onderhem geplaatst,zoodaternajver tusschen de ambten Nordland en Finmarken,
ontstond tusschen dezevlootvoogden en Tromp is in 2 voogdjen verdeeld en telt op ruim
zlyfdr belast met het opperbevel over de
vloot.Na den terugkeervandezen werd Tromp

Fegenseene beschuldiging,dathj deA'
yl/fer 457 D geogr.mj1omstreeks55000inwoners.
m denVierdaagschen Zeestrjd
ietbehoorljk Deevenzoogenoemdekoofdstad,o?heteiland
* n
van dien naam zich verheFend, ls de zetel
.

zou hebben ondersteund,zjn ontslag ontving
en zich op zjn buitenverbljfTrompenburg van een bisschop,heefteenige kerken,eene
bj 'sGraveland vestigde.W egenszjnestad- kweekschoolvanonderwjzers,onderscheidene
houderljke gezindheid hield men hem voorts kerken en fabrieken, een levendigen handel
in 1672 niet geheel onschuldig aan hetver- en bjna 6000inwoners.Hetbisdom Tromsö
moorden van de gebroeders de FGff, doch

heeft eene uitgebreidheid van ruim 2000 D

hiervoor zjn geene grondigebewjzen bjge- geogr.mjlmet183000 zielen.
bragt. Na het sneuvelen van den admiraal
Tronehet (François Denis), een uitstevan Gendtin den slag bj Soulsbaykwam eene kend Fransch regtsgeleerde en de verdediger
verzoening t0t stand ttlsschen de Afxl/fdr en van Lodewqk XFJ,werd geboren te Parjs
Tvomp,waarna laatstgenoemdehersteld werd in 1726, erl
angde a1s yleitbezorgereerlang
in zjne waardigheid,zoodatdiebeideman- grooten roem ,zag zich ln 1789 door de stad
nen den 7den Junj 1673 weder vereenigd Parjs afgevaardigd naarde Nationale Vergawaren in den zeeslxg tegen de Engelsche en
Fransche vloten. Dââr bevond zich Tromp

dering, trad er op a1s voorstander van het
const'
ltlltioneel-m onarchaal beginsel en werd

omsingeld en in groot gevaar, doch btlhet in 1792 d00r den Koning totzjn advocaat
naderen van de.
/l'
yfdrbemoedigdehj dezj- gekozen.Deverdediginq wasgrondiggesteld,
nen m et de w oorden:rH oudtmoed,m annen, xnaarhad geen grooten mvloed.daarzj zich
dââr is Bestevaêr, die komt ons helpenqik binnen de grenzen hield van het regtsgeleerd
za1 hem ook niet verlaten zoolang ik adem terrein.Tentjdevan RobespLerremoestTr0lschep!''endeoverwinningbleefaanonzezjde. cltet de wjk nemen;onder het Directoire
Den 14denJunjwerdhetgevechthervat,het- werd hj lid van den Senaat en onder het
welk denvjanddeedafdeinzen,enden zlsten Consulschap voorzitter van het H0fvan CasJunj np nieuw op dehoogtevan Kjkduin, satie,terwjlaan hem en eenigeandereregtsW aar een hevig gevecht plaats greep tus-

geleerden de redadie werd opgedragen van
schen Teomp en den Engelschen vice-adm iraal den Cûde Civil.Hj overleed den lodenMaart
Rpragge, waarin beiden t0t driemaalt0e van 1806.
Tronchin is de naam van een Fransch
schip 'aoeBten verwisselen en laatstgenoemde
zjn dood in de golven vond.0ok in dezen geslacht, dat in de 16de eeaw zich vestigde
slag bleven de Nederlanders overwinnaars,en te Genève.Daartoe behoûrden:TltlodoreT'ro>kortdaarop werd de vrede metEngeland ge- cAil,geboren te Genève den 17denApril1582.
sloten.In Mei1674 stak Tromp wederin zee Hj werd aldaar hoogleeraar en rectûr der
1*
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académie en behoerde tot de vrienden van zjn groot.Dezefamiliejongeveer30 soorten
den hertog de Ao#c?z.Op de synode te D0r- telleud,behoort te huis in Zuid-A merika.
drecht in 1618 trad hj op a1seen bestrtjder Tropaeolum , zie Ke.s.

derleervanArminiu&',maarjverdetochvoor

Troplong (Raymond Théodore),een ver-

eene vereeniging van alle Protestanten, en diensteljk Fransch regtsgeleerde,geborenden
overleed den 19den November 1657.- Thlo- 8sten October 1795 te St.Gaudens,werd achdore TrplcMl, een uitstekend geneesheeren tervolgens procureur op Corsica, adgocaatgeboren te Genève den Q4sten Mei1709.Hj generaal te Bastia,lid van het H0fvan caswas een groot voorstander van de pokken- satie te Parjs, in 1848 eerste presidentvan
inënting.Zjnvader,dieindeondernemingen bet H0f van appélte Nancy,den 3osten Devan Law zjngeheelevermogenverlorenhad, cember 1852 eerste voorzittervan den Senaat
zond hem naarzjn bloedverwantBolingbroke en den lsten Februarj 1858lid van den Ge-

in Engeland.HierstudeerdedejeugdigeFr/zl- heimen Raad.HjoverleedteParàjsden28:ten

chin te Cambridge,vertrok daarop naar Ne- Februarj 1869. Zjn voornaamste geschrift:
derland en werd een leerling van B oerhaave. DLe droit ttivil expliqué suivant l'
ordre de8

ticlesducode (1833-1858,27 d1n)'',bevat
Nadathj zich te Amsterdam eeniqenttldhad al'
beziggehouden metdcgeneeskundlgepractjk, eene reeks van m onographieën ovcr het buraanvaarddehjin 1750debetrekkingvanpro- gerljk regtin Flankrjk.
Troppau , een voormalig vorstendom in
fessor honorarius te Genève.Zjn roem klom
zoozeer, dat onderscheidene buitenlandsche Silézië,behoortthansgedeelteljk t0tOostenVorsten hem aan hunne dienstzochten te ver- rjk en gedeelteljk totPruissen.Ottokar 11j
binden.Hj werd dan 00k eerste ljfartsbj koning van Bohemen, verhiefditgebied t0t
den bertog ran Orleans.en overleed te Pargs een vorstendom en beleendedaarmede in1261
den 3osten Novem ber 1781. Niet alleen was zjn onwettigen zoon Noolaus.Nadathet0nhj steedsbereid,behoeftigen zonderbetaling der zjne nakomelinçen in devorstendommen
tebehandelen,maarhj ondersteundehen00k Jâgerndorf,Leobschlitz en Troppau was ver-

metgeld. Voltaire,Rousseau,Neeker en Tho- deeld, kwam het in 1461 door aankoop in
mas behoordell t0t zjne vrienden. - Jean bezit van Podiebrad, koning van Bohemen.
Aoàdr/ Tronchin,geboren te Genève den 3den Diens kleinzoon Vietorinus stond het in 1485
October 1710 en 1id van de regéring aldaar. bj ruiling afaan uYatthias Corrisv.
xjdoch de
T0t verdediging van deze zond hjJde rLet- zoon van dezen,Johannes Corrflv:,verkocht
tres écrites à la campayne (1763)''in het het in 1501 aan koning Ladislaus van Bohe-

licht,diedoorRousea. ln zjnepLettresde men en Hongarje,die hetin 1511voorgoed
la montagne''werden beantwoord.Reedsvroeg

toevoegde aan Bohem en.ln 1526 werd het

zag hj zich belast metstaatkundigeonder- dooraartshertog Ferdinand rll Oostenrl
jk a1s

Yandelingen en vervolgens benoemd tot pro- koning van Bohemeninbezitgenomen,waarna
cureur-generaal. Bj de volksbewegingen te het deelde in de lotgevallen van Silézië.In

Genève was hj een tegenstander derdemo. 1613 eindeljk schonk keizerMatthiashetals
cratie, nam ztjn ontslag uitde staatsdienst, een erfeljk mansleen aan het Huis Liechtenmaakte van zjne nliddelen een weldadig ge- dfeïl, dat het n0g heden ten dage bezit.bruik,en overleed te Rolle in W aadtlandden De evenzoo genoemde hoofdstad van Oostenllden M aart 1793.
rjksch Silézië ligt aan de Oppa en aan den
Tropaeoleën is de naam eenertweezaad- Moravisch-silézischen Centraalspoorweg, alslobbige plantenfam ilie uit de orde der Aescu- mede aan den zjtak Troppau- schönbrunn
linen. Zj omvat teedere,saprtlke,o0k win- van den N oorderspoorweg, is de zetel van
dende kraiden met afw isselende, gesteelde, het bestuur, van eene regtbank en van eene
enkelvoudige, schildvormige, gave of hand- Kam er van koophandel,heeftdrie voorsteden
vormig gelobde ofverdeelde bladeren zonder en zes kerken, onder welke zich ééne Prosteunblaadjes.Deokselstaudige,alleenstaande, testantsche bevindt, ecn oud raadhuis, een

op lange stelen geplaatste bloemen zjn vol- gymnasium met eene boekerj, eene reaalkomen en onregelmatig.De kelk isgekleurd, school,eene kweekschoolvoor onderwjzers
overbljvend,vjfspletig en tweelippig;deb0- en eene voor onderwjzeressen,eene handelsvenlip is tw ee-en de onderlip driespletig en

school, een hospitaal, onderscheidene instel-

t0teen spoorverlenyd.De5bloembladenzjn lingen van weldadigheid, vele fabrieken en
op den kelkbodem lngeplant, zittend ofge- bjna20000inwoners.Dezestadwerdgesticht
nageld.De 8 meestalongeljk lange,op den in de 13de eeuw , en men hield er van 20
bloembodem zich verheFende meeldraden hebbenpriemvormigehelmdradenentweehokkige,
overlangs openspringende helmknoppen. Het
bovenstandig en zittend vruchtbeginsel is
meestal drielobbig en driehokkig, en ieder
hok bevateenhangenden,anatropenzaadknop.

October t0t 30 December 1820 een vorsten-

drielobbigebes.dochvergroeitweleenstoteene
twee- of éénlobbige. De zaden hebben geen

tuurkunde,w as in 1835- 1849 leeraaraan de
hoogere burgerschoolte Königstâdt,vestigde
zich aldaar tevena.in 1844 alsprivM tdocent

c
onyrès,waarde monarchen van Oostenrjk,
Prulssen en Rusland zich verbonden t0thet
handhaven van den in 1815 vastgestelden toestand van Europa.
'

Troschel(Franz Hermann),eecverdiensDe stjl is in het midden geplaatst,driekan- teljk beoefenaar der dierkunde en geboren te
tig ofdraadvorm ig en voorzien van een klei- Spandau den loden October 1810,studeerde
nen stempel.De vruchtis oorspronkeljkeene en promoveerde te Berljn in de wis-en nakiemwit. De kiem is regt en de zaadlobben
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in de zoölogie, nadat hj geruimen tjd de
betrekking had bekleed van custos van het
zoölogi8ch muséum , en aanvaardde in 1849
de betrekking van hoogleeraarindedierkunde

de regtspractjk,nam deelaan devrjzinnige
bewegingen van 1820doorhetschrjven van

te Bonn.Behalve talrjke opstellen in tjdschriften schreef hj:osystem derAsteriden
(met Jokann Mûller,1842)'',- rllorae ichthyolggieae (met Johann M ûller 1845- 1849,
3stukkenl''
,- en rDasGebiszderSchnecken

hj in Italië? bezocht er de bibliotheken en

revolutionaire dagblad-artikelen en zag zich
eerlang in ballingschap gezonden. Nu reisde
klooster-archleven en deed in 1826teFlorence

hetgeschriftin hetlichtverschjnen:pl1veltr0 allegorico diDante'',waarindeuitkomsten

van belangrjke geschiûdkundige nasporingen
zjnopgenomen.Nahetvolbrengenvannieuwe
t
ion (1856)''.Voorts bewerkte hj detweede togten leverde hj zjne pstorla d'Italia de1
uitgave van het pHandbuch der Zoölogie medio evo (1839 enz., 13 d1n)'', een werk,
(Tde druk,1871)'9van W ieqmann en Rsthe. dat het tjdperk van 476 t0t aan den dood
zur Begrindung einer natiirlichen Klassifca-

O0k belasttehj zich in 1846metderedactie van Dqnte (1321) omvatten zou, maar niet
verder reikt dan t0t Karel de Grxfe.Hoewel
van hetpArchiv fiir Naturjeschichte''.
Trottoirs noemt men ln steden im groote
dorpen de geplaveide voetpaden, die aan

hi
*
j zeer pausgezind was, belastte men hem

in x
-848 met hetvoûrzittefschap in het revo-

weerszjden ofaan éénezjdevan den rjweg lutionair ministérie,en hj bekleedde die be-

trekking van 3 Aprilt0t 14 Mei.De readie
langs de huizen loopen.
Troubadour, zie ProrenLaalsehe taalen lietden geleerdeonyemoeid;hjbopaaldezich
letterknnde.
wederbj zjne studlën,en overleedteNapels
Troxler (Ignaz Paul Vital), een Zwit- den 27sten Julj 1858.
sersch natuurflosoofen vrjzinnig staatsman, Troyes, de hoofdstad van hetFransche
geboren den 17den Atlgustus 1780 te Bero- departement Aube,te voren de hoofdstad van
miinster in het canton Liizern,studeerde te Champagne, aan de alhier in onderscheidene
Jena onder Sehelling,voorts te Göttingen in armen verdeelde Seine,aan hetOpper-seine-

de wjsbegeerte en geneeskunde,wjdde zich Kanaalen aan den oosterspoorweg (metzjzoowelte Liizern a1s te W eenen aan deprac- takken naar Chaumonten Châtillon),wasin
tjk,werd in 1820hoogleeraarin dewjsbe- vroeger dagun eene vesting, maar is thans
geerte en geschiedenis aan het lycéum te doorfraajewandelparken,ooft-en wjngaarLiizern.deed vervolgenste Aalxau een opvoe- den omgeven, doch zelve onregelmatig gedingsgesticht verrjzen, vertrok in 1830 als bouwd. Vöör de Groote Omwenteling vond
hoogleeraar naar Basel, maar w erd in het men er 22 parochie-kerken,en van deze 0nvolgende jaar wegens vermoeden van mede. derscheiden zich thans nog de hoofdkerk van
pligtigheid aan het oproer in Baselland afge- St.Pierre, in spitsboogsttjlopgetrokken en
zet. In 1832 werd hj 1id van den Grooten met een prachtig portaal versierd? alsmede

Raad van het t*anton Aargau,in 1834 hoog- de kerken van St.Urbain,Madelalne en St.
leeraar aan de universiteit te Bern,en over- Remy. Van de overige merkwaardige gebou-

leed den 6den Maart 1866 op zjn landgoed wen vermelden wj:het raadhuis,hethospibj Aarau.Alswjsgeerwashjeersteenv0l- taal, den schouwburg en de markthal.Deze
geling van Sehellin.q, daarna van JacobL,en

onderscbeidde zich door zjne mystieke rigting.A1sstaatsmanbehoordehjt0tdejveraars
voor de eenheid van Zwitserland.Van zgne
talrjke geschriften vermelden wj: pErkentni
sslehre (1821)'' - pluogik (1829,3 dlnl''
-

stad is de zetel van een bisschop,van een
prefect, van het departementsbestuuren van
een paarregtbanken.Men heeftereenlycéum ,
eene sehool voor teeken- en schoone bouw-

kunst, eene voor handel en njverheidjeen
cursus voor toegepaste scheikunde normaalesungen iiber Philosophie (183542de seholen vooronderwjzersenonderwjzeressen,
pvorl
druk, 18424'',- en rDer Atheïsmus in der eeneopenbareboekerj met110000 deelen en
ongeveer 5000 handsehriften, een muséum j
Politik (1850)''.
Troy,eene stad in den Noord-Amerikaan- een kabinetvoor natuurljke historie en oud-

schen Staat New-York, op den linker oever heden,onderseheldene geleerde en andere gevan de Hudson op eene door heuvels om - nootschappen,velewol-en katoenspinnerjen,
zoomde alluviale vlakte gelegen, bezit eene talrjke fabrieken van katoenen, wollen en
hoogere burgerschool voor meisjes.een poly- linnen stolen, handschoenen-en bloemenmatechnisch instituut,een R.Katholiek semina- kerjen,brandewjnstokerjen,bierbrouwerjen,
rium , jzergieterjen en andere fabrieken fabrieken van cervelaatworst,een levendigen
een levendigen handel en .ruim 50000 inwo- handelen omstreeks 42000 inwoners.- Deze
ners.Aan de overzjdederrivierligtW est- stad isde geboorteplaatsvanpacs Uçbanns1V.
Troy met een groottuighuis en 10000 inwo- W eleer was zj de hoofdstad der Celtische
ners. De stad Troy is in 1752 door Neder- Tricassers en droeg den naam van Noviomalanders gesticht.
gusTricassinorum.Zj verkreeg van A'
uqu tnz
Troya (Car10),een uitstekend Italiaansöh den naam van Augustobona en aanvaarddein
geschiedschrjver.geboren teNapelsden 7den de 5de eeuw dien van Trecae.In 889 werd

Junj 1784,werd a1syeetekind van koningin zj door de Noormannen verwoest, maar in
Carolina in het palels opgevoed, studeerde
vervolgens in de regten en bekleedde daarop
eenige ambten onder JoaeMm A '
Mrlf.Na den

950 herrees zj uit hare asch,kwam in 1019

in het bezit der graven van Champagne en
in 1339 in datder Fransche Kroon.In 1111
terugkeer der lourbons bepaaldehj zich bj werd er een concilie gehouden,waarop men
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de edicten van Gre.qoniu omtrent de investituur vernieuwde.In 1415 werd Troyes door
hertog Jan t)Js Bok -qondië verwoest,en den
Qlsten Mei 1420 8l00tmen er den vrede tus-

tevens een begunstiger derJeugdige
VorstWanib'%Segqewits'
j Trvàdzbi,gebnren in 1776,onderen w aB

Russische let
terkunde.-

scheidde zich in de veldtogten tegen de Tur-

ken en Franschen, werd adludant.generaal
van keizerAlexandr ,in 1813 na den Volkerenslag bj Leipzig luitenant-generaal der
kavallerie en in 1826 generaalderkavallerie.
In 1830 vertrok hj met eenebuitengewone
zending naar Engeland,verkreeg daarop zithet regentschap. ln 1429 werd de stad door tingin den Rjksraad!en overleed in 1841.Kae6l VII heroverd.
VorstSergezTrlàezkoljkolonelderKeizerljke
Troyon (Constant),een beroemdFransch garde, was een van de aanvoerders der zaachilder, geboren deh 28sten Augustus 1810 menzwering van 1825 en, naar men zeidej
teSèvres9ontwikkeldezjn talentbjRioereuœ tot Czaar bestemd.Hj werd ter dood veren onder de leiding van Roqneplan.W eldra oordeeld, maar in ballingxhap naar Siberië
echtervolgdehj zjn eigen weg,zag zichin gezonden en later door Aleœander 11 terug-

schen Frankrjk en Engelandjwaarbj Hen&ik F,koëing van Engeland,metde hand
van Cathar%na, de dochter van Kar6l FJ,
koning van Frankrjk,aanspraak erlangdeop
den Franschen troon na het overljden van
zjn schoonvader en vöör dien ttid reedsop

1847 durop bevestigd d00r eene reis naarde
Nederlanden en bepaalde zich sedert 1848
vooralbj het schilderen van dieren.In 1849
ontving hj het kruis van het Legioen van

Eer en zag na dien tjd den prjsvan zjne
kunstgewrochten aanmerkeljk klimmen.In
1855 leverde hj:pstieren,die desmorgens
nparden arbeid worden gebragt''?laterin het
Luxembourg geplaatst.Hj verwlerfviermedailles en werd eerelid van onderscheidene
académiën.Zjne onderwerpen ontleende hj
meestal aan de omstreken van Parjs, aan
Touraine en Normandië.Zjneernstigeen00rspronkeljkeopvattinggingvergezeldvaneene

geroepen,en overleed te Moskou in 1861,vorst Peter Trlàezbi onderscheidde zich in

den slag van Koelewtqla en in 1831in Polen
door zjne dapperheid en werd achtervolgens
militaire gouverneur van Smolensk en Orel

en in 1844 luitenant-generaal.Hj is1id van
den Russischen Senaat.

Trueba (Antonio de),de meestpopulaire

Spaansche dichter van onzen tjd, geboren

den 24sten December 1821 in het Baskische

dorp Montellana (Biscaye) als de zoon van
onbemiddelde landlieden,legdesedert1836 te

Madrid zich t0e op den handel,maarwjdde
10 jaar later zich geheel en alaan debe-

breede behandeling en van een levendig colo- oefening der letteren en werd redacteur van
riet. Overspanning bragt hem in 1863 t0t een dagblad.Zjne gedichten,verzameld in

krankzinnigheid,enhjoverleedinMaart1865. het bj herhaling uitgegeven:pLibro de l0s
Troys- oftrooisgewigt is de naam van cantaras (1852)D, werden met algemeenen
een Engelsch gewigt voor goud,zilver,pla-

b
jval beqroet.Zj verheerljken inzonderheid
het Basklsch vaderland van den dichter en
t
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waren. Het pond troys, verdeeld m 12 0ns onderse,
heiden zich door teederheid van ge2nz.,weegt 373,242 Ned.wigtles.Denaam
lsafkomstlg vjn destad Troyes.
Trubezkol is de naam van een der aanzienljkste vorsteljke geslachten in Rusland.
Het is afkom stig van Olgerd,grootvorst van
Lithauen,een zoon van den grooten Gedemin
en de vader van den beroemden Jagello.De

naam is ontleend aan de stad Trubtslewsk
in hetgouvernementTsjernigow.VorstDmitrL

7'rlàdzkoiw as een van dem oedigsteaanvoer-

voelens en keurigheid van taal.Daarenboven

schreef hj eene lange reeks van verhalen
onder verschillende titels,bjv.:ncuentosde
colorderosa (1859)'',- lrcuentoscamyesinos
(zde druk, 1862)'',- pcuentos de vlvos y
muertos (1866)''
2 enz.,alsmede een bundel
liederen en eenlge geschiedkundige romans.
In 1862 zag hj zich benoemd t0t arehivaris
vanBiscayemeteenJaargeldvan18000realen
enin 1865vergezeldehj deKoninginop hare

' Na het
ders in den vrjheidsoorlog in den aanvang reis door de Baskische Provincièn.

der 17de eeuw , toen de Polen hunne heer- uitbarsten van den burgeroorlog echter ver-

schappj over Rusland wilden uitstrekken. loorhj zjn ambtennam devlugtvanBilba:
Zelfs wilde men hem t0tCzaarkiezen,maar naarMadrid.Van zjnelateregeschriften noejjP
**wees die waardigheidvan de hand,welke men wj:pMariSanta (1874)'',- pNarradone:
vervolgensaanMieltaëlRomanow(21Februarj populares(1874)/',- enpElretentormûderno
1613) wçrd opgedragen. - Aleœei .
M/
rifïfq
p' (1876):'.
Trubezko%
'maakte zlch hoogstverdiensteljk
Trueba y Cosio (Telesforo de), een
Jegenszjn vaderland,zoodatczaarAleœeîAi- Spaansch dichter, geboren in 1805 te SanAaïlowitsj bem de stadTrubtsjewsk in eigen- tander,studçerde te Londen en te Parjsen
d0m afstond, welke echter in 1663 tot de werd attache
' bj het gezantschap in laatstKroon terugkeerde.- VorstIwan Jkrl'
d'
rJfd# genoemde stad.Na zjn terugkeerin zjn vaTriezkoi,diein 1700 in den slagbj Narwa derland stichtte hj er in 1822 metanderen
krjgsgevangen werdbj deZwedeneneerstin de Académie,waarvan alleJongedichtersin
1717z'
tnevrjheidherkreeg,overleedin1750als Spanle het lidmaatschap aanvaardden. Te
oudsteveldmaarschalk van hetRussischeleger. Cadix,werwaartshj in 1823 alsaanhanger
Ook NikitaJlro/ez
?
éf.
l/TrubezkoL,eenbroeder der Cortes de wjk nam ?schreefhj de belde
van den voorgaande,klom onderkeizerinAnna bljspelen: ,El veleta'' en pcasarse c0n
op t0t den rang van comm issaris-generaalvan 60000 duro'
s''
.welkehem eeneylaatsbezorghet legeren latert0tdienVanveldmaarschalk, den onder de beste Spaansche dlchters.Na de
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herstelling Van het abBnlutismuB in Spanle bruine, vruchtbare kiemvlies (hymenium)bebegaf Tr-ba zieh naar Londen.Hier schreef vindt, terwjl witte aderB het daartusBehen
hj in hetEngelsch onderscheidcnebljspelen gelegen weefsel vormen. In het dikke kiemen het historische drama: r'
rhe royaldelin- vliesweefselvindtmenpnderacheidene groote,
quenf'.Vooral verwierf hj grootenl0fdûor ronde of eiroqde sporenzakken, ieder met

zjn tafereel: oparis andLondon''.Nadathtj
in 1834 naarSpanlewasteruggekeerd,werd
hj ereerstprocuxearendaarnasecretarisder
Tweede Kamer7 en overleed te Parjs den
4den October 18o5.
Trusels (Tuber)is denaam vaneenplan-

1-8 (meestal 4)onregelmatig gelegene,bol-

v
ormige of elliptische,met een Btekeliq of
netvormig geteekend, gekleurd epispormm
voorziene sporen. De peridiën zjn aan de
oppervlakte wratachtig of glad en in een
rjpen toestand steeds zwart of bruin van

tengeslaehtui
tdefamiliederZwammen(Fungi) kleur.Dit geslachtteltomstreeks20 soorten,
en weluitde af4ie op den geN.
deeling derBuikmatigden gordel
ZW am m en (Gasvan
Europa,
o
o
/
o
e
teromyeetes).
vooralin FrankH et om vat een
rjk en Italiëj
aantalonderden
maar 00k in
D uitschland
grondgroejelde
oo
zwamm en met
.
dradige zwam.b. .
r---,
f
<
vlokken (myeeo
b zo
lium) en vrj
o
rika voorkomen.
.o
groote, knolvorDetrulelsysedert
mige,vaak vleede dagen der
zige vruchtligOudheid wegens
Pig.1.DetrulelderOuden (Terfeléa Zepnïd).
chamen(peridia),
geur en smaak
w elke niet hol, maar op de doûrsnede door zeergezocht,zjn zeervoedzaam.Zjworden
gemarmerde aders in onregelmatige,massieve afzonderljk gebraden ofmetrlloden wjn gekamers verdeeld zjn. Men onderscheidt er kookt en met boter gegeten of00k welaan
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zand vermengden grond met eene onderlaag
van kalk en leem bezitten. De aanwezighei;
van boomen is hierbj eene volstrekte voorwaarde. W orden deze uitgeroeid, dan ver-
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dwjnen de truFels,maar zj keeren terug,
zoodra er na verloop van jaren de grond
weder met houtgewasisbeyroeid.Inzonderheid komen zj voor onder elke- en kastanle-
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terbesseboomen, rozen , ahornen, linden,
acacia'B, dennen en vlierboomen. M en vindt
ze rondom deze boomen,zoover de wortel:
xeiken, maar niet zoover de schaduw zich
uitstrekt en vooral op zulke plaatsen,waar
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de boomen vervan elkanderverwjderd zjn.
De truFelplaatsen zjn min ofmeer drkelvor-

'z/jp : ?, ,-'*
k'
y
j
?
i
/
,'
'd
. #.,. > ;,
i
.

s

mig, doch onvruchtbaar in het midden.De

',. .'
h''...

. .,
,
., v ,...
',
's , +.I..
j),
?
I
y j. / *
j

I

zwamvlokken heeft men in de nabpheid van
jongewortelsgevonden,waarzjoverbljven,
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beBtaanden bodem,terwjlzj in Duitschlan;
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pastjen,gebraad, soep enz.toegevoegd ter
bereidingvan getrufeerdeschotels.Ztjgroejen
bj groepenonderdengrond,doorgaanssteedB
op dezelfde plaatsen (truëères). Deze onderscheiden zich in Frankrjk donr een kalk-
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maar hetis nog niet zeker ofmen de truFelB
a1s woekerzwammen moet beschouwen.Zeer
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Fig.Q.De gewonetrufelLTubercïùcrïltm).

Jonge truFels ztjn nietgrooter dan erwten,
bleek ofroodachtig van kleur,en hebben een
Jaar noodig om rjp te worden.T0trjpheid
komen in denherfstenwinteralleen T.br%male

ilne, donkergekleurde aders, die van het en melanospor'am ,en in de lente en denzomer

vruchtligchaam uitgaan en de kamerwanden T.aentimtm enmesenteronm.Laatstgenoemden,
vormenj waarop zich het sterk ontwikkelde, in hetvoorjaaronrjpverzameld,dragen den

TRUFFELS- TRUXILLO.

naam van mei-truneln. De truFels worden missionary Society,op wierlasthjin185:-

dgor daartoe afgerigtehonden ofdoorzwjnen 1855 en ln 1857 de taal der landen aan de
opgespoord. De truleljagtdoor middel van Indus onderzocht en het grootste gedeelte
deze dieren vindtmen heteerstvermeld door van 1856 doorbragt met het leeren van het

Platina in 1481.Zj heeftplaatsindemaanden
November t0t Februarj,en detrufelsworden meerendeels vervoerd naarLyon,Parjs
en het noorden van Europa,nadatzj eerst
afgeborsteld of afkewasschen, in lucbtdigte
bussen gelegd of in wjn gekookt en in
olieingemaaktzjn.DeFranschetruFelhandel
dagteekent van 1770 en strekt zich uit over
het midden en zuiden van Frankrjk,vooral
bloejend in het departement Vaucluse. In
1873 oogstte men in Frankrijk 3 millioen
Ned.pond trulels,en hiervan verkocbtmen

Niellw-Arabisch in Syrië.In 1858 begafhj
zich naarPeslawar,om zich metdetaalder
Afghanen bekend temaken.Om redenen van
gezondheid keerdehjin 1860 naarzjnvaderland terug, vestigde zich a1s privaatdocent
te Stuttgart, vergenoegde zich in 1864 met
een diaconaatte Pfullingen,maarbegafzich
in 1870 op aanzoek der Engelsche regéring

op nieuw naarIndië,en welnaarLahoreen
Pendsjaub,om er met eenigepriesterseene
vertaling te bezorgen van deheilige boeken
der Sikhs.Na zjnterugkeer (1872)werdhj

voor 16 millioen franes.00k heeftmentrulel- privaatdoeent te Ti
ibingen en in 1847 gewoon

kweekerjen aangelegd, doeh zonder
hierin naarwensch
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vlakte, zoa groot
a1s eene noot en
00k we1 a1s eene
vuisten aledan wel

zwaar,Van binnen
d
onkeraschgraauw,
witgeaderdmettalrjke sporenzakken
en met in een ste-

naamste geschriften

I I#
* .
j) )j1 ' k
!gy
x t

vee
wrattenop deopperoells0en N0d.P011d

hoogleeraar aan de
universiteitte Miinchen. zjne voor-

Kaukasus(1866)'',-

jajjjsjudhjpjwau
pr
o
f
d'
-'
uliG
fS
hm
ah(18Ab
66)
,
-L-ato
ra

mar of the Sindhi
language,compared

with the Sanskrit-

pakrit (1872)'',-pGrammar of the

pashto or language

of the Afçhans

(1873)'',- rElnleitung in dasStudium
derarabischenGram-

matiker(1876)'',DePerigordtrueel(Tnberbrumale).

en prrheAdiGranth
or the holy scriptures of the Sikhs,

van binnen lichtbruin,metelliptische,bruine translated from theoriginalGurmukhi(1877)''.
sporen, - T.-eddwferïcc- Vittad.
,van de Hj is lid van deKûninkljke Académie van
voorgaande soortonderscheiden doordonker- W etenschappen in Bejeren.
der kleur en vele sterk gewondene witte
Truxillo, de kleinste provineie der Zuidaders. Voorts heeft men n0g in Italië T. Amerikaansche republiek Venezuéla, telt op

magnatnm T'
Jco, met onregelmatige lobben,
aan dc oppervlakteeerstwiten daarnaokergeel, - en in L0m bardje, Bohemen en
Silézië de witte frl-#'
el(Choiromycesmeandriformis Tittad.
), van buiten glad,lichtbrt
lin

203,6 D geogr.mjldmytreeks110000inwoners.Zjisin hetoosteljkgedeelte,werwaarts
de Andes van Meriba zich uitstrekken,eene
hooge bergstreek, maar in hetnoordwesten
laag,en wordtbesproeid door de Ri0 Mota-

metëne donkere aders.
Trum pp (Ernst),eenverdiensteljltbeoefenaar der Oostersche letteren, geboren den
lôden Maart 1828 teIlsfbld in M'iirtemberq,

een aanmerkeljk verschilvan klimaat,enmen
verbouwt eruitmuntende koël,allerleizuidvruehten en ook tarwe.- De ltoofd8tad van
dien naam , in eene dalkom gelegen,heeft

en zû0 groota1s eene vuist,maarvan binnen ban.In die verschillende gedeelten vindtmen

studeerde te Tiibingen in de godgeleerdheld een collège, een levendigen handel en om en Oostersche talen,vertrok vervolgens naar streeks 3000 inwoners.De kleine plaatsSanta
Engeland en trad er in dienyt van de Church Anna is er in de geschiedenis vermaard door

TRUXILLO- TSCHIRNHAUSEN.
den vrede tusschen de generaals Bolivar en

Moeillo(26November1820).- 0ckdehoofd-

(4dedrukj1872)'',- pNeueGedichte(1851)''
,
m ZauberwalGe (1856)'', - de
,Aus de

stad van het departement Libertad in de romans: ,Die Ironie des Lebens'' - rDer
Zuid-Amerikaansche republiek Peru draagt moderne Eulenspiegel'',- pDie Industriellen

den naam van Truxillo. Zj is de zetel van (1854,2dln)'',- pKinderund Thoren(1875,
een bisschop en van een hoog geregtshofen 2 d1n)'',enz.Zt
jne gezamenljke werken verheeft eenige vestingwerken, eene goed ge- schenen te Bremen in 1875- 1876 in 6 deelen.
bouwde hoofdkerk,een bisschoppeltjkpaleis, Tscherm ak (Gustav),een verdiensteljk
een seminaritlm ,veelhandelen ongeveer8000

deltjtofkundige,geboren den 19denApril1836

itz in Moravië,studeerde
inwoners. Zj werd in 1535 door Pizarro ge- te l:ittau bj Olmi
sticht,had m eerm alen veelvan aardbevillgen te sveenen en vestigde zich aldaar als prite ljden en was in 1823 de zetelvan het vaatdocent.In 1862 werd hj custosaan het

Congrès. Verder westwaarts vindt men de mineralogisch kabineten in 1868 hoogleeraar
puinhoopen der groote stad Chan-chan. - aan deuni
versiteiten directeurvan laatstgeEindeljk heeft men in den Amerikaanschen noemd kabinet. Behalve vele merkwaardlge
StaatHondurasdesgeljkseene stad van dien opstellen in de werken der Acad/mie Van
naam.Zj ligtaan deCaraïbischeZee,bloeide W etenschappen te W eenen sehreefhj:,Unin de 16de eeuw door een levendigen handel, tersuchungen iiber das Volumgesetz fiissiger
werd vervolgens door de Boekaniers en de chemischen Verbindungen (1859)'',- pueber
Nederlanders verwoest? en telt thans 4000 Pseudomorphosen (1862- 1866)''
, - rDie
inw oners.
Feldspatgruppe (1864)'',- pDie Verbreitung
Tsad of Tsade is de naam van een groot de: Olivins in den Felsarten und die Serpen-

meer in Soedan (lfrika).Hetis hetmidden- tinbildung (1867)'',- pDie Porphyrgesteine
gedeelte der gloojing,waarlanysde rivieren Oesterreichs (1869)'', - pDie Pyroxen-Amvan Bornoe,Bagirmi,vandezuldeljkeStaten phibolgruppe (1871)'',- nDie Aufgaben der

van l'adaien van een gedeelte der Haoessa- Mineralchemie (1871)''
,- pBerichte iiberverstaten zich vereenigen, en ligt tussc.hen 12O schiedeue Meteoriten (1870)'',- pueber den
30' tot 14030'N
'.B.en 13Ot0t 15O0.L.van VulkanikmllsalskosmischeErscheinungtl877l'',
Greenwich?ter hoogte van 250 N(.d.elboven - zDi
e Glimmergruppe (1877-1878)''yenz.

de oppervlakte der zee. In hetzuidoosteljk

Tscherning (Anton Friedzich), een

gedeelte strekt het zic'h uitoverhet500 Ned. Deensch staatsman? geboren den 12den Demjllange,naarhetnoordoostenvoortloopende cember 1795 op Frledrichgvârk,trad in 1813
dal der Bahr el Ghasal, hetwelk eindigt in in dienst bj het korps artillerie,studeerde

de vlakten van Egaien Bodele.Terwjldit a1s luitenant in Frankrjk aan deartilleriemeer uit de woestjn ten noorden geenerivie- scholen teParjsen te Metz,en zag zich in
ren Ontvangt: komen uit hetwesten de Ko- 1820g'eplaatstbj hetinspectoraatderfabriemodoegoe, ult hetzuiden de Mboeloe en uit ken op Friedrichsvërk en in 1830 a1s leeraar
aan de militaire académie te Kopenhagen.In

hetoosten dewaterrjke Sjari.Hetmeerheeft
eene oppervlakte van nagenoeg 500 D geogr.
mjlen eenedriehoekigegedaante.Hetbestaat
in het w esten uit eene eenvormige watervlakte, terwjl men in het Oosten eenemenigte eilanden aantreft, door de Jedina- of
Boedamastammen bewoond. De oevers zjn

1841 legde hj die betrekking nederen waB

in het begin van 1848 de hoofdleidervan een
genootschap Van boerenvrienden.Den 24sten
Maart van datjaarwerdhjministervanO0rl0g,jverdemetkrachtvoo1'de reorganisatie
van llet leger1 :iaar legde illlfovesaber de

vlak en veranderen naar gelang van den wa- portefeuille neder en keerde tothetambteloos
terstand,die in November het hoogstis.Dan leveu terug.Niettemin was hë werkzaam als
wordt het westeljk oeverland herschapen in 1id der vergadering tot het ontw erpen der
een groot m oeras, waar koorts, melaatsch- grondwet.Voûrts werd hj totvertegenwoor-

heid en oogziekte heerschapptj voeren. Niet digergekozen en ondersteunde hetministérie.
ver van den westeljken oever verheft zkh In 1854 werd hj tot lid van den Rjksraad
Koeka, de hoofdstad van Bornoe.De eerste benoemd, nam a1s één van de hoofden der
Europeanen,die ditm eeraanschouwden,wa- boerenpartj jverig deel aan den strjdover
ren Clapperton, Denham en Oudney, en de de constitutie,en overleed den 29sten Junj
eerste Blanke.die hetbevoer,was Overweg. 1874.Hj schreef:pzul'BeurtheilungdesVerVoorts werd het in 1853 bezochtdoor Voyel tàssungsltreits (1865)9'.
en in 1870 door N aehtlyal.
Tschlrnhausen (EhrenfriedW alter,graaf
Tschabuschnigg (Ad01f,riddervon),een von), een verdiensteljk natuuronderzoeker,
oostenrjksch staatsman en dichter,geboren geboren'den loden April 1651 op Kislingsden 9öe)
. Julj 1809 teKlagenfurt,studeerde walde in de Oberlausitz,studeerde te Leiden
te Mreenen in de regten, trad in 1832 in in de wiskunde,volbragteenereisdoorFrankstaatsdienst,werdin1850moberlandesgerichts- rjk,Italië,Sicilië en Malta, vestigde zich
rath''te Klagenfurt,in 1854 te Graz,in1859 vervolgensop zjn vaderljk kasteel,enoverHofraad in het H onggeregtshof te W eenen, leed te Dresden den llden Odober1708.Hj
in 1861 1id van den Rjksraad, in 1870 1id stichtte in Saksen drie glasblazerjen en eene
van het H uisder H eeren,was van 12 April fabriek tûthetsljpenvanbrandgpiegels,deed
1870 t0t 4 Februarj 1871ministlrvan Jus- proeven met een brandspiegel, welke een
titie in het Kabinet Potoeki,en overleed den

brandpuntsafstand van omBtreek: 1,4 Ned.el

lsten November 1877.Hj aehreef:rGedichte bezat en deelde de uitkomsten van zjn 0n-

10
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derzoek mede.Voortsishj deuitvinder van
het porselein van Meiszen en schreef het
wjsgeerig werk:pMedicina mentis(Amsterdam, 1687)''
Tschudiisde naam van een oud-a4elljk
geslacht uit Glarusin Zwitserland.Veleleden
van datgeslachthebbena1skrjgslieden,staatslieden en schrjversgrooten roem VorW orven.
De stamvader w as Johann rol Tseltndijdie
in 906 doorkoning Lodewj;k I1Iinden adelstand werd opgenomen. - Rndol
f JF non
n càl#i sneuvelde in 1242 als kruisridder in
Palaestina.Zjnenakomelingenonderscheidden
zich dqor hunne dapperheid.Jose!Anton ros
TnA%d%(1703-1770)waseen dervoortreFeljkBte veldheeren van zjn tjd en zag zich
bevorderdt0tveldmaarschalk,- enzjnbroeder Leonhard Zld/
ri
j,in Napelsche dienst,
desgeljks.Afzonderljk noemen wj:
Aegidins of Gil.q T,vcAl#ï, een uitstekend
Zwitsersch gesehiedschrjver.Hj wexd geboren te Glarus in 1505, studeerde te Basel,
sFeenen en Parjs,reisde in Zwitserland en
Italië, keerde gedurende den storm der Hervprming in zjn vaderland terug,doch bleef
aan de moederkerk getrouw en verwierfdoor
zjne uitstekende gaven het vertrouwen van
beidepartjen.Hj bekleeddedeaanzienljkste
ambten en doorzocht tevens de bibliotheken
en klooster.archieven.Hjbragteen schatvan
historische bouwstoFen bjéén,trad in meer
dan één strjd a1sbemiddelaarop en vertrok
in 1559 als gezant van het Eedgenootschap
naar keizer I'cdinand I te Augsburg.Daar

hj de R.Katholieke belangen bevorderde,
moesthj vervolgenszjn vaderland verlaten,
en hj maaktegebruik van dientjd doorzich
te wjden aan een onderzoek derarchieven
te Einsiedeln. Nadat hj wjders in 1564 op
verzoek van zjne landgenooten was teruggekeerd,trad hj nogmaals op alBscheidsman
tusschen het bisdom en de stad St.Gallen en

Februarj 1838 zich.in op een FranschBchip,
maar zag zich genoodzukt,zich bj een bezoek van Peru tebepalen,waarhj vjfJaar
vertoefde.Nadat hj in 1843 in Europa was
teruggekeerd, begon hj zjneverzameling te
rangschikken.In 1857ondernam hjnogmaals
eene wetenschappeljke reis naar Braziliëjde
La Plata-staten, Chili,Bolivia en Peru,en
keerde in 1859 terug,doch werd reedsin het

volgende jaar a1s buitenyewoon Zwitsersch

gezant weder naar Brazillë gezonden.Gedu-

rende de twee jaren,die hj er doorbragt,
doorreisde hj de middenste en dezuideljke
provindën van dezen Staat, vooral 00k om
zich met den toestand der landverhuizers be-

kend te maken.Sedert1866ishjgezantvan

het Zwitsersche Eedgenootschap te W eenen.
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tersuchungen
iiber die Fauna Peruana (1844- 1847,met76
platenl'', - rperuanische Reiseskizzen aus

dem J.1838-1842 (1846,2 d1n)''
,- pAntignedades Prruanas (1851, een prachtwerk
meteenatlasl'',- rDieKeehuasprache(1853,
2 dln)'',- en pReisen durch Si
idamerika
(1866-1868,5d1n)''.
Friedr'
l
cl
trol Tseh%di,eenJongerenbroeder
van den voorgaandeen geboren in 1820.Hj
heeft zich vooral bekend gemaaktdoor zjn
rLandwirtschaftliehes Lesebuch (4;e drukj
1865)'', - en door het voortrefeljk boek:
DDas Thierleben der Alpenwelt (8ste drukj
1868)''.
Tsetsevlieg (Glossinamorsitans Westw.
j,
is de naam van een insed uit de fam ilie der
Vliegen.Zj is 11 Ned.streep lang en heeft
lange borstels aan den wortelvan het lange,
mesvormige uiterstelid dervoelers,- voorts:
4 zwarte overlangsche striemen op het grjs

bestoven, kastanlebruin rugschild,2 donkere
vlekken en krachtig borstelhaar op het vuilgeelschildle,een geelachtig witachterljfmet

bepaalde zich vexvolçens tot aan zjn d00d donkerbruine banden op de laatste 4 ringen

achtig wittepooten.Ditinsed bevindt
(28 Februarj 1572)bljzjn gesehiedkundigen en geel
*
arbeid.Gedurendezjnlevenverscheenslechts: zieb in de warme gewesten van Afrika,waar
XDie uralt wahrhaftij Rhetia (1538)'', doch zjne ontwikkeling afhankeljk schjnttewena zjn 400d werd zpneberoemde pHelveti- zen van de aanwezigheid van buFels,olifan-

sche Chronik''ter perse gelegd.Voorts kwa- ten en leeuwen.Hetvoedtzich methetbloed
men van hem in het licht:JHauptschliissel van menschen en w armbloedige dieren,verzur verschieden Alterthiimern en eenjge an. volgt zjneprooimetongemeene hardnekkigdere werken.Hj liet voorts een honderdtal heid,vooralbj onweders,maarsteektalleen
handschriften na, en de merkwaardigste van bj dag.Z,jn steek brengt aan menschen en
dezezjn:pBeschreibungderKappelerkriegs'', aan de dieren des wouds, voortsaan geiten,
iortlm prisea libertas''
,- pHistoria ezels en zuigende kalveren geenerleinadeel.
rHelvet
Alemannorum'',- rchronik v0n Einsiedeln'' Voor de overige huisdieren echter zjn
en het pW appenbuch''.Zjnewerken on- slechts w einige steken van tsetsevliegenreeda
derscheiden zich door een gespierden,kern- doodeljk.Hunneoogen entongklierenzwellen

achtigen en helderen stjl.
Johann Jlkplvonn cF
zl#i,eenverdiensteljk
natuuronderzoeker en reiziger.Hj werd geboren teGlarusdenQsstenJulj1818,studeerde

op, en het bljkt uit de ljk-opening, dat
vooral de spieren en hetbloed,de lever en

delongendaardoorineen ziekeljkentoestand

gerakeù.
in de natuurkundige wetenschappen en gaf
TsjeremissentDe)vormeneenFinschvolk
reeds als leerling op het gymnasitlm en a1B in Europeesch Rusland, op den linkeroever
student te Ziirich zoölogische geschriften in van deW olga.in de gouvernementen N ishne'
het licht. Daarqp zette hj zjne oefeningen Nowgorod, Kasan, Orenburg, Simbirsk en

voort te Neuchatel, Leiden en Parjs,later W jatka.Zj bezigen een Finsch dialect,vero0k te Berljn en teW iirzburg.Om eenereis mengd met vele Tartaarsche en Russische
om de Aarde te volbrengfn,scheeptehj in woorden.Zj wonen nietin steden en dorpen
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maar zjn er in de oorspronkeljke woude, terrassen noordwaarts uitt0t aan den boven-

verstronid.De vrouwen houden er zich bezin l00p Van de Koeban en Terek, maar heeft
met het weven en verwen van verschillende naar de zuidwaarts gelegene vlakte der Koer
stoFen.Ditvolk,zich toeleggen;oplandbouw eene steilehelling.Die bergketen ishetmeest
en veeteelt,jagten visscherj,teltomstreeks ontwikkeld tusschen hare hoogste punten,den
260000 zielen, behoort t0t de Grieksch-Rus- Kasbek (4468 Ned. el hoog) en den Elbroes
sisehe Kerk,maarheeftn0g vele Heidensche (
5583 Ned.el h00g).Zj heeft op de ylaats

van hare aanzienlj'
kste hoogte de gerlngBte
slerkasku (AlexanderW ladowirowitsj, breedte en ishierhetmeesttoegankeljkvoqr

geb
Trulkenovergehouden.

hetverkeer.De hoofdketen bestaat vooralu1t
gekristalliseerde leisteensoorten, opgestuw;
doortrachietkegels,waaruitl
avastroomen zjn
die opstuwing waB eene
we
g
y
e
v
l
o
e
i
d
.
Aa
n
studeerdete Moskou,zag zieh metondersehei- granletvorm ing voorafgegaan;dezebood daardene geheime zendingenbelastendreefna1860 aan een geweldigen tegenstand, zoodat de
de emancipatie der boeren in Polen door, hoofdketen zieh a1B een muur verhief.Door
weshalve deKeizerhem eenmaloraatBchonk latere,minder krachtige opstuwingen ontstonmet eene inkomst van 3000 roebels. Toch den voortsonderscheidene,allengslager wor-

pr
ins),een bekwaam Russisch staatsman en
een nakom eling van lnal,sultan van Egypte
(# 1435),tevensvermaagschaptaan hetKeizerljk HuisRomanow,werdgeboren in 1824,

was hj Jegens de Pûlen vjandig gestemd, dende ketens,evenwjdigaan dehoofdketen.
zoodathjvaneeneverzoeningvanRuslandmet Opstuwingen ill eene andere rigting deden
Polen niet wildehooren.Hj verlangde niets bergkommen ontstaan, vergaderplaatsen van
zonzeer dan de R.Katholieke Polen met ge- water, waaruit aan de noordzjdede Terek
weld t0t de Russisch-orthodoxeKerk te bren- enz.ontspringen. Steile dwarsdalen leiden er
gen.Bj het begin van den oorlog van 1877 naar den hoofdkam ,en de vormingvanlengtewashj belastmethettoezigtop delazareths dalen vindt men alleen aan denoordzjdein
van het Roode Kruis, en toen de Russen debergstreek derKabarda,welkebjgedeelteTirnowo, de voormalige hoofdstad van Boel- ljke daling de rotsgroepen uitde omBtreken
garje hadden ingenomen,vestigde hj zich bereikt van Besjtau metberûemde minerale
aldaar a1s commlssaris voor de civiele zaken bronnen,- verderuitgestrekteheuvelBtreken
van het leger,dat wi1zeggen a1s voorloopig vormt er eerst ten noor:en van Staurôpolin

gouverneurvanBoelgarje,waarhjdesgeljks de vlakte der ManytBl afdaalt, alsmede in
deinwonersin Russenwildeherscheppen.Hj Daghestan.Hierzjn bezonkenelagenineene
werd er echter den 3den Maart 1878 door den noordwesteljkeen zuidwesteljkengtingonder
scherpe hoeken opgestuwdjen deze opstuwind00d Feggerukt.
Tslerkessië. Omtrent deze bergstreek gen erlangden eeneaanzienljke breedte,daar
hebben Wtjonder de namen Caueas'
ië erzcaw- de berggevaarten, die van hetnoBten naar

ccdl: reeds een en ander medegedeeld,het- het westen loopen,aan de vloeibare vulcaniw elk echter met het o0g 0y de veranderde sche massa's den uitgang versperden, wesomstandigheden der Jongste Jaren aanvulling halvealdaar een volledig bergstelselontstond,
vereischt. Dit land,door de Ouden gedeelte- welks deelen voornameljk derigtingvanhet
1jk met den naam van Sarmatië (in het oosten naar het westen volgen.De hoofdkenoorden) en gedeelteljk metden naam Qltol- ten heeft een grootaantaltoppen,welke hoo-

cM:,lberLëenAlbanië(inhetzuiden)bestem- ger zjn dan 4500 Ned.el,en leden van de
peld, is thans een Russiseh stadhoudersehap
in hetw esten van Azië,tusschen deZee van
Azof en de Zwarte Zee in het westen en de

Britsche Alpenklub hebben het eerst den
hoogsten top beklommen.
Het M eskiseh,e Geàergfe, de brug vormend
CaspischeZeein hetoosten.De grenzen zjn tusschen den Grooten en Kleinen Caucasus,
in hetnoorden derivierenJeja,demiddenloop seheidt het stroomgebied der Rion van dat
van de Jegorlik,de Manytslen deKoema, der K oera en volgt de rigting van de midin het zuiden van Astoera aan de Caspische dagljn.
Zee t0tKaradonny aan deArasdewesteljke
De K lelne Ox cgdldofhet Armenisch hooghelling van hethooggebergte,enloopenverder land ontstond in veellateren tjd,vond weilangs Alexandröpol door hetbrongebied van nig tegenstand van de zjde deroudereyorde K oer naar de Zw arte Zee.Ditstadhouder- mingen en kon zich alzoo zonder moeite in
schap heeft eene oppervlakte van 8129,6 E5 de breedte uitbreiden. ln plaats van eene

geogr.mjl.De Caucasusketen doorloopthet hooge,steileketen vormthj eenige evenwjland in de rigting van hetnoordwesten naar
het zuidoosten. De groote Caucasus scheidt

dige ketens m et ta1 van dw arskloven,dietot
wegen dienen voor het water en voor het
met zjn hoogen kam dePontisch-caspische hetverkeer.DaarenbovenisdeKleineCaucaBus
l
aaglanden van dePerzisch-Armenisehe berq- met een verweerd lavakleed bedekt,betwelk
stxeek, den Kleinen Caucasus. Tusschen d1e aan hetgebergte zachtere vormen en een webeide bevindt zieh het dal van den midden- ligen mantelvan gras verleent.Deze trachieten benedenloop der Koerenverderwestwaartg lava slorpt het water van den dampkring
het ptroomgebied der Rion, terwjl zj 0/ grootendeels op en doet tallooze bronnen ont43050' 0.L.van Greenwich door het Meakl- staan.Men vindter dus in het gebergte onafzienbare weiden en in de dalen een weligen
sche Gebergte verbonden zjn.

De GrooteOllclad,hetnatt
lurljkbolwerk plantengroei.Opdehoogvlakteverrjzenechter
tusschen Europa en vöör-Azië, zendt zjne evenwjdige, van het noordoosten nMr het
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zuidwesten loopende bergketens, welke in mede, vormen diepe kloven en erlangen eerst
hoogte voor de ketens van den Grooten Cau- aan den voet van het gebergte een kalmen
casus slechts weinig onderdoen, zooals die 100p.In hetArmenischeHooglanddu rentegen
van denArarat(5155Ned.elhooq).Degrootste bewegen zich de bronnen der grootste riviesneeuw-enjsmassa'svindtmenlndenGrooten ren na het verlaten der trachietspleet.langs
Caucasus bj den Elbroes en in den Kleinen matigehellingen,verdeelenzichinvelearmen,
Caucasusbj den Ararat.Desneeuwgrensligt welke zich o0k weder vereenigen, begeven
wegensdegrooteredroogteaandenoordeljke zich metmeerdere ofmindere traagheid naar
helling van den Grooten Caucasushooger dan hetrandgebergte,waarzj metgewelddooraan dezuideljke,nameljk hiertergemiddelde heen breken, om daarna met kalmte den
hoogte van 3300 Ned.e1,en aan de noorde- middenloop teaanvaarden.Hetaantalrivieren
ljke helling gemiddeld 375 Ned.el hooger. is er zeer g1'oot.Ten noorden,tusschen den
De sneeuwgrens op den Kleinen Caucasus Elbroesen den K asbek,ontspringendeKoeban
wordt geschat op een hoogte van 3717 Ned. en de Terek,van welke de eerste zich naar
e1. De reeks van sneeuwtoppen neemt een de Zwarte Zee en de tweede zich naar de
aanvang in Abchasië op 44ON.B. met den Caspiscke Zee begeeft, - voorts de Koisoe
berg Psych of Psech,doch van den Elbroes of Soelak, de voornaamste rivier van Daaf heeft men er eene menigte naardezjde ghestan.Uit hetmiddengedeelte van denCauvan den Kasbek en 00k oostwaarts.In den easus komt de Koema,welke doorde zoute
Kleinen Caucasusheeftmenslechtsverstrooide steppen van Stawropol kronkelten zich aan
sneeuwkruinen ten getale van vier.Vuurspu- de grenzen des lands uitstort in de Caspische
wende bergen zoektmen in den Caucasus te Zee. De meest woeste bergstroom is er de
vergeefs, hoewel aardbevingen er hier en Samoer, welke door een gedeelte van het
daar groote verw oestingen aanrigten.
gouvernementBakoelogptenbenedenDerbent
De groote vlakten,welke zieh ten noorden met onderscheidene armen de Caspische Zee

van hetgebergteuitstrekkenendenzuideljken bereikt. ln het zuideljk gedeelte van 4en

voet van den Grooten Caucasus omgeven, CaucasusontstaatdeRiontusschendenElbroes
terwjldeKleineCaucasusin hetArmenische en den Kasbek en begeeftzich naardeZwarte
Hooglandoveryaat,zjnsteppenenwoestenjen, Zee.Deverderoostwaartsontspringenderiviem et uitzonderlng van de welige oevers der ren begeven zich naar de Koer,die van de
Zwarte Zee. Radde verdeelt het land in dat Armenische Hoogvlakte afdaalt,om door den
der zwarte aarde, dat der zoute steppen on Caucasus heen zich een weg te banenenzich
dat der woestenjen.De eenvormige vlakte naar de Caspische Zee te begeven;haar beder Pontisch-caspische laagte,diehetgrootste nedenloop neemt op den regter oever de Aras
gedeelte van het gouvernement Stawropolen op,de grensrivier naar de zjde van Perzië.
van het stroom gebied der Koeban bedekt,is
Omtrenthetklimaatvermeldenwjhetv01langs den middenloop van deKoebanenTerek gende: tusschen 44 en 46O N.B.bedraagt de

metzwarte aarde bedekt.Kortentjd geleden
was zj eene schraalbevolkte woestenj,doch
thans verheft er zich eencrj vandorpen en
steden,dooreene njvere bevolkingbewoond.

gemiddeldejaarljksche warmtegraad 8,8- 100

geçn voldoend voedsel, en schapen alleen
dâa
'r,waar de bodem meteenigelage,specerjachtige alsemsoorten isbedekt.De dromedaris
en het kameel zjn er de belangrjkste huisdieren. Nog ellendiger is de woestenj, de

(1122 Ned.elhoog)eengemiddeldenJaalljk-

C. en de regenhoeveelheid 127 Ned.streep;

hj bedraagt te Piatigorsk (475Ned.elhoog)
9,30 C.,te Mosdok (184 Ned.elhoog) 90 C.,

Treurig daarentegen is het voorkomen der te W l
adicaucas(715 Nad.el hoog)8,40C.,
w estwaarts gelegene zoute steppen van het en te Ti
qis (460 Ned.elhoog)12,80C.In
gouvernement Stawropol.Runderen vinden er den Kleinen Caucasus heeft men te Sjoesla

schen warmtegraad waargenomen van 9/C.,

en te Alexandröpol(1549 Ned.elh00ç)van

5,80 C., benevens eene rdgenhoeveelheld van
424 Ned.streep.In hetoosten en westenver-

zand- en steensteppe,hier en daar m et lage
duinen en wervelend zand.Zulke gedeelten

schiltde regenhoeveelheid aanmerkeljk.Terwjlin hetoosten te Ilerbent,degemiddelde
ziet men er oltdeonderste terrassen van de Jaarlsksche regenhoeveelheid 406 Ned.streep
Caspische Zee In de omstreken van Bakoe. beloopt en te Bakoe (- 16 Ned.elhoog) bll
In het Armenisch Hoogland vindt men vele een gemiddelden Jaarljkschen warmtegraad
planten der Caspisch-pontische steppe,vooral van 14,50C.slechts342 Ned.streep,bedraagt
lagedoornstruikenenhoutigeastragalussool'ten, zj in hetmeer zuideljk gelegen Lenkoran

die digt inééngrûejen en wegens duizende reeds 1,
Q Ned.e1.In hetwesteljk gedeelte
stekelsschierondoordringbaarzjn.
echterheeftmenbjKoetais(146Ned.elhoog)
In den Grooten Caucasus heeftmen geene een warmtegraad van 14,50C.en eeneregen-

g
roote zoetwaterkommen.Alyenmeren,onder hoeveelheid van 1,5 Ned. el, zoodat aldaar
welke zich kratermeren bevlnden, ziet men de lage landen overvloed van voehtigheidhebeerst ten zuiden van Ti:is in de Armenische ben. De winter is er in de hooge bergstreek
bergstreek ter hoogte van 1500- 2100 Ned. zeer guur. Goeadoer heeft in Februarj (de

e1,en ûnder deze is de Goktsla ofSewanga, koudste maand)eengemiddelden warmtegraad
meteeneoppervlaktevannagcnoeg 25L geogr. van - 8,40 C. en het klimaat van den bergmj1 het grootste. In den Grooten Caucasus kam in den Grooten Caucasusgeljktop da'
t
storten de beken zich bruisend neder in de
steile dalen, slepen tallooze gerolde steenen

van Finland. m et het onderscheid, dat in
laatstgenoemd gewest veel meer regen en
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sneeuw vallen.Te Tiiis komtde gemiddelde bj den bergpas Kana-syrgaboven Derbent,
Jaarljkschetemperatuurmetdie van Venetië bj Achalzych enz.Tezamen leverden zj in
/:millioen centenaars steenkoovereen,maardewinterszjn erveelkouder 1872 slechts41
en de zomers veel warmer.Gemiddeld is er 1en en n0g geen millioen centenaars ligniet.
de koude in de guurste maand 1,50C.en de - Degroeven van Koelp en Naslitslewanin
warmtein Augustus26OC.Menheeftervoorts het dalvan de Arasleveren uitmuntend zout,
een prachtigen herfstmeteen helderen hemel. en men verkrjgtdit00k uitdezputemeren
Des winters valt er de sneeuw in de hooge in de gouvernementen Stawropol en Bakoe
bergstreek in digte vlokken.
en op het stroomgebied van de Koeban.In
Aanzienljk isin den Caucasusde rjkdom 1872 verkreeg men uitgroeven 38 en uit de
van den bodem. Men vindt er meer dan meren 30 millioen centenaars.- Hoewelin
100 geneeskrachtige bronnen, vooral warme Daghestan en Eriwan overvloed van zwavel
zwavel- en jzerhoudende bronnen met een voorkomt, wordt hetthans n0g niet opgedolwarmtegraad van 12,5 t0t 43O C.in de om- ven.- Reeds van ouds is Caucasië vermaard
streken van Piatigorsk, de warme bronnen wegens zjn rjkdom van ertsen;men meent

van Abastoeman bj Achalzych en aan den trouwens,dathetTubalvan den Bjbelen
middenloop van de Terek, ten westen van

hetland derOud-GriekscheChalyberstusschen

Grosnaja, meteenetemperatuurvan 32,5t0t de Aras en de Koerwas gelegen.Men vindt
G9O C. Laatstgenoemde bronnen waren reeds erveelroodkopererts(koperoxydule);demeeste
bekend in den ttidvan Peterde Grp/fe,doch groeven liggen ten zuiden van de Koer,en
eerst na de volkomene verovering van den ir den laatsten tjd hebben 00k Europeanen,

Caucasus k0n men er gebruik van maken. vooraldegebroeders Memens,grootekapitalen
Hetmeestbezochtevenwelzjnde badenvan aan hare ontginning besteed.In 1871leverden
Piatigorsk,waarreedseenepcaucasischebad- degezamenljkesmelterjen 11/4demillioencen-

courant''verschjnt, terwjl men hetna het tenaars koper. - Ilzer wordt er steeds in

openen van den syoorweg Rostow-svladi- geringe hoeveelheid verkregen; de aanzien-

caucas (thans n0g ln aanbouw)gemakkeljk ljkste jzermjnen bevinden zich ten zuidweszalkunnen bereiken.Voorts heeftmen eruit- ten van Tiois.- T0tdemjnen,welkeedele
gebreide gewesten, waar naphtba en brand- metalen opleveren!behoort de vermaarde zilbaregassen uitden grondoprjzen;zj liggen vermjn van Alaglr (0p 42055'N.B.)in 0sin het westen op hetschiereiland Taman,in setië, ten westen van W ladicaucasj aan de
het noordoosten ten zuiden van den midden- noordeljke hellingvan denGrpotenCaucasus,
l00p van de Terek,in hetoosten aan deCas. waar tevens 100d in groote hoeveelheid verpische Zee bj Bakoe,waardesteen-ofaard- kregen wordt. - Goud eindeljk verzamelt
oliebronnen in verband zjn gebragtmetde men in de delta vandeIngoerenRion(Phasis)
godsdienst der Vuuraanbidders,- voorts in en werd er reeds in de dagen der Oudheid
het da1 der Koer van Tiiis af oostwaarts. geWonnen!zooals bljktuitdesagevan het
T0t 1873 wasdeontginning dernaphthabron- Gouden vlles.
Verbazend groot is in den Caucasus het
nen bj Bakoeeen monopollederKroon,doch
leverde z00 weinig op,datmen inEuropeesch aantalplantensoorten.In hetalgemeençeljkt
Rusland meer petro'leum uit Pennsylvanië, de plantengroeiermeer op dien van Mlddendan naphtha uit den Caucasus gebruikte.Om Duitschland dan op dien van Spanle,Italië
die redon verkochtde regéring tegenheteinde en Griekenland, doch de ontwikkeling der
elle w ingewassen is er ongemeen welig.De f'

van 1872 deze naphthabronnen, welke nu

geëxploiteerd worden door eenemaatschappj, terkoude belet er den groeivan keerkringsw ier statuten in M aart 1874 door den Keizer 1
!lanten;immersTiois,aan de zuideljkehelw erden goedgekeurd.Voorts isde scheikunde
er in geslaagd, uitCaucasische napktha een

llng van den Grooten Caucasus,meteen hoo-

geren gemiddeldenJaarljksehen warmteqraad

gas te bereiden, dat bj geljke lichtkracht dan Meran, heeft een veelkouderen wlnter
41/:-maal goedkooper is dan steenkolengas. dan laatstgenoemde plaats. De bosschen zjn
V öör de verpachting verkreeg men uit alle er het grootst aan de zuideljke helling van
naphthagroeven (694 bronnen) ruim 45 mil- het gebergte, op het stroomgebied van de
lioen centenaars,dol!h deze njverheid is n0g Terek;denoordeljkehellingvanhetgeberçte
vatbaar voor eene groate ontwikkeling,zoodat R adde voorspelt,dat men in de toekom st
de loeom otieven der Perzische spoorwegen
met naphtha verwarmen zal. O0k de steen-

is daarentegen kaal.Op hetPontisch gebled
heeftm en vele loofboom en,vooralwitte beu-

ken (Carpinus)en ahornsoorten (meestalAcer
campegtris en A.Laboeli),alsmedelinde-en

kolenmgnen zjn er nog weinig ontgonnen, esscheboomen. Hooger klimmen de roode
zoodat men op de locomotieven van denPoti- beuken en de kastanleboomen,dielichten
Tiiis.spoorweg houta1sbrandstofbezigt.Toch
bevinden zich in het bekken van Colchisuitmantende steenkolen, en deze zullen in den
Caucasus, zoodra de kosten van vervoer ver-

vochtigheid zoeken.Aan den zoom dezerwouden heeft m en eene groote verscheidenheid
Van struiken, en ixl hetgebergte wordthet
loofhout door kegeldragers vervangen,totdat
minderd zjn,eenebelangrjkero1vervullen. 0ok deze ter hoogte van 2200 Ned.elhunne
Men heeft er te Takoeriboel, niet ver van grenzen vinden. Hier neemt het gebied der
Koetais, doch men twist over den eigendom, prachtige Caucasische alpenroos een aanvang,
zoodatzj nietworden ontgonnen,teHoema- vergezeld van daphne-en zuringsoorten.Aan

rin aandeKoeban,aan deTerekbjGrosnaja, de noordeljke helling van den Kleinen Cau-
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casus heeft men hoofdzakeljk eike-en beukeboomen,en aan de zuideljke hellingontbreekt het geboomte, alsmede in de noordoosteljke steppen.Dwerg-amandels, slechts
weinigeNed.palm hoog,zjnintusschennage-

den Caucasuste huis.T0tde plagen de:lands
behooren er de sprinkhanen,alsmede allerlei

Van
aan is de Caucasus gunstig gelegen;
@* gr

yéschemarkten za1kunnenvoorzien.Wjders
ls er vooral de veefokkerj,verbonden met
boter-en kaasmakerj en metveredeling der

noeg overal verspreid. V00r het verbouwen

WP ontmoeten ernietalleen alle Europôsche
graansoorten, peulvruchten en aardge#zassen,
zooalB: tarwe, rogge, gerst,haver,boonen,
erwten,linzen,gierst,aardappelenenz.,maar

stekende vliegen en dergeljke insecten.De
Zwarte en de Caspische Zee leveren er een
overvloed van visch,waarvan men na verbetering der middelen van vervper o0k deEuro-

rassen,van groot belang.Men heeftervooral

grootekudden schapen,enmen schatdejaar00k vele kweekplanten van meer zuideljk ljksche opbrengst van iederschaap(kaasen
gelegene landen, zooals: maïs, rjst, wjn, w01)op ongeveertweegtzlden.Eindeljkheeft
m eekrap, tabak,thee,katoen enz.De m aïs- men ereeneuitgebreidezjdeteelt,en dehierkolven zjn ermeteeneverbazendehoeveel- door verkregene zjde onderscheidtzich door
heid korrels bezet.Vooralde rjstbouw heeft glans,vastheid en zachtheid.
eruitstekende vooruitzigten en hj ontwikkelt De landbouw werd er vöôr den tjd der
zich door den jver van Duitschekolonisten Russische heerschapqj belemmerddoorde0nvooralte Sjemacha,te Koetaisen teEriwan. zekerheid van den elgendom,doch'
thanBzjn
De wjnstok bljft er zonder bedekking tot allegronden behoorljk opgemeten en opnaam
eene hoogte van 1000 en met bedekking t0t
eene hoogte van 1500 Ned.elo0k des winters in hetleven,en dewitteenroodewjnen
zjn er zeer goed.Daarvan 'verden in 1873
omstreeks40000 Ned.vatteNislmé-Nowgorod
ter markt gebragt. De Ned. kan kostte er
ongeveer 25 cents, doch te Tiiis geeft men

der eigenaars geboekt. Alleen langs de kust
der Zwarte en der Caspische Zee geeft de

1872 verkreeg men van het Ned.btznder 743
Ned.pond en in het geheel 4 millioen centenaars tabak.Of hetverbouwen van thee en
katoen er in de toekom stgew enschte uitkomsten za1opleveren,is nog onzeker,maar de

het winnen van metalen, het smeden Van
wapenen,het bewerken van goud en hetw e-

dampkringeenevoldoendevoehtigheid,terwjl
men overalelderszjnetoevlugtmoetnemen
t0t eene kunstmatige besproej'l
'
ng.Dezehad
reeds plaats in de dagen der Oudheid, en
men heefthiertoein denJongsten tjd groote
V00r 4 Ned.kan naauweljks 10 cents.Men plannen ontworpen, welke m eerendeels op
schaterdeJaarljkschewjnprodudie opruim uitvoering wachten.Alleen in de nabjheid
een millioen Ned.vat.De Caucasische mee- van Ti
iisheeftmenvooreenesom van750040
krap isnagenoeg z0odeuqdzaam a1sdeTurk- gulden 12000 Ned. bunder van de Karagassche;die van Derbent,Tliisen Koebalevert steppen in vruchtbaar land herschapen.In de
debesteverwstof.Zjiseen hoogstbelangrjk bergstreek zoektdelandbûuw inhetalgemeen
handels-artikel en in 1873 werd eene hoe- te vergeefs naar geschikte gronden; daarenveelheid van bjna 11 millioen centenaarste boven verkeeren de landbnuwwerktuigen er
Nishné-Nowgorod aangevoerd.00k de tabaks- n0g in een hoogstgebrekkigen toestand,terbt
m w neemt er zeer t0e,vooralin Stawropol wjldevljterveeltewenschen overlaat.
en op het stroomgebied van de Terek en
De njverheid bevindter zich n0g altjd op
Koeban, alsmede bj Eriwan en Koetais;in een zeerlagen trap vanontwikkeling.Behalve
ven van tapjten heeft men ergeen tak van
njverheid van eenig belang.Voor den handel
zjn Nishné-Nowgorod en Constantinopel de

aardappelbouw is er aanmerkeljk toegeno- voornaamste markten voor de voortbrengselen
m en. D e grenzen van den graanbouw liggen des lands, terwjl Tiiis,Potien Bakoe de
er zeer hoog,Ja,dievangerstklimmen tot stapelplaatsen zjn voorden invoer.Belangrjk
eene hoogte van 2100 Ned.el.Van de berg- is voorts de doorvoerhandel met Perzië. In

weiden verkrjgtmenveelenuitmuntendgras, 1871 w erd in Trans-caucasië uitgevoerd voor

en men heeft in de lagere streken eenegroote eene waarde van ruim 92 en ingevoerd voor
verscheidenheid van uitmuntend ooft, name- eene waarde van 176 millioen gulden. De

ljk: perziken, amandelenj vjgen, keurige voornaamste uitvoer-artikelen waren: zjde,
appelen en peren enz.
w0l,graan en katoen,- en debelangrjkste
O0k hetdierenrjk telter vele soorten,en invoer-artikelen: katoenen stolen, vruchten,
er is overvloed van wild.In de hooge berg- groenten, m etalen Voo1'Werpen, wollen en
streek heeftmen:steenbokken,gemzen,bee- zjden stolen.
ren, vossen,adelu rs en sneeuwhoenders,en
Naar de laatste telling (1871)heeftmen er
in de steppen:wolven en klein wildjvooral eene bevolking van 4893332 zielen ofgemidspringbazen,- voortsin hetzuiden:panters, del
d 613 opeeneM geogr.mjl.Degrootste
tjgers,grooteherten en vossen van verschil- digtheid van bevolklng heeftmen in het goulendekleur,zwanen,pelikanen,duiker-eenden vernement Koetais,daarna in Eriwan,en de
enz., in de bosschen:beeren en marders,en laagste cjfers behooren totde districten aan
in het brongebied van de Koeban oer-ossen. de Zwarte Zee en tot gouvernementen aan

Ook zjn erveleslanqen;deEuropéschesoor- de noordeljkehelling van hetqebergte.Weten strekken zich u1t t0t aan den voetvan gensdesteppen en hoogebergenlshetgrootste
gedeelte dezer provincle onbewoond. In het
soorten,onder welke zich 5 vergiftigebevin- noorden vindtmen enkelde zoomen derrivieden. Negen soorten behooren uitsluitend in ren bevolkten in de bergstreek enkele hooghet gebergte, en in het zuiden heeftm en 21
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n bevolking vindt een met zwart haar en zwarte oogen,doch

Koetais, Tiiis, tevens blank van huid en gespierd,hoewel

Sjemacha,Sloesja,EriwanenbjdeCaspische gewoonljk meteen l=g voorhoofd.Tusschen
Zee nabj Lenkoran.Moge Blnmenbaelbbj de die beide grondvormen heeft de vermenging
verdeeling der menschen spreken van een derrassen talrjkeschakéringen doenontstaan.
Caucasisch ras, als het ideaalvan mensche- De vrouwen zjn er vermaard wegens hare
ljke volkomenheid naarhetligchaam ,hetis schoonheid en werden eropgekochtom plaats
gebleken,datde bewoners van den Caucasus te vinden in de Turksche harems,totdat de
t0t verschillende Btammen behooren.Men heeft Russische regéring een eindemaakteaan dezen

er Indo-Germanen (Slawen, Armeniërs en schandeljken menschenhandel.DeCaueasische
Duitschers),Caucasiërs,TartarenenSemieten. vrotlwen onderscheiden zich inderdaad door
De oudstebewonersvestirden erzichvoorze- een edelen gelaatsvorm en dooreenerjzige

ker in het gebergte, en ln Daghestan vindt gostalte,maarvereenigen daarmede ruwheid,

vindt men daarvan overbljfelen. r0t de na- behaayzucht en onzindeljkheid.De reiniginkom elingen dier eerste inwoners behooren de gen, ln den Koran voorgeschreven, nemen
hedendaagsche bergvolken van den Caucasus, zj enkelin acht door bevochtiging der huid,
bepaaldeljk deGeorgiërs,inhetoudeGroesië, en zj doen geenemoeite,zichvan ongedierte
in de vlakten tusschen denGrooten en Kleinen

te zuiveren.Ook worden de vrouwen erspoe-

Caucasusgevestigd.Reedsin ouden tjd werd digoud,omdatzjten behoevederlutjeman-

wegens verseheidenheid van stammen de Cau- nen veel zw aar werk m oeten verrigten.M en
casus a1s het gebergte der talen beschouwd, gebruikt er de oostersche,bepaaldeljk de
en 00k thans n0g vindtmen in enkeledorpen Perzische kleeding, bestaande uit een grof
overbljfselen van volkerenmeteigenaardige, lakensch opperkleed, een linnen ofkatoenen
we1 onderling maar niet met andere talen hemd eneenbroek van dergeljkestof;voorts
vermaagschapte dialecten. Aan de Georgiërs bezigtmen kousen.dieveelalvervaardigdworgrenzen de meerwestwaartswonende Lazen, den van zacht leder,en lederen laarzen,beMinqreliërs en Swanen.T0t dekrachtige en nevens eene met schapenvel omzoomde of
eheel van zwart schapenvel vervaardigde
vljtlqe Lesghiërs in Daghestan behooren de gmut
s.Tevoren droegm eneralgem eenwapens,
Awarlërs,Tsloeden, Tqjerkessen en Oeden,
en in het westen de Abchasiërs.Totdegroep doeh ditistegenwoordigverboden.Hetvoedsel
der Mizsjeqen (Cisten)behooren de talrjke bestaat er vooral uit pilau of uit schapenonderafdeellngen derTsletslensenen Toesjen. vleesch, alsmede uit meel-en melkgeregten,
D e Indo-Germaansche stanl is er vertegen- en aan de kust voegtmen bj de rjstvisch
woordigd doordeIraniërsenAriërs.Deeersten in plaats van vleesch.Gezelligemaaltjden,

vormen den oorspronkeljken stam der bevol- waarbj dewjn eene belangrjkerolvervult,

kinq in Trans-caucasië.Aan de noordeljke duren er we1 eens den geheelen naeht en
helllng van hetgebergte heeftmen deOsseten, hebben aan degastvrjheidderGeorgiërseene
welke zich 00k thans n0g van de Iranische groote vermaardheid bezorgd.Op hunnezeden
taal bedienen.De Ariërszjn na de verovering en gewoonten hebben godsdienst,geschiedenis
door de Russen uit Europa derwaarts getrok- en woonplaa
vt
a
sne1
862
mei
n
r
e
en
grha
ood
ten
nvel
oebj
d.naBjtwe
de
ken.Behalve Slawen (Rtlssen),heeftmen er volkstelling
kleine koloniën van Duitschers, die zich millioen Mohammedanen enruim tweemillioen
met jver op den landbouw toeleggen.Tartaxen bevolken hoofdzakeljk de vlakten aan
den noordeljken voet van hetgebergte,en
in het zuiden hebben zj slechtsenkele koloniën. In het noorden zjn de Nagaiërs en
Koemoeken de talrjkste stammen.De Semietischestam eindeljk iserin kleinegemeenten
verstrooid, doch er zjn ook zoogenaamde
Berg-lsraëlieten te vinden in afgelegene dalen
van het hooggebergte,waax zj 2780 landhoeven bewonen. Zj hebben de Perzische taal

Christenen,en 11a dien tjd zjn velen vande

eersten naarTurkjegetrokkenenveleChriste-

nen uit Rusland derwaarts verhuisd9 en het
besttmr is er thans in handen derChristenen.

DeMohammedanen zjnerin hetnoordoosten
en zuiden gevestigd; die dernoûrdoosteljke
streken behooren t0t de Soennieten of Orthodoxen;zj zjn in het algemeen zachtmoedigj
verdraagzaam en eerljk.DeMohammedanen
der zuideljke streken daarenlegen zjn dweepzieke Sjiïten, bekend wegens oneerljkheid
in gebruik genomen,m aar m et Hebreewsche en straatrooverj. In de 12de eeuw begon in
woorden vermengd1 bezigen llebreeuvvsche den Caucasus de Christeljke bouwkunst te
schriftteekens, en leggen zich t0e op den kwjnen. Van de beide groote Christeljke
handel en landbouw.Bj dezegrootezamen- stammen van Caucasië, de Armeniërs en de
voeging van volkeren openbaarde zich Van
ouds de behoefte aan eene algemeene verstaanbare taal en schrjfwjze.Hiertoe koos
men hetTartaarsch,met Arabischvermengd,

Georgiërs, waren inzonderheid laatstgenoemden blootgesteld aan de noodlottige invallen,
waarop de vestiging van den Islam volgde.
Aan den middenloop van de Koer en in het

en hetArabisch schrift,terwjlonderdeRussischeheerschappj hetRussischallengsgrooter
uitgebreidheid verkrjgt.
Met betrekking totden ligchameljken toe-

bekken van de Rion werden debewonersje-

blu uwe oogen en eene Blanke gestalte, en

door traagheid naar llgehaam en geest.Deze

dwongen den Islam aantenemen.DeGeorgiers

zjn vanoudslandbouwersen rustigvanaard;
zj handhaven hunne oude zeden en gebruistand der bew oners onderscheidt men twee ken, o0k de bloedwraak, zjn afkeerig
grondvormen,nameljk een met blond haar, van allen vooruitganr en onderscheiden zich
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gesteldheid isbeter in het gebergte,waar de
natuur zelve de ingezetenen t0t werkzaamheid prikkelt, doch hierdoor gaat 00k de
klassieke ligchu msschoonheid verloren en het

naar Tiqis(308 Ned.mjllang) Yfagrn:een

spoorweg ontworpen werd van Rostow naar
W ladicaucas.O0k heeftderegéring hetterrein
laten opnemen van W ladicauca: over den
bjgeloof zwaait er den schepter n0g krach- bergkam heen, van Tiiis naar Bakoe en van
tiger dan in de vlakte.De Armeniërs onder- Ti:is naarDloelfa.Voorts ontbreekt het er
scheiden zich doorschranderheidenvolharding ni
etaan teleqaaojnen.
Op het gebled der godsdienst is de magt
engeljkeninveleopzigtenopdeIsraëlieten.Vö0'rden tjd derRussischeheerschappj was van den Islam vernietigd. Zelfs het MoeriGisercengestadigestrj;tusschendelandbouwer:) mus of de leer van de Mohammedaansche
de vorsten en de adelljke geslachten.Een secte:, welke in 1828 door molla (priester)
grootdeelderbevolking bestonduitljf.eige- M oâammed gesticht werd met het doel om
nen of m oest grondrenten betalen,m aar d/zn de woeste bergvolkeren van Daghestan tot
lsten December 1866 kwam de emancipatie verdrjvi
ng der Russen uit Caucasië te verder boeren t0tstand.Deafhankeljkheid der eenigen,lsgeheelop den achtergrondgeraakt.
werklieden hield op; de nieuwe organisatie N0g dient men er alles te vermjden, wat
begintgoede vruchten te dragen,en de zonen ergernis kan geven aan de beljdersvan den
der aanzienljken van de zorg voor het be- Islam ,zooalshetschendenvan begraafplaatsen
Bturen hunner onderdanen ontheven,bepalen enz.,maarde invloed derpriesters isgeknakt
zich meer en meerbj de studie.In 1865had en hetontstaan van eene nieuwe Mûeridische
men er 65 steden en onderdezede stadTi:is, sede onmogeljk gemaakt.Desgeljksisperk
welke 50000 inwoners telt, - voorts 6847 gesteld aan de verregaande hebzucht der
dorpen en gehuchten, 15 Duitsche koloniën Christeljke priesters bj deGeorgiprs.Intusenz. Schier alle soorten van woningen zjn schen is het Christendom er niet diep doorer vertegenw oordigd. D e hoogste bew oonde gedronqen, en men ont
waart er n04 vele
plaats is er het dorp Karoesj ter hoogte van ov
rbljfselenvan hetHei
dendom.Deprlesters
@@e
Q491 Ned el.Men heefterzeerfraajeChriste- ZPn onwetend en kunnen ter naauw ernood
ljke kerken en kloosters, doch de dorpen, lezen; hun ambt is erfeljk.D e Armenische
m et uitzondering van die der Tartaren,heb. geesteljkheid,hoofdzakeljk gezeteld teEtsl-

ben er in hetalgemeen een zeeronzindeljk miadsin bj Eriwan, is uiterst zelfzuchtig

voorkomen.
onderzich Om eenigewetenschaq tebekreuDe verdeeling in Cis-en Trans.Ccfxcl&îF,of z
nen. De Itussische regéring heett zkch dan
in de landen aan dezeen aandeanderezjde 001t genoopt gezien, maatregelen te nem en
der voornaamste bergketen,heeft alleen eene t0t een beter bestllur der groote kloostergoeaardrjkskundige beteekenis. Immers geheel deren,welke aan buitenlandsche godsdienstige
Caucasië vormt een Russisch stadhouderschap inrigtingen toebehooren,bjv.aanhetklooster
met Tiiis a1shoofdstad.Ditstadhouderschap op den Sinaï, aan het Heilige Grafte Jeruig door de ukase van 21 December 1867 ver- salem enz. Kunsten w etenschap leverden er
deeld in devolgende IQ gewesten:Staw ropol, in den bloeitjd van de heerschappj der GeKoeban, Terek , Daghestan, Tiiis, Sakatal, orgiërs (lzde en 13de eeuw) vele belangrjke
BakoeylelissawetpolyEriwan,Koetaisysoesjoem kunstgewrochten en geschriften.De Russische
en Tslernomors,die gezamenljk 63 districten regéring heeftthansoverallagere scholen en
omvatten.De stadhouderissedert1863 groot- in de steden scholen van middelbaar en hoovoxst M icltaël Xieollo/eoîfr',een broedervan ger onderwjs doen verrijzen.Ook de kunst
den Czaar.De voornaamste ambten en bedie- wordt door de aanzienljken des lands met

ningen zjn er aan Russen toevertrouwd en goed yevolg in beschexming genûmen,zoodat

in 1868 iser ook hetRussisch regtingevoerd, m en ln 1873 te Tiiis eene tentoonstelling
voorts in 1874 de algemeene dienstpligt,ter- van vûortbrengselen van Caucasische kunstes voor.de gezondheid
wijl Rusland er een talrjk leger onderhoudt. naars k0n houden.Zell'
Het Russisch bestuur heeft veel gedaan ter en voor het verkrjgen van geneeskundige
verbetering van wegen,doch erbljftop dat hulp wordtmeer en meer gezorgd.
gebied n0g altjd veelte doen.Zelfstusschen
Men vindtin Caucasiëvele gedenkteekenen

hoofdplaatsen is hetverkeeraan velemoeje- van vroegeren tjd.Aan den voet van den
li
jkheden onderworpen.Een kunstweg van de Ararat, vanwaar volgens de mededeeling de8
eerste klasse 100pt van W ladicaucas in het Bjbels het menscheljke geslacht zich uitda1 der Terek naar den berppas,langsden breidde over den aardbodem, ontwikkelde
Kasbek en daalt afnaarTiqls.Zoo zjn ook zich de Zend-godsdie11st,en hare aanhangers,
de oeverlanden van de Zwarte Z-ee over het de Iraniërs,moesten gestadig strjd voeren

Meskische Gebergte heen met het da1 der tegen de volkeren,ten noorden van den CauKoer verbondenj en men heeft kunstwegen casus gevest
igdj teren de Scythen, Sacen,
langsdezeriviernaarBakoeenSloesja,voorts Massageten, Cimmerlërs enz. Door de Assynaar Achalzych en Alexandröpol en langs de riërs verving de dienst van Baal, M oloa

Goktsla naarEriwan,alsmedelangsde Aras, enz. die van Ormoezd, en deze dienst ver-

de K oeban, de Terek en de Caspische Zee. spreidde zielllangsde geheele kustderPontiD e aanleg van die w egen had wegens moe- sche zee.In dien tjd werd de togtderAryorassen,rotsen en w ouden m etvele bezwaren nauten(ziealdaar)ondernomen,en dedaarmede
te wcrstelen.W jders is in 1872 een spoor- verbondene metledeelingen doen ons Colchis
wcg geopend van Poti Mn de Zwarte Zee of het gebietl van den mond der Rion ken-
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nen a1seen rjk en beschufd land.0:k vin- 18de eeuw streden de Perzen en Turken in
den wj daarin een bljk van de eerstehan- herhu lde oorlogen om hetbezit van Caucadelsbetrekkingen van de Phoeniciërs en de si
ë,waarbj ditlaatstezich splitstein onderGrieken met den Caucasus.In de 7deeeuw scheidene zelfstandige vorstendommen,zooals
vöörChr.ontstonden aanden oeverderZwarte Georgië,Eriwan,Karabagh,Sjirwan,Koeba,
Zee de eerste Grieksche koloniën. De heer- Bakoe enz. Tegen het einde dier eeuw
schappj derAssyriërsmaakteplaatsvoordie mengde zich Ruslandin dien strjd.Reedsin
der'Perzen,en in hetrjk van dezevormde de 16deeeuw , toen Rusland nog door uitgeTr
ans-caucasië de18delandvoordj (Satrapie). strekte woestenjen van Caucasië gescheiden
Aleœander d6 Gropfe liet Caucaslë ongemoeid, was,hadden de ellenden der Georgiërs onder
maar zjn togt naarBactrië gaftoch aanlei- hetJuk derMohammedanen deaandachtvan
ding t0t de stichting vanhetrjk van Atro- den Czaar gewekt, en nadatde woeste velpatene,hetwelk een gedeelte van hetgouvernementJelissawetpolen Bakoe omvatte.Onder de Seleuciden ontwikkelde zichArmenië;
Tigranes (
95- 60) gebood over Caucasië,
Mnvu rdde den Btrjd tegen deRomeinen en
moest ill hetJaar 60 voor M ithr1'
dlfe: het
nnderspit delven. Deze laatste trok over de
Aras en door hetgeheele Caucasische scbier-

den langs de D0n door kolonisten bevolkt
en aan Rusland toegevoegd w aren,verkreeg

dit laatste in 1774 bj den Vrede van Koetsjoek-Kainardsli inhetnoorden van Caucasië
de grensljn lang: de Koeban en Terek en
alzoo den toegang t0t den Caucasus. In
Trans-caucasië erlangde nu de invloed van
Rusland groot gezag, vooral in Georgiëj

eiland, beoorloogde de Iberiërs (Georgiërs) dool' eene Christeljke bevolking bewoond.
en nam te Dioscurias de Romeinsche vloot In 1783 begaf zich koning Irakli 11 van
in oogenschouw , welke op de Zwarte Zee Georgië onder de beschermheerschappj van
kruiste. Later volbragt de triumvirAntonin.
q Rusland, om veiligheid te vinden tegen de
na e0n vruchteloozen veldtogt tegen de Par- invallen der Mohammedaansche bergvolken.
thers zjn togtdoordeMoeqanBteppeaan de Om de afvalligen te tuchtigen trok Aga M oAras en stond in 35 Armenlë en Trans-cau- kammed #FzJp,de stichterderthans in Perzië
casië af aan Ptolemaeun. lliettelnin narn er regérende dynastie,in 1795 naar Georgië,en
de invloed derRomeinen t0e onderde keizers Rusland zond zjne hulptroepen derwaarts.
Cali
gnla en Nero, en de handel uit Indië rroen echter in 1800 Georg Xfff,de 0pv01zocht wegen d00r Midden-Azië en den Cau- gervan Iraklb overl
eed,verklaardedeKeizer
casus naar Europa. In den aanvang onzer van Rusland, dat genoemde Vorst hem de

tjdrekening beklommen in Georgiëen Arme- heerschappj bj uitersten wilhadafgestun,
nië de Arsaeiden den troon, opgevolgd door nam in 1801 Georgië in beziten maakte tede Rannaniden, die in de 6de en 7de eeuw vens aanspraak op het khanaat Gaendsje
streden tegen de ByzantjnschekeizersJ- fi- (thansJelissawetpo1),dathj den 14denJanunLanna en RraelLus, wier legers Georgië en arj 1804bemagtigde.W élkwamendePerzen

Imeretië (Koetais) verwoestten. Tegen het daartegen in verzet,maarzagen zich genoodeinde der 8ste eeuw kwamen in Georgië de zaakt, den 24sten October 1813 den Vrede
Bagratiden aan het bewind,en in 635 onder- vanGoelistantesluiten,waarbjgeheelTransnamen de Arabieren hunnen eersten veldtogt
na3r Armenië en Georgië,w elke landen gedurende eene eeuw aan de invallen hunner
Avoeste horden vparen blootgesteld.Destadhou-

Caucasië, in het noorden Derbent en Daghestan en in hetwesten Imerethië,Mingrelië

en Abchasië, aan Rusland werd afkestaan.
Perzië poogde in 1826- 1827 die gew esten

houders del.Khalifen hadden er nu bjkans te heroveren? maar leed de nederlaag, en
vier eeuwen het bewind in handen.In de de strjd eindlgde methetVerdrag van Toerkllde eeuw was Georgië aan geen geringer mantsjaivan denlodenFebruarj1822,waarbj
ellenden ter prooi w egens de invallen der de thans bestaande grensregeling werd vastSeldsloeken. Met Bagratins I1I (980- 1014) gesteld.
nam de bloeitjd van Georgië een aanvang, Thansw axen de beide maogendheden m agtemaar na het roemrjk bewind van koningin l0os gem aakt, die te voren elkander hetbeTkamar wa8Trans-caucasië wederhettreurig zit van Caucasië hadden betvvist; er bleef
tooneel van gestadige verdeeldheid en oproer. slechts over, de bewoners ixl gehoorzame
In de 13de eeuw bezweek het voor de inval- onderdanen teherscheppen en allentegenstand
1en der Mongolen, en ill 1385 verscheen te vernietigen, waartoe de bergvolken door
Tamerlan, 0na erteol
ve
at
re
an.
l T0
detso
pp
ored
nien
zjt
njd
er vrjbeidszin of o0k door religiehaat werden
wreedheid achter
geprikkeld.Toen Rusland zjne heerschappj
had Georgië 00k heerschappj gevoerd over over Caucasië uitstrektej was het geheele

de bergstreek aan denoordeljkehelling van land eene slavenmarkt.Deljfwachtvan den

den Caucasus,maar nu werden de Lesghiërs, Sultan, de Mamloekken en de Koerden van
Abchasiërs enz. naar het gebergte gedreven Bagdad bestonden uit Caucasische slavenjen
en erlangden ereenevolkomenene onafhanke- de Turksche haremswaren bevolktmetCauljkheid,waarbjalleordeenregtverdwenen. caslsche vrouw en.D e toestand des lands waB
In den aanvang der 18de eeuw werd het zoo ram pzalig,datde oudershunne kinderen
zuideljk gedeelte door de Perzisehe slachs verkochten.Om daaraan een einde temaken,
Ismaël,7'
A/Z-J.
T enAbbasbemagtigd,terwjl werden langs de Koeba,de Laba,de M alka
iets later het westeljk gedeelte zichaan de en de Terek kozakkenposten geplaatst.VoortB
Turken onderwierp. Gedurende de geheele werd in 1816 Jermalow belast metde taak,
XIV.
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ering van Sjamylvan geeneonderwerplng
gemeenschapswesen te openen tusschen Cis- vo
en Trans.caucaslë;hj voerdebevelover0en wilden weten, zoodat de Russen in Daghes-

leger van 45000 man,veroverde eenige kha- tan bjna alle versterkte plaatsen verloren.

e vrjheidszin en dweepziekedoodsverachnatenjverwbestte hetland derTsjetslenzen, Fiel'
bragt over W ladicaucas eene verbinding t0t ting gaven aan de bergvolken eenebovenmenstand tusschen hetwesten en zuidendeBlands scheljkekracht.lnmiddelshadden deRussen
en schokte het vertrotlwen derbergvolken op in 1844 hun leger aanzienljk versterkt,en
de ontoegankeljkheid hunner gchuilhoeken. W oronzow verdreef a1s opperbevelhebber den
Zonderhet MoeridismuswaregeheelCaucasië vjand uitdeTsjetsna,zond eene aanmerkena eene inspanning van 10 tot15Jaren 0n- ljke bezetting naar het gebergte en verhinderworpen.Toen ontwaaktehetgeloofbj de derde daardoor de uitbreiding van het Moeri-

overigens z0o onvergchillige volkgmassa,dat di
smus.TevensmaaktevorstBarjatinskiieen
deverdrjvingderRussen een pligtwas,haar aanvang metde regeling van hetbestuurvan
door Allah voorgeschreven. De profeten van hetonderworpengebied,waarbj hjdeeigenhet Moeridismusverkondigden eenealgemeene aardigheden der bergvolken in aanmerking

geljkheid1ruimdenvorsten en edelenuitden nam ,en bevestigdezjn gezagin deTsletslna
weg en deden door een dweepziek Moham- door het uitroejen van bosschenen hetaanmedaanschmysticismuseenenieuwestaatkundige vereeniging van eenige honderdduizende
menschen ontataan, die hun wi1 en hunne
kracht ter beschikking stelden van Moeridische aanvoerders, zoodat de worstelitg nog

leggen van wegen. Daarenboven bragt Rusland zjnlegerop270000man.%amylgevoel
de
het dreigend gevaar;tegen heteinde van1846

deed hj zich door zjne onderhoorigen op
nieuw bevestigen in zjne waardigheid en

40 Jaren werdgerekt.Toen deRussenin1828 vaardigde eene verordening uit, waarin de
ill Awarië (in het noorden van Daghestan) pligten zjneronderhoorigen en destraFender

in aanraking kwam en m et de Moeriden,was overtredingen waren omschreven. Gedurende
de vereeniging der bergvolken reedB t0tstand den Krim-oorlog kon m en een aanvalvan de
gebragt. Na den dood van den stichter van zjdederTurken tegemoetzien,en deRus-

hetMoeridismusen nadienvan zjnopvolger sen spanden alle krachten in,om Diamflophad l'
amtl(zie aldaar) zich aan hethoofd es
loten tehouden inhetgeber/e,Ja,zj
derbeweglng geplaatst.Hj heerschtea1seen verminderden het leger in Caucasie t0tslechts
Oostersch despoot en was bekleed met de 70000 man.In 1856 werd Barjatinskii t0t

geesteljke en wereldljke maçt.De Russen opperbevelhebber benoemd,en deze wistbinbouwden weliswaaronderscheldenevestingen nen den tjd van drie Jaren zich meesterte
illDaghestan en versterkten er hun leqer, maken van den geheelen Caucasus.Hjbezette
maar deinvallen werden telkensgevaarljker nameljk alletoegangen naarhetgebergteen
en de Tsletslenzen,in dedigtewouden aan zorgde voor den aanleg Van breede 'vegen
deoverzjde derSoendslagevestigd,vertoon- naar het binnenland, waarlangs hj groote
den zich in gedurig talrjkerbenden.In 1839
bragten de Russen een aanzienljk legertegen
Hamylte velde.en dezeversterkte zich in
de voor ontoegankeljk gehouden vesting

troepenmassa'skon doen voortrukken!om den

vjand uitzjne schuilhoeken teverdrdven.In
Junj 1858 was detoegang naarhetbinnenland geopend en van drie zjden trokken de

Achoelgo op den regteroeverderKoisoe.Op Russen naar Lesghistan. In den winter van
den eisch,dathj zich zou overgeven,gaf 1859 werd er W ede,devoornM m stevesting,
l'
amyl,die 16000 Lesghiërsonderzjnebe- belegerd en met een verlies van slechts 26
velen had,ten antwoord,dathj in hetver- man stormenderhand ingenom en.Nuvolhardde
volgieder,diemetzulkevoorstellen verscheen, k'
amyl nog in hetmeesterljk doorhem verzou doen opknoopen.Den 24stenJunj 1839 sterkte Daghestan,m aar o0k hier hadden de
weld de vesting belegerd. De eerste bestor- Russen binnen vjf weken tjdshet gezag in
ming mislukte; onderhandelingen omtrent de handen,zoodathetMoeridismustenondergang
overgave leidden t0teen wapenBtilstand,doch neigde.Den 3denAugustus begon zichdeeene
zj waren van de zjde der belegerden niet stam na den anderen te onderwerpen.Hamyl
ernstig gemeend,zoodat den.Qgsten Augustus werd angstvallig
van
inDa
zjgh
nees
bta
en
sluein
tena
,mtrodkewj
naakr
onder de leiding van generaal Grabbe de bui- het zuidoœten
tenwerken stormenderhand werden ingenomen. n3ar den Gaenip, een alleenstunden berg,
Den Qden September bezweek 00k de vesting door lagere bergen omgeven.Slechts400gerouwen waren hem 4evol
zelve,doch mamylverschoolzichenontsnapte. tgi
gd.Debestormlng
ng van groote moejeljkheden vergezeld;
Deze verovering kwam den Russen te staan
np 500 dooden en 2416 gewonden. De ver- tpen echter hiertoe alle maatregelen genom en
woesting van deze rotsvesting maakte echter W aren en de Russen zich op de hoogvlakte
op debergvolkengeen ontmoedigendenindruk; vertoonden, waarop die berg verrjst,gaf

zelfskwamendeTsletslenzennuopenljktegen
de Russen in opstand. Deze laatsten bleven
gedurende de volgende tien Jaren den strgd
voortzetten,belaagden dehoofdzetelsdermagt
van l'
amylen bezochten metmoord enbrand

ljœmyl zick over aan vorstBarjatinnkii(25

k

Augustus). Thans waren de Tslerkessen aan
de beurt!die de dalkloven naar de zjde van

de Zw arte Zee bew oonden,en ook deze onderwierpen zich na den veldtogt,die in het
voorlaar van 1864 een aanvang nam en een

de gewesten van sommige stammen. Deze
maatregelen echter misten hun doeltegenover Jaarduurde.Veleonderworpenestammentrokde eendragt der bergvolken, die onder aan- ken nu naar Turkje;wienietdonrbesmet-
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to

teljke ziekten of in deZwarte Zeeomkwa- schen geven er veel timmer- en brandhput
men,vpnden een nieuw vaderlandtennoorden en doen er de kolenbranderj en de teerbev
an Erzeroem ofin Boelqarje.Inden 00r10g reiding bloejen.Voorts vervaardigt men er
van 1877 is de woestheld en wreedheid der zeildoek en linnen,en men bereidter voorts
uit dat gewest afkomstige Tsjetslenzen op beetwortelsuiker en brandewjn. 00k leder,
olie, borstels en waskaarsen behooren er t0t
eeneafschuwwekkendewjzegebleken.
Op de verovering van den Caucasus volgde
eerlang de reeds vermelde administratieve indeeling,en de Russische regéring nam onderscheidene maatregelen om de welvaart der
ingezetenen te bevorderen. Nu en dan werd
er de rust verstoord door verzet tegen de
Russischeambtenaren,doch slechtsvoorkorten

tjd.Staatkundigeonafhankelpkheid haddende
Caucasiërsonderhetjuk vanPerziëofTurkje
nietbezeten,en zj werd hun dusdoorRusland niet ontnomen.Zj hadden echter veel

de voortbrengselen.De handelis erlevendig,
en het vervoer geschiedtermeerendeelslangs

de spogrwegen, die bj het vlek Bazhmatsj
elkander kruisen. - De evenzoo genoemde

hoofhtad ligt aan de Desna,isde zeteivan
den aartsbisschop vanTsjernigow enNjeshin,
heeft eene hoofdkerk uit de llde eeuw ,17
andere kerken,4 kloosters?eenaartsbisschop-

peljk paleis,een gymnaslum, eene kweekschoolvooronderwjzersteengymnasit
lm voor

meisjes en andereinriytlngen van onderwjs,

gewonnen doordien een geregeld bestuur orde eene gouvernementsbibllotheek en ruim 16000
en regthandhaafde.VoortsschjntvoorCau- inwoners.Deze stad wordtreeds vermeld in
casië eene grootsche toekon1stweggelegd we- 90;; zp
-- WaSgeruimen tjd dehoofdstadvan
gens hettransitoverkeerlangszjne spoorwe- een vorstendom , werd in 1239 door Batoe,
ge
n tusschen Azië en Euroya.Terwjlmen kban der Mongolen,veroverd,behoûrde in de
ontw erpen maakt, om Indiè m et Europa te 14deeeuw t0tLithauen,latert0t Polen,maar
verbinden overKlein-Azië en delandenvan de werdin 1648toegevoegdaanhetRussischeri
jk.
Eufraat, bezit Rusland reeds spoorwegen tot
Tsjernisjew isdenaam van eengrafeljk
aan den mond van de D0n,legtspoorwegen en vorsteljkgeslachtinRusland.Vandeleden

dwars door Caucasië t0t aan de zuideljke noemen wj: Grùprii Tqiernlqiew, een der
grenzen en heeft gezorgd,dat concessie ver- voortreleljkstegeneraalsvan PeterdeGroote.
leend werd vonr een spoorweg in Perzië.De Hj wasgeboren in 1674,werddoorkeizerin
kortste weg naar Oost-lndië loopt door den Eloabetlt in den gravenstand opgenomen en
Caucasus, en dit land geeft aan den Czaar overleed den BostenJulj 1745.- Zjn oudste
gelegenheid om t0t in Midden-Azië door te zoon, graaf Saekar n o/drli
j/ezn, geboren in

dringen,terwjlhettevenst0tdekkingdient
van zjne westeljkeEank.
Tsjernagora,zie Montenegro.
Tsjerna)a ofTfernaja-Rl'
etfkaisdenaam
van eene rivier in hetzuiien van de Krim.
Zj komt uithet oosten,looptdoorhetdal
van Inklerman en doordebouwvallen dezer
plaats naar de rede van Sebastöpol en was
in den Krimoorlog bj debelegeringvanlaatstgenoemde stad de grensljn der vjandeljke
legers.

Tsjernigow ,eengouvernementvanKleinRusland,heeft eene oppervlakte van 951,58
o geogr.mjlen is in 15 districten verdeeld.
Deaanzienljksterivieriserde Dnjepr,doch
deze stroomt slechts langs zjne westeljke
grenzen.Voorts heeftmen erhare bevaarbare
zjrivier de Desna,alsmede de Sosha en de
Troebesl,benevenseen aantalkleinerivieren
enweinigbeteekenendemeren.Degrondiserin
hetalgemeenvlak.terwjlzich langsderivierpeversheuvelreeksen uitstrekken.In hetnoordeljk gedeelteheeftmen veelbosch,eninhet
district Gloechow verkrjgt men eene v00rtreFeljke soortvan porseleinaarde.Deregter
oever van de Desna bestaat uitkrjtlagen,

waarin zith zand-adersmetkiezelenmuschelkalk bevinden. Het klimaat is er gematigd
en gezond. In vele districten is er de bodem
zeer geschikt voor den landbouw , en deze
levert er: hennep-olie, mangelwortels,vlas,
rogge, haver, boekweit. gerst, meloenen,

1705enministervan00r10gonderCatharinafl;

stond in den Zevenjarigen O0rl0g aan het

hoofd van een Russisch korpsvan 20000man.
Nadat Peter III den troon beklommen had,
ontving hj in 1762 bevel,zichmetzjnkorps

.

bj de Pruissen te voegen,waarop hj zich
metFrederik deGrootevereenigd:enbjBurkersdorf in aanraking kwam metde Oosten-

rjkersonderDaun.Reedshad deKoningt0t
den aanvalbesloten,toen Tfirnis
jew denlast
ontving, terstond het Prulssische leger te
verlaten.Doch Frederik de Groofehaalde hem
over,het ontvangen bevel geheim te houden

en te bijven,waarna de Oostenrjkers de
nederlaag leden.Later werd hj maarschalk
desrjks en overleed in 1775.- Zjn broeder
Iwan rjjdrlïdl'
- was minister van Marine
onder Catharina 11 en P anl J, - en een
derde broeder, Pder n o/esijje'
?
r, Russisch

jevolmagtigde aan het H0fvan Frederik11
ln Pruissen,en lateraan datvanLodewUkXF
in Frankrjk.- Graaf 8aehar Tj/epi,
v
o/e-,
een kleinzoon van graafIwan,wasbetrokken
in de zamenzwering van 14 December 1825
en werd naar Siberië verbannen.- Van de

oudere ljn vermelden wj: vorst Aleœander
Iwanowits
j Fhdrlij/'
e'
l
tl, geboren in 1779.A1s
kolonel van een regimentKozakken nam hj

deel aan de veldtogten tegen Napcleon J,
w erd in 1813 divisie-generaal, ondernam een
strooptogt naar W estfalen en veroverde stormenderhand Soissons.Voorts zag hj zich betabak enz.Minderbloejend iserdeveeteelt. vorderd t0t luitenant-generaal en vergezelde
In 1870 telde de bevolking er1659600zielen, keizer Aleœander naarhetCongrèsteW eenen
meestalKlein-Russen,- voortsGroot-Russen, en vervolgens naar Aken en Verona.Bj
Duitschers, Ismëlieten en Grieken. De bos- de krooning van keizer Nicolaas werd hj
2*
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ln den gravenstand opgenomen en in 1828
t0t minister van Oorlog en totchefvan den

Tsjoeden is de algemeene naam der in

het Russische Rjk verspreideFinsche stamgeneralen stafbenoemd;
.In 1841zag hj zich men, doch eigenljk van een zeerverstrooid
bekleedmetdevorsteljkewaardigheid,werd volk, hetwelk t0t de groep der Baltische
in 1848 voorzittervan den Rjksraad en van Finnen behoort.Zj worden 00k welmetden
den Ministerraad,en overleedte Castellamare n>m van Wepnen of Wes86n bestempeld.Van
deze vindt men afstammelingen in de gouver4en zosten Junj 1857.

Tsjernosem ot'Tfrnon'
om is de naam nemepten Olqnezen Nowgorod.

van eene laâg zwarte, vruchtbare aarde,hier
en daar ter dikte van 6 Ned.elin het midden en zuiden van Rusland alsmede in het
zuiden van Siberië te vinden. Die aardlaag
bevat veelphosphorzuur,kalk en ammoniak

en 5- 160/0organische stofen.00k in Texas
heeftmen eenedergeljkeaardlaag gevonden.
Tsjqtsjenzen,zie Tsjerkesnië.
Tsjlboek is denaam van een pjpenroer
nf van een Turkschetabakspjp in hetalgemeen.Dezebegtaatuiteeneaardenpjy(lu1e),

Tsloektslen of ToeskL is de naam van

een volk van het Mongoolsche ra8, ill het

noordoosten van Az*
le
@
* gevesti
qd.Hetgrenst
in het westen M n de Joekaglren,Jakoeten

en Toengoezen,in hetzuiden aan de Korjaken en in het oosten aan de Behringzee.Zel-

ven noemden xj zich M<k Men moethen
wé1 onderscheiden van degegetene Uoek/.
p'
el
ofNamollo(Angkali),dieaandeBehringstraat
wonen en tot de Eskimo's behooren.Daarentegen geljken zj in ligchaamsbouw en taal
een mondatuk (agizlik),en eeneverblndings- sterk op de Korlaken.Hun land,hetschierbui:tusschen die beide (ziwane).Zulk eene eiland der Tsjoektsjen,besfnxtuitonvruchtpjp is deonafscheideljkemedgezelvan den bare bergen en woeste dalenj die slechts
Turk,en deM nzienljken hebben een afzon- rendierenmos en lage zandwilgen oplevereu.
derljken dienaar,den Ts
jéboekts
p ,dievoor Het leven der Tsoektsjen is verbonden aan
hetrqokgereedschap zorgt.
dat der rendieren,waarmede zj door het
Tslifoe of Clteefo, eene Chinpsche vrj- land trekken.Zjhebben vorsten(Erem),doch
haven in de provincie Slantong aan den in- de magt van deze is zeer beperkt. Hunne
gang der Golf van Petslili,heeft een aan- woningen zjn keqelvormige tenten van renzienljken handel,isdezetelvan Europésche dierenvellen, waann dewalgeljkste onzindeconsulsen teltbjna30000 zielen.
ljkheid heerscht. Zj zjn Heidenen, vereeTsjingkiang isde num van onderschei- ren een goeden en een boozen geest en hebdene Chinlsche steden,maardebelangrjkste ben hunne sjamanen ofpriesters.ouden van
van deze is de voar den Européschen handel dagen en zieken brengen zj om hetleven,
geopende havensta; in de provincie Kiangsoe, en bloedwraak isersterk in zwang.Zjworaan de Jantsekiang, ten noordoosten Van. den a1s Russigche onderdanen beschouwd,
Nanking. Men heeft er R. Katholieke en maar betalen geene belastingen en zjn in
PrT
otejlanlschezendelingenen150000inwoners. hun ongastvrj land z0o goeda18onafhankeslltslkarofZoikar,dehoofdplaatsvanhet j
.
P
.*k. Tegen heteinde van Januarj drjven ze
Jaarljks ruilhandelop een eiland in de rivier

Am oergebied in China, is de zetelvan den

opperbevelhebberdertroegenlangsdegrenzen Anjoei en verwisselen erpelterjen tegen àder Russische Amoerprovlncie,werd gesticht bak.bjlen,Pessen,suiker,thee enz.
Tsjoewaslen is de naam van een FininT16!1 en teltthansreeds60000inwoners. sche
n volksstam in Rusland. Deze woont
sjltsjagow (Paul W asillewitsl), een
Russisch yeneraal,geboren in 1762,werd in hoofdzakeljk in deboschrjkekloven van de
1812 admlraal, aanvaardde in M ei van dat gouvernementen Kasan en Simbirsk langs
Jaar het opperbevelin qlaatsvan Koetoesow den oever van de W olga, alsmede in Orenover de Russische armeeln Moldaviëen sloot burg en Oefa.Zj zjn mager,bleek van geden 28sten Van die maand den Vrede Van laat, traag en vuil,maar eerljk en zachtBoekharest. Daarna voerde hj beveloverde moedig, onderhouden zich met de Jagt en
derde armee in hetwesten,veroverdein No- den landbouw,hebben gedeelteljk hetChrisvember Minsk en Borrissow ,maar werd den tendom aangenomen,maar n0g vele Heiden28:ten van deze mund met 27000 man aan sche gewoonten overgehouden, en tellen 0nde Beresina door8000 man Franschen,Zwit- geveer 570000 zielen.
sers en Polen onder Ondinot, Nq en DomTuba, zie Trompet.
lo/
lpdkigeBlagen en dnûrNeytotaanStachowa
Tpberkels ofknobbels,zie onder Longen.
teruggeworpen.Hj vielom diereden in 0n- T u-bingen , eene stad in het W iirtemgenade, vroeg voor onbepaalden tjd verlof bergsche Schwarzwalddistrict, ligt aan de
en hield meestalzjn verbljfin Frankrjk en Neekar en aan den spoorweg van Stuttgart
Engeland,waar hj te zjner regtvaardiging naar Schalhausen (met een zjtak naar Sip
het geschrift: pRetreat ofNapoleon (1817)'' maringen),is 0ud en regelmatig gebouwd,

in het licht deed verschjnen.Daarhj geen maar heeft fraaje voorsteden,is de zetelvan

gevolg gafaan de ukase van 1834,waardoor een paar regtbanken, en teltmethet garnialle uitlandige Russen w erden opgeroepen, zoen om streeks 11000 inwoners.Totde merkwerdhj afgevoerd van deljstderRussische waardige gebouwen behooren er:het kasteel

marine,ontzet van zjnewaardigheid als1id Hohentibingen (in 1534 voltooid) met een
van den Rjksraad en van zjne bezittingen sierljk portaalj het universiteitsgebouw (in
beroofd.Hj Qverleed te Parjsden lodenSep- 1845 voltooid),hetraadhuismetschoongfrestember 1849.
co'
s,en destiftskerkinspitsboogstjl(van1269
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el

t0t 1483 gebouwd) met de praalgraven van York, waar hj den 17den December 1872
twaalf,meerendeelsW iirtembergscheVorsten, overleed. HP
*@ was een uitsteken; geleerde,
welke te dier stede hun verbljfhielden.De diedeoorspronkeljkeletterkunde in Amerika
universiteit verrees in 1477, en durmede op eene loFeljke wjze heeft bevorderd,en

werd in 1817 de R. Katholieke godgeleerde schreef:cltal
iansketçh-book (1835)''
,- plsainrigting te Ellwangen vereenigd.Voortswer- be1 or Slcily (1839)'',- pThoughts on the
den in 1818 bj de oùdevierfaculteiten eene poets (1846)'',- pArtigt life orsketchesof
staathuishoudkundige en eene natuurkundige American paintera(1847)9'
,- pcharaderistic:
gevoegd.In 1877 bedroeg er hetaantallee- oflitterature illustradedbj thegeniusofdisraren 81 en het aantalstudenten 1103. Men tinguished men (1819-1851,Q serieënl'',-

heeft er eene universiteitsboekerj met 220 DThe optimist (1850)'/,- PA month in Enp
land (1853)'',- r'l'he leavesfrom the diary
of a dreamer (1853)'',- PA menorial of
Horatio Greenough (1853)'',- pBiographical
essays (1857)'',- en pB00k ofthe artista
(1867)'', - voortg:eene levensgeschiedeniB
van Kennedy (1871) en gedichten, zooals:
The spiritofpoetry (1851)''.- en ppoems
(1864)''.
ken vannjverheidbehooren er:vervaardiging
Tuckey (James Hingiton),een Engelsch
van kunstmest, van natuur- en heelkundige zeeman, geboren in Augugtu: 1776 te Greeninstrumenten, verwerjen, boekd
rukkerjen, hill in Ierland, vertrok op ls-larigen leefooft-j hop- en wjnbouw enz.- Tiibingen tjd naar de Antillen, diende later op een
boekdeelen, een physiologisch en een anatomisch instituut, een botanischen tuin, 3 laboratoria, verschillende hospitalen, wetenschappeljke musôa, eene sterrewacht, een
letterkundig seminarium , eene gymnastieksehncl,- vcorts:eenProtestantsch gûdgeleerd
seminariumj een R. Katholiek convict, een
gymnasium en eene reaalschool.T0t de tak-

was reeds vroeg de residentie van graven, oorlogschip in OoBt-lndië en de Arabische
die in 1148 Pfalzgraven van Zwaben werden. Golf en werd in 1802 geplaatst a1s luitenant
Pfalzgruf Gottfried rps Böblingen verkocht op een schip, dat kolonigten naar Aultralië
in 1342 dé stad aan W iirtemberg.Eberhard moest overbrengen. In 1805 werd hj door
-:fden WJJr#,graafvan W iirtemberg,stichtte de Franschen gevangen genomen en Bchreef
in 1477 de universiteit te Tiibingen.In 1647 hetvoortreFeljkewerk:pMaritimegeography
werd de stadvernverddoordeFranschen,enin aéd statistics'',in het Nederlandsch vertaald

1688 desgeljks,en bj dezelaatstegelegen- onderdentitel:rAardrjkBkundevoorleevaad
genheid werden bare vestingwerken gesloopt. en koophandel (1820-1829, 5 dln)''.Eergt
Tûbinger School (De)noemtmen die, in 1814 werd hj op vrjevoeten geBteld en
welke doorden uitstekenden godgeleerde Fe
r- weldra a1s kommandant met twee Bchepen
@@
dinand Chrotian Bawr (zie aldaar) en Zpne
uitqezonden!om den 100p op te Bpnren der
volgelingen te Tiibingen werd gesticht. Zj rivlerde ZaïreinMidden-Afrika.Hjbezweek
Vorm en een kri
ng van vrjzinnige mannen, echter op dien togt den 4den October 1816.
die OP het voetspoor van DavLd Frïe#eicà Het verslag van zjnereisi:evenwelin het
Strauz de geschriften des Bjbelsonderwor- licht verschenen en 00k in het Nederlandsch
Pen hebben aaneenewetenBchappeljkecritiek, overgebragt onder den titel: pverhaal van
Avaardoor deonechtheid gebleken isVan menig eene ontdekkingsreis in 1816 naar de Zaïre
gedeelte, hetwelk te voren als ingegeven en (1821,3 d1n)''.
derhalve a1s onfeilbaar werd beschpuwd.T0t
Tucuman, een van.de noordwesteljke
die school behooren Zeller, ScAwepldz,Köst- Staten der Argentjnsche Confederatie,iBcmgeve
n door Salta, Catamarea, Santiago en
lin,Hil
genfeld enz.
Tuch (Johann Cbristian Friedrich), een den Gran Chaco en telt op 750 o geogr.
verdiensteljk beoefenaarderOostersche talen mj1 omstreeks 110000 inwonerB. De Siërra
en geboren te Quedlinburg den 17den Decem- de Aconquja strekt er zich uit van het
ber 1806,studeerde te Halle en vestigde zich zuidwesten naar het noordoosten en vormt
in 1830 aldaara1s privaatdocent.Hj zag zich eene ontoegankeljke bergstreek met naauwe
benoemd tot buitengew oon hoogleeraar,eerst rivierdalen en schilderachtigenatuurtafereelen,
te H alle,later teLeipzig,en werd erin1843 maar in hetzuidoosteljk gedeeltevindtmen
gewoon hoogleeraar.H j overleed den lzden eene zeer vruchtbare vlakte, door de Rio
April1867.Zjn hoofdwerk is:eenuitmunten- Dolce en de Rio Salado besproeid. - De
de rcommentar iber die Genesis (1838).
evenzoogenoemdehoofdstad,aandeoosteljke
Tuehthuizen zjn gebouwen, waarin helling van genoemd gebergte gelegen en
personen,bj regterljk vonnist0teeneontee- door ylantages en oranleboscbles omgeven.
rende straf veroordeeld,gedurende den straf- werd ln 1564 gesticht.Men bereidter leder,
tjd wordenopgesloten,om aldaardoorarbeid suiker, rum enz., en het aantal inwoners
in hun onderhoudte voorzien.Zjmoeten dus bedraagt er bjna Q0000.Een spoorweg ver-

wél onderscheiden worden van de gevange- bindthaar metCordova en Rogario.
nissen, waarin correctioneel veroordeelden
Tudela, eene stad in de SpaanBehe proAvorden opgenomen.
vincie Navarre, op den linker oever van de
Tuckerm ann (Henry Theodore), een Ebro, waarover eene Bteenen brug van 17
Amerikaansch schrjver, geboxen den Qosten bogen isgelesd,verheftzichin eenevruchtApril 1813 te Boston,bezochtin 1833 Frank- bare vlakte, 1s onregelmatig gebouwd,heeft

e pleinen en wandelparken en teltomrië
1
jkenz.
en It
iëve
,Bt
inigde
1837ziEn
,Malt
Sici- fsrtareaejks
ea
nl
chgl
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nnd1845
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8000 inwoners. Niet ver van dâàr

:2

TUDELA- TULDEN.

bevinden zich de merkwaardige sluizen aan

van datJaar 400r den Koning goedgekeurG.
de Ebro bj den aanvang van hetKeizerska- Zj stelde zich ten doel,degemoederen,door
naal van Aragon.Tudela werd in 1141 door de rampen van die dagen t0t vertwjfeling
Alfonnus F aan den Mooren ontrukt,en den gebragt,weder op te beuren,de stofeljke
Q3stenNovember 1808 behaalden deFranschen en zedeljke ellenden te lenigen, vnor eene
onder Lannes er eene overwinning op de vaderl
andlievendeojvoeding derJeugd tezorgen,de reorganisatle van het leger te bevorSpanjaarden onderPalnfoœ.
Tudor is de naam van een Engelsch deren, vaderlandsliefde en trouw aan het
voratenhuis, dat van 1485 tot 1603 regeerde. vorstenhuis aan te kweeken enz. Met deze
De stamvader was een edelman uit W allis, openljke bedoel
in? ging hetstreven gegaard
genaamd Owen ap A :rïdïfF
zap Tl#0r(Thc0- om het Fransehe Juk afte werpen.In Sllézië
e
n
Po
mme
r
e
n
vo
nd de Vereeniging grooten
d00r);deze trouwde in 1422 met Catharina

van Frankrjk,de weduwe van Hendrék F bjval,nietzooveelin deMark,enhetminst
van Engeland en werd daardoor de stiefvader in Berljn. Daarenboven verhinderden vele
van H6ndrik V1.Zjn zoon Edmond Tx#or, omstandigheden de uitbreiding dezerVereenigraaf Tan AïcJ-O#,trad in het huweljk ging.Hetaantal leden bedroeg slechts 300 of
met Margardha de .
'etls/forf,die door haren 400, maar t0t deze behoorden o.a.:Boyen,

vader afstamde van Jan flls Gent,den stam- Witgleben, Grolman, von 7'MI:, ron Aille>vader van het Huis Lancaster, en een zoon #trop ,M erkel,Ladenberg,Eohl
torn,M ansoenz.
uit dit huweljk, Eendrék Tv#0r,graafvan Ilen 3lsten December 1809 echter ontbond de
Aïcl-oxd,beklom,nadathj in 1485bj B0s- Koning,op aandringen van Napoleon J,deze
worth koning Rihard II1 uithet Huis York Vereeqiging.
van den troon en het leven beroofd hadja1s
Tulg wordtin verschillende beteekenissen
Hendrik FJJ den Engelschen koningszetel, gebruikt.Men spreekt van het tuig van een
terwjl hj tevensdoor zjne echtverblndtenis schip en men bedoelt daarmede de masten
met%loabeth,deoudstedochtervanEdnardlv met touwwerk en zeilen, - en men geeft
uit het Huis York, een einde maakte aan dien naam 00k aan den toestelvan leder-en
den strjd tusscben de beideRozen.Hj liet touwwerk enz.,waarvan de paarden voorzien
vier kinderen na: M argaretka, eerst met woxdenjwanneer zj als trek-of lastdieren
Jacob JF van Schotland gehuwd en alzoo de dienstzullen doen.
Tuighuis ofarsenaalnoemt men het gem oeder van Jacob V en de grootsaoeder der
ram pspoedige Afaréa Sïlcrf, later gehu'vd bouw ,waarinallesbewaardwordt,watnoodig
m et graaf Douglan rlzlAnpqus en d00r dezen is om een leger of eene vloot in staatvan
demoeder van M argaretha, gemalin van den verdediging ofvan aanvalte stellen,- alzoo
graafvan Zdlzzpz,alsmede degrootmoedervan hoofdzakeljk wapensvan verschillenden aard.
Darnley,den gemaalvan M aria &xcrJ,z00Tuil,!ielloeiwl
jze.
datde zoon van laatstgenoem de,die in 1603
Tuilemeën ,ziePaqs.
als Jasob 1 den Engelschen troon beklom ,
Tuinkers ofbitterkers,zieonderLepidium.
Tuisco of T'
aisto noemden de Germanen
zoowelvan vaders- als van moederszgde van
M argaretha afstamde,- voortsArthur,prins volgens de mededeeling van Tlcïfv.
sden uit
van W allis,gehuwd met Catharina van drc. deaardegesproten god,dien zj metzjnzoon
gon, en in 1503 kinderloos overleden, - M annus, van wiens drie zonen de drie voorHendrik,diea1sK Lndrik VIII opvolgerw erd naamste stammen (die der Ingaevonen,Istae-

van zjn vader, - en Maria,eerst gehuwd vonen en Hermionen) afkomstig waren,in
met Lodewi;k XJJ,koning van Frankrjk, oude liederen huldigden als den stamvader
en daarna m et Ckarlen zz.cx#oAl,hertog ran des volks.
Tulband (De), het hoofdbedeksel der
Svfolk,door wien zj de grootmoederwerd
van de ongelukkigeJaneGray.M etEduardFT Turken en Oostersche volken, bestaat uit
(den zoon van Hendrik TI11)stierfdelaatste een stuk neteldoek of taf, t0t vierm aal toe
manneljke telg der Tudorslen na den dood om eene ronde mut: gewikkeld.De tulband
van zjne ztlsterElizabetk glng de kroon van van den Sultan is zeer dik,met drie reiger-

pluimen en vele edelgesteenten versierd en
Engeland over op de Stuarts.
Tufsteen.Men onderscheidt twee soorten wordt door de Turken met eerbied begroet.
van tufsteen,nameljk kalkt'
tf en lmleaniseh Die van den gxoot-vizier heeft twee reigerfx/:Heteersteiseen kalksteenachtigbezink- pluimen,en die van anderehoogeambtenaren
sel, dat veel overeenkomst heeftmet traver- slechts één.De emirs of'nakomelingen van
tjn.Het is poreus,min ofmeeraardachtig MoM mmed mogen eengroenen tulbanddragen.
en met plantendeelen vermengd. Vulcanisch Intusschen is de tulband thans grootendeels
tuf daarentegen is vermaagschapt met tras, vervangen door de fez, een wollen kapje,
l0s,grjs,bruin ofrood,van kleur,oneFen voor de mannen rood en voordevrouwenwit.

of aardachtig op de breuk en somtjdsver-

Tulden (Theodorusvan),een verdienste-

mengd metveldspaat,augiet,geroldesteenen, 1jk Nederlandsch schilder,geboren te'aHerlava enz.
togenbosch in 1607, was een leerling van

Tugendbond (Deugdverbond)is denaam
van eene zedeljk-wetenschappeljke vereeniging,in hetvoorlaar van 1808 opgerigtdoor
M osquq, Lekmann, Velhagen, .80t1&, Bardeleb6n, Baczko en Krug en den 30sien Junj

Rubens en dezen behulpzaam bj het schilVoorts schilderde hj boerengezelschappen,
deren der grootestukken in hetLuxem bourg.
kermissen,bruiloften enz.,m aarmunttevooral

uit door altaar- en dergeljke kerkstukken.

e:

TULDEN- TULP.

Voortsstoleert
lehj meermalen dekerkschilderjen van zjne'tjdgenooten Steenwl
jk en
Neefs.Voor de kerk derMathurinste Parjs
schilderde hj 24 tafereelen uithetleven van
den stichter. In de Oranjezaalvan hetHuis

semd en veelblaiig.Debladeren zjn lancetvormig-eirond en zeegroen. Het aantal verscheidenheden dezer soort iB verbazend groot.
Hetvaderland der tulp isklein-Azië.In 1599
bragt Gesner haar te Augsburg,en men be-

ten Bosch te 'sGravenhage vindt men van taalde in die dagen eenfraajen bn1metduibem : pDe smidse van Vulcanus/'. op het zende gulden. Vooral in Nederland werien
stadhuis te 'sHertogenbosch,alwaar hj in latervoo1-tulpen fabelachtigeprjzen beateed
1676 nverleed, vindt men een paar voortref- (zi
eBlo-enkawdel).Deschoonsteverscheiden-

feljkehistoriestukken van zjnehand.Voorts

heeft men van hem in hetmuséum teBrussel:
Eene dorpskermis' en pDe geeseling Van
Christus'', - en in dat te Antwerpen: DDe
vergiftiging van een monnik'' en pportret

.
1

<'
e

van den Bernardjnermonnik van Tulden''.

Tulle, de hoofdstad van het Fransche
departementCorrèze,te voren die van NederLimousin, ligt aan de Corrèze en aan den
mond der Solane en heeft over het geheel

1

oude, onaanzienljke huizen, maar fraaje

wandelparken en levendige kaden, onderscheidene bruggen, eene hoofdkerk uit de
124e eeuw , een collège, een godgeleerd se-

minarium, eene kweekschoolvoor onderwjzers, eene ambachtsschool, eene openljke
bibliotheek, een schouwburg en omstreeks
14000 inwoners. Deze stad is de zetel van
een bisschop en van een prefect, alsmede
van een paar regtbanker.Er iseene groote
wapenfabriek; 0ok vervaardigt men er kant,
apier, leder, wollen en katoenen stolen,
pzeren VoorWerpen,Chocolade enz.
Tullius is de naam van een Romeinsch
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geslacht,Faartoe o0k deplebejische familie

der Cleero's behoorde.Zie onder Clcero.
Tullus H ostilius, de derde Koning
van Rome, regeerde van 6:2- 640 vôôr Ch.,
was de opvolger van Numa Tp-zilïxz,verwoestte Alba Longa en deed de inwoners
verhuizen naar den Mons Caelius te Rome.
0ok tegen de Sabjnenvoerdehjvoorspoedige
oorlogen.Daarhj zich echternietbekreunde
om de dienstdergoden,deden dezeeensteenregen en vervolgens de pest ontstaan en be-

.
I>
>
*%
.

N>
W

w
'
-

e
A'

zochten eindeljk hemzelven meteene zware

DeDuc van Toll(T'
ul%Lpa,sucretlkn,l.
door zekere geheimeplegtlgheden w ildenoodzaken, de middelen ter verzoening te open- j
heden worden van zaad qewonnen.In hetnabaren, trof hem de bliksem van den Vader aar legt men de bollen ln den grond en m en
der goden en vernietigde hem en zjn huis. bedekt ze gedurende den w inter. Nadat de

ziekte,en toen hj vervolgensJupitc Fliesl.
v

Tulp (Tulipa L.4 is de naam van een bloeitjd is voorbjgegaan,neemtmendebollen
uit de bedden en bewaart men ze op eene
(Liliaceën).Het onderscheidt zich door een drooge plaats.Eene fraaje verscheidenheidia
zesbladiq bloemdek en door de afwezigheid deD%evan Toll(T.suaveolens),waarvanwj
vanhonlgnapjes;hetheeft6meeldraden,geen hierbjeeneafbeelding geven inaûp z/5deder
stjl,een 3-deeligenstempel,eenedrieboekige natuurljke qrootte,alsmede van meeldraden
zaaddoos en platte zaden.De soorten hebben en stamperln bin natuurljke grootte.
eigenaardige bollen. Die der gewone tulp is
Tulp (Nicolaas),zich schrjvendedr.El
,
ann
dr.
szpos,geboren te Amsterdam den llden
in den regel omhuld door bruine, glanziye Tlf
vliezen,en daarin vindtmen bj bollen,d1e October 1593, studeerde in de geneeskunde,
voor ontwikkeling vatbaar zjn,hetstompje vestigdezich in zjnegeboorteplaataen wer;
van den laatsten stengel. Aan den verschen er 1id van den raad, vervolgens schepen en
bo1zjn de wortelvezelsin een hahen cirkel t0t viermaal t0e burçemeester, terwjl hj
vastgeheeht.Aan debollen van sommigetulpen tevens de geneeskundlge practjk waarnam
vindt men uitlooyers, die wederom bollen en geneeskundige lessen gaf.Doorzjnebeleveren. T.Gd,çperzlptzL.is de gew one tulp. moejingwerdeenenieuwepharmacopeeingeHaar b01 is omgeven door onbehaarde schub- voerd,en hj gafdaardooraanleiding t0thet
hen,de slepgeldesgeljksonbehaard,bewa- nntgta&n v:n het Collegium medicum. Hj
plantengslachtuit defamilie derLelieachtigen

TULP- TUNIS.

overleed den 12den September 1672,pobser- vMrdigd en in den beginne zonder mouwen,
vationesmedicae (164145dedruk,1716)''na- doch deze werdenerin lateren tj;aantoeçe-

latende.Zjn portret is door Rembrandt ge- voegd. De vrouwen droegen over die tunlca

schilderd op het wereldberoemde stuk : pDe zonder mouwen eene tweede met mouwen
anatomische les''.
(
.s
t01a),welkemethaken (fbulae)werd digtTulpeboom (Liriodendron Z.) is de gemaakt.De tunica derknapenen dersoldaten
naam Van

een plantengeslachtuitée familie wasdonkerrood (tunicarussa).Aan detunica

der Magnoliaceae.Hetonderscheidt zich door der senatoren waB in hetmidden,van deborst
een 3-bladigen kelk, 6 t0t eene klokvormige af t0t aan den benedenrand,eene purperen

bloemkroon vereenigde bloembladen,li
jnvpr- streok geweven(tunicalaticlavia),en aan die
mige helmdraden,lange,aan dezjdeopen- der ridders had men twee smalle purperen
springende helmknoppen en eendakpanvormig

strepen (angustus clavus), hoewel laatstqe-

noemdenin den tjdderKeizers00kdetunlca

vruchtbeginsel.De gewonefll
zeàpp- (L.tulipifera L.
jbereiktde hoogtevan een middelmatigen lindeboom enheefteenefraajekruin.
Dejongetakkenzjn veelaldonkervankleur,

laticlavia droegen. De triumphatores waren
gehuld in eene met palmbladen omzoomde

tunica (tunica palmata). De gewone witte

de bladeren geBteeld en drielobbig, en de

tunica (tunica qura of reda)ontvingen de

zjlobben driehoekigjterwjldemiddenlobveel Jongelingen tegeldk metdetoga virilisen de

/

G

N ..
s.

'l
'Nw-'.-wx Ni
:
1(/
.:.

-www

NN.

<h.--

%x-

eq

%

/

N/
j
'
+

'y
/

a

-M '

t

.e''

Nxx g..v -.,
'4
,'
x
.
.p.
j,It.<jwx

.
-. .
x/y
...
//
f

-'

- N *'
S
N -N. '

I

/<

NXNNYx----

/

N

<- -..r

/

YW
-'N..--...--

1

...-e

j x.

v.
xN

w

'>

-l#
'
,

''

<N

/

I

j

1

NN

Yxxx
M

XX

xcxx.
'Nx
-xNN'
'-'.X
#*

o

N N>.

h!$
<

q

&

Detulpeboom (Liriodendron ftllzqptyerc).
grooteris en tweetandig.De groote,schoone :
i
#ongedochtersbj haarhuweljkvandeouderB.
bloemen zjn groenachtig geelen hebben aan De tunica der R. Katholieke bisschoppen is
het ondereinde eene oranjekleurige tint.Den een rjk versierd,mantelvormig opperkleed.
Tunis of Tune.
nLè', een van het Turksche
bitteren,specerjaehtigenbastderJongetakken
en vooral van den wortel heef'
t men aanbe- rjk afhankeljkeStaatinNoord-Afrika,grenst
volen tegen tusschenpoozende koorts.De tul- in hetwesten aan Algérië,in hetnoorden en
peboomen behooren te hui:in Noord-Amerika oosten aan de Middellandsche Zee en in het
en Canada en worden 00k in 0ns werelddeel zuiden aanTripolisen deAigerjnscheSahara

a
ls sierplanten qekweekt.W j geven hierbj en heefteeneoqjervlakte van 2442 D geogr.
in a de afbeeldlng van
een bloejenden tak mjl.Hetoostelpk gedeeltevan hetkustlan;
van den gewonen tulpeboom in natuurljke is overhet geheelvlak,zandig en onvruchtgrootte,in b van een helmknop op 8-voudige baar,terwjlinhetnoordeljk gedeeltehoogej
grootte.en in cvan een vruchtblad op 11/:- steile rotsgevaarten verrjzen.Hetnoordeljk
maaldr natuurljkegrootte.
en westeljk gedeelte van het binnenland i:
Tunlca (De) was een kleedingstuk der in het algem een zeer bergachtig, m et steile

Rom einBche mannen en vrouw en en w erd bergketens en daartusschen gelegene rivierdaonder de toga op het bloote ligchaam gedra- len,dieweleens11Ned.mjlbreedzjnenzich
gen. Het werd bûven de heupen met een meest
alvanhetnoordwesten naarhetzuiboos-

gordelbjeengebonden en daaldeaft0tbeneden ten uitstrekken.Boschrjke gebergten vormen
Ge knieën.De tunica was wit,van w01 ver- ereenemaritimebergstreek,devoortzettingvan

TUNIS.

eene dergeljke in Algériëen Marokko en in gevestigd, en in het binnenland en op het
het zuiden grenzendeaaneen breeden,vlakken eiland Dglerba Berbers.Aldebewonerg,met
gordel,doordeMedslerdaenverderzuidwaarts uitzondering van 500000 Israëlieten en 25000
door de Milianah besproeid, waarop voorts Enroqeanen,beljdenerdeMohammedaansche
n0g naar hetzuiden eene tweede hooge berg- godsdlenst.Terwjl de grond erzeervruchtstreek als derde gordelvolgt,welke in ver- baar is, bevindt zich de landbouw op een
band staatmetdien in hetzuidenvan Algérië, lagen trap van ontwikkeling.Men vervM rdigt
zich in den Dsjebel Mechila terhoogte van er voorts: roode mutsen, zjden en wollen
1477 Ned. el verheft en meteen langen tak stolen,aardewerk enz.,en de handelbepaalt
in den Ras Addar (kaap B0n) uitloopt.In er zich vooral t0t Tunis (G0letta),Sfakes,

het zuidwesten des lands,naardezjdevan Susa en Dsjerba.T0tde uitvaer-artikelenbeer:
deo
ls
ljv
),epe
noul
lie,
vrugr
chMn
ten, zuidvruchten
GaFa,verhefen zichdesgeljksberggevaarten, hooren da
en in het zuiden van dezevormen dewoeste, (vooral
tabak, wa8,
rotsaehtige vlakten van Biledoelgerid eenvier- honig, huiden,sponsen en koraal,- en t0t

den gordel.Aanden kustzoom verrjzenonder- de invoer-artikelen: katoenen stofen, jzer,
scheidene kapen,bjv.aan de noordkustRas l00djmanufacturen,wjn,brandew/n,klokal Keroen, Ras Sidi Alien Ras Addar,aan ken, ;jn linnen, specerjen, Buiker, k0ëJ,
deoostkustRaBDima:enRasKadisjah enin glaswerk en wapens. De karavanen uit het

het zuiden Ras Marmor.Van de zeeboezems binnenland vanAfrikabrengenersenna,struiazjn er deGolfvanTanis,in hetwestendoor vederen, goudzand, g0m en ivoor,en halen
Ras Sidi Ali,in het oosten doorRas Addar laken,mousBelin, zjden stolen,rood leder,
begrensd,en deGolfvan Hammameten Gabes specerjen,wapenB en cochenille.Over1876
(Kleine Syrte)de voornaamste.In den mond werd de waarde van den invoer geschat op
van laatstgenoemde liggen de beide t0t Tunis 6 en die van den uitvoerop8millioengulden,
behoorende eilanden Kerkenaen Dslerba.In en in 1875 verschenen in bovengenoemde vier

de noordeljke,noordwesteljkeen westeljke handelshavens 2222Bchepen.Dekoopvaardjgedeelten des landy vindt men vele bronnen, vloottelt er 300 vaartuigen,en men heefter
maarin de grootezuideljkevlaktenisveelal slechts éôn spoorweg ter lengte van 60 Ned.
gebrek aan water, hoewel men o0k dââr mijlvan TunisnaarGoletta,BardoenMar8a.
groote onderaardsche waterkommen heeftaan- De lengte der telegruGjnen.van TunisnMr
gewezem Demeeste beken en riviertles(wa- devoornaamstekustplaatgenbedrau tnngeveer
di's),welke er van de bergen afdalen,ver- 100 Ned.mjl,terwjldoormiddelvanonderliezen zich in hetzand of bereiken als kust- zeesche draden verbindingen zjn tot stan;
rivieren weldra de zee.De langste en voor- gebragtmetAlgierB en Eurppa.Aanhethoofd
naamste is de Medslerda, welke bj Porto van het regentschap bevindt er zich aedert
Farina zich uitstortin de MiddellandscheZee. 1859 Be
y *pA- -e# e.
g&#k-,g#@,die ;en
Op deze volgen in rang de W adielKebir en titel voert van bezitter van het koningrjk
de W adi el Milianah. Eene laagte in het Tunis.Hetleger telt Q0000 zaan.
zuiden des lands wordt gevormd dopr de
Deevenzoogenoemdehoofdutad,eeneplMts
moemssige zoute meren van Biledoelgerid,El van echt Oosterschen Btempel, is 45 Ned.
GharnisenElKebirlLacusTritonisderoudenlj mjl van de kust verwjderd, ligt Mn het
die enkeldoor de smalle landengte van Gabes zoute meer El Bahira, hetwelk d00r het
gescheiden zjn van de Middellandsche Zee. kanaal van Goletta gevaeenschap heeft met
Een ontrerp,om zeteverbinden,igwegens de zee en is Omgeven dooreen muur met 9

de Mnzlenljkekosten onuitgevoerdqebleven. poorten.Tusschen dezen en dedesgeljk:doo:
Men heeftminerale bronnen bj Tunls (Ham- een muur omringde binnenstd bevinden zieh
mam elEnf),te Gurbos,Tozeren Gafa.Aan de voorsteden:Bab Sulka ten zuiden,Bab
de kust is het klimaat gematigd,geregeld en Dslesira ten nnorden en denieuwe wjk met
gezond. Vorst en sneeuw zjn er onbekend, het tolkantoor en hetarsenaal ten ooaten.De
en de wintergeljkterop onzelente.In Ju1j straten zjn er naauw en krom,ongeplaveid
en Augustus verhitten gloejende winden,uit en niet verlicht.Hoewel de regôring er niet
de Sahara derwaarts stroomehde,de luchtt0t langer,geljk te voren, aan Christenen en
stikkens t0e.en dethermometerstjgtertot Israëlieten bepaalde gedeelten der Btad ter
400,Ja t0t 50O C.Van October totAprilvalt bewoning aanwjst,toch bljft in de werkeerdikwjlsregen.Deweligeplantengroeiheeft ljkheid de aloude toestand nog voortduren.
er het karakter van de kustgewassen der In het westeljk gedeelte verheft zich de
M iddellandsche Zee,en t0tde fraaiste boom en citadél (Kasbah),reed: half in puin. Men
deB lands teltmen er denmastixboom .Tothet vindt er vele saoskeeën eene R.Katholieke
dierenrjk behooren er vooralrunderen;men kerk, een Capucjnerklooster,een Griekseh
heeft er voorts schapen met vetstaarten en klooster met eene kerk, een paleis van den
voortreFeljke paarden en dromedarissen.Bj Bey in Moorschen stjl,onderscheideneopen:, veel
Tabarka bloeit de koraalvisscherj. T0t de ljke baden, bazars en karavanBerag
voortbrengselen uit het rjk der delfbtofen njverheid,vooral met betrekking t:tzjden
behooren er, behalve zout, dat aan de kust stolen,roode mutsen,r00d l
ederenwayen:,
gewonnen wordt,salpeter,100d en kwik.De
bevolking telter omstreeks 2 millioen zielen
en is in hetnoorden en aan de kustvanAra-

bischen oorsprong; in de steden zjn Mooren

en een aanzienljken handeljinzonderheld @

Marseille, Egypte, de Levant en het Afrlkaansche binnenland. Het aanhl inwoners
bedraagt er 125000,Qnder 'ielke zich 3000Q

:6

TUM S- TURKHEIM.

Israëlieten en 12000 Europeanen bevinden.
Op een afstand van drie uur gaans van de
stad heeftmen de warme baden Hammam el
Enfmet een lusthuis van den Bey.
Tunis of Tunes bestond reeds in de dagen
;er Oudheid, maar was naast Carthago van
weinig beteekenis.Eerst na de verwoesting
van laatstgenoemde stad door de Arabieren

welke er in Junj 1857plaatshad#gafaanleiding t0t eene tusschenkomst der Europésche consuls, Waarna eene meer vrjzinnige
wetgeving werd ingevoerd. k%idL Mokammed
overleed den 23sten September 1859,en zjn
opvolger M oho med d# Dadykpasja qaf in
April1861 aan deinqezeteneneeneconstltutie.
Intusschen gaat Tunls,hûewel er aanmerke-

(699) begon zj te bloejen.De Noormannen ljke vooruityang isin landbouw ,njverheid,
veroverden Tunis in de llde eeuw , maar handel en velligheid,diep gebogen onderden
Averden in 1159 door Abd el.Vl-:p verdre- treurigen toestand zjner fnandën.De Bey
ven. ln 1206 stichtten de Ranfsiden aldaar heeft zelfs de betaling van de rente der
eeneonafhankeljke heerschappj.In1220on- staatsschuld moeten schorsen.Ditgafaanlei-

dernam Lodewl
jkIX vanFrankrjkdenlaatsten ding t0teene inmenging,die hetbeheerdes
Kruistogt tegen Tunis, maar overleed gedu- landsafhankeljkdrelgdetemakenvanFrankrende het beleg. In 1533 bragt de corsaar rjk,doch doormedewerkingvan anderebeHœyreddén Wràlrpddg de heerschappj der langhebbende Mogendheden kwam eene soort
Hanfsiden'ten va1 en stichtte er een Staat van Europeesch toezigt op de geldmiddelen
van zeeroovers, die in 1535 veroverd werd
door Karel F, die er 20000 Christenen uit
de slavernj bevrjdde.In 1574 werd deze
Staat wederom onderworpen aan de opperkeersehappj van den Sultan,en de Turksche
admiraal Sinanpas
ja, die Tunis veroverde.
behield het als een Turksch leengoed. Na

totstand,zoodatdeopbrengstderinvoerregten
voor de rentebetaling eener staatsschuld van
1Q5 millioen francs werd aangewezen.Voorts
werd de betrekking van Tunis t0thet Turk-

sche rjk geregeld door den Erman van 25
Odober 1871. Dientengevolge zond de Bey

in 1877aandePorteaanzienljkehulpmiddelen

zjn dood (1576) ontfukte de Boloek-BasjL in geld en troepen,om haar te ondersteunen
aan zjn opvolger fïlïk AlL het gezag. De in den oorlog tegen Rusland.
Turksche soldaten kûzen nu een Dey,maar
onttroonden en vermoordden den een na den
ander na eene kortstondige regéring. Onder
den derden, Kara Od-JAz, maakte de Bey
M oerad (aanvankeljk slechtseen rjksambte-

welke geboord is door een berg ofonder de
bedding van eene rivier. Tot deze laatste
behooren de beide tunnels onder de Theems

reiniteit erkennen van den Dey van Algiersen

Calais.

Tunnel(Een)iseen onderaardschegang,

in Engeland.Bergtunnels zjn iù deJongste
naar)zich mebstervanhetbestuurenzorgde, halve eeuw in groote menigte gebouwd ten
dat deze waardigheid erfeljk bleef in zjn behoeve van spoorwegen,en de voornaamste
geslacht,terwjl de verkiesbare Dey in een Van deze zjn die doorden KontO:.ï.
:ende
toestand van afhankeljkheid verkeerde. De pasvoltooidedoorden 8t.GoffArd(zieonder
nakomelingenvanM oerad.
&y
egeerdenlanger die beide namen). O0k heeft men in den
. r
dan eene eeuw en breidden hunne magt uit jongsten tjd hetplan ontworpen,om Engedoor veroveringen op het vaste land en door land en Frankrjk te verbinden door een
zeerooverj. Intusschen moesten zj de souve- tunnel onder het Kanaal ttzsschen Dover en

aandezenschattingbetalen.Hettegenwoordiye
vorstenhuis van Tunis nam een aanvang ln
1691 m et Ben a<lï Twrki. D e geschiedenis

Tyrbinq,zie Waterraderen.

Turkhelm (Johann, vrjheer v0n), een

Badensch staatsman, geboren te Straatsburg
'des rjks is voortsnietveelandersdan eene den 17den October, 1778, studeerde te Ti1
aanéénschakeling van paleis-revolutiën,Janit- bingen en te Erlangen in de regten,was in
saren-oproeren en Hof-intrigues. Na de ver- 1799- 1803 Oostenrjksch oëcier,daarnaSakovering van Algérië door de Franschen 0n- si
sch afgevaardiqde naareenevergaderingte
dersteunde Tunis in den beginneA bdelfgder, Niirnberg,trad'ln 1808 in Badensche Staatsmaar zag zich reeds den 8sten Augustus 1830 dienst,werd in 1813 bestuurdervan een disgedwongen t0t het sluiten van een verdrag, trict en in 1819 staatsraad en lid van de

waarin hetdeafschaëng van de slavernj en EersteKamery
'waarhj dehistorischeregten
zeerooverj en den afstand van het eiland van den adeltegen debureaucratieverdedigde,
Tabarka beloofde. De bey Sidi M oestapha, hoewel hj zich tevens onderscheidde door
diein 1835deopvolgerwerd van zjnbroeder vaderlandlievende gevoelens. In 1831 werd
SLdiS'
oed.
veizl,schaarde zich wederom aan de hj minister van het Groot-llertogeljk Hui:
zjde der Turken tegen de Franschen.MdL en van Buitenlandsche Zaken,m oest a1sz00dcAzad#,diein 1837 zjn broeder &#ïMoes- danig de reactionaire besluiten van den Bond
fgzAl opvolgde, deed aanzienljke gebouwen ten uitvoer brengen,legde in 1835 de porteverrjzen en besteeddegroote sommen aan de feuilleneder,hield na dezen tjdmeestalzjn
verbetering van het leger,maar kwam daar- verbljfop zjn landgoed in Altdorfen overdoorin botsingmetdePorte,zoof
lathjzjne leed den 3osten Julj 1847 te Ragatz in Zwitkrjgsmagt moest verminderen en Jaarltjks serland. Hj schreef:nBetrachtungen aufdem
verantwoording doen van den staat der geld- Gebiete der Verfassungs- und Staatenpolitik

middelen. In 1855 werd hj opgevolgd door (1845,2 dln)''
.- Zjn zoon Eans,vrjheer
ïirk/leï- , geboren den 15den December
zjn oudsten zoon k
%diM ohammed, die het von T'
leger besnoeide, maar den handel sterk be- 1814, is sedert 1871 lid van den Bondsraa;
vorderde. Eene vervolging der Israëlieten, teBerljn.
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Tureluur (TotanusCalidrisZ.),00k Tuut Duples.
nisbj Chamblancgeslagen,waarophj

en T%utlLng geheeten, ia de naam van een

zich in 1651 metde Koningin verzoenf
le en

vogel uit de familie der Langbekken (L0ngi- zjn voormaligen krjgsmakker,den grooten
rostres) onder de Steltloopers (Grallatores), Condé,in 1652 terugdrong t0taan degrenzen

Hj is z00 groota1seen merel,maarhooger
op de pooten, en broedt in onze weilanden,
waarzjneejerengevondenenonderdekievitsejeren verkocht wordenjalzjn zj ook iets
kleiner en eenigzins geelachtig van kleur.De
tureluur isvan boven bronsachtigybruingrjs
gekleurd met zwarte vlekjes,en van onder
&vit metbrt
line streeyjes aan dekeel.Zjne
00g0n zjn donkerbruln, zjne pooten vaaloranje, en zjn bek is vaalzwart met eene
roode basiB. Hj leeft in geheelEuropa en
Aziëenbljftbj 0nsvan Aprilt0tSeptember.
Hj vliegt zeersnelen gemakkeljk,en zjn
gang is sierljk,terwjlhj goed kan zwemmen en duiken.Hj voedtzich metwormen,
weekdieren,insecten,viseh enz.
Turenne (Henri de Latour d'Auvergne,
vicomte de),maarschalk van Frankrjk.ge-

van Vlaanderen. In de volgende veldtogten
veroverde Twrenne de eene stad na de andere
en vervolgens t0t aan den Vrede van de Py-

reneeën (1659) 00k nagenoeg geheelVlaanderen.Hj werd nu benoemd t0toppergeneraal van alle Koninkljke troepen, en ver-

kreeg in den revolutie-oorlog van 1667 onder
den Koning het kommando over hetleger)
dat naar de Spaansche Nederlanden trok.

Op verlangen van Lodewnk XTF ging hj

in 1668 over t0t de R. Katholieke Kerk.
In den oorlog tegen de Nederlanden in
1672 voerde hp bevel over het leger aan de

Beneden-Rjn tegendeKeizerljkeenBrandenburger troepen en noodzaakte den Grooten
Keurvorst, den 6der Junj 1673 den Vrede
van Vossem te sluiten,maar werd vervolgens

door Montecueuli aan hetwjken grbragt.In

boren den llden September 1611 te Sédan, 1674 overschreedhjdeRjn bj Phillppsburgj
waB de tweede zoon van hertog H enri '
pozz bragt den 16den Junj den Hertog van LothaBouéllon en prinses Eloabetn '
tls Or@h)'e- ringen bj Sinzheim de nederlaag toe en ver-

Xg,
v.
çcl.Nadathj in 1623zjn vaderverloren overde de geheele Pfalzj welke hj op eene
had, ontving hj zjne opvoeding in Neder- gruweljkewjzeverwoestte.Hjbehieldvoorts
land bj zjn 00m,prinsMa%ritsvanOrahl'
e, de overhand op BournonnillebjEnzheim (4
trad in 1625 in NederlardBche dienBtenleerde Oetober),ontruimde den Elzas,maarverjoeg
de krjgskunst onderprins Frederik Hendrik. in den aanvang van 1675 de Verbondene M0In 1630 kwam hj als kolonel in Fransche gendheden w eder uit dit gew est, trok over
dienst,nam onderLaforeedeelaan den veld- de Rjn en ontmoette in Julj bj Sasbach de
togt in Lotharingen en trok in 1634.a1sveld- Keizerljken onderM onteouculi.Doch vöôrdat
maarschalk onderLaralettenaardeRjn,waar de slag een aanvang nam ,werd Turennebj
hj Mainz ontzette. Als luitenant.
generaal het verkennen van het terrein op den z7sten
voegde hj zich in 1638 metbulptroepen bj Julj 1675 door een kanonskogel gedood,
hertog Bernhard '
rJAl W eimar, onder wiens waarna zjn stoFeljk overschotop bevelvan
opperbevel hj nieuwe latlweren behaalde. Lodewl
jk in de Koninkljke begraafplaats te
Desgeljks onderscheidde hj zich in 1639- St.Deniseenerustplaatsvond.Hetwerd bj
1643 in Piémont onder graafd'Harconrt,als- de verwoesting der graven in het omw ente-

mede onder prins Thomas '
pJl Sanoye. Hj
behaalde in 1640 de overwinning bj Casale
en Turjn,veroverde Monteealvo en Ivrea en
verdreef den v/and uitPiémont.Daarop zag
hj zieh tot maarschalk benoemd en methet
opperbeveloverdeFranschetroepeninDuitschland belast.Hjreorganiseerdemetongemeenen
spoed de troepen in den E lzasgtrok in M ei
1644 over deRjn,ontzette metCondlFreiburg in de Blbeisgau,datdnorgeneraalM erey
belegerd werd en bevrjdde het geheele Rjngewest van de Keizerljke troepen.In 1645
deed hjeeninvalin W iirtemberg,maarwerd
den 5den Mei door M eroy bj Mergentheim
geslagen, zoodat hj achter de Rjn moest

lingstjdperk gered en op lastvan Napoleon1

in de kerk derInvaliden,tegenover hetpraal-

grafvan Vanban,teraardebesteld.BtJSasbach

deed de cardinaal de At)#txl in 1791 een ge-

denkteeken terzjnereereverrtjzen,hetwelk in

1829 van wege de Fransche regéring door
eene obelisk van granietvervangen werd.O0k

plaatstemen teSédaneenstandbeeldterzjner
eere.Hijwas een uitstekendveldheerendroeg
zorg voor eene goede verpleging der troepen.
Hj heeftmeer onheilenvoorkomen ofhersteld
dan veldslagen gewonnen, terwjl hj zieh

onderscheidde dooraangenaamheid in den omgang. Eene ocollection des mémoires du
maréchal de srurenne'' zjn in 1782 in Q
tcrugtrekken. Hier vereenigde htjzich weder deelen in het licht verschenen en aangevuld
metden Hertog,en beiden behaaldenden34en door de rMémoires''van Desehamqn (1687;

Augustus de zegepraalbj Nördlingen,waarop zde druk 1756).Zjne briefwisseling 1Bin 1782
Turenne*@den 18denNovepberTrier veroverde. in 2 deelen uitgegeven door Grimoard.

Door Zgne hartstogteljke liefde Jegens de
hertogin de .rpp-çvdrilleaangespoord,plaatste

hj zichaanhethoofd derFronde,vereenigde
na de inhechtenisneming van den Prin:(18
Januartl1650)detroepen derFrondemetdie
van Spanle en deed metaartshertog Leopold
een invalin Frankrjk.Hjveroverde LeCatelet, La Capelle en Rethel,maarwerd den
15dtn December 1650 door den maarschalk

Turfisde naam van eenezeerbelangrjke
brandstof. Hj bestaat uit plantaardige be-

standdeelen in verschillenden staatvanontbinding en vermengd metaardachtige stolen en

wordt verkregen uit veen.In de eerste tjdperken der veenvorming kan men den bouw
der planten duideljk onderscheiden, doch
later ontstaat door toenemende ontbinding
eene althans voor hetongewapend 00g homo-

M
gcnemassa.Niet zelden heeftmenin hetzelfde
veen de uiterste ontbindingstpestanden, en
hatstgenoemde mas> vormt dan de onderste
lagen.W Mr de geateldheid van den grond de
verzameling van stilstand water veroorlooft
en alzoo moerasaige kommen vormt, daar
ontstaateen verbazende groeivan waterplanten, die de Bnelle verdamping van hetvocht
verhinderen. Die waterplanten ontwikkelen
zich, sterven en worden door nieuwe vervangen en vormen alzoo een middentoestand
tusschen land en water, het neen. De 0m-

F.
middelvan jlkoholparaëneverkrjgenzDoor
bjtende kallwint men daaruit ammonlak en
eene geel t0tbruin gekleurde vloeistoftwu ruit, zo0 men er zoutzuur aan toevoegt,gele

ofbruine vlokken zich afscheiden (ulmine-of
huminezuur). Het quantitatieve zamenBtelis

ongeveera1svolgt:koolgtof40-600/0,waterstof 4-6,
50/0, zuurstof 25-350/0, stikstof
1-60/?en asch 1- 150/0.Van delageveenen
verkrjgt men deà baggerturf.Hiertoe wordt
het veen,nahetverwjderen der bovenlug,
illdaartoe bestemdevMrtuigen (bokken)ge-

standigheden, welke hierbj moeten mede- baggerd, door elkander gewerkt en op eene
werken zjn vooraleene voor waterondoor- eFene plek uitgespreid,na eenig droogen door

dringbare leemlaag?alsmede veelregen,mist middelvan onderde voeten gebondenplanken
enz., zoodat het in de veenkom nooit aan ill elkander getrapten vervolgens regelmatig
wa
ter ontbreekt.In ylaatsvan deleemlaag, doorgesneden op de maat van de verlangde
heeft men inzonderhel; in de bergstreek o:k baggerturven. Na verder indroogen wordt
wel eene vaste rotslaag, w elke de wanden het opgebroken en op stapel:gevljd en wel

vormt der veenkom, waarzich de overbljfselen van een weligen plantengroeiophoopen.
Eindeljk ontvingendiekommen00k we1hun
vocht van meren, gletschers,sneeuwvelden,
rivieren enz.Die overbljfselen zinken jaarljks nMr den bodem en vormen ertelkens

zöö,dat de wind erzooveelmogeljk door-

een veen herschapen is.Hierwordendeonderlagen door de bovenlagen gedrukt en inééngeperst,zoodatmen de hardste turlboortwint
uitdeonderstelagen vanhetveen.Deplanten,
welke het meest t0t de veenvorming mede-

vervolgen: wordt gedroogd en in den handel
gebragt.De bovenlaag,bonk-aarde ofbolster
geheeten,iBzeerl0s;daaropvolgthetgraauwej

grassen (Carex-soorten),wolgrassen(Eriophorum),Scirpus,JuncusenvooralNardusstrlcta,
mosaen, Hypnum- en Spagnumsoorten en op
sommigeplaatsendedwergden(Pinuspumilio).
Ej de veenwording ontleden zich de weg-

den mammouth, welke van een ontstxq.n in

heen kan Bpelen. De hooge veenen leveren
den gestoken turf 00k lange turfgeheeten!
zj worden door het graven van kanalen en

slooten zooveelmogeljk van waterbevrjdj
waarna dewerklieden,desgeljksna hetvereene nieuwe laagj totdat de waterpoel in wjderen der bgvenlaag,den turfsteken,die
dan hetbruineen eindeljk hetzwarte veen,
welk laatgte den kosteljksten turflevert.In
werken,zjnonzebeideheidesoorten(Calluna de veenen heeftmen overbljfselen gevonden
vulgarisenEricatetralix),onderscheideneriet- van het'reuzenhert, van den oer-os en van

stervende gealachten dierplanten,en haargehalte aan proteïnestofen,dextrine en zetmeel
levert onder den invloed van zuurstof k00lzuur, zwavelwaterstof,amm oniak en hum uszuren.Langzamer ontleden zich de houtvezel:

t:t eene eerst gele (ulmine) en laterbruine
massa(humine),terwjlhetgehalteaankiezelzuur en onoplosbare minerale zquten onveranderd bljft.Debezonkenemassa'szjnonder-

het lang verleden diluviaaltjdperk getuigen,
doch verreweg de meeste veenen behooren
t0t het alluvium. Hier en daar vindt men
onder de veenen eene zandlaag,wu rop zich

de stompen verhefen van groote boomen,

waaruitbljkt,datvöördeveenvormingzwaar
geboomte hetlandschap heeftbedekt.Hetveen
is in Europa over eene groote oppervlakte

verspreidj bjv. in Pruissen over eene van
392D geojr.mjl,voortsheeftmeninMecklenburg 10,ln Oldenburg 20,in Bejeren 12 en

in Zuid-Duitschland 25 D geoqr.mjl veen.
W jder: vindt men veengronden lnhetnoorden

w orpen aan eene gestadigeomzetting;hierdoor van ZFitserland, en in Ierland ten bedrage
ontsfxxn koolzuur en koolwaterstof en de van 100/0van de geheel
e uitgebreidheid d,s
massa zelve wordtalleng: zwarteren rjker landsj- alsmede in Schotland,Skandinavie-j
Rus
l
a
n
d
e
n
Ne
d
e
r
l
a
n
d
.
Az
ië is arm aan veeMn
koolstof.Het yroduct der veenvorming
heeftgeen.vastschelkundig zamenstelen ver- nen,en in Afrikazjn dezeonbekend,terwjl

sehilt 00k met betrekking t0t zjne natuur- men erin aanmerkeljke hoeveelheid aantreft
kundige eigenschappen n= r gelang van den
graad van ontleding.Hetveenkansponsachtig
zjn ofdigt,lichtgeel,lichtbruin,donkerbruin
of zwart.Is de turfoppervlakkig gedroogdj
z00 kan hj 50-901/Owater opnemen, welke
h*
P* ill drooge lucht zeer langzaam afstaat,

in Noord-en Zuid-Amerika.

Terwjldelangeturfgestoken wordt,hetzj

in verticale ofhorizontale rigting,en daarna
op kruiwagens naar de plaats gebragt!waar

hj droogen moet, is men ervooralln den
laatsten tjd op be4achtgeweest,debaggermaarhj verliestdezeeigenschap bjeentoe- turven doormiddelvanmachinesingereedheid
m nd Van volkpmene droogte. ssrordt turf tebrengen.Dezedienenom deturfvezels;Jnte
verwarmd,dangeefthj knolzuur,kooloxyde, maken eneenehomogenemassateverkrjgen,
moeras- en lichtgasen ammoniak,- voorts w elke vcrvolgens door persing van waterbebj verbranding asch,die weinig alkaliën be- vrjd en in bekoorljken vorm gebragtwordt.
vat,leemig zand,magnesium-en ealciumsul- Die vorm is verschillend,doch veelaldievan
phaat,alqmedejzeroxyde,benevenseenweinig den gewonen baggerturf in kleiner formaat,
phosphorzuur en chloor. Door middel van en 00k w e1 van een bol.Deze machineturf
aether kan men uit turfmot bitumen, door bevat echter 00k na depersing nQg eene aan-
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merkeljkehoeveelheid water,die bj de ver- den Q6sten September 1796.Hj ontving zjne
branding het wqrmtegevend vermogen aan- opleiding op de militaire school te St.Cyr
merkeljk vermindert,tenzjmendezeturfsoort en trad durop in dienst bj de kavallerie,
eerst in een oven heeft gedroogd.
nam echter in 1830 zjn ontslag, werd in
De Nederlandsche veenen hebben van 1834 1842 pair van Frankrjk en voegde zich bj
t0ten met1863,dusgedurende30Jarenruim de conservatieve partj.Na de Februarj-om9471/: millioen dubbele Nederlandsche mud- wenteling kooshj de zjde vanLodem#kNaden turf opgeleverd, en daarvan heeft de poleon,was van 26October 1851t0t29Julj
schatkistgedurendedattjdperk eenes0m ont- 1852ministervanBuitenlandscheZaken,werd
vangenvanruim 49millioenguldenaanaccjns. daarop senator, vertrok in Maart 1853 als
Turgot.onderdezennaam vermyldenwj: gezant naar Madrid enin December 1858nM r
A nne Apàdrf J'
ccgxd,:, baron de I'2.Isede
Tvgot, een Fransch staatsman, geboren te

Bern,en overleed te Versailles den lsten 0ctober 1866.

Parjsden lodenMei1727.Hjstudeerdeinde
Turkn,in het Italiaansch Torino, eene
godgeleerdheid en werd in 1749 prior der provincievanItalië,omvathetnoordwesteljk
bor
N bonne,maar legdein 1751 dezebetrekking gedeelt
e van Piémont en telt op 186l/: o
nederen bepaaldezichbjdestudiederregts- geogr.mj1 omstreekseen millioen inwoners.
geleerdheid en staatswetenschap. Reeds in Zj is verdeeldin de vjf districten:Turjn,
1752 was hj substituut van den procureur- Aorta, Ivrea, Pinerolo en Susa.Het land i:

Feneraal, Nverd vervolgena Parlementsraad, grootendeels bergachtig en wordtdoor deCotln 1753 requestmeester! en zag zich daarna tische, Grajische en Penninische Alpen en
benoemd t0t1id derKonlnkljkeKamer(Cham- hunne uitloopers bedekt. Van de dalen is er
breroyale).A1szoodaninglegdehjzichvoo1'
al dat der bcvu rbare P0 het voornaamste,tert0e op de staathuishoudkunde en werd een wjl 00k de Pel
lice (met de CluBone), de
aanhanger van de beginselen der physiocrati- Chisola, de Dora Riparia, ie Sura en de
scheschoolvan Qqennay.Yan1761t
0t1773wa8 Dora Baltea zich naar deze rivier spoeden.
hj intendantvan Limoges,vestigde erkoofd- De grond isin de Po-vlakteongemeenvrucht-

zakeljk zjneaandachtopdeopheëngderlas- baar.Het rjk derdelfstoFen leverterjzer,

ten en de opbeuringenontwikkeling derlagere
volksklassen,op de stichting van instellingen
van weldadigheid,op den aanleg van kanalen
en wegen?en opdebevorderingvanlandbouw ,

l00d, koper, zilver, kobaltj marmer, zout

enz-,en de njverheid bloeiterin zjdeapinnerjen en weverjen, hetvervaardigen van
katoenen en wollen stoFen,papierfabrieken,
boekdrukkerjen, loojerjen, kaarsen-, zeepen stjfselfabrieken,glasblazerjen,pottebakkerjen,vervaardiging vangoudenenzilveren
VoorWerpen enz.
De evenzoo genoemde ltoofdstad, t0t in
1861 die V&n hetkoningrjk Sardiniëen t0t
1865 die Van het koningrjk Italiëjligt in

en LodewnkXFT benoemdehem kortnazjne
troonsbeklimming t0t eontroleur-generaalvan
Financiën (eigenljk minister van fnanciën).
De hervormingsplannen van T%rgot,door dezen in zjn vermaarden briefaan den Koning
uitééngezet, behelsden reeds alles,wat later
door de omwenteli
nq is t0t stand gebragt,
nameljk decentralisatle en zelfbe8tuur,wj- eene schoone vlakte aan de P0 en aan den
ziging derbelastingenenafschaëngderheeren- mond derDor
aRipariaenishetvereeniginjsdiensten,maarwaren onaangenaam aanallen, puntderspoorwegen naarSusa(MontCenls),
Ci
r
i
é
,
Ri
v
a
r
o
l
o,lvrea, Milaan, Ale8sandria
die daarbj hunne voorregten zagen verdwjnen. Toen Turgot in 1775 verlof gaf,om op (
Genua), Bra (Savona),Cuneo en Pinerolo,
vastendagen vleeach te verkoopen? betichtte alsmede de zetel van een prefect, van een
de geesteljkheid hem van pogingen om de aartsbisschop en van verschillende hoogere en
godsdienst te vernietigen,en toen er ten ge- lagere regtbanken.De
k fruje ligging en de
volge van een misgewas duurte ontstond, regelmatige aanleg erhefen Turpn toteene
welke Twrgothad w illen voorkomen doorden der pracht
ijste steden van Italië.Zj isverbinnenlandschen graanhandelin Frankrjkvrj deeld in vler wjken en heeftlange,breede,
te verklaren, schoof men de schuld van den regte straten en ruime pleinen, terwjl de
hongersnoodopdien maatregelvandenM inister. voormalige vestingwerken in sierljke wandel-

Er ontstond een oproer (meel.opstand,guerre parken herachapen zjn. Tot de schoons%

desfarines),datdoordebevoorregte standen straten behporen er de Via diPojde Via di
werd bevorderd. Van alle plannen van Tlr- Roma en de Via Dora Grossa.Van haarveergot,hoewel belangrjke verbeteringen en be- tigtalpleinen zjn de volgende demerkwursparingen belovende,kwamen slechts weinige dlgste:de Piazza Castello,doorzuilengangen
ten uitvoer,en de Koning zag zich door het
algemeen verzetder bevoorregtestande:tegen
de nieuwe ediden van T%rgotgenoodzaakt,
dien minister in Mei 1776 te ontslaan.T%rgot

de Piazza 8an Carlo
de
Omgeven1
Piazza Carlo Felice, - de grootejin 1825
aangelegde Piazza Vittorip Emmanuele, en de Piazza di Citta.De voornaamste ge-

wjdde zich daarop aan wetenschappeljken bouwen zjn er niet zoozeer de kerken al:
arbeid en overleed te Parjsden 8sten Maart we1de paleizen,hoeweldeze meestalafkom1781. Zjne poeuvres'' zjn in 1808- 1811 stig zjn uitde 17deen 18deeeuw.Hetéônige

door Dupont de Blemonrnin 9 en in 1844door monumertale gebouw uit de middeneeuwen
DaLre in 2 deelen in het lichtgezonden.
is erhetPalazzo Madama op de Piazza CasL-Q Feliz S onnen markies de r-gof, tello,te voren een versterktkaateelyt0t 1865
desgeljks een Fransch sfxqtsman en gebaren de vergaderplaats van den Senaat en thans
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eene sterrewacht.5Joorts vermelden wj:het school,eene koninkljke militaire acadômie,
Koninkljk paleis aan de noordzjde van de 4 technische Bcholen,eene veeartsenjschool
Piazza Castello, gebouwd in 1660, met de enz.,- wjders eeneKoninkljkeAcadémie
ruiterstandbeelden van Cantor en Polluœ en van W etenschappenmeteeneuitgebreideboçhet standbeeld van hertog Vidor d-l#eld I kerj,- eene genees-en heelkundiKeacade
-(in de vestibule),deKoninkljkeboekerj met miemeteeneboekerj,- eeneacade'mievan
50000deelenen Q000 handschritten,eenerjke SchooneKunsten,- eenmusôum vannjvereid.- een rjk staatsarchief,- eene pinaverzameling van handteekeningen (meerdan h
20000),devermaardeKoninkljkewapenzaal, cotheek met stukken van P aolo Fe olede,
een schouwburg en een schoonen tuin met Rafaël, van Dyck, M emlinn,Panlns Toffer
een daaraan grenzenden dierentuin, - het enz.,- een stedeljk muséum ,en vele gePalazzo Carignano, in 1680 gebouwd, t0t nootschappen.O0k zjn ertalrjkeinstellingen
1865 de vergaderplaats der Kamer van Afge- van weldadigheid en onder deze een krankvaardigden enz.,doch vervolgens aan hetste- zinnigengesticht?een instituutvoor doofstomdeljk bestuur afgestaan, - het Paleis der men, een invalldenhuis, een groot algemeen

Ac
adémie van W etenschapgen,in 1678 door ziekenhuis,een hospitaalvooroogljdersenz.
Gnarinigebouwd,- hetunlversiteitsgebouw , Het aant
al inwoners bedraayt er nagenoeg
het Palazzo delle Torri, - het Teatro
regio!- het Teatro Carignano,- en inzonderheld het prachtig centraalstationsgebouw.
Onder de 40 kerken onderscheiden zich:de
hoofdkerk van San Giovanni, - de kerken
Beata Virgine della Consolazione,SanFilippo
en Corpus Domini, de koepelkerk San Massimo en de Protestantsche Tempio Valdese.

228000 (in 1877).Denjverheld heefterzich
in denjongsten tgd krachtig ontwikkeld,inzonderheid wat de vervaardiging van zjden

lieden en gelcerden des landsopgerigt,zooals:
het ruiterstandbeeld van Emannël.r/iiliùerfop
de Piazza San Carlo,- het monumentvan
Amadeun FJ op de Piazza Palazzo diCittà,
de marmeren standbeelden van prins Engelild ran xvctl
ep en van prins Ferdénand vO
'ôr
het raadhuis, - en die del
.koningen Carlo
dllerfp en Vidor W-c??f
xFlin hetvoorportaal
van het raadhuis, - voorts: op de Piazza
Carlo Alberto hetruiterstandbeeld van Carlo
z lèerfo, - op de Piazza Carignano het ge-

ren er voorai de Glardino Pubblico, - de
slottuin met den zoölogischen tuin en de Giardino deiRipavi.Daarenboven heeftmen in

denkteeken van Gioberti (een marmerenstandbeeld, door Albertonivervaardigd),- op de
Piazza Carlo Felice het standbeeld van
d'
A geglio (van de hand van Balzieob,- op

kolonieherschapenonderden naam vanAn-qnsta
Tlwrïlorl-. De Longobarden maakten zich

stofen en behangselpapier aangaat. Voorts

heeftmen erfabriekenvan bjouterieën,meubels,fortepiano's,likeuren,leder,handschoenen,laken,strjkzwavels,papier,tabak enz.
De talrjke spoorwegen bevorderen er een
Men ziet teTurjn een grootaantalgedenk- levendig handelsverkeer; 0ok heeft men er
teekenen, ter eere van leden van het Huis 10 geld-en wisselbanken,25maatschappjen
Van Savoye en Van de vermaardste staats- enz.T0t de bevall
iqe wandelplaatsen behoo-

de Piazza Lagrange het standbeeld van den

de nabjheid der stad onderscheidene druk

bezochte uitspanningsoorden. Het verkeer in
de stad wordt doortramway's en omnibussen
niet weinig bevorderd.

Turjn was in de dagen der Oudheid de
hoofdplaats der Gallische Taurini.Zj werd
in 618 vöôr Chr.doorSannibalveroverd en

ten tjde van Alg
u
qnst%s in eene Romeinsche

omstreeks het Jaar 570 na Chr. van haar

m eester en lieten haar doorhertogenbesturen.
Later stelden de markgraven van 8t1sa zich

wiskunstenaar Layrange (door Albertoni ge- in het bezit derheerschappj van Turjn,en
beiteld),- op de Piazza CarloEmmanuele11 toen deze uitgestorven waren (1060),verviel
het prachtige monument van Caronr (door de stad aan het Huisvan Savoye.Zj werd
Dwpr'
e geleverd), - in den Giardino della in 1506 bem agtigd door de Franschen en
Citadella de standbeelden van Broferio en bleef t0t 1562 in hun bezit.Toen werd zj
Cansini,- niet ver vandaarhetgedenktee- teruggegeven aan hertog Plilibert, die haar
ken van den soldaat Mieea, die ln 1706 de t0t zjne residentie verhiefen erin 1567de
stad redde,- in den Giardino deiRipari de Citadll deed verrjzen.ln 1640 veroverden
.

standbeelden van Pepe,.P1'
111,Balbo?M anin,
ketruiterstandbeeld van hertog Ikrd%nandvan
Genua enz.Tot de inrigtingen van onderwjs
behoort er in de eerste plaatsde universiteit,
in 141Q gesticht, met 74 leeraren en 1292

studenten (1875),met4faculteiten,cursussen
voorverschillendevakken,eeneboekerj van
225000 deelen en talrjkehandschxiften,een
muséum van oudheden,voornatuurljkehis-

de Franschen onder Hareonrt deze stad na
eene belegering van 17 dagen, en den 29sten

Augustus1696werd ereenafzonderljkevrede
gesloten tusschen Savoye en Frankrjk.Zj
werd door de Franschen onder den hertog
van Or!eJpd berend, maar na korten tjd
door de overwinning der Keizerljken onder
prins Enugeniws den Tden September 1706 bevrjd.In 1798 werd de stad door de Fran-

torie en voor ontleedkunde,een botanischen schen ingenomen, maar den 25sten Mei 1799
tuin, een scheikundig laboratorium , een na- door de Oostenrjkers en Russen onder Soetuurkundig kabinet en een observatorium. warow heroverd.NadenslagbjMarengo(1800)
Yoorts heeft men er eene koninkljke school kwam zjop nieuw in demagtderFranschen
voor ingenietus, een sem inarium ,een konink- en bleefde hoofdstad vanhetPo-departem ent,

ljk lycéum, 2 koninkljke gymnasia, eene totdat zj,metbehoudderCitadél,van hare
njverheidsschool, eene artillerie- en genie- vestingwerken beroofd,in 1814bjdenVrede
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en.Daarenboven heeft men cnderselleidene
van Parjsterugregevenwerdaan denKoning d
van Sardinië, d1e haar t0t zjne residentie andere gebergten, zooals: de Akrokeraunen

koos.Ten gevolge van de Septemberconventie (Tsjika-gebergte) in het westen en de groep
(14 September 1864) werd de zetelvan het van den olympus, ossa en Peliûn in het
rjksbestuur in Mei 1865 vandaar verplaatst oosten,alsmede uitloopersvan bovenvermelde
naar Florence.Hetafkondigen derCnnventie hoofdketens. In Bosnië verrjzen de K0m
deed er den 20- 22 September 1864 een ge- (2590 Ned.elh00g)!de Dormitor(2430 Ned.
weldig oproer ontstaan,datmet geweld van el hoog) en de Bgel
ostitza (2280 Ned. el
wapenen moest worden gedempt.
hoog)?- inAlbanibdeThoernata(2170Ned.

Turkke ot'het Rjik der Osmanenomvat elho0g),de Boedzikaki(2150 Ned.elh00g)
de landen,welke onderworpen zjn aan den en de Peristori (2350 Ned.elh00g).In den
Sultan (Padisjah)te Constantinopelen strekt Sjardagh ontspringen de W asdaren de bron-

zich derhalve uitover gedeelten van hetBal- rivieren van de Drin, en men heeft erden
kan-schiereiland,Klein-Azië,Syrië:gedeelten Babasanitza (2400Ned.elhoog)endenTujoevan Arm enië,Koerdistan en Arabié,alsmede batrin (2570 Ned.elhoog).TusschendeAdriav
overdenoordoosteljke gewesten van Afrika. tische en de Ionische Zee aan de eene en die
Deze landen zijn gedeelteljk regtstreeksvan gebergten aan de anderezjdeheeftmen bj
den Sultan afhankeljk. gedeelteljk schat- de monden der rivieren groote alluvialevlakpligtige Staten, uit wier rj intusschen door ten,hier en daar van bergruggen doorsneden.

hetJonyste Russisch-Turksche vredesverdrag Het centrum van Europeesch Turkjevormt

Roemenlëen Serbië zjn weggevallen.Hetis de W itosj, een syenietgevaarte,datzieh ter
niet mogeljk,deuitgebreidheid van Turkje hoogtevan 2300Ned.elverheftenvanallekanmetjuistheid te bepalen, daarde grenzen in ten door bergruggen omgeven is.HetBalkan-

Syrië,Arabiëen Eyytezeerveranderljkzjn. gebergte,ten noorden daarvan gelegen,vormt
In 1873 leverde maloor Z%rHelledevolgende (
als men de Isker,die erdoorheen breekt,
benaderingscjfers.EuropeeschTurkje(zonder tlitzondert)de waterscheiding tusschen de D0Serbië enRoemenië)6724 EE
)geogr.mjl,- nau en de Aeyésche Zee.Het daalt noord-

Aziatisch 'rurkje 34999,- en hetRjk in waartsgeleideljk af,bestaat uit kalksteen,
Afrika48926,tezamen 90649 D geogr.mjl. zandsteen en m ergelsoorten, maar is aan de
Na dien tjd echter zjn op sommige plaatsen zuidzjde zeer steil. Tusschen Mestoe (het
gedeelten gewonnen en op anderedoorafstand otldeNestus)enMaritzaverheftzichterhoogte
verloren.In 1878 w erd de bevolking geschat: van 2300Ned.elhetRhodope-gebergte (Desin Europa op bjna 8millioen(regtstreeksche poto Planina),welksoosteljkehelling t0thet
bezittingen slechts 5 millioen),- lnAzië171/: grondgebied van Turkje behoort.Hetisza-

en in Afrika 201/2millioen, te zamen 47 m engesteld uit gneis-,graniet-en trachietgemillioen zielen.
vaarten en omvat eene reeks van zuidoostEttropeesolt T'
arkgje,waartoe na den Vrede waarts voortschrjdende ketens met daartusvan San Stefano (3 Maart 1878)slechts het schen gelegene dalen.Het grootste van deze
g
rootste jedeelte van Bosnië, Herzegowina is dat der Arda,wierbrongebied in hetRh0en Albanlë,geheelThessalië,hetschiereiland dopegebergte gelegen is. Tusschen ditlaatste
Chalcidiceen dezuideljke helftdervoorma- en den Balkan heeft men het minstbekende
lige elaleetsAdrianopelen Constantinopelbehooren,ligt(alsmen deeilanden en devoormalige vazallenstaten buiten rekening laat)
tusschen 39Oen 45015'N.B.en çrenstin het
nonrden aan Roemeniëen 8erbiëjln hetnoordwesten aan Oostenrjk (de Militaire Grenzen

gedeeltevan Eqropeesch Turkje.Macedonië,
waarvan slechtseenkleingedeeltev00rTurkje
behotlden bleef, is door den Perimdagh met
den Orbelos (2700 Ned.el hoog)van Thracië

sche en Ionische Zee,in hetzuiden aan Griekenland, de Aegésche Zee en de Zee van
M armora,en in hetoosten aandeZwarteZee.
Op het Balkan-schiereiland strekken veelvuldig vertakte bergketenszich uit.Dâârverheft

de uitgestrekte vlakte der Salamvria. wier
hoogste helft 100 en w ier laagste helft gemiddeld 70 Ned.el boven den zeespiegel gelegen is;zj is taet eenen vruchtbarenklei-

zich de Haemus of Balkan bj het dal der
Timok en eindigt,in eene oosteljke rigting
voortloopend,in Kaap Emineh aan deZw arte
Zee.Van den Slardagh aan debronnen der
W asdar schrjdt eene tweedehoofdketen a1s

slechts een klein gedeelte van het grondgebied;daartoe behooren de lage vlakten aan
de Maritza, aan de monden der Vistritza en
der rivieren van AlbaniB en die van Thessalië.Men heeft er voorts slechtsweinige be-

en door dePindusketen van Epirusqescheiden.Chalcidice bestaat uitdrie schierellanden

en Dalmatië). in het westen aan de Adriati- en den heiligen berg Athos.Thessalië omvat

waterscheiding tusschen de Ionische en Aegésche Zee naar het zuiden. vormt de grenzen
van Albanië en Macedonib',van Thessalië en
Epirus en l00pt voort in het gebergte van
Moréa;deze keten wordt met den naam vap
Pindus bestem peld. Eene derde hoofdketen
gaat uitvan hetzelfde punten bestaatuiteen

grond bedekt.De vlakten beslaan in Turkje

vaarbarerivieren,- eigenljk alleen een gedeelte derMaritza.Naarde Save vloejen er
de Oenna (met de Sanna), de W rbas, de

Bosna en de Drina.De overiyerivieren van

eenig belang zjn:ophetgebled derZwarte
Zee, de Kamtsjyk, - op dat derAegésche
Zee, de Maritza (met de Arda),de Strymom
stelselvan bercuggen,dieonderversehillende (ofKaragoe), deW asdar,deVistritza en de

namen eene zuldoosteljke rigting voljen en Malamvria, - op dat der Ionische Zee, de
alzoo zieh door Herzegowina en Bosnie gpoe- Artino, de Kalamas en Ge Pawla,- en op
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4at der Adriatische Zee, de W oloetza, de amaniel-,Bljf-en dtroenbcomen.Van 4en
Semeni (met de Dewol), de Sjkoembi, de oljvenolie-oogst wordt doorgaans de helft,
Mati, de Drin en de Narenta,welke laatste
zich uitstortop Oostenrjksch gebied.T0t de
meren behooren er:die van Skoetari,Ochrida en Janina, het Presbar-en Dentrokmeer
in Albanië, het Karla-meer in Thessalië,en
de meren van Castoria,Ostrowo,Doiranenz.
in Macedonië, doch thans meerendeels t0t

Boelgarjebehoorend.Men heeftwarmebronnen in Bosnië en aan den zuideljken voet
van den Balkan.
HetklimaatvanTurkjeisin hetalgemeen
zacht en aangenaa':, hoewelde tem peratuur
zich wegens den bergaehtigen bodem onderscheidtdoor eene sterkeafwisselingen wegens
de gure noordoostewinden kouder is dan in

ter waarde van omstreeks 7 millioen francs,

uit V0l0 naar Frankrjk en Duitschland verBcheept. 00k ziet men er oliehoudende gewaBsen,en dewjnstok iseroveralverBpreidj
maargeefteen zeer middelmatigen wjn.T0t
de vezelplanten bebooren er hennep,vlas en
katoenbeesterB.De waaxde van hetJu rljks
uitgevoerde katoen bedraagt te V0l0 16!te

Constantinopel 71/: en teSalonikidesgeljkg
71/c millioen francs. 00k verbouwt men er
eene groote hoeveelheid tabak (Jaarljks 18
millioen Ned.pond),vooralin Macedonië,voorts meekrap en rozen, deze laatsten inzondcrheid in Thessalië.De boschcultuur is

er in een zeerachterljken toestand, en de
Itall
-ëen Spanleop dezelfdebreedte.Hetkli- wouden@*Nvorden hier en d=r0q eeneergermaat en de plantengroei erlangen daardoor ljke Wpze verwoest. In sommlge strekenj
eene grootegeljkvormigheidmetdievanmid- bjv.in Bosnië,vindtmen digtebosschen,terden-Europa.Intusschen vormt de Balkan met wjl elders het hout geheelen alontbreekt.
betrekking t0thet weder een merkwaardigen Volgens de voorschriften van den Koran is
scheidsmuur;terwjlin de Donaugewestende de Staat eigenaar van den grond, en deze
winter gestreng is en de thermometer niet wordtderhalve doorden Sultan bestuurd.Bj
zelden - 180C.aanwjst,klimtdekoudeten de verovering van een gebied verdeelde hj
ztliden van dit gebergte zelden hooger dan dat in drie deelen, van welke het eene aan
t0t -3OC.en heerscht er in den zomerbj den Staat!het andere aan moskeeën en godseen doorgaans helderen hemel eene druk- dienstige lnstellingen en het derde aan ingekende hitte.De koude noordewinden brengen zetenen ten gebruike werd toegewezen.T0t
sneeuwstormen aan deBosporus,terwjlaan de staatsdomeinen behooren:miriofgoederenj
de kusten 4er Aegésehe Zee en op de eilan- wier opbrengstin de schatkist vloeit,- 0nden alleen op de bergtoppen de winter zich bewoonde en onbebouwdewouden,- depardoet gevoelen. Behalve in sommige moeras- culiere domeinen van den Sultan en van zjn
sige oorden is de luebt er overalzuiver en Huis,- verlaten landerjen,- landen,welke
gezond,doch de bodem heeft er in vele stre- aànhoogwaardigheidbekleederszjntoegekend,
ken niet weinig van aardbevingen teljden. - en militaire leengoederen, welke echter
Constantinopel heeft denzelfden gemiddelden order sultan Mahmoed vervallen zjn. De
Jaarljkschen warmtegraadalsVenetië.Turkje w akoefgoederen behooren aan m oskeeën en
behoort grootendeels tot den subtropischen aan godsdienstige en weldadige instellingen
regengordel met drooge zomers.In den Bal- en w orden door een afzonderljk ligchaam
kan rjst de regenmeter gemiddeld t0t ruim (Evkaf) bestuurd. Het privaat Frondbezit
100 Ned.duim .
(moelk) is op naam van den bezltter ingeDe grond iB in Europeeseh Turkje zo0 schreven; het kan bj vererving ofverkoop
voortreFeljk, dathj bj eene doelmatige be- OP anderen Overgaan en m et zekere lasten
bouwing uitmuntende en overvloedige vruch- bezvvaard Nvorden.Eerst sedert18 Junj 1867
ten kan leveren, maarhet ontbreekt er aan kunnen vreemdelingen grondbezit verkrjgen

jver, werkkracht, kapitaal, middelen van in Turkje.Degrondeigenaarsin Turkjew0verkeer en ondernem ingsgeest.De landbouw
bevindt er zich op een zeer lagen trap van
ontwikkeling!men laat de landen veelal een

nen in den regel niet op hunne goederen,
m aar deze worden bew erkt door een zetboer
of door huurders. Meestal moeten deze de
en zj ontvangen geene helft van den oogst(na aftrek van hetzaaiJ
a
a
r
b
r
a
a
k
l
l
ç
g
e
n
,
andere bemegtlng,dan er gebragtwordtdoor zaad en van detlenden)aan deneigenaarafhet vee, dat men er laat grazen.Men ver- staan,zoodatdeze in goedeJaren veel,maar
bouwt er hoofdzakeljk tarwe, boekweit en in schraleJaren weinig ontvangt.Eenebelang-

maïs, maar gewoonljk niet meer, dan de
plutseljkebehoeftevordert.Tochisdewaarde
van den uitvoer van graan uitde haven van
Constantinopel gemiddeld Jaarljks 131/: en

rjke bron van bestaan is er voorts deveeteelt.De Turkschepaarden zjn klein en gespierd, maar kunnen devergeljking metde
Arabische op verre na nietdoorstaan!dqch
uit die van Saloniki16 millioen francs.Voorts deTurkscheezelsen muilezelszjnnietmln-

kweektmenerveelpeulvruchten,z00al8:boo- der schoon dan de Italiaansche.Hetkameel
nen,erwten en linzen, alsmede onderschei- Avordt ervervangen d00r den buFel,en deze
dene groenten, bjv.ujen, knooook,kool, vervoert zware lasten. In Bosnië en Herzebietwortels, augurken, meloenen,Spaansche gowina zjn vele zwjnen.Hetrundvee is er
peper enz. Tot de ooftboomen behooren er klein, m aar gped gebouw d en meestal geelvooralpruim eboom en,w ier vruchten een be- achtig grjs met bruine vlekken.Nagenoeg
langrjk uitvoerartikel vormen en tothetbe- niemand getroogt er zich de moeitejhooite
reidenvan brandewjndienen,wjderskerse-j verzamelen t0t voedselin den winter.0ok de
appel-, pere-, abrikoze-, kweepere-, note-j schapenteelt is ervan veelbelang,vcoralin
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Al
banië,vanwaarin de lenteyrootekudden Ned.mjl.De voornaamBte Bteden in Euronaar de weiden van Macedonie en Thessalië

peesch Turkjezjn:Constantinôpel,Adriano-

worden gedreven.De uitvoer van w0l uit pel,Gallipoli,Saloniki,Larissa)Janina,Be-

EuropeeschTurkjeheeftgemiddeldeenejaarljksehewaardevan 24 millioen francs,enin
de omstreken van Adrianopelverkrjgtmen
eene ënere soort van wol.In de bergstreek
worden vele geiten gehouden.Aanzienljk is
er voorts debjen-en de zjdewormenteelt,
hoewel deze laatstewegens deprjsverlaging
derzjdeaanmerkeljk verminderd is.Devisscherj bloeit er langs de kust en isgeheel
vrj.O0k vergadertmen sponsenaan dekust
der Aeqésche Zee,en de vangstvan bl
oedzuigersls er ee: monopolie derregéring.W é1
is er een overvloed van erts,maardemjn-

rat,Skodra, Prisrend,Seralewo en Mostar.
In 1861 werden er de Bcheepvaart- en handelsverdragen herzien en inhetvolgendejaar
metdemeestehandeldrjvende statennieuwe
overeenkomBten gesloten. De eenheid van
munt is er de piasterjverdeeld in 40 para's,
en in 1876 heeftmen ereen aanvanggemaakt

met het uitgeven van papieren geld (kaime),
dat echter eerlang in waarde daalde.Sedert
1871 i: er hetFransGhe Btelsel van maten en
gewigten ingevoerd.

Azéatiseh Txrk(# omvateenaantalverschillende landen in het westeljk gedeeltevan
o
ntginnins Verkeerter op een lagen trapvan Aziëgelegen.Dielanden zjn:Armenië,Koerontwikkellng.
distan,Irak Arabi(Babïlonië),ElDsjeBireh
De njverheid bevindt zich in Turkje in (Mesopotamië),Klein-Azlë, Syrië en Palaeseen zeer gebrekkigen toestand, en fabrieken tina,het Sinaïtische Schiereiland en de weszoektmen ernagenoeg te vergeefs.Te voren teljke kustenvan Arabië.Uiteenadministra-

leverdeTurkjeonderscheidenekosteljkeBtof- tief oogpunt zjn deze landen,metuitzondefenjzooals:zjde,tapjten,fayenceenz.,doch ring vau Arabië,verdeeld in ejaleets,en e1k
dit heeftnietalleen een eindegenomen,maar van dezewordtbestuurd dooreen pasj>,als
dergeljke stoFen van n0g beterhoedaniqheid stadhoudervandenPadisjahteConstantinopel.
en geringer prjsworden ervan elderBlnge- Het ejaleetis wederom gesplitstin liwa'sof
vnerd. Meermalen hebben vreemdelingen be- sandslaks. Dewjl nu aan die verschillende
proefd,in Turkjefabriekentestichten,maar landen '
afzonderljke artikelen zjn gewjd,
telkens o0k zagen zj hunnepogingen verj- kunnen wj hier volstaan meteen algemeen
deld door de willekeur der ambtenaren en overzigt van de staatsregeling, het bestuur
door den haat der Turken tegen alle btliten- en de volksbeschaving vanhetTurkscherjk.
landers. O0k de uitbreiding van den handel
Hetrjk derOsmaneniseeneabsoluteheerwordt er belemmerd door de gebrekkige mid- schappj,wieropperhoofd,SultanofPadisjah
delen van verkeer. De wegen bevinden zich (Groote Heer) geheeten, de hoogste wereldin een allerellendigsten toestand.Intusschen ljke magtmethetkhalifaat,dehoogstegeeswûrdt er de binnenlandsche handelzeer be- teljkewaardigheid,vereenigt.Hjwordtdoor

gunstigd door markten, en de belangrjkste zjneonderdanenbeschouwda1sopvolgervan
van deze is die,welke van 25 Septembert0t den Profeet,ontleentzjn gezag aan G0d,en
Q October te Oesoendsla 0wa,ten noordwes- is de vertegenwoordiger en uitvûerder der
ten van Adrianopel, plaats heeft.De handel W et. De troûn is erfeljk in de manneljke
metMidden-en W est-Europaisvoornameljk 1jn van hetHuis Osman en gaatgewoonljk
in handen van vreemdelingen, vooral van overop denoudsten telg.DePadisjah wordt
Grieken,terwjlde Turken zich meerbepa- ill de moskee Ejoeb te ConBtantinopeldoor
len bj den kusthandelen den handelop den den moefti,bjgestaan door den voûrzitterder
Levant.De bankiers- en w isselzaken w orden emirs,m etden sabelvan Osman,den eersten
er gedreven door Arm eniërs, en de binnen- Sultan der Osmanen (1299),versierd,en h'
p'
landsche handel desgeljlts. Men schat de belooft daarbj, met eeneed op den Korany
wu rde van den geheeleninvoerin deverschil- dehandhavi
np van den Islam.Detegenwoortx-i# K ltan,geboren
lende havens desRjks Jaarljksop 4941/:en dige Sultan ls A bdoel.S'
dievan den uitvoer op4671/:millioenfrancs. den 22sten September 1842.Hj aanvaardde
DM rbj komtn0g hethandelsverkeermethet het bewind den 3lsten Augastus 1876 en is
eiland Candia, m et Bosnië en Herzegowina de 34ste souverein uit het Huis Osman (de
enz. In de haven van Constantinopelrekent 3lste sedert deveroveringvanConstantinopel).
m en de w aarde van den invoer op 309 endie Het H0f van den Sul
tan draaqt den naam
van den uitvoerOp 18Q milliocn francs in het van Hooge Porte, en de waardlgheidbeklee-

jaar.Men heeftregelmatige ptoombootverbin- dersvan het llofzjn verdeeld in tweeklasdingen tusschen de voornaamste zeehavensin

sen: de aga's, die buiten en de aga's,die

Turkje door middel van de booten van de binnen hetpaleis wonen.Tûtde eerste klasse
messageriesmaritimesenvanden Oostenrjk- behooren:de eerste imam ofgroot-aalmoezeBchen Lloyd.Het Turksche postwezen isin nier van het Keizerljk Huis,de eerste arts,
1840 gereorganiseerd, maar laat n0g veelte de eerste secretaris, de eerste adjudant,de
wenschen over; in 1874 was er het aantal opperst
almeester enz.,- en t0t àe tweede
postkantoren 334. In 1878 had men er 417 nagenoeg alleen gesnedenen (eunuchen),die
telegraphische bureaux,terwjl de ljnen er achter hun naam den titelvan aga plaatsen.
eene lengte hadden van 27500 Ned.mjl. De eerste in rang onderdezeisde Kislar-aga

Negen spoorwegen, d)e çchter nergens aan- (opperhoofd der vrouwen),de gebieder der

sluiten aan het Europe'sche spoorwegnet, gesnedenen. Op hem volgen de opzigter van
hehben ereenegezamenljkelengtevan 1530 de kas van den Sultan,de schatmeester des
XIV.
3
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Rjks, de,kapoe-aga of de chefder blanke De Afgevaardigden hebben hetregtvan intergesnedenen,de opperhofmeester,de opperka- pellatie? en de ambtenaren kunnen zonder
merheer enz.00k de vrouwen,van den Ha- regtmatlgen grond niet afgezet worden.Het
rem zjn in verschillende rangen verdeeld. Parlement bestaat er uit tw ee Kam ers; de
T0t den eersten rang behooren de Cadinesj zittingen zjn openbaar, en de begrooting
wier aantal volgens de wet zeven bedraagt, wordt aan de goedkeuring derVertegenwooren op deze volgen 50 of 60 Odalisken of digers onderworpen.Intusschen zoektmen al

keizerljke kamermeisjes,voor de dienstvan die instellinqen,welke weinigstrooken met

den Sultan bestemd. In het geheelbevat de de gesteldheld van het Turksche volk,in de
Harem 300- 400 vrouwen,meestalafkomstig werkeljkhei;tevergeefs.
uit Tjerkessië (Caucasië).Alleen de dochters In de hand van den Sultan is de wetgeen zusters van den Sultan voeren den titel vende en uitvoerendemagt,welkehj uitoevan Sultanes,en zjne moeder heeftdien van fent door middel van den in 754 voor het
Sultane-validé ofvan Sultane-Moeder;zj be- eerst benoemden, maar in ,1878 afgeschaften
kleedt na den Sultan den hoogsten rang.De groot-vizier en door den moefti (sjeik 0e1
Osmaansche wetgeving is verdeeld in eene Islam). De grootvizier,dooreen eersten migodsdienstige en stu tkundige.De eerste rust nister vervangenj was de vertegenwoordiger

op den Koran,deSoenna (overlevering),de van den Sultan,bekleeddehetvoorzitterscha?
Idsjma i ummet(uitlegqingen en vonnissen in den Geheimen Raad en was in het bezlt
van de eerste vier Khallfen)en hetKyasof van deuitvoerendemagt.Hjverkreegdaartoe
de verzameling van beslissingen van de vier hetyezag dooreen hatti
sjerifvanden Sultan
grooteImams(EboeA'
czlifl,a
Kaliki,k
îiap en en hleld zjn verbljf bj deHooqePorte.De

Hambelij in de eerste drie eeuwen der Mo- moefti is belast met de uitlegglng der wet;
hammedaansche Jaartelling. Het stelsel der hj staat aan hethoofd derulema's,maaris

Turksche wetgeving ishetwerkvanomstreeks zel
fnoch qriester noch regter.Hjneemtaan
200 regtsgeleerden, uit wier geschriften uit- deui
toefenlngderwetgevendemaçtin zoover
gebreide verzamelingen zjn bjélngebragt, deeljdatzjne toestemming verelschtwordt
welke de plaats van wetboeken bekleeden. voor de geldendheid van elke verordening,
Deeerste,pDurrer(Paarle11l''genaamd,loopt van elke daad, die door de hooge regéring
t0t 1470;- de tweede,pMulteka ulBoehoer 'vordtvolbragt.lroorts heeftzaen er een pre(Verbindingen derzeeënl'',hetgeschriftvan sidentvan den staatsraad en nietminderdan
den geleerden sleik IbraMm A'
tzleùi,werd in tien rninisters die aan het hoofd staan Van
1824 geheel omgewerkt en strekt zich uit evenzoovele afdeelingen.Genoemdehoogwaaroverhetgodsdienstig staatkundig,militairen di
yheidbekleeders Vorm en te zamen den geburgerljk gebied,en iszooweleenburgerljk helmen raad of divan,die wekeljksvergawetboek als een wetboek van strafregt.Het dert.Daarop volgen twee rjksraden en de
handelswetboek is een gebrekkig namaaksel staatsraden, ingesteld t0t invoering der hervan den Franschen pcode de commerce''van vormingen van 1868.Metelk der departementen Van algemeen bestuur zjn advisérende
1807.
In Turkje geldtin naam degrondwet,die ligcham en verbonden, die ontwerpen ter verden 23sten December 1876 isuitgevaardigd, betering van gebrekkigetoestanden inleveren.
hoewel de regéring zich zeer welnig om die De ambten zjn er verdeeld in leeraarsbetrekconstitutie bekommert. T0t de voornaamste kingen (die der ulema'slyambten van de pers
daarin opgenom ene beginselen behooren: de (
diederadministratie),ambten van den sabel

ondeelbaarheid des Rjks, - de onverantwoordeljkheid en onschendbaarheid van den
Sultan, die dezelfde voorregten geniet als de
overige vorsten van Europa,- en de vrj-

(die bj hetleger en devloot)enambten van
het H of. De m inisters voeren den titel van
moes
yren vizier,- de andere hoogeambtenaren en de generaalsdienvanpas
ja!andere
heid der ingezetenen, welke zonder onder- ambtenaren van iets lageren rang dlen van
scheid met den naam van Osmanen worden efendi,de zonen derpasja'sen dehoofdoëbestempeld. De godsdienst van den Staat is cieren dien van bey,en de oëcieren en lagere
de Islam , doch de overige erkende kerkge- ambtenaren dien vanaga.Deejaleets,waarin

nootschappen hebben vrjheid van godsdienst.
Voorts worden vrjheid van drukpers, het
regt van petitie en dat van .vergadering gewaarborgd.Alle ingezetenen zjn geljk voor
de wet,hoewelde slavernj ern0ggeenszins
verdwenen is.Erbestaatvrjheid van onderwjs,- alle Osmanen zjngeljkeljk bevoegd
t0t het bekleeden van ambten - en de belastingenworden op billjkewjzeomgeslagen.

het rjk verdeeld igj zjn generalegouvernementen;zj worden geplitstin liwa'
sofprovinciën,en dezeweder in kasa'sofdistricten.

Aan het hoofd van elk elaleetbevindtzich

e
en wali(gouverneur-qeneraal),en onderhem
heefl men, schoon nlet door hem benoemd,
eendefterd- voordeinandënjeenmektoebhj'
%
(secretaris-generaal), een tweeden secretaris
en ambtenaren vooronderwjs,handel,land-

De ministerraad vergaderten beraadslaagt0n- bouw , wegenpolicie enz. Ieder liwa wordt
der het voorzitterschap van den grootvizier. bestuurd door een moetessarv en iederkasa
De ministers zjn verantwoordeljk voorhun door een kaLsmakam.Aan het hoofd van elke
departement en kunnen door het Huis Van gesaeente heeft men een door de ingezetenen
Afgevaardigden ill staat van beschuldiging gekozenmoedir(burgemeester)en eenmoeanén
w.rden gesteld.Laatstgenoemd Huis kan ont- (bjzi
tter).In het ejaleet, de liwa,dekasa
bonden ofhet ministérie ontslagen &vorden. en denahye(gemeent
e)heeftmen een medf-
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Ilz(ldaeeh ofraad van bestuur.DeTurksche

regtbanken zjn verdeeld in zuiver Mohamzaedaansche fç/eri':,aan wierhoofdzich de
Sleik 0el Islam bevindt, en in nisâmya's,
welke'uitMohammedanen en Christenen zjn
zamengesteld. Eerstgenoemde regtbanken bestaan uithetHoogeHof'vanappél(Ars-adassi)
m0t 0en0 Kamer V00r Xuroqa0n eeneVO0r
Azië,alsmedeuitregtbanken m iederejaleet,
liwa en kasa,waarmen dergeljkslaatstgenoemde regtbanken aantreft ter beslechting
van geschillen tusschen beljders van onder-
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vermengd, het oosteljk gedeelte van Europeesch Turkje,inzonderheid Stamboul(C0nstantinopel),terwjlzj in digteremassa'ste
vinden zjn in Klein-Azië.Zj bekleeden de

burqerljke en militaireambtenofhoudenzich

bezlg metlandbouw en njverheid.
De voornaamste kerkgenootschappen in
Turkje zjn het Mohammedaansche en het
Grieksche Katholieke.T0theteerstebehooren
de telgen van den osmaanschen stam en van
de inwoners, die kort na de verovering des

landsdoor deTurken t0tden Islam zjnover-

scheidene kerkgenootschappen. De hoogste gegaan,alsmede enkele groepen van nieuwe
regtbank te Constantinopel moet alle d00d- beljders.Zj dragenallendennaam vanMosvonnissen bekrachtigen.Daarenboven zjn er lemin ofMuzelmannen.Hunne heilige schrift,
49 handelsregtbanken. Omtrent het aantal tevens hun wetboek,i: de Koran.Zj,die
MohammedaneninEuropeesch Turkjezjnde zich op de kennis van den Koran toeleggen,
opgaven zeer verschillend; volgens Biav
teoni de nlema's (geleerden),zjn bevoegd t0thet

(1877) bedraagt het n0g geen 11/,millioen. bekleeden van regterljke en kerkeljke beHoewelde Osmanen (Osmanli)dusgeenszins trekkinyen,en hun raad wordtsteedsingede meerderheid uitmaken, vormen zj toch roepen ln alletwjfelachtigegevallen,die in
het heerschende volk.Zj zjn van afkomst hetgodsdienstig en burgerljk leven voorkoToerkmenen en onderscheiden zieh door een men. De ulema bezoekt,wanneerhj op 10sierljken ligchaamsbouw en edelgelaat.T0t t0t lz-jarigen leeftjd delagere schoolverla-

hunne eigenschappen behooren: gezond ver- ten heeft,als nieuweling eene der medressen
stand:ernsten waardigheid,matigheid,gast- (seminaria van den Islam),welkeverbonden
vrjheld,eerljkheid in den handelen dapper- zi
jn met de voornaamste moskeeën,en ontheidj maar tevens heerschzucht,overdreven vangt çr a1s softa (student)onderwjsin de
volkstrots1 dweepzucht in zaken van gods- spraakkunst, redeneerkunde, zedeleer, wel-

dienst,fatalismusen neiging t0tbtjgeloof.In
weerwil van hunnen voortreFeljken aanleg
zjn zj in beschavingverten achteren bj de
volkeren van W est-Europa.Er heerscht veelwjverj,die echterhetbezitvan slechtsvier
wettigevrouwen veroorlooft,terwjlhetgetal
bjwjven en slavinnen onbeperkt is.Intusschen hebben de Osmanen der lagere standen
zelden meer dan ééne vrouw.Hethuweljk
is er een burgerljk contract, hetwelk ten
overstaan van denkadi(regter)geslotenwordt.
De kinderen der bjwjven en slavinnen hebben dezelfde rerten alsdie derwettigevrouwen.Echtscheidlng isernietmoejeljk,maar
komt zelden voor.De huizen z:n er onaanzienljk,meestal van houten zonderverdieping.D e vensters zien eruit op een binnenplein, terwjl men aan de zjde der straat

s
prekendheid, wjsbegeerte, godjeleerdheid,
regtsgeleerdheid,in den Koran enlndeSoenna
(overlevering).Daarop verkrjgt hj van drn

Sjeik 0el Islam het diploma van moelas%m
(candidaat) enkan daarop kadi(regter)worden. W i1 hj echter t0tdehoogstewaardigheden opklimmen, dan moet hj zich n0g
zeven Jaarop destudiederregtsgeleerdheid,
derdogmatiek enz.toeleggen,waarnahj den
graad van moederriserlangt.Demoskeeën(bedehuizen), des vrjdags voor de godsdienstoefening bestemd, worden onderscheiden in

groote(dsjami)en kldne(medsjid).Degeesteljkheid is erverdeeld in vjfklassen,nameljk ajelks(oudsten),diedesvrjdagseeneleelu

rede houden in de m oskeeën, - cltatibsof

voorbidders,--i-c-qbelastmetdedageljksche
dienst in de m oskeebn,- moeëzzins,die van
slechts eenige tralievensters heeft. De klee- de minarets (torens) hetuur van hetgebed

ding der m annen bestaat eruit een ruim op- verkondigen,- en kaimsofwachtersen dieperkleed (kaftan) of een kortbuis,rtlimen naren der :aoskeeën.Eene geesteljke orde
broek, een vest zonder kraag,een om het is voorts dieder derwischen.- De orthodoxe
ljf gewonden,gekleurden gordelen gele pan- Gtieksch Katholieke Kerk heeft zooveelmotoFels of laarzen. Htlnne hoofdbedekking is geljk hare oude instellingen behouden.N0g

de tulband. Intusschen is datgewaad bj de altjd bestaan de waardiçheden van patriarch
aanzienljken door den gewonen r0k en pan- van Constantinopel, Antloehië,Jerusalem en
talon en door eeneroode fez m eteene zw arte
kwast vervangen. Het hoofd wordt,metuitzondering van een haarbtm del op de kruin,
kaal geschoren en de baard lang gedragen
en goed verzorgd. De vrouwen, alfhans in
de steden, hebben eene kleeding. welke a1s

Al
exandrië.Hethooqst in aanzien isdepatriarch van Constantlnopel,die dûor de drie

selinen doeken en een slujer te verbergen.
De Osmanen wonen in Europeesch Turkje
zeerverstrooid in en bj de grootesteden;in
grooten getale bevolken zj,in hetnoorden

schjn door vrje keuze benoemd, maar in
werkeljkheid worden de stemmen der kiezers door hem gekochtj en om zjrle uitgaven wedergoed temaken,verkoopthjde

overigenyalsm ededoordem etropolitanen,aartsbisschoppen en bisschoppen a1shetopperhoofd

der Oostersthe Kerk wordt beschouwd.Hj

bekleedthet voorzitterschap op de Synode te
een zak hetgeheeleligchaam omhult,en zj Constantinopel, welke uit reeds genoemde
gaan nietuit zonder hetgelaat achter moes- geesteljken i: zamengesteld. Hj wordt in

met Boelgaren en in het zuiden metGrieken

bisschopszetels aan de meestbiedenden,ter:*

OG
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wj
1debisschoppen 0? hunne beurtz00 han- met 1600 Btukken geschut. Het wapen van
delen m et de parochlën,en de pastoors ein-

hetTurkscheRjk is'eene zilveren wassende
deljkdegemeentenuitzuigen.Dezemisbruiken maan op een groen schild,omgeven dooreene
hebben de noodlottigste çevolgen en bljven leeuw enhuid en gekroond door een tulband
bestaan, hoewel de Patrlarch in 1857 eene meteen reigerveder,terwjldaarachfertwee
commissie benoemde,om middelen t0tverbe- standaarden metpurdestaarten zjn geplaatst.
teringaan te wjzen.Demonnikenennonnen
De Turken zjn afkomstig van een volk,
volgen er den regelvan den heiligenBauiliu.
n, datreeds in de dagen der oudheid Toeranof
en de vermaardste Grieksche kloosters bevin- Toerkistan bewoonde en in de 8ste eeuw den
den zich op den berg Athosin Macedonië.De Islam omhelsde.Reedsvroeg6r hadden zj in

Armenisch-christeljke Kerk bevindter zich talrjke benden onder aanvoering der Seldo
nder het opzigt van vier patriarchen te sloekken Vöôr-Azië overstroomd,en in 1225
Constantinopel,Sls.AchtamarenJerusalem.- begaven zj zich ten getalevan 50000 onder
De R.Katholieke Kerk teltiù Turkje,de hun opperhoofd SoeleLman 1 van Khorassan
methaar vereenigde Oostersche Christenen er naarArmenië,wjkendevoorhetzwaard der
onder begrepen, 28 patriarchen en aartsbis- Mongolen. Ertrogoel (1Q31- 1Q88), de zoon
schoppen, en Van deze bevinden zich 5 in vau Soeleiman, trad als leenman in dienst
Europeesch Turkje.De lsraëlietenhebbente van Ala ,4#1 , sultan van Konia. en verConstantinopel een Groot-rabbjn (Chacham kreeg t0t woonplaats eene landstreek in het
Basli),aanwien7opperrabjnen onderworpen noordwesten van Phrygië, waar de Turken
zjn.Alle niet-beljdersvan den Islam inTur- gelegenheidvonden,indenstrjdtegenhetwegkje worden met dennaam van rajah (volk, kwjnende GriekscheKeizerrjk hun grondge-

troep)bestempeld.DeIslam verdraagtdegods- bied te vergrooten en de uitbreiding van den
dienst derChristenen en derIsraëlieten ,maar
gebiedtde vernietiging der afgodsdienaars.
De ontwikkeling van den geestbevindtzich

Islam te bevorderen.Vooral Osman,de zoon

van Ertçogoel(1288- 1:26), zette de grenzen
van zjnrjk doorvoorspoedigeoorlogentegen
in Turkje in hetalgemeen 0geen lagentrap. deGriekenaanmerkeljk uitenaanvaarddein
De scholen zjn erverdeeldln drieklassen, 1299,na den dood van Ala A##ïl,den titel
nameljk de scholen voorlageren meeruit- van Sultan.Naarhem zjn deTurken Osmagebreid lager onderwjB,- dievanmiddel- nen genoemd.Zjn zoon Oerckan(1326-1359),
baaronde- js,- en die van hoogeronder- eenvan devermaardste Vorsten van zjn gewjs.Op descholen van gewoon lageronder- slacht,veroverde in 1326 hethechte en volkwjs,wier bezoek voorkinderen van 6jaar rjke Broessa,waarhj een kasteeldeedveren daarenboven verpligtis,onderwjstmen rjzen,welkspoortpdeHoogePorte''genaamd
lezen,schrjven,rekenen,godsdienstkennisen werd.In 1340 had hj het geheeleland t0t
Turksch,en op dievan meer uitgebreid lager aan de Propontis met Nicaea en Nicomedia,
onderwjs Turksche spraakkunst,Arabisch, alsmede groote gewesten in het binnenland

Perzisch,cjfer-en meetkunde,geschiedenis,
aardrjkskunde,teekenen enz.De scholen van
middelbaar onderwjs en de lycla,voor de
hoofdsteden derejaleetsbestemd,bestaan na-

van Klein-Azië?aan zjn gezag onderworpen.
Zjn zoon Roelel
'-lzzvestigdezichreedsin 1346

vens de schatting van ltumenië en Serbië

leger dienen!en de Vorsten van K lein-Azië
de souvereinlteit van den Sultan erkennen.
De opstand van Lagarw%,koning der Serben,
geholpen door de vorsten vanBosnië,Albaniëp

op den Européschen oever vandeHellespont,
te Gallipoli.Oerckan organiseerde een staand

genneg allen enkel op het papier,- en t0t

leger en stichtte het korps der Janitslaren
die van hooger onderwjs behooren de zeer (geoefendvoetvolk)endatderSpahi'B(ruiters).
gebekkige universiteit, de militaire scholen, Moerad 1 (1359- 1389) veroverde Thracië,
de scholen voor de marine enz.
verplaatste in 1365 zjn zetelnaar Adrianopel
De Turksche geldmiddelen bevinden zich enbeperkte hetGriekschekeizerrjk t0tC0nvooral na den Vrede van San Stefano,die stantinopelen omstreken.De Serben en B0elaan Turkje eene vruchtbaargedeelte,bene- garen moesten schatting betalen en bj het

ontrukte,in een hoogstverwarden,Jareddeloozentoestand.Hettekortvoorhetdienstlaar
1879-1880 wordt geschatop ruim 3421/4de
millioen piasters (elk van omstreeks 11 cents
Nederlandsch),en degeheelestaatsschuldbedraagtbjna 1591 millloen piasters.
HetTurkschelegerbestondvôôrdenJong-

Herzegowina en Walachaje,eindigde met
zjne bloedigenederlaag op hetAmselveld bj

Ko
ssowa (15 Junj 1389).Moerad,deoverwinnaar, w erd op hetslagveld door een gesten 00rl0g uit zeven korpsen en uit ongere- wonden Serbi
ër vermoord.Zjn zoon Bajesid
gelde troepen, te zamen op voet van vrede I(1389- 1403)bragtWal
achjet0tschatplig157000 man en 26000 paarden, en op voet tigheid.,onderwierpgeheelBoelgarjeaan zjn
s
c
hept
e
r,
ve
r
ove
r
de
voor
t
s
MacedoniëenThesvan oorlog 586000 man.Thanszjn er150000
goed uitgeruste en geoefendemannenbeschik- saliëen drong t0tin Hella'
sdoor.Hjversloeg

baar; van deze bevinden zich 18000 te C0n- het kruisleger der Christenen, door koning
stantinopelen omstreken,1000 te Tslataldsla, Megmnnd van Hongartje derwaarts gevoerd,
30000 in Roemenië,25000 in den omtrek van bj Nicopoli (Q8 September 1396)en maakte
Saloniki, 17000 in Albanië,30000 te Kosso- zich gereed, Constantinopel te belegeren.
w o en 30000 in Azië.De vloottelt19groote toen een invalvan Timoer in Vôôr-Azie
-hem
gepantserde schepen,17 schroef-en 80 andere noodzaakte,teçen dezente vel
de tetrekken.
stnombooten,te zamen ongeveer 150 schepen Den zosten Jull1402 moesthj hetnnderspit
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delven illden slag bj Angora,wer; krjgs- vaardde.onderzjn opvolgerSoeleimanofDIV
gevangen en stierfin 1403 in de gevangenis. man 11 (1520-1566) bereikte de magt van
D00r den twiBt van zjne zonen Doeleiman, Turkje haartoppunt;hj veroverde in 15Q1
M oesa en M okammed liep hetrjk grootge- Belgrado,verdreefin 1522 deJohannieterridvur, doch laatstgenoemde slaagde erin#na ders van heteiland Rhodus,vernietigde den
den dood van zjnebroeders,de heerschappj 29stenAugustus1526hetHongu rscheleger0n-

nver het geheele l
'jk zooweltegen binnen- derkoningLodewi;k11bjMohâcs,ruktein1529

landsche onlusten als tegen aanvallen Van voorwaartst0tW eenen en vereenigde Hongabuiten te handhaven. Zjn zoon M oerad 11 rje,nadatheteeniqentjdonderJol
tanZeolys

(1421- 1451) k0n zich in 1422 wedergereed vorst van Siebenbtirgen,afhankeljk wasgemaken t0tde bemagtiging vanConstantinopel, weestvan Turkje,in 1541voordehelftmet
mM r oprnerige bewegingen in Azië en bloe- zjn rjk.In hetoostenvernverdehj in'
een
dige oorlngen aan de Donau tegen de Hon- voorspoedi
gen 00r1% tegen Perzië (1533garen en Serbiërs onderJoltannesSkpyltfeyen 1536)zoowelGeorgie a1sMesopotamië.Zjne
in Albanië tegen Georg Oldfripfl,waarbjde vloten beheerse'hten de Middellandsche Zee

osmanen niet voorspoedig waren,dwongen t0taanGi
braltaren belaagdendporrooftoqten
Moerad, zjn ontwerp tot vernietiging van in de Indische Zee de Portugésche kolonlën.

het Byzantjnsche Rjk te laten varen.Eerst De Barbarjsche Staten in Nonrd-Afrika ernadatglansrjke overwinningen op deChris- kenden zjne souvereiniteit.Hj overleed in
tenen bj Varna (16 November 1444)en op 1566 in het leger vôör Sigeth in Hongarje.
hetAmselveld bj KoBsowa (17- 20 Odober Hj was de laatstederuitstekendeveldover1448) de heerschappj der Osmanen aan de sten van zjn Huis. Hetdappere krjgsvnlk
Donau duurzaam gemaakthadden en hetzui- vervielin de dagen desvredest0tverwjfddeljk gedeeltevan hetGriekscheSehiereiland heid,endeaanmatigingderJanitslarenkende
veroverd was, konden de osmanen onder geene grenzen.11

Moerad'
sopvolgerMohammed11(1451- 1481)

Selim 11(1566- 1574)ontrukteaan deVe-

oprukken naar Constantinopel, dat na eene netianen Cyprus,Zante en Cephalonia,maar
dappere verdediqing den 29sten Mei 1453 in de rurksche vloot wer; den Tden October

hunnehanden vlelen t0thoofdstad desRjks 1571 bj Lepanto dûor die der Christenen

verheven werd.
overwonnen. Moerad 1II (1574-1595), die
Mohammed regelde daarop de aangelegen- zich over de ljken van 5broedersden weg
heden van zjne Christeljke onderdanen en baande naar den troon, en M oW med I1I
van de geesteljkheid.Zj werden geenszins (1595- 1603), die 19 broeders deed worgen,
met geweld t0t den Islam bekeerd, maar voerden ongelukkigeoorlogentegenOostenrjk
bleven vrjinhetuitoefenenhunnergodsdienst. en Perzië.Laatstgenoemde verloor Tebriz en

Niettemin waren zj aan de willekeur der Bagdad en moestde hulp van Frankrjk inTurken prjs gegeven, die de hulpmiddelen roepen om denvredemetOostenrjk t0tstan;

der veroverde qewesten dienstbaar maakten te brengen. Anl
tmed I (1603-1617)slootin
aan de versterklng van hetleger en de we- 1612 met de Perzen een nadeeligen vrede.
reld aan het gezag van den Islam zoehten te Zjn broeder Moest
aqha I (1617-1618)werd
onderwerpen. In 1456 werd Moréa,in 1460 na eene heerschappg van drie maanden a1s
hetkeizerrjk Trebizondeen in 1470 Albanië stompzinnig afgezet,àAmed'szoon Onman 11
veroverd, in 1475 de Khan der Tartaren in (
1618-1622),toen hj naeen rampspoedijen
de Krim onderworpen,'in 1478 M oldavië aan veldtogttegen deJanitslaren ditkorp:wllde
Polen ontrukt en onder het oppergezag van ontbinden, door hen geworgd en, nadat
Turkje geplaatst.Met het volste regt ver- M oestaplta weder a1s sultan erkendymaar in
kreeg M ohammed,die in 1481 gedurende een 1623 nogmaals afgezetwas,Osman'sJongere

veldtogt in Anatolië stierf,de bjnamen van broeder Moerad IV (1623- 1640)op dentroon
Ghasi (overwinnaar der Ongeloovigen) en verheven.Deze veroverdein den oorlog tegen
FcfïA (Veroveraar).Zjn oyvûlger Bajesid 11 Perzië(1635- 1638)Eriwan,TebrizenBagdad,
(1481-1512)had,inweerwllvandegewoonte, tuchtigde de Kozakken en noodzu kte de
zieh door het vermoorden van gevaarljke Venetianen t0t een nadeeligen vrede; o0k
blnedverwanten van de alleenheerschappj te herstelde htldekrjgBtuchten vuldedeschatverzekeren?gedurig te strjden teqen oproe- kistdoorongemeeneBpaarzaamheid.Zjnzoon
rige beweglngen en werd,nadathj eenbroe- en oyvolger Ibrahim (1640-1648),een l0sder en tw ee zonen had doen terdoodbrengen, baudlge weekeling,onderw ien deverworvene
doorzjnJongstenzoon,Delim I(1512- 1520), voordeelen alleng: verloren gingen,werd in
van den troon gestooten en door vergifuit 1648 doordeJanitsjarenafgezeten geworgd,
den weg geruimd.SelLm ,een dweepziek M0- waarna zjn zevenjarige zoon M ohammed JF
hammedaan, die gaarne alle Christenen in (1648-1687) den troon bekl
nm. Door den
zjn rjk zûn hebben uitgeroeid,behaaldein strjd om de voogdtjsehag was het rjk aan
1514 de overwinning op den Sjach van Per- velerlei ellenden ter prool; de geldmiddelen
zië, veroverde Armenië en hetwesteljk ge- werden aitgeput,de Janitslaren kwamen in
deelte van Aserbeidslan,voortsnahetonder- opstand, de provindale stadhouderBstreefden

Werpen der Mamloekken (1517) o0k Sïri
ë, naar onafhankeljkheid en de strjd tegen de
Palaestina Bn Egypte en werd door de hellige Venetianen en Polen had een rampspoedisteden Mekka en Medina a1sbeschermheerge- gen aooop,totdat Mohammed.
& @61$,in 1656
huldigd,waarna hj den titelvan khalifaan- tnt groûtvizier benoemd, donr blnedige ge-
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strengheid dekrjgstuchtherstelde,zjngezag de Krim aan de Turken ontrukt,en in 1773
in de provinciën handhaafde,orde sehiep in drongen de Russen zelfs doorin Boelgarje,
de fnanciën en de nederlaag toebragtaan de zoodatAbdoelA'
J-6# 1(1774- 1789),de 0pVenetianen.Hjveroverdein den00rl0gtegen volger van Moestapha, bj den Vrede van
Oostenrjk Gran en Neuhâusel en behield, Koetsloek Kainardsliafstand moestdoen van
hoewelden lsten Augustus1664 bj St.Gott- de Krim en van alle plaatsen aan de noordssen
hardt geslagen, dezg steden bj den Vrede kust van de Zwarte Zee en aan de Ru
van Vasvâr, bragt ln 1669 Creta t0t onder- devrjescheepvaartvergunnen op deZwarte
werping en noodzaakte Polen bj den Vrede en Aegésche Zee, en daarenboven zich met

van Buczacz in 1674 t0t den afstand van betrekking t0t Aloldavië en W alachje aan
Podolië en Ukraine. datechter na den dood bepalingen onderwerpen, die aan Rusland de
van âehmed (1676)in den 00r10gtegen Rus. beschermheerschappj verleenden over deze
landtegeljk metAzof(1681)wederverloren landen. Ten gevolge van de onverzadeljke
ging.De nieuweveroveringsoorlog,doorKara veroveringszucht van Catltarina II, die in
A oedfcyAc,den opvolger van Achmed,in1683 1786een verbond gesloten had metJokf;J,
tegen Oostenrjk ondernomen, h.
ad na eene barstte in 1788 op nieuw een 00rl0g uittegen

vruchteloozebelegering van W eenen (24Julj
t0t12September1683)zulk een ongelukkigen
aioop, dat hj geheel Midden-Hongarjemet
Ofen verlooren de Keizerljketroepen na de
overwinning bj Mohâcz (12 Augustus1687)
t0t in Serbië doordrongen,terwjltegeljkertjd deVenetianen Moréa en Cephaloniaher-

Rusland en Oostenrjk, waarin de Turken

zelfs door wonderen van dapperheid hetvoorwaarts rukken van Soewarow niet konden be-

letten,terwjlzj aan de Oostenrjkersgroote
verliezen toebragten. Door bemiddeling van
Pruissen sloot Selim I1I (1789- 1807) met
Oostenrjk den Vrede van Sistowa (4 April
overden. M ohammed Nverd dan 00k in 1687 1791)en metRusland dien van Jassy (9JaVan den troon gestooten,maarnoch Ruleiman nuarj1792)en herkreegdeverlorengewesten.
De herhaalde langdurige oorlogen hadden
II1 (1687- 1691),noch Aeltmed 11 (16911695) bragtvoorspoed aan deTurkschewa- hetRjk uitgeput.Defnanciën waren inverpenen.Nadegeweldigenederlagen bj Salan- warring en de banden der tuchtverslapt;het
kemen (19 Augustus1691) en Zenta (4 Sep- gezag der regéring wasgeschokt,en de eentember1697)moestMoestapha11.(1695- 1703), heid des Rjks door de pogingen derpasla's
de zoon van Mohammed, bj den Vredevan om zich onafhankeljk te maken,evenzeer.
Carlowitz (Januarj 1699) Hongarje en Sie- De hervormingen,door8elém beraamd,waren
benbiirgenaan Oostenrjk,Azofaan Ru?land, krachteloos tegenover aldiemoejeljkheden.
Podolib'en Ukraine aan Polen en M0re'a aan O0k ontstonden erwederverwikkelingen met
Venetië afstaan.M oestapha werd in 1703 door het buitenland; in 1798 deed Bonaparte een
deJanitsjaren afgezeten zjnbroederufnhmed inval in Egypte en in 1806 brak wegens
I1I t0t sultan verheven.Dezeontving na den schennis van den Vrede van Jassy wedereen
slag bj Poeltawa (1709)koning KanelXI1 00r10g uit tegen Rusland.Toen Selim de Javan Zw eden en verklaarde op aansporing van nitsjaren door een nieuw leger wilde vervandezen den oûrlog aan Rusland.Toch lietzjn gen, werd hj den 29sten Mei1809doorde
cootvizier in 1711 czaar Peter de Groote, Ulema's afgezeten door M oestapha JF,den
J-6#,vervangen, en toen
dle aan de Proeth omsingeld was, tegen zoon van AbdoelA '

teruggave van Azofvrjeljke aftreltken.ln deseraskierJ
Koestapha Wcircàflw,pasla van
1715 werd Moréa weder aan de Venetianen Roestsloek, in Julj 1808 Oproermaakte ter

ontrukt;niettem in verloren de Turken na een gunste van Relim , werd deze in de gevannieuwen rampspoedigen oorlog tegen Oosten- genis geworgd. Bo/aktar trok nu op naar
rjk bj den Vredevan Passarowitz (21Junj Constantinopel, nam het Serail stormender-

1718) een gedeeltevan SerbiëmetBelgrado. hand in en plaatste Mahmoed 11 (28 Julj
In 1730 werd Achmed w egens een ongeluk- 1808),den broeder van M oestapka,op den
kigen strjd tegen Perzië van den troon ge- troon.Deze dempte op eene bloedige wjze
stooten.OnderM ahmoedI (1730- 1754)werd den opstand van het dweepzieke, door de
Tul'
kje in 1737 door de Oostenrjkers en Janitsjaren opgehitste volk en deed MoenRussen op nieuw aangevallen. Deze deden fczAl IV ter dood brengen.Zjn grootvizier
een inval in de Krim en heroverden Azof, Baé
raktarwerd doorhetgemeeninzjnpjleis
maar de Oostenrjkersstreden zöö rampspoe- verbrand.M ahmoed 11(1803- 1839),dee'enig
dig,dat de Turken btlden Vredevan Bel- overgebleven telg uit het Huis van Osman,
grado (1September1739)hetgebiedtenzui- werd doorde Turken a1s regtmatigeheerscher
den van de Save en van de Donau,alsmede gehuldigd. Hj herstelde hetgezag derPorte
de verlorene grensvestingen met Azofherkre- overdePasa's,dienaarzelfstandigheidstreefn, en 0Ver de Christeljke stammen.De
Fen.MahmoedwerdopgevolgddoorOsmanIII de
$1754- 1757) en deze doorztln neefM oesta- dreigende houding van Napoleon tegenover
yA.I1I (1757- 1774),diein 1768den 00r10g Rusland bewoog dit laatste,in weerwilvan
verklaardeaan Rusland.Dezeechterhadvoor zjne glansrjke overwinningen,bj den Vrede
Turkje geen gunstigen a:oop; de Russen van Boekharest (28 Mei1828) de veroverde
maakten zich meester van M oldavië en W a- gew esten meerendeelsterugtegeven.M ahmoed
lachje,eene Russische vlootverscheen in de slaagde er in, onderscheidene wederspannige
Aegésche Zee en vernietigde die der Turken pasla's, onderanderen Alipasja van Janina,
bj Tsesme (5 Julj 1770),- in 1771 werd t0t onderwerping te brengen, het m uitzieke
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korps der JanitBlaren op eenebloedigewjze
uitteroejen en een goedgeorganiseerdleger
te scheppen. Daarentegen gelukte het hem
niet,den opstand der Serben (sedert1812)en
dien der Grieken (sedert 1821) te dempen.
ZjnewreedheidjegensdeGriekenwekteden
wrevelder Europésche Mogendheden en daardoork0n Ruslandhetweerloozerjk dwingen
t0t het Verdrag van Akjerman,waardoorde
staatsregteljke betrekking van Turkje t0t
Serbië en t0t de Donauvorstendommen naar
het verlangen van Rusland geregeld werd!
en na de vernietiging derTarkschevlootbj
Navarino (Q0 October 1827) te midden Van
den vrede door de vereenigde eskaders van
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uitbarstte tegen de Egyptische heerschappjj
verklaarde Makmoed in Mei den oorlog aan
den Onderkoning, zaaar overleed reeds den

lsten Julj daaraanvolgendevöôrdathj eenig
berigt ontvangen had van devernietiging van
zjn legerbj Nisib (24 Junj).Daaropvolgde
deafvaldervloot,welkeden 14denJuljdoor
denkapoedan-pasjaAamedteAlexandrië aan

M ekemed 2Ii werd overgeleverd.De omstan-

digheden,waaronder Abdoel Ae#7'
i# (1839-

1861),de l6-jarige zoon van M akmoed,de
regéring aanvaardde, waren dus ver van

gunstig, en hj moest zieh redden doorde
tusschenkomst van Engeland,Rusland,00stenrjk en Pruissen,die den Oosterschen00rRusland, Engeland en Frankrjk in April 10g wilden afwenden,terwjlFrankrjkaldaar
1828 den oorlog beginnen,terwjlhetzjne het overwigtzochtte verwerven door Egypte
legers over de grenzen van Boelgarje en te beschermen. Eerstgenoemde vier MogendArmenië deed rukken.ln 1828 veroverden de hedenslotenden15denJulj1840deQuadrupleRussen enkelVarna,Kars en Achalzyk,maar alliantie,welke door eeneOostenrjksch-Enin 1829 00k Erzeroem ,en Diebitql'trok zelfs gelsche vloot M ehemed 2l6 dwong,Syrië te
voorwaarts t0t Adrianopel, waar den 14den ontruimen en zich btjheterfstadhouderschap
September dodr tusschenkomst van Pruissen van Egypte te bepalen.
de vrede t0t stand kwam ,waarbj Turkje
Hervormingen, door Abdoel Ae##/i# gede monden van de Donau en Achalzyk aan wenscht,vonden een schranderen bevorderaar
RuBland afstond,deprivilegiën vandeDonau- in den '
rurkschenstaatsmanm sjidpasja.Door
vorstendommen en Serbië bekrachtigde en de den invloed van dezen werd den 34enNovemonafhankeljkheid van Griekenland erkende. ber1839 hetvermaardepHattisjerifvan Gu1Nu hervatteMahmoed zjnepogingen,om de hane''uitgevaardigd.waarin aan alleonderdaeenheid des Rjkste herstellen,maarkwam nen geljkeveiligheidvan persoonengoederen
daarbj in botsing metden Paslavan Egypte, gewaarborgd en Christenen enIsraëlietenvoor
Mehemed2!i,Jegenswienhjvoorzjnbjstand, dewetmetdeMohammedanen geljk gestel;
gedurende den Griekschen opstand verleendj werden,terwjl genoemd stuk t0tgrondslag
z0u verstrekken vooronderscheideneorganieke
grootr ingchikkeljkheid had moeten oefenen. we
Ibraktm-pasja, deaangenomen zoon van Me- tten.O0k M ehemed Z!imoestzich daaraan
A- e#, deed in 1831 een invalin Syrië,ver- onderwerpen, hoewel hj de daarin vervatte
sloeg de Turken t0t driemaaltoe,veroverde beginselen nooit op zjne pnderdanen heeft
in 1832 Akka en rukte in 1833 in Klein-Azië toegepast. In 1841 werd te Londen tuBschen
voorwaarts t0t aan Koetahia. De Porte riep de Groote Mogendheden en de Porte het
in hare verlerenheid Rusland te hulp,dat, Dardanellenverdrag gesloten,waardoorlaatsb
hoewel Ibrak%m zjn togt niet voortzette, gennemde gehouden bleef, de Dardanellen en
15000 man over zee naar de Bosporus zond de Bosporus voor vreemde oorlogschepen'in
en tevens raetandere troepen over de Donau tjd van vrede gesloten te houden.In 1842
trok,terwjl deFransche en Engelschevloten ontstonden er bewegingen in den Libanonj
vöôrdeDardanellen ten ankerlagen.Nusloot en de Sultan m aakte daaraan een einde door
Mehemed 2Ii den Vrede van Koetahia (4 Mei de regten der M aronieten en derD roesen te

1833), waarbj de Sultan, eene algemeene

amnestie afkondigend, den onderkoning a1s
erfstadhouder van Egypte erkende en hem

erkennen. Nadat Res
l
jid-pas
ja door buitenandse.
he intrigues eenlgen tjd wasuitgesloten geweest van het bewind, werd hj in

voorlevenslangmetdeheerschappjvanSyrië 1845 grootvizier, en M ekemed 2Ii kwam in
en Creta, en 1lrJAi- met die van Adana en

Tarsus begiftigde.Uit erkenteljkheid voor de
Russische hulp sfoot M ahmoed met Rusland
het Verdrag van lloenkiar Skel
essi(8Julj
1833), Nvaardoor hi
j de verpligting op zich
nam ,voorallevjanden van Rusland de Dardanellen te sluiten en aan geen oorlogschip
de doorvaartte Vergunnen naar de Zwarte
Zee. Om den oorlog tegen Egypte te hervatten en Mehemed ZK te noodzaken,zich met
de waardigheid van prpvinciaalstadhouder te

1846 in de hoofdstad, om hulde te brengen
aan den souverein.

De woelingen Van hetJaar 1848 lieten het
eigenljke Turkje onaangeroerd,doch deden

zich in de D onauvorstendomm en gevoelen.
Ten einde aan Rusland geen voorwendselte
geven, om ze te bezetten, voegde zich de

Porte naar den wensch der vrjzinnigen;
maarzj werden toch bezet.Dehoop,welke
men te Constantinopelgevestigd had op den
Hongaarschen opstand ter herstelling van de

vergenoegen,zochtdeSultan zjnekrjgsmagt heerschappj aan de Donau, werd door de
door centralisatie uitte breiden;de Bosniërs, capitul
atie van Vilâgos (13 Augustus 1849)
Albanézen en onderscheidene stammen ill verjdeld.Toch weigerde dePorte deuitleveKlein-Azië verloren de laatste overbljfselen ring der Hongaarsche vlagtelingen. Ruslan;
van zelfstandigheid,terwjl Mesopotamië en en Oostenrjk trokkenterug,maardedenkort
Koerdistan t0t onderwerping werden gebragt. daarna de Portehunmisnoegenbljken.Toen
Toen voorts in 1839 in Syrië een Opstand de FranscheRepubliekinhetnajaarvan1859
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vorderingen instelde omtrent de pHeilige niging dier beide geweBten t0t shn; gebragt

?laatsen''
,welke door de Porte met eènige werd.In Serbiëwerd degetrop
wqa
anhanger
lewlf.
p',in1858
lnschikkeljkheid werden behandcld, zoodat der Porte,Aleœander slrlwçeprg'
hj 00k aan de R.Katholieken hetgebruik genoodzaakt, het bewind neder te leggen en
vergunde van eene zekere kerkdeur te Beth- ObrenowLtqiteruggeroepen,onderwien Serbië

eene kweekplaats werd van Panslavistische
beroeringen, welke in 1861 een opstan'
d in
Herzegowina veroorzaakten. Zich schikkend
naar den wensch der Groote Mogendheden,
lieke Kerk in Turkje. Tevens eischte O0s- deed de Porte alle buiten de vestingen in
tenrjk deverwjdering derTurkschetroepen Serbië levende Turken het land ruimen en
uit het oproerig Montenegro en de voldoening onderscheidene vestingwerken in hetbinnen-

lehem )verklaarde keizer Nieolaas aanstonds,
dat daardoor het godsdienstige gevoel der
regtzinnige Russen gekrenkt was, en verlangde waarborgen vpor de Grieksch-Katho-

van privaatregteljke vorderingen van 00stenrjkscheonderdanen.Toendebuitengewone
Oostenrjksche gezant, graaf von Zdïwlw
çelj
den 14den Februarj 1853op deonvoorwaardeljke vervulling dezer eischen aandrong,
zond 0ok keizer Nikolaas prins Mens
jikof

land afbreken.De hervormingeninheteigenljke Turkje bleven steedsultgesteld;slechts
werden hieren daar wegen aangelegd,havens
verbeterd en voor hetbrievenvervoer en den

aanleg van telegraaijnen gezorgd,terwjlde
verwarring der fnanciën schrikbarendtoenam .
naar Constantinopel, om op de meest ruwe Terwjl dePortezich tevoren beholpen had
wjze eene overeenkomst te vragen om trent met vermindering van hetwaardeqehalte der

de voorregten der orthodoxe Kerk. Hetwei- munt én met de uitgifte van papleren geldj
gerend antwoord der Port
e werd gevolqd was gedurende den Krim-oorlog eene leening
door den Krim-oorlog. Daarin werd Turkpe van 7 millioen pond sterling in'Engeland gedoorde W estersche Mogendheden bjgestaan, sloten, en deze werd in 1858,1860 en 1861
en deze erlangden daardoor het regt om op door dri
e nieuwe leeningen gevolqd.De uithervormingen aan te dringen,welke dan 00k gaven beliepen wegensdeaanzienljkerenten
in den Hatti-Hoemayoem van8Februarj1856 14 en de inkomsten 9 millioen pond sterling.
werden afgekondigd en bj hetParjsche vre- ln 1861 leidde de geldnood t0t eene handelsdestradaatvan 30 Maartdaaraanvolgendege- crisis, welke men door de uitgifte van 1250
v
oerd.Ditstuk bevatte deburgerljkegeljk- millioen piasters in papieren geld zocht te
stelllng van alle onderdanen.verbood de be- genezen.De bevolking werd door overdrevene
gunstigingvan heteenekerkgenootschapboven belast
ingen uitgemergeld, terwjl de hooge
het andere, schonk aan alle staatsburgers ambtenaren en banklers gelegenheid vonden
hetzelfde regt ûp het bekleeden van ambten om schatten te verzamelen.
en op de openstelling van scholen voorhunne
Den 256ten Junj 1861 overleed Abdoel
kinderen, verordende de instelling van regt- Medqjid en zjn broederAbdoel2#i:(1861-

banken metMohammedaanscheenChristeljke 1877) werd metgejuieh alsopvolgerbegroet.
regters, schreef de dienstpligt voor aan de
Christenen m et de bevoegdheid om plaatsvervangers te stellen,schonk aan buitenlanders
hetregt om grondbezitte verwerven,gebood

Die geestdrift verkoelde eerlang, toen het
bleek, dat de nieuwe beheerscher de welw il-

lendheid van zjn vooryanger piste, maar
eene qroote mate van elgenzinnlgheid bezat.

eeneonvoorwaardeljkeverdraagzaamheidenz. Hj wllde al dadeljk dehervormerdesrjks
De Mohammedanen waren weinig ingenomen w orden, den harem afschaFenj het bedrag
met deze bepalingen, en de Christenen ver- dercivieleljstaanmerkeljk verlagenenz.Er
foeiden den dienstpligt ten behoeve der Os- bestond echter geene harmonie tusschen zjn
manen, zoodat de staatslieden de invoering willen en kunnen, zoodat hj tot zwaarmoedier hervormingen zooveel mogeljk zochten digheid en dwingelandj verviel.Gedurig bete verschuiven.Op hetvredescongrèste Parjs noemde hj andere ministers, zoodat geen
kwamen schier alleen de buitenlandsche be- enkelontwerp ten ui
tvoerwerdgeleydenhet
langen van Turkje tersprake.Ruslandmoest geld derschatkistopeenebuitensyongewjze
de monden van de Donau en eene daaraan verkwist. Voor de listen van bultenlandsche
grenzende strook van Bessarabië missen,doch Mogendheden en voordeom.kooperjvanhooge
deze laatste werd aan Moldavië afgestaan, ambtenaren dooravonturiersen bankierswerd

terwjldePortezich metdemonden van de alzoo dedeurwjd opengezet.Erkwam n0g
Donau moest Vergenoegen.TevenB Y7erdjin bj, dat Turkje gedurig in botsing geraakte
spjt der wenschen Van Rusland,de Zwarte met de bevriende Mogendheden van W estZee onzjf
lig verklaard.Voortswerd Turkje EuropajontstaandedoorhetfanatismusderM0-

onder de Europésche Staten opgenomen en
onschendbaar verklaard, het Dardanellenverdrag vernieuwd, en de zelfstandigheid der
Donguvorstendommen met hunne schatpligtigheid aan de Porte gewaarborgd.
Meer en meer verdween alzoo het gezag
der Porte in de te voren van haar afhanke-

hammedanen en de ontevredenheidderChriste-

nen. De godsdienstige dweeperj, door den
Krim-oorlog aangevuurd?veroorzaaktevelerlei
gruwelen. Te Dslidda ln Arabië werden in
Junj 1858 de Engelsche en Franscheconsul
vermoord.Een vreeseljke Christenmoord had
plaats in Syriö, in 1860 in den Libanon en
ljke Staten. Zj kon niet beletten, dat in vooral in Damascus, waar de Christeljke
1859 doorden invloed van Frankrjk in Mo1- bevolking van eene geheelewjk,5000zielen
davië en W alachje dezelfde man, Cuna na- tellendej onder oogluikend toelaten van het

m elp'-k tot vorst gekozen en alzoo de veree- bestuur door deMohammedanen werd gedood.
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W é1 besloten de Groote Moyendheden t0t Buitenlandsche Zaken waren bekled , zich
eenetusschenkomst,docherverllepenmaanden

aan het hoofd van den Staatbevnnden.Toen

vöôrdatmen bepaald had,op welkewjzezj echter I'oead ill 1869 en dIi in 1871 over-

geschieden zou.Inmiddels had dePorteInoead- leden WaS! Nverd het vertrouwen van het
,J:JW met volkomene volmagt derwaarts ge- buitenland ln Turkjemeerenmeergesehokt.

zonden,en dezebejverdezieh,doortalrjke DeSultan hieldbjhetkiezenvanzjneraadBteregtstellingen die ttlsse'henkomst onnoodig lieden slechts in het 00g,ofdeze zjn v00rtemaken.Toeh washetverschjnen van een nemen wilden nndersteunen, de troonopvolFransch leger in den Libanon geenszins over- ging te wjzigen en door invoering van het
bodig, omdat toen eerst de hooggeplaatste regt Van eerstgeboorte zjn zoon Joennoeft0t
bewerkers van dat bloedbad de regtvaardige zjn opvolger te bestemmen.Eergt benoemde
straf ontvingen.Eerstin Junj 1861verlieten hj MahmoedXedï--ylj/l t0tgrootvizier,een
de Fransche troepen hetland,en eenemaand onkundig en hebzuchtig man,die zich zelven
later werd hier eene nieuwe organisatie inge- en zjn souverein doorzjnewillekeurigehanvoerd.Hèt werd nameljk gesteld onder een delingen gehaat mukte. De geldmiddelen
Christeljkenstadhoudermetdenrangvanvizier. werden op eene schandeljkewjzeverkwist,
In hetvoorlaarvan 1866ontstondeen oproer vooral doordien de Sultan prachtigegebouwen
cnder de Grieksche bevolking van het eiland deed verrjzen. 00k het leger en de vloet
Creta, doeh eerst in Augustus zond de Porte verslonden groote sommen,alsmede de Bpoortroepen derwaarts om de orde te herstellen. wegen entelegraaijnen,diegewoonljk veel

Rusland en Italië verlangden, dat Creta en meer ter bevrediging van de wenschen der
Griekenland z0u worden afgestaan,- Oosten- ondernemersdan terbevordering der welvaart
rjk enFrankrjkweifelden,enalleenEngeland werden aangelegd. Alle hulpmiddelen,zooals
schaardeziehbepaaldaandezjdederTurken. het verhocgen derbelastingen,hetverpachten
W él werd het eiland door de Turksche vloot van domeinen, hetbesnoejen van detradennderHobart-pas
jageblokkeerd,maardestrjd menten der lagere ambtenaren,werden uitgeontvlamdein hetvoorlaarvan1868metnieuwe put en veroorzaakten slechts toenemende
kracht. Eerst toen de Porte aan Griekenland armoede en ontevredenheid. Er werd geld
een ultimatqm stelde, bjaldien het niet0p- geleend onder telkens meer bezwarende
hield, de opstandelingen te ondersteunen,en voorwaarden, en den 6den October 1875 verin Januarj 1869 de conferentie te Parjs klaarde de Porte,dat zj niet in staat'iaB,
Griekenland had uitgenoodigd, zich aan dit meer dan de helftvan de verachuliigde rente
ultimatum te onderwerpen, werd de rust op te betalen,terwjl hj voor de andere helR
Creta herateld.In 1866 gafSerbiëzjn ver- s-procents ychuldbrieven wilde afgeven, die
langen te kennen, dat de Turksche troepen latertegen specie zouden worden ingewisseld.
het land zouden verlaten,en in Mei1861 gaf Z00 was Tqrkjet0t een staatsbankroetver-

de Porte daaraan gehoor,daar Oostenrjk er vallen.In Julj 1872 wasM akmoed reedsvergterk op aandrong. Nadat vorst M ohaèlver- wjderd,en zjne opvolgersbezweken telkenB
moord was (10 Junj 1868),haastte zich de na korten tjd voor de listen van den RusPorte,den doorhetland gekozen vorstM ilan
Oùrelo/
Dîfd,/a1serf
eljkOpperhoofdteerkennen,
ten einde de benoeming :an den Russischen
candidaat Nikita van Montenegro te voorkomen.Alleen tegenover Egypte handhaafde de

Sultan zjn gezag.Hj had in 1866 den onder-

koning lnmaël-pas
jameteenenieuweregeling

sischen gezantI-qnatiem,totdat eerstgennemde

in Augustus 1875 in zjnewaardigheid werd
hersteld.Rusland tooh wilde zjn invloed in
hetoosten herwinnen ,en daargemeldegezant
Griekenland als een gevaarljken mededinger
beschouFde,trad hj nietmeerop a1sbeschermer der Orthodoxe Kerk maar als die der
Slawische onderdanen in Turkje.Door hem

voor de troonopvolging en m et den titelvan
khedive begiftigd,m aar toen deze in 1869 op aangespoord, w enschten de Boelgaren te
eene reis naar Europa eene volkomene onaf- worden l
osgemaaktvanhetGrieksche#atriarhankeljkheid zochtteverkrjgen,ontving hj chaatte Constantinopel en verkregen In 1870

van de Porte bevel,zjn leger tot30000 man

te verminderen, geene nieuw e gepantserde
Bchepen aan te koopen,zonder toestem ming
van den Sultan geene leeningen te Bluiten en
niet zelfstandig metvreemde mogendheden te
onderhandelen. De Khedive onderwierp zich

een afzonderljk exarchaat.Om hetgezag der
W estersche Mogendheden teschokken,elschte
Rusland in Odober 1850, gedurende den
Duitsch-Franschen O0r10g, de opheëng van
de bepaling,dathetgeene oorlogschepenm ogt
hebben in de Zwarte Zee. De Porte zoeht

aan dien last,maarverkreeg in Mei1873bj vruchteloosbjstand:FrankrjkwaBmagteloos,
en persoonljk bezoek teConstantinopeldoor Engeland had door zjne zelfzuchtige staatgeschenken in geld en donr de belofte van kunde in den zomer van 1870 allen invloed
groûter schatting, dat de Sultan van al die verloren, en op de Confentie te LonGen in
eischen afzag behalve van dien, welke be- Maart 1811 moest de Porte zich voegen naar

trekkinq had op de vermeerdering dervloot. de wenschen van Rusland.Na dien tjd zette
Te mldden van die ongunstige omstandig- Ignatow zjnepogingen voorttom deinvoering
heden genootde regéring van Abdoel2:6:een van een goed bestuurin Turkjetebeletten,
zeker aanzien, zoolang uitsteltende staatslie- dit rjk van deoverigeStaten van Europa te
den?zooalsFoead-en Alipasja,dieomstreeks vervreemden,onrusttezaajen in hetbinnen15 Jaar btiafwisseling metdegewigtige be- land en alzoo de volkomene onderwerping der

trekkingen van grootvizier en minister van

Turken aan 4en invloed van Ruslan; te bq-
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vorderen,en hetgelukte hem ,M aA oed door hj had de vol
ksqunst vefloren.Den 29sten
omkooperj en den Sultan door hetvooruit- Mei vereenigde zlch de nieuwe grootvizier
hemed 2p@'#imetden ministervan Oorlog
zigtvanondersteuninqvan hetplanvantroon- Me
opvolging van de zjde van Rusland geheel Hoessein zsll en met Midkat-pas
ja,om den

en alaan zjn gezag teonderwerpen.

In 1875 veroorzaakten,z00 men zeide,de
drukkende belastingen een oproer in Herzegowina. De verhouding van de Porte t0t de
dM raan grenzende Slawische Staten Monte-

Sultan af te zetten en diens oudsten zoon
Moerad F op den troon te plaatsen.In den
nachtopden3ostenMeikwam depaleisrevolutie
zonder bloedvergieten t0t stand.De afgezette

Sultan bragtzich den4denJunj in zjnpaleis
negro en Serbië was sedert geruimen tjd om het leven;doch den 15denJunj werden
zeer gespannen, en vorst M ilan had in het dxie ministers in het paleis van Midltatpaql'
a
najaar van 1874 een Panslavistisch yezind dooreen Tsjerkessischen oëciervermoord.Inministérie onder Aidfïc.
:benoemd.O0k ln die middels WaB op aanstoken Van Rusland een
beide landen werd door Rusland hetoproer oproeruitgebarsteninBoelgarje,waarmende
aangestookt. Mahmoed betoonde niet veel Mohammedaansche ingezetenen zocht uit te

jver in het beteugelen dezer bewegingen, rpejen,doch hetwerddoordeTurkschetroemaarde Mogendheden waren aanstondsgereed pen onderhetpleyen vanbarbaarscheçruweom de voorwaarden van den vrede voor te len gedempt.Inmlddelshad 00k Serbie zjne
schrjven.Toen dezeaarzelend doorde Porte toebereidselen volaindigd en zjne manschapaangenomen, MAaar door de opstandelingen pen rukten overde grenzen,om !zooalsvorst
Van de hand gew ezen waren,trad de Sultan Milanin een manifestvanQJuldverzekerdej
eindeljk krachtig 0p. D00r twee versterkte den vrede in de oproerige gewesten te herlegerkampen bedreigde hj Serbië 0n sneed stellen. Rusland voorzag Serbië van geld,
tevens den weg af aan de Montenegrjnen, wapens,munitieen krjgsvolk,zoodatdebezoodathetoproerzich t0tdewoestebergstreek palingen van het volkerenregt tegenover de
bepalen moest.Ignatiew echterzorgde,datde Porte op het schandeljkst werden verguisd.
Turksche troepen verwjderd werden van de Toch rustte geen voorspoed op de wapenen
grenzen van Montenegro. Tevens had elders der Serbiërs,en deze zagen zichgenoodzaakt,
eene noodlottige gebeurtenis plaats,nameljk den 29sten Augustus de bemiddeling in te
te Saloniki werden den 6den Mei 1876 de roepen der Mogendheden tot het verkrt
igen
Duitsche en deFranscheconsulbj een0pl00p van cen wapenstilstand,dien zi
jopverrader-* zich, door
door dweepzieke Mohammedanen vermoord. ljke wjze schonden, z00dra zp
W él haastte zich de Porte,daarvpor voldoening te bezorgen aan de GrooteMogendheden,
maar k0n 00k hierdoor hare toegenegenheid
nietbehouden.Ruslandmaaktehiervan gebruik

Rusland geholpen, weder Bterk genoeg g0voelden 0D; 00rl0g te Voeren.Nieuwe over-

winningen bj Alexinatz (in '
tlaatstvan October) openden voor deTurken den weg t0t

en wistde toestemming derbeide Keizerljke in het hart van Serbië, maar zj moesten
Hoven te verwerven t0t het memorandum stand houden v00r een telegram van keizer
van Gortsjakow,waarin de schuld van het Aleœander 11 uitLivadia (30 October1876),
m islukken der bevrediging van Herzegowina waarin hj hen bedreigde met hetafbreken
geheel en al op den Sultan werd geladen en Van alle diplomatieke betrekkingentzoo zj
een wapenstilstand gevraagd van tw ee maan- niet binnen 24 uur een einde m aakten aan
den,om metde oproerlingenteonderhandelen. hunne vjandeljkebewegingtegen Serbië.InOok de overige Mogendheden,met uitzonde- middels w asM oerad F krankzinniggew orden
ring van Engeland,hechtten haregoedkeuring en den 3lsten Augustus opgevolgd door zjn
broederA bdoelA '
l-ï# II.D ezeonderteekend:
aan dat staatsstuk.
De Sultan oogstte alzoo geen dank voorde in dehoop,dathtjRusland doortoegevendvernedering, die hj zich voor Ignatiew had heid zou ontwapenenj de ade van den wagetroost. Reeds lang had Turkje gevoeld, penstilstand, riep zjne troepen uit Serbië
dat Rusland den va1 des Rjks beoogde en terug en sloot met dien trouweloozen Staat
hierbj geholpen werd door de zelfzucht en op den lsten Maart1877 eenvoordezenuiterst
het onverstand van den Grooten Heer enzjn gunstigen vrede,waarna dit land terugkeerde
vizier. Over de verbindtenis v2n den Sultan t0t den toestand, waarin het zich vo'ôr den
metRusland waren de zonderlingstegeruchten oorlog bevond (statusqu0ante).
.
Na het sluiten van dezen wapenstilstand
in omloop, bepaaldeltjk ditjdat de Russen

Constantinopel zouden bezetten,om de rege- had Engeland, om een oorlog van de Porte
ling der troon-opvolging metgeweld doorte met Rusland te voorkom en,hethouden van
drjv
-en en demisnoegden tetuchtigen,en de eene conferentie voorgesteld, waarop men
Russische gezant ontkende dit geenszins.Den onder handhaving van de onschendbaarheid
llden Meiontstonden erzamenscholingen vöôr van hetTurkscheRjk beraadslagenz0uover
het paleisvan den Sultan;de softa's (studen- de administratieve zelfstandigheid der Slawiten) hadden zich gewapend en eischten het sche Balkangewesten.Rusland, datn0g niet

ontslag van M ahmoed, de verwjdering van volkomen gereed wasmetzjne oorlogstoebeIgnatiew en den oorlog tegen Montenegro.
Niem and sprong voor A bdoelu<di.
g in debres;
vruchteloos zocht deze zich uit de verlegenheid te redden door een pcpulairpersoon met
de waardigheid van M ahmoed tebekleeden,-

reidselen, was daartoe genegen, omdat het
toch door overdrevene eischen hetwerk der

conferentie steeds verjdelen kon.Toen deze

te Constantinopel vergaderde, deed M idkat-

pms
e/g, sedert kort grootvizier, den Sultan
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eenegrqndwetafkondigen,waarin volkomene de Donau en belegerden Roestsloek.DitwaB
geljkheid voor de wetten behoeve van alle een schitterend begin voor Rusland,waaraan
onderdanen der Porte wasvastgesteld,zoodat
voor de Slawen eigenljk niets te wenschen
overbleef. De Conferentie eindigde dan o0k
zonder belangrjke uitkomsten op te levexen.

eehterhetvervolgnietvolkomenbeantwoordde.

Bj hunnepogingen om deversterktehoogten
van Plewna te veroveren, leden de Russen
den zosten,zlsten en 3lsten Julj eeneneder.

Nadatzj hare besluiten zooveelmogeljk had laag,welke hen dwong achterwaartste trek-

verzacht,werden deze door M idltataan den ken. In Thradë werden Z@
P*door SoeleimanGrooten Diwan, eene vergadering van 300 pas
ja aangetast,zoodatzjnaardenSlipka-gas
aanzienljken en onder deze 60 Christenen, moesten afdeinzenj dien zj dapperverdedlp
voorgelegd,maar eenstemmig verworpen.O0k den; doch o0k in de Donaugewesten werden
hiervan maakte Rusland gebruik.In eene cir- zj over de Zwarte L0m teruggeslagen.Zj
eulaireaan de Hoven(31Januarj1877)wees zagen zich genoodzaakt, hetvroeger niet op
het aan,datTurkjezich tegen de waardig- den regtenjrjsgesteldebondgenootschapmet
heid en de rust van Europa bezondigd had, de Roemenlërs dankbaar aan te nemen.Bj
en wenschte te vernemen, wat de Mogend- een vernieuwden aanvalop Plewna den 7den
heden thans van plan waren.Terwjl deze t0t den 12den 8eptember moesten zj weder

gevoelden,datzj zich aan hetsleeptouw bebevonden der Russische politiek! waren zj
gebelgd over znoveel vermetelheld.Rusland
zotht nu zjn vergrjp wedergoedte maken
d00r generaal Ignatiew naar de verschillende
Iloven te zenden,onl de algesaeene goedkeuringte veykrjçen opeen protocol,datgeheel
Europa raedephgtig raaakte aan de doorRusland voorgenomeneooglogsverklaringaanTur-

kje.De Porte gevoeldezeergoed,watRusland metzjne aanzienljke krjgstoerustingen
bedoelde, doch Midhat verloor ten gevolge
eener paleis-intrigue de betrekking van groot-

vizier;hj werd in ballingschap gezonden en

opgevolgd door Edkem-pas
ja.00k kwam in
Februarl
'
j 1877 deTurksche Kamervoorhet
eerst bjéén, maar had weinig invloed op

het onderspit delven enaanzienljke versterkingen inwachten.O0k in Aziëstredenzjbj
Zewia niet voorspoedig tegen de Turken en
moesten dewjk nemen naarhuneigengrondgebied,totdat zt
j den 15den Octoberop den
Aladjaberg eene glansrjke overwinning behaalden.D e Turken overtrofen in dezen oor10g de stoutsteverwachtingen,doch daarzj
geenerleibjstand verkregen,moesten zjeindeljk voor de overmagt bezwjken.ln Azië
verloren zi
j den 18den November Kars en
werden teruggedrongen naar Erzeroem , en
in Boelgarje veroorzaakte de val van het
heldhaftig verdedigde Plewna (10 December)
het verlieB van het westeljk gedeelte des
lands, waar tevens de Serbiërsdoordrongen,
terwjl de Montenegrjnen zegevierend vonr-

den 100p der gebeurtenissen.Den zlsten April waarts rukten in Albanië.De tusschenkomst
waren de Russische troepen zoover opgerukt van Engeland, door de Turken ingeroepen,
naar de grenzen van Roemenië,datdeKeizer werd van de hand gewezen.Terstond na den
zich naar Kisjinew k0n begeven,vanwaar va1 van Plewna maakten de Russen zich gehj,terwjl zjne troepen over de Proeth in reed,op verschillende plaatsen over den BalRoemenië vielen,een oorlogsmanifestuitvaar- kan te trekken.Hetleger van Soeldmanwer;
digde.De Roemeniërsbehandelden deRussen bj Philippopel geheel en alvernietigd,het
als vrienden, overtuigd, dat deze hnn het Sjipka-leger gevangen genomen en den 3lsten

bezitbragtenderonafhankeljkheid,weshalve Januarj 1878 teldrianopel,doordeTurken

zg onder de bondgenqoten wenschten tewox- uiteigen beweging ontruimd,dnor deRussen,
den opgenomen. -- 'tgeen hun w erd toege- die reeds t0t aan de Zee van M armora en tot
Btaan onder de hepaling,dat zj?zonder ten vôör de poorten van Constantinopel waren

zuiden van de Donau actief op te treden, doorgedrongenj een wapenstilstand afgekonden regter vleugelvan het legerzouden vor- digd.Daarop volgdevdaarde Turken nergens
men. Den 22sten Mei verklaarde Roem enië hulp vonden, den 3den Maart de Vrede van

zich onafhankeljk zonder door Rusland als San Stefano,die door Ackmed F:YJkJJ#J
Bouvereine Staat te worden erkend. Terwjl als eerste minister geteekend werd.Daarbj
het Russische hoofdlegervoorwaartstrok naar werd de onafhankeljkheid van Roemenië en
de D onau,ontbrandde de 0orlog reeds op de
grenzen van Georgië en Azië,waar aan den
bovenloop der Koer den 17den Meide kleine
vesting Ardahan door de Russen veroverd

Serbië, de uitbreiding van dit laatste en van

Karlowo en andere steden ten zuiden van den
Balkan in bezit, bemagtigden Nikopoliaan

streden om den overwegenden invloed teC0nstantinopel, en Rusland verkreeg in April

Montenegro, de afstand van de Dobroedsja
en van een gedeelte van Armenië,devorming

van een onafhankeljk vorstendom Boelgarje,
werd.Den 18den Junj bereikten deRussen behalveeigenljk Boelgarjeeen grootgedeelte
de Dobroedqla, trokken den z7sten van die van Roemelië en Macedonië omvattend,vastmaand bj Sistnwa over de Donau, zonder gesteld en de betaling van eene aanzienljke
hierin door den Turkschen opperbevelhebber oorlogsschatting aan Turkje opgelegd,dat,
Abdoel Xdd- te worden gehinderd,verover- van Europa verlaten, zich ljdzaam moest
den den 6denJuljTirnowayoverschredenden laten verm inken.Deuitvoeringdierbepalingen
12den Julj langsdenTwyodisjka-pasdenBal- ondervond echter eenige vertraging dooreene
kan, bragten de Boelgaren in Noord-Thracië botsing tusschen Rusland en Engeland,welk
in opstand,veroverden den 19den Julj stor- laatste eene vloot in de Zee van M armora
menderhand den Slipka-pas,namen Jamboli, deed binnenloopen. Die beide Mogendheden
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1878 de verwjdering van Aehmed-paql'a en
de benoeming van den gestreny 0nzjdigen
Radyk-paqlà. Terwjl de krachtlge houding
van Engeland een oorlog tegen Rusland deed
vreezen, bjaldien dit laatste zich niet inslthikkeljk betoonde, en de Mogendheden

lang Turkje geene voldoende waarborgen
van veiligheid geleverd had in de ontruimde
streken voor de achterbljvende Christenen,
die door de dweepzieke woede der diep gekrenkte Mohammedanenwerdenbedreigd.Ook
k0n men het niet eensworden over hetbe-

zich bejverden, door middel van een cen- drag der oorlogsschatting,door Turkjeaan

grès het Oostersche vraagstuk op eenevreed- Rusland verschuldigd. Voorts weigerde de
zame wjze te beslechten,steeg teConstan- groot-vizier,aanstonds de wenschen van Grietinopel de verwarring ten top. Ministers kenland te vervullen,daarhj de regtmatigwerden benoemd en ontslagen naar de luimen heid der aanspraken van dat Rjk ontkende
van den Sultan en diens gunstelingen. De en van de toegevendheid der Porte geene beKamers waren reeds in Februarj naar huis stendiging van den vrede verwachtte. Ook
gezonden en daarmede nam de comedie der hetbezetten van Bosnië en Herzegowina door
rOsmaansche constitutie'' een einde. Abdoel oostenrjk werd vertraagd,omdatde Sulàn

Hamid werd geteisterd door een ziekeljken geen afstand wilde doen vanzjnesouvereiniangst voor zamenzweringen ter gunste van
zjn broeder M oeradq trouwens in Mei1878
werd eene zoodanige ontdekt en op eene

teit. Toch boden de Turksche ambtenaren

drag,volgens hetwelk Engeland zich met de

over de door het buitenland begunstigde 0p-

geen tegenstand,toen deOostenrjkerserden
Qg
sten Julj overdegrenzen trokken,en dat
*@
bloedige wjze onderdrukt.Den lsten Jt
lnj ZP hier en daar te strjden hadden met de
werd M ehemed ZOe#
J'
#i-FJ#
JW wedert0t groot- f
ànatiekg bevolking,wasgeenszinsdeschuld
vizierbenoemd.Op zjnaandringen wierp de der regering. Nadat de legermagt der Porte
Portezicheindeljk in dearmenvanEngeland door de Russen vernietigd was,bevond zj
en slootden 4denJunj metditRjk een ver- zich in een toeBtand van magteloosheid tegen

heerschappj der Aziatische bezittingen van roerigebewegingen derChristenen indeTurkTurkje belastte,zoolang Rusland nletafzag sche gewesten, inzonderheid tegen een door

van zjneveroveringeninArmenië,entevens Rusland aangestookten opstand derBoelgaren
hetregtverkreeg,Cyprustebezetten.M ehemed in Macedonië (Odober1878).DeMohammewerd reeds den 8sten Junj doorDavfetpasja danen,door godsdienstige dweepguchtVeqrikVervangen. Deze leidde de Turksehe staat- keld, zochten hun goed en bloed op elgen

kunde gedurende het congrès te Berljn (13 gezag te verdediyen,doch daardoor werden
Junj-l3 Julj1878).DeTurkschegevolmag- bjna alleprovinclën'van Europeesch Turkje
verwoest.ln hetRhodope-gebergtebarstte een
ti-gd:e#nAl
A
ald
arSaado
warenellKa
theo
dorzendl
ipany,
éa
en
ah-r
ba
q.
De
ng M6
van- opstand uitderPomaken (Mohammedaansche
den tweeden,een Duitsch renegaat,werd te

Boelgaren) tegen de Russen,en in Albanië

Berljn door von Wl-crck zeer kwaljk ge- ontstond eeneçroote vereenigingvan Mohamnomen,en in hetalgemeen werden de Turken medanen, die ln verzet kwamen tegen den
op het congrès met weinig voorkom endheid afstand van grondgebied aan Montenegro en
belegend. Toch ondergingen onderscheidene Griekenland.Toen M ehemed 2 I6de bevolking
bepalingen van den Vrede van San Stefano tot inschikkeljkheid wilde overhalen,werd

eenekjaea.nme
Tur
Her
tke
ol
n
jt
ke
vingwjziging ter gunste van
Aladslkert en Balesid
in Armenië terug,en hetzelfstandig vol.stend0m Boelgarje werd beperkt tothetgebied

hj gedood (6 September 1818). Zoodra de

Porte voorts de door England voorgestelde
hervormingen had goedgekeurd, werd Kh6redttïAl-ycqs.jt
x den 44en Decembertotgroot-vi-

ten noorden van den Balkan metSofa,ter- zierbenoemd,doch,nadatden 8stenFebruarj
wj1het znideljk gedeelte,doch zonderMa- 1879 een defnitieve vrede met Rusland gecedonië en hetkustgewest,alseene provincie sloten wasjden 19den Odobervan datJaar
van Oost-Roemelië onderworpen bleefaan de opgevolgddoor Saidpafa.Inmiddelshadzic:
souvereiniteit van den Sultan. Daarentegen de Khedi
ve van Egypte,Inmaël-pa.
%ja,het0nwerd Oostenrjk den 29sten Junj belagtmet genoegen van de Porte en van andere Eurohet bezetten van Bosnië en Herzegowina, pésche Mogenheden op den hals gehaaldjzoowaartegen de Turksche gevolmagtigden te dat hj tegen Mei 1819 den schepternedervergeefs in verzet kwamen.Voortswerd aan legde en vervangen werd door zjn zoon

Griekenland het regt toegekend om zjne Tewpk-paqia. Terwjl eindeljk naar de benoordeljke grenzen teverbeteren,zoodathet loofde hervormingen vruehteloos worit uitge-

in hetbezitkwam van hetzuideljk sedeelte zien,heerschen n0galtjd in Turkjejinzonvan Thessalië en Epirus met Larrlssa en der
heid teConstantlnopel,qebrek enellende,
Janina.De Porte onderteekendeenratifeeerde onveiligheid en radeloosheld als nootlottige
het Verdrag van Berljn,maarmaaktegeen gevolgen van een schromeljk wanbestuur.
De Turkseke ofOsmaannehetaal(Osmanli)
haastmetdeuitvoering.Om de verwjdering
der Russen te verkrjgen uitden omtrek der behoort tot de familie der talen,welke zich
hoofdstad,w erden de Boelgaarsche vestingen door agglutinatie en doorharmonie derklinen ten laatste Varna en Batoem in handen kers onderscheiden, nameljk t0t die der
geleverd derRussen.Deze verlieten nu hunne Oeral-Altaïsche of Toeraansche, en wél t0t
stellingen aan de Zee van Marmora, maar den Turksch-rrartaarschen stam.Dezelaatste,
versterkten zich met een M nzienljk leger te in Midden- en W est-Azië en in de EuropéAdrianopelen weigerden te vertrekken,z00- sche gewesten Mn de Caspische en Zwarte
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zee te huiB behoorend,is in driehoofdljnen gebragt! hunne Jaarboeken loopen van den
verdeeld, nameljk in de oosteldke of de oorsprong van het osmaansch regôrend Huis
Tsjagataïsche, de noordeljke ofTartaarsche t0t aan het einde der 18de eeuw en werden
en dewesteljke ofTurksche.Ieder van deze geschreven door Daad ed diz
l(totMoesa 14,
heeft onderscheidene tongvallen, en in het Naima(1592-1659),2J:J%d(1660-1;24),T?)'
eTurksche ontmoet men het Derbentsch, het l
ebLsade(1721- 1727),S> L,l'
akiren Soebld

Aserbeidsjansch,het Anatolisch enhetRoe- (1130-1743), lzzi (1744-1751) en Wasv
Btantinopel in zwapg,wordt bj uitnemend- gemaaktdoorHammer-pvgdallinzjne pGemelisch dialect. Het laatstgenoemde,te Con- (
175*
2-1774).Van diebouwstoFen isgebruik

heid phet Turksch''genoemd.De Turksche schichte desOsmanischen Reichs''.T0tdegetxql heeft zich meer dan de overige dialeden leerdste Turksche geBchiedkundigen behnort
ontwikkeld? maar 0ok het meest van haren Hads
jiKkalfa,deBchrjvervanqTakwim-oet-

oorBpronkeljken vorm verlnren.Zj isin hare tewarich (Tafels der geschiedenlsj1733)'1en
XTochfet-oel-ltibar (Geschenk der Grootenl''j
waarinhjdezee-oorlogenderOsmanenbehandelt.O0k maaktehjzichveréiensteljk op het
gebiedderaardrjkskundednor!jngeographisch
woordenboek:,,llsihân-noema (B0ek derwereldbezirtiging,1732)''.VoortBheeftmenreisnieuwe toegevoegdq zj lezen en schrjven beschrjvlngen van Enlia #f-#i en van Movan de regter naarde linkerhand.De letter- kammedZI
JdIdijalgmedeeeneaardrjkskundige
teekensvoorschriften druk zjnverschillend beschrjving van Roemelië en Bosnië.Eene
naar gelang zj bestemd zjn voor oëdéle goede spraakkunstin het Turksch werd gelestukken,verzen,brievqn enz.Men heeft eene verd doorMohammed Fr:.#Efendien Ahmet
Turkschespraakkunst''v3nKasem.
& #(1845) Dd-/elndef Efendènnder den ,titel:pKawaid-ien van Redkowse (1846),welke laatste 00k Osmanjje (Regelen der Osmunsche taal,
een nLexicon,English and Turkish (1861)'' 1851)'/.O0k hebbenTurkBcheschrjversvoorleverde, alsmede: r'rhe Turkish Vademecum treFeljke Arabisehe en Perzische woordenof Ottoman colloquial language (zde druk boeken geschrevenjzooalshetPerzisch-Turksch
woordenboek:pFerheng-i-sjoe'oeri''met tal1877)''.
Tunksehe Idffee lsde bevat niet veel rjke aanhalingen uit Perzische dichters,oorspronkeljks,daarzj harevoortbrengselen alsmede onderscheidene commentaren op de
hoofdzakeljk aan de werken van Perzische belangrjkstePerzischediehtwerken.Menheeft
en Arabische Bchrgvers heeft ontleend.Niet- in het Turksch geneeBkundigegeschriften van
temin is het aantal Turksche dichters zeer Hads
ji-paqja!Moestapho-efendk, SeïdMohamgroot; Hammer-purgstall heeftin zjne rGe- med en Cl
ta%rollak-fendi?en onderscheidene
schichte der osmanischen Dichtkunst(1836- regtsgeleerde, ataatkundlge en godgeleerde
1838, 4 d1n)''nietminderdan 2200 dichters werken.DeBjbelismeermaleninhetTurksch
vermeld en van hen levensschetsen alsmede vertaaid,hetlaatstdoorRedhoue(1857).Een
proeven uit hunne w erken medegedeeld. De belangrjk overzigtvandevrnegereletterkunvruchtbaarste van hen is Lami(T
'1531),die dige ontwikkeling der Turken vindt men in
zich beroemd heeft gemaakt door een viertal derLetterat
ura Turchesca (1787,3dlnl''van
tegenwoordige gesteldheid een nieuw mengsel.
De Tartaarsche grondslag is vermengd met
EuropéBche en vooralmet Arabische en PerziBche bestanddeelen. De Turken hebben het
alphabet van de Arabieren overgenomen,
maar aan de 28 Arabische medeklinkers 5

groote epiBche dichtstukken. Een meer 00r- Toderini.
Turkoois, eene delfstofuit de klasse der
spronkeljk dichterisFasli,die onderRoliman
& Groote bloeide en in 1563 overleed5zjn H aloïden,w ordtgevonden in de gedaantevan
gedicht:pGul u bulbul(R00s en nachtegaall'' knollent nieren en stalad ieten, ook a1B gebezorgde hem eene groote vermaardheid.Een rolde steenen en is blaauw ofgroen en onuitstekend lierdichter der Osmanen is Baki doorzigtig en heeft weinig glans.De hardheid

(# 1600)twiens pDiwan (Dichtbundell''veel van den turkooisis6,zjn Boorteljk gewigt
fraaisbevat.Totde besteTurkscheleerdichten 2,62- 2,80,en hj bestaat uitwaterhoudend
behoort: pNuzhet-el-arwach (De verheuging phosphorzuur alllminium met eenip jzer en
der geestenl'' van Omar ben Soeleiman.Men koper.De OosterscheturkooiB,dielnkiezellei
h6eft16 Turkschebloemlezingen,en deg1*oot- in adersvoorkomtteNisjapoeren Mesjed in
ste van deze, psubdet-ull-esch-ar (Bloesems Perzië en in hetqoriervan hetMegara-dal
der gedichtenl''van MollahAbdoelSJJ'
iben in Arabië. w erd m de middeneeuw en beFeJ,0eI!.A,genaamd Kafnade (f 1621),bevat schouwd a1s een zegenbrengend amulet en
levensbeschrjvingen en dichtstukken van behoort 0ok nu n0g onder de edelgesteenten
514 dichters. Op het gebied der sproken en van geringe waarde.Eenigefru jeverscheiverhalen verm elden &7j: rlloemayoen-nâme denheden zjn afkomstig uitSilézië,SakseR
(B0ek van het verhevene, 1836)'' eene ver- en M exico.D e W esterscheturkooisisnatuurtaling van de Perzische beFerking der fabels ljk ûf kunstmatig gekleurd ivoor,- in het
van Bidpa;,- Thoethi-nA
ame(B0ek derpa- eerste geval afkomstig van ;en maBtodnn of
pegaajen 1841)'',desgeljks uithetPerzisch het dinotherium en opgedolven in Siberië en
overgebragt, - en rtzatha if i Chodscha Languedoc.
Nassreddin (Aardigheden van den heermees- Turksch rood , 00k Adrianopel-en Jh-

terNassreddin,1838)'',den Turkschen Uilen- dlcFzrood geheeten,iseenefraaje,vanmeespiegel.Voor de geschiedenis van hun rjk krap afkomstige kleur, die zelfs door minehebben de Osmanen vele bouwstolenbjéén- rale zuren en chloorkalk weink wordt%n-
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getast.Om haar te verkrjgen,legtmen het en handel en omstreeks 16000inwoners.Den
gebleekt katoenen weefsel in eene emulsie 22st
en Januarj 1597 bghaalden de Nederlanvan oljven-olie en potasch; daarin wordt ders onder prins Mavkts van OrJs.# ereene
het vaak onder toevoeging van schapen- of overwinning op deSpanjaarden.
koemest bewerkt,in de warmte gedroogd en
Turpinus (Johannes),naar men meent
daarna in de opene lucht opgehangen. Dit de schrjvereenerkroniekjwasBenedictjner
alles wordteenigemalen herhaald,en daarbj monnik in het klooster St.Denis, werd in
ondergaat de olie eene eigenaardige verande- 753 aartsbisschop van Reims,bevond zich in
ring. Het onveranderd geblevene wordt door 769 op het concilie te Rome en overleed in

een sodabad'weggenomen (ontvet). Daarop 800.De vermelding,dathtjde geheimschrj-

haalt men de stof door een afkooksel van ver,vriend en krjgsmakker van Karel de
sumak ofgal-appeis,bezigtjzervrj aluin als Groote is geweest,behoortt0thetgebied der

bjtmiddel, behandelt ze in een krjtbad, sage.DeLatjnschekroniek,welkezjnnaam
kleurt ze met meekrap en verlevendigt de draagt en den togt van Karel naar Spanje
kleurmeteenepotaschhoudendezeep-oplossing behandelt,berustsedert1160in eenLatjnsch
en daarna met tinzout en zeep. De theorie handschrift in het klooster St. Denisjmaar
van ditverloop isneg nietvolkomenduideljk. Nverd in de lldeeeu:v 0P last van den aartsTurner.Onderdezennaam vermeldenwj: bisschop Gwido eJl Vienne,later paus C@lQSharon T'
arner,een verdiensteljk Engelsch t%s .!Ijopgesteld.Zj bevatliederenen sagen
geschiedschrjver, geboren te Londen den uit hettjdperk derCarolinqen.De besteuit24sten September 1768. Hj werd advocaat, gaven zjn die van Ciamp% (1822) en van
maar wjdde zich vooralaan de beoefening Reçenberg (1836?2 dln).
dergeschiedenis,en overleed in zjnegeboor- Tusculum ,ln de dagen derOudheideene
testad den 13den Februarj 1847.Van zjne stafl in Latium , 120 stadiën ten oosten van
geschriften vermelden wj: rHistory of the Rome in het Albaansch Gebergte gclegen,
Anglo-saxons(179957dedruk,1852,3 dln)'', schaarde zich na de nederlaag der Tarqniniërn
story of England during the middle bj hetmeerRegillusomstreeks496vöôrChr.
plli
ages (nieuwe druk, 1854,4 dln)'', rrhe aan de zjde der Romeinen en verkreeg in
history ofthe reign ofHenry VIII (nieuwe 319 het Romeinsch burgerregt. In den Ladruk,1835,2 dln)'', pModern history of tjnschen O0rl0g (340-338) daarentegen beEngland (1826, 2 d1n)'',- :rr
l'
hehistory of hoorde Tusculum t0tdevjanden van Rome,
the reigns of Edward VI, Mary and Eliza- maar werd na zjneonderwerping met zachtbeth (nieuwedruk,1854,2 dlnl''
j- en pSa- m oedigheid behandeld.In den omtrek derstad
cred history of the world (22e druk, 1848j verhieven zich in den laatsten tjdderRepu3 d1n)''@
bliek de villa's van aanzienljke Romeinen,
Josepk M allord < ï!!1> T-ner, een ver- bjv.van Iucnllus,J%liusOJe.
:Jr,Hortenséns,
diensteljk Engelsch schilder,geboren teL0n- Cato en M arLus, en vooral het vermaarde
den den 23sten April 17:5.Hj behoordet0t Tusculanum van Cleero.In de middeneeuwen
de leerlingen der koninkljke Académie en geraakte Tusculum in vijandschap metRome,
verwierfalsaquarelschilderzo0qrootenroem j omdathetdezjdederKeizerskoos,en toen
dat gemeld llgchaam hem t0t 11d benoemde. in 1191 paus Coele.ntLnwsen keizerRendrik VI
Daarop bepaalde hj zich bj het schilderen vrede sloten,gaven beiden verlofaan de Roin olieverf, volbragt eene reis door Frank- m einen om de stad te verwoesten, hetwelk
rjk, Zwitserland,Italië en Duitschland en terstond geschiedde. Hare puinhoopen liggen
werd in 1808 professor aan de Académie te ten oostrn van Frascati.

Londen.Hj overleed te Chelsea den 19den
December 1851. Hj bekleedt eene eerste

Tussllago,zieRofblad.

Tuttlingen , eene arrondissementshoofdplaats onder de Engelsche landschapschilders, stad in hetW iirtembergsche Schwarzwalddisen ook zjne zee-en historiestukken vonden trict,ligt aan de Donau en aan den spoorw eg
grooten bjval.Zjne landschappen geven wel van StuttgartnaarSchaFhausen,nietver van
is waar getuigenis van eene teugellooze ver- de grenzen van Baden.M en heefter eene R .
beelding en van een overdreven coloriet, Katholieke en eene Protestantsche kerk,eene
maar worden toch duur betaald. Vele van Latjnscheschool,eene reaalschool,eeneteezjne stukken vonden eeneplaatsin hetNa- kenschool,een armen-en een ziekenhuis,een

tionaal muséum te Londen.Hj gaf00k eene gesticht voor kinderen, eene aanmerkeljke
verzam eling van schetsen uit onderden titel: njverheid en omstreeks8000inwoners.Boven
XLiber studiorum''. Daarenboven illustreerde de stad op een berg verheFen zich de schilhj gedichten van Byron,Campbell,Scoffenz.
, derachtige bouwvallen van het kasteel H0nen stichtte met zp
-n aanzienljk vermogen berg, datin den Dertigjarigen 00rl0g werd

(
Q00000pond sterling)een grootsch asylvoor verwoest,en ten zuiden van deze de Tuttlinbehoeftige kunstenaars.
Turnhout,eene arrondissemertshoofdstad
in de Belgische provinde Antwerpen,ligt in

deCampine,isdooreenzjtak metdenspoor-

gerHoogte(864 Ned.elhoog),vanwaarmen

een prachtig uitzigt heeftnaardeZwitsersche
sneeuwtoppen.

Tuuk (PetronellaHeleneClasinevander),

weg Antwerpen- Mechelen verbondenenheeft geboren Lenting,eene verdiensteljke Nedereen 0ud kasteel, in 1371 door M aria mJI landsche schrjfster en eene dochter van den
Geldee gebouwd (thans het paleis van Jus- hoogleeraar Johannes Zezlfl.ç (zie aldaar),
titie),een gymnasium,veelfabrieknjverheid werd geboren te Zutfen den zssten Maart
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4t
bepaalden tjd een kogeld00rhet

1822 en trad in 1846 in hethuweljk met

n0n een

ZjvestigdezichdaarnateGroningenenschreef
onderden pseudoniem Helena:l,uithetleven,
voorhetleven,schetsenenverhalen(1863)'',rDe Heeriswaarljk opgestaan.EenePaaschvertelling (1866)'' - en onder haar eigen
naam : puit de leerschooldes levens.Nieuwe
vertellingenvoordejeugd(1868)',- sEenige
sprookjesuitden vreemde (1872)'' enz.
Tuy ,eenestaden vestinyindeSpaansche
provincie Pontevedra (Galic'
lë), ligt aan de

eeuwsch bjgeloof,nameljk van hetgods-oor-

Noolaasnan der Tf
wk,predikantte Hellum , hoofd zaljagen.
'tZandt en Nieuwolde en in 1867 overleden.
Het duël is een overbljfsel van middendeel. In die dagen meende men, dat eene
hoogere m agtsteeds de overwinning deed be-

halen doordengene,diehetregtaanzjnezjde
had.Sedertmen deongerjmdheiddezeronderstelling heeftingezien,is0ok hettweegevecht
eene ongerjmdheid geworden. Het gaat de

bevatting van hetgezond verstand te boven,
h0e eene beleediging door het vergieten van
bloed kan worden afgewassen, zoodat m0n
Minho en aan den spoorweg van Orense naar het duël als eene onwettige regtsverschaëng
Vigo) niet ver van de grenzen van Portugal. deT
rweehoevl
barbaarschyge
eidnzoogdl
ietgenqer
egen,
kanazfiekeu
ren.
Men vervaardigter linnen,verbouwt erveel
Herooft, bereidt er conituren en :ien heeft er kaanwende dieren.
w arm e zwavelbronnen en 12000 inw oners.
Tweelingen (De) is de naam van het
Deze stad is een der hoofdzetels van den derdeteekenvandenDierenriem (ziealdaar),sluikhandelnaar Portugal.
alsm ede van een sterrebeeld tusschen 98-

Tuyn (PetrusNicolai),een uitstekendNe- 1210 regte klimming en 11-321/:0 noorder-

derlandsch kaartgraveur en geboren te Am- declinatle.Dit laatste bevatvolgens Heo 106
Fterdam in 1812, voerde na hetoverljden met het bloote 00g zigtbare sterren, waarvan zjn leermeesteren compagnon bj voort- onder Pollux van de eerste en Castor van de
during den naam der frma van .f- rde! en tweede grootte, beide in het hoofd van het
F+1,terwjlhjzichpersoonljkOnderscheidde sterrebeeld, voorts eene ster van de taeede

d00r een aantalbelangrjke kaartwerken,in- grootte (z) op den voet van Pollux en eene
zonderheid op hydrographisch gebied. Hj veranderljke ster (t),welke in 10 dagen 3
overleed in 1869.- Zjn zoonAdriannsT%,
y1 uren en 48 minuten tusschen de 3de en 4de

werd kort daarna geplaatst aan het Hydro- grootte wisselt.
Tw eetallig stelsel. Bezigen Wp
@@ doorgraphisch Bureay te 'sGravenhage.
TFaalf artlkelen des algem eenen gaans het tientallig stelsel, waarin voor de
ermen derschaal1,r,rs,73enz.jdemodulus
Chrlstelkken geloofs noemt men eene tof
het grondtal r= 10 is,toch kan men dit
kerkeljke geloofsformule, welke waarschjn-

ljk eerstin de 6deeeuw haretegenwoordige evengoed = Q stellen,zoodat men verkrjgt
gedaante verkregen heeft. De grondtekst is 1,2,4,8 enz.De teekens,welke men voor
4e Grieksche,maarin de R.KatholiekeKerk hetschrjven van eenig getalnoodig heeftjis,
gebruikt men deLatjnse,
he vertaling.Intus- behalve de 0, die t0t aanvullung der ledige
plaatsen dient, steeds= r- 1, dus voor het
tweetallig stelselslechts 1.Hetgetal1101 in
het tweetallig stelsel beteekent dus: 1 eenTw aalf K ota's is de naam van eenvier- heid,geen tweetallen,1 viertal,1 achttal,te
ta1landschappen,allen gelegen in Padang of zamen in hcttientallig stelsel= 13.
in de Padangsche Bovenlanden op Sumâtra.
Tw eezaadlobbigen. Zaadlobben zjn
Tw aalf Tafelen (W etder),zieRomeinsa vleezige blad-organen der plantenkiem ,welke
regt.
bj de kieming onder den grond bljven of
Tw eegevecht of duël is de naam van zich daarboven verheFen, terwjl de Jonge
een gevecht,dat volgens bepaalde regels m et stengeltjes daaraan hun eerste voedselontleegeljke wapens door twee personen gevoerd nen.Naar gelang de gewassen geene zaadwordt, om voldoening te erlangen voor eene lobben hebben of van ééne zaadlob oftwee
sehen versehilt men van gevoelen omtrentde
w oorden,welke t0t e1k derartikelen m oeten
gerekend worden.

werkeljke of vermeende beleediging. Van zaadlobben voorzien zjn, verdeelt men ze
die beiden is de een de uitdager en de ander

in zaadlobloozen, Jllzcc#loùùigdl en tweezaadIosyJ#ezz.
Tw ente ,een landschap van Overjsselen
in het oosten van deze provincie gelegen,
bevat de steden Almelo,Ootmarsum,Oldendenzaal? Enschedé en Delden. Men vindter
vele helde- en veengronden, alsmede goede
bouw- en weilanden langs de Dintel, de
Schipbeek en de llegge. llit landschap is
M:aar Avorden zöö geslepen, dat men daar- vooral naerkwAardig Yvegens zjne tal
rjke
mede geene diepe wonden kan toebrengen, katoenspinnerjen en Yreverjen,dieaanleiding
terw g
--l tevens de edelste deelen derstrjders geven t0teen bloejenden handel.

deuitgedaagde en beiden worden terzjdegestaan door secondanten, die alle aangelegenheden, zooalstjd,plaats,keusvan wapens,
afstand enz.,regelen, terwjldoorgaans0ok
een geneesheerop hetstrjdperk aanwezig is.
Men gebruikt gewoonljk houwdegens,stootdegens ofpistolen.De eersten zjn vooralin
zwangbj destudentenderDuitscheacadémiën,

behoorljk gedekt zjn.Bj het tweegevecht Tw er, een Russisch gouvernement, 0mmetpistolen bedraagtdeafstand der strjders geven door de gouvernementen Nowgorod,
doorgaans15 schreden.HetAmerékaansa #lfl Jaroslaw, W ladimir, Moskou, Smolensk en
is daarin gelegen, dat twee personen door Pekow , heeft eene oppervlakte van 1186,46
het lQtlaten beslissen,wie van hen zich bin- D geogr.mj1en isin 12 arrondissementen
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verdeeld. Het W olchonski-woud, uit kalk- de fabrieknjverheid er zich in den laatsten
steenheuvels ter hoogte van 300 Ned.elbe- tjd krachtig heeftontwikkeld,endezewordt
staande en metondoordringbare bosschen be- er niet weinig bevorderd door een drietal
dekt,doorschrjdt metzjne tusschen meren spoorwegen, welke dit gouvernement door-

en moerassen gelegene uitloopers bjna het snjdt.
geheele gouvernement en vormt in het arronDe evenzoo genoemde hoofdstad ligt aan
dissement Ostasjkow hst brongebied van de den spoorweg van Petersburg naar Moskou,
W olga,de Di
ina en de Msta.De grond be- aan beide zjden van deW olga,diehiereene
sàat er uit blaauwachtig roode klei,bedekt breedte heeftvan 213 Ned.elen erdeTwerza
met eene laag zavelgrond of met kalksteen. en de Tmaka opneemt.Hareoeverszjn door
Daarenboven ontmoet men er de Devonische eeneschipbrug verbonden.Menheéfterfru je
vorming en we1 in de gedaante van met 1!
leinen,straten en wandelparken,eenkeizerglimmer vermengden zandsteen zonder ver- ljk paleis, eene hoofdkerk en 33 andere
steeningen. M en heeft in dit gouvernement kerken, onderscheidene kloosters, een semizevenmineralebronnen.Debelangrjksterivier narium voor geesteljken, een gymnasium ,
i: er de W olga, welke er eene lengte heeft eene reaalBchool, eene militair: school,eene
van 530 Ned.mjlen talrjke zjrivieren ont- kweekschool voor onderwjzers, onderscheivangt.VoortBheeftmen er in hetzuidwesten dene inrigtingen van weldadigheid, een
den bovenloop van de Diina,alsmede de Msta schouwburg,eene rjksbank,eene bazarj28
en de Zna. De W olga is door het kanalen- fabrieken en bjna 40000inwoners.W egens
stelBelvanWysnewolotslok metdeMstaver- hare ligging aan de W olga en aan den gpoorbonden, alsmede door de Mologa enz. met weg bloeit er de handel. Niet ver van de
de wateren van het meer Ladoga. Van de stad bevinden zich tweejzerhoudende minetalrjke meren zjn het Seligermeer, het rale bronnen en het monnikenklooster Van
Ochwat-shadeple-,hetSteresh-,hetWseloeg-, St.Nicolaas.
Tw esten.onderdezennaam vermeldenW *P@:
hetBoedbino-,hetMetino-,hetOedoml
ja-en
het W eristowo-meer de grootste. Ruim een
A%gust Detlen C&idfill T'
westen, een Vervierde gedeelte der oppervlakte is t0t nu t0e di
e
ns
t
e
l
j
k
Pr
o
t
e
s
t
a
n
t
s
c
h
g
o
d
ç
eleerde,geboren
met boscil begroeid, vooral met dennen-, den llden April1789 teGlùckstadt.Hj stuberken- en elzenhout. Hetvastelandsklimaat deerde te Kiel,werd leeraar aan een gymnaw ordter eenigzinsgetem perd door develem e- sium te Berl
jn,in 1814 jrofessorin degodren en moerassen.DegepiddeldeJaarljksche geleerdheid te Kiel en ln 1835 te Berljn,
warmte bedraagt er 5,311 C. De zomerhitte waar hj zich bewoog in derigting der Luklimt er t0t37,50 C.en de winterkoude we1 therscheregtzinnigheid.Van zjne geschriften

eenst0t- 450C.Hetland wasoorspronkeljk noemen wj-:nvorlesungeniiberdieDogmatik
bevolkt door den Finschen stam derW essen, derevangelisch-lutherischen Kirche(d11,1826;
doch deze werd door de Slawen noordwaarts 4de druk,1838,dl2,1837)'',- pGrundrisz
gedrongen. Of de grafheuvels aan de Mologa der analytischen Logik (1834)'',- en pMatvan de Finnen of van de Slawen afkomstig thias Fladus Illyricus (1844)''. Hj overleed
zjn,isonzeker.Nadesplitsingvan Rusland den 8stenJanuarj 1876 alsopperconsistoraalin de 12de eeuw ten behoeve der zonen van
Jarosow werd hetland onderde Vorsten van
Nowgorod, Smolensk en Soesdalverdeeld en

raad en 1id vanden evangelischenopperkerkeraad.
Karl T'weslen, een Duitseh staatsman en
waBbjherhaling blootgesteldaan degruwelen een zoon van den voorgaande.Hj werd gevandenoorlog.Gedurendedattjdperkontstond boren te Kiel den Qzsten April 1820j stuhet vorstendom Twer doordien de grootvorst deerde te Berljn en te Heidelberg in de regWtewolod van Soesdalin 1182,terbeveiliging ten, was in regterljke betrekkingen werk-

zjner bezittingen tegen de aanvallen van den
vrjstut Nowgorod, de stad Twer deed verrjzen,welkeeerlang dezetelwerd vanonafhankeljke Vorsten. Het vorstendom werd

zaam ,werdin 1861 wegenszjn vlugschrift:
XW as uns retten kann''in een duëlm et ge-

neraalManteufelgewond,zag zich benoem;
echter in 1484 metM oscovië vereenigd.Men vaardigden, waar hj eerst t0t de rForttelter 1568000 inwoners(1877),onderwelke schrittspartei''en vervolgenst0tde Nationaalzich 100000 Kareliërs,nakomelingen der oûr- liberalen behoorde,nam voorts zitting in deé
spronkeljke bevolking, bevinden.De grond Rjksdag van den Noord-Duitschen Bond,
is er nietvruchtbaar,zoodatmen hetnoodige werd in een staatkundig procès gewikkeld,
graan uit andere gouvernem enten moetaan- zoodathj destaatsdienBtverlieten eene stevoeren.In dejongsteJaren echterverbouwde deljke betrekking te Berljn aanvaardde,en
men er veelaardappelen voordebrandewjn- overleed den 14den Odober 1870.Van zjne
stokerjen1alsmede veelvlas.Deveeteeltis geschriften vermelden wj n0g: rschiller in
er van weinig belang,maardevisscherjver- seinem VerhsltnisszurW issenschaft(1863)'',keert er in een bloejendentoestand.Men velt XMacchiavelli (1868),',- en l:Die religiösen,
er veel hout,dat totvlotten vereenigd langs politischen und socialen Ideen der asiatischçn
de W olga of de Diina vervoerd w ordt, en Kul
turvölkerund derAegyqter(1873,2d1n)''.
men verkrjgt0ok uitdebosschen veelteer, Twiss(SirTraversl,eenultstekendEngelsch
r
egt
sgeleerde,geboren teMrestm ingterin18109
pek en terpentjn-olie. Voorts houden de
landbewonera er zich bezig methet vervaar- studeerde te Oxford,was aldaar van 1842t0t
ii
genvan velerleihoutenvoorwerpen,terwjl 1847 werkzaam a1s hnogleeraar in de staatt0t lid van het Pruissische H uis van Afge-
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huishoudkunde en zaç zich in 1852 benoemd Voorts werd hj in 1797 preBident van de
t0t professor in het lnternationaal regt aan Académievan W etenschappen aldaar,enoverKingsCollegete Londenjwaarna hjin 1855 leed den 23sten October1834.Hjschreef0.a.:
a1s hoogleeraar in het burgerljk regtterug- sGrundrisz einer Archâologie der Ilebrëer
keerde naar Oxford.Daarenboven washj ln (1780)'/,- en rGrammatik der arabischen
1852 reeds aangesteld t0t vicaris-generaalvan Schri
ftsprache(1823)''
.- Zjnevoortrefeljke,
den aartsbisschopvanCanterbury(Kantelberg) vroeggestorvene dochter Cölilie werd door
enverkreegin1858debetrekkingvankanselier Ernsf ScAvlze in hetepiseh gedicht van dien
van het aartsbisdom Londen.Laterwerd hj naam bezongen.
lid van den Koninklt
jken Raad,in 1867 advo- Tydem an. onder dezen naam vermelden
caat-generaalen opgenom en in den adelstand. wtJ eenige uitstekende Nederlandsche geleerL

Van zjne geschriften vermeldenwj:pEpitome den,te w eten:
M elnart Tydeman geboren te Zwolle den
ofNiebuhr'shistory ofRome(1837,2d1n)'',XThe Oregon question examined (1846)'')- zosten Maart 1741.Hj studeerdete Deventer
?View of the progress of political economy

en vervolgens te Utrecht in de regten en
legde zich tevens t0e op de Nederlandsche
Relation of Schleswig and Holstein to Den- taalen letterkunde.Met Kluit,Brltinén-gtvan

ln Europe sincetheXVIcentury (1847),,,-

mark (1848)//,- r'
l'
hePope'sletters-apostolic den Kevkhoven,Aletvl
,n enz.stichttehj eene
j
considered(1851)'',- rluedureson thescience vereeniging terbeoefening vanlaatstgenpem de
vakke
n
,
w
el
ke
t
0t
zi
nspreuk koos: Dulces
of the international law (1856)''
, - gtzaws
of nations considered as independent commu. ante pmnia Musae'' en onder den titel Van
nities(1861)'',- en gluawsofnations intime )Proeve van taal-en dichtkunde''een tweetal

ofwar(1863;2dedruk 1875)//.
Twist(AlbertusJacob Duymaervan),een
verdiensteljk Nederlandscllregtsgeleerde,geboren tePuttershoek den 3denJanuarj 1775,
studeerde te Leiden in de regten en promoveerde op eene dissertatie:pDemnlierisin re-

petenda dote privilegio,ejusque usu in foro

Hollandico (1796)''.Hj vestigdezich alsad-

deelen in hetlichtzond.Hjpromoveerdein
1762, werd driejaarlaterhoogleeraarin de
welsprekendheid en in de Grieksche taal te
Harderwjk en eenjaarlaterteUtrecht.Nadat hj hier 20 jaar was werkzaam geweest,
moestht
jin 1786wegenszjneoranjf
à-gezinde
gevoelens de stad.verlaten,waarna htlteHarderwjk een hoogleersambta'
anvaardde,dpch
reeds in 1786 in die betrekking naar Utrecht
terugkeerde.Van 1790- 1795 washj griëer
derStaten van Overjssel,woondevervolgens

vocaatte 'sGravenhage,maarzagzich weldra
benoemd t0thoogleeraar in deregten aan het
athenaeum te Deventer.Hj aanvaardde die
betrekking den 13den Ajri
l 1797 met eene ambteloos buiten Kampen maarbelastte zich
oratie:pDejuris Romanl addiscendiutilitate in 1801 met het in Orde brengen der biblio-

etc'.Nadatilj vooreen beroep naarHarder- theek te Leiden.In 1814werdhjergewoon

wjk bedankthad,trad hj in 1801 Op als hoogleeraar in de letteren,opende ztjne lesprofessorte Groningen meteenOratie:pDesa- sen over de Romeinsche antiquiteiten enoverpiente legislatore ad communem utilitatem ci- leed den lsten Februarj 1825.Behalve uitgavium mores componente'' bekleedde er van venvanLatjnschesehrjversenonderscheidene
1808- 1809 de waardigheid van rector magni- orationes'' leverde hj eene vertaling der
icusen overleed den 27stenNovember1820.- rReizen doorBarbarjeenhetOosten (1773)''
Zjn zoon mr.Albert'
n JaeobDuymaer rl
nidf, d0or sltaw, - ,tteizen door Europa en het
studeerde en promoveerde desgelijks in de -Oosten (1776-1784,6dlnl''van Björnstakl,
regten, w erd lid van de Tweede Kamerder
rEnc
hiridionstudiosijtlrisprudentiaetl78gl''
,
Staten-Generaal,in 1851 gouverneur.generaal
ingoverdenoorsprong derspraak
rverhandel
van Neerlandsch Indië, en is thans lid van en den Cratlelus van Plato'' enz.
de Eerste Kam er der Staten-Generaal.
Rendrik Willem Tydeman,een zoonvanden
Tycho de Brahé, zie Brahl.
voorgaande en geboren te Utrecht den 25sten
Tychsen. Onder dezen naam vermelden Augustus 1778.Hj studeerdeenpromoveerde
wj tweeverdiensteljkebeoefenaarsderO0s- te Leiden in de regten,vestigde zich als adtersche letteren,te w eten:
voeaatte Kampen en werdin1801hnogleeraar
Olaus Gerkard 7T
#cAddp,geborenteTtlndern te Deventeren in 1803 teFraneker.Tjdens
den 14den December 1734. Hj studeerde te zjn vexbljfaldaarwerd zi
jnwerk:roverde
Halle, werd leeraar in hetweeshuis aldaar, Hoel
tsche en Kabeljauwsc,
he twisten''door
in 1763 hoogleeraar in de Oostersche talen te hetZeetlwsch Genootschapbekroond.DitvoorBiitzow en vervolgens Opperbibliothecaris te regt viel 00k te beurt aan zjne met zjn
Rostock,waarbj den 3ostenDecember 1815 ambtgenoot J. A. Zofze bewerkte verhandeoverleed.Zjn belangrtjkstgeschriftisgetiteld: ling: rover Apollonius van Tyana''.Voorts

XBi
itzowsche Nebenstunden (1766- 1769, 6 scbxeefhj onder den pseudoniem vanEu ebéu
Belga..rproeve over hettegenwoordig verval
dln)''.
Tltomas C/zg-b,s/ïcs Tyoksen, geboren den en mogeljk hersteldergodsdienstigheid'' en
8sten M ei 1758 te H orsbyll in het land van

zag zich in 1812 naarLeiden verpiaatst.Hier

Sleeswjk.Hj studeerdeteKielen teGöttingen, volbragt daarop eene wetenscllappeljlte
reis door Duitschland,Italië, Frankrjk en
Spanje en zag zichin 1784benoemdt0thoog-

knoppte hj vriendschapsbetrekkingen aanmet
Bilderdqk en kochtvan dezenhethandscbrift
der ,yvaderlandsche historie''. In 1818 be-

kroonde de Nederlandsche Maatschappj van

leeraar in de godgeleerdheid te Göttingen. W denschappfm teHaarlem zjneverhandeling:
XW .
4
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XOver den voor- en nadeeligen invloed van digers te W ashington,voortsgouverneur van
het invoeren der w erktuigen in de plaatsvan Virginia en had in 1827- 1836 zitting in den
menschenhanden in de fabrieken van ons va- Senaat voor dit gewest.In 1840 washj de
derland'' - en hj schreefvoorts eene ver- candidaat der Whigpartj en werd meteene
handeling: rover den voor-ofnadeeligen in- groote meerderheid tot vice-president der
vloed eener nieuwe wetgeving in de tale des Vereenigde Staten gekozen, maar zag zich

landsop dewetenschappeljke beoefening der
regtsgeleerdheid (1819)''.Met R.z
sc/ldrdlùeg
beantwoordde hj eene prjsvraag:poverde
oorzaken der armoede in Europa (1820)'/en

door het overljden van den president Har.
rïdpl ill 1841, weinige weken nadat deze

zjn ambt aanvaard had, aan hethoofd der

Unie geplaatst. Tyler echter voldeed geens'was metdezen sedert1817 redacteurvan het zins aan de verwachtingen van zjne partj.
hj in Julj 1841 een door het ConXMagazjnvoorhetarmwezeninhetKoniny- Toen
rjk der Nederlanden (1817-1822, 5 dln). grès aangenomen ontwerp tot het oprigten
In 1821 bekroonde hetZeeuwschGenootschap eenerbank dof)rzjn gveto''vernietigde,trad
zjne verhandeling:rover de gilden ofcor- het ministérie at'en de beeldtenis van den
poratiën van nerinqen en ambachten''1en van President werd op onderscheidene plaatsen in

1832- 1853hield hl
jzich onledig metdeuit- hetopenbaarverbrand. Niettemin maaktehj
gave der yGeschiedenis desvaderlands''van

van hetregt van rveto''meermalen gebruik,

Bilderdl
jkln 13 deelen.Inmiddelsschreefhj: zoodathj in Festadigen twistleefdemetde
Hetleven van denluitenant.generaalKrayen- Vert
egenwoordlqing.Den4denMaart18451e4de
h0F (1844)'' en rDrie voorlezingen over de hj zjne waardlgheid nederen vestigde zlch
vroegere staatspartjen ln devoormaligeNe- op zjn landgoed in Virginla.Bj hetuitbarderlandsche Republiek (1853)/'.Eindeljkheeft sten van den burgeroorlog werd hj 1id van
hj een groot aantal-opstellen geplaatst in den Senaat der Zuideljken,en overleed te
verschillendetjdschriften.Gedurende de laat- Richmond den 18denJanuarj 1862.
ste vier levensjaren washj blind,en over- Tym panites of trommelzuehtnoemtmen
leed te Leiden den 6den Maart 1863.
Barend Fre/rià Tydeman,een broedervan
den voorgaande en geboren te Utrecht den

eene ophooping van lucht in de buikholte.
Naar gelang deze plaatsheeftin de holte van
het buikvlles of in de darmen onderscheidt
8sten November 1784.Hj wasachtervolgens men ze in T.cùdppl1llï: en T.Gfedflorlzzl.
predikant te Herveld,Harlingen enDordrecht
Tym panum is de n3am van eene met
en overleed in laatstgenoemde stad den zlster
i pergament gedekte, bekkenvormige pauk,

Odober 1829.Hj schreef:pLofredeopEwal- welke bj de Grieken en Romeinen geslagen
dus Kist'', - .pverhandeling over den heil- werd bj de feesten van Rlnea en Dionysus
zamen invloed der medewerking t0t nutvan (Bacchus).O0k het t
rommelvlies in het00r
'talgemeen op 0ns zelven (1827)'' - was draagt dien naam ,en deze wordtin debouw-

saederedacteur van pAfnezaosyne'' leverde
onderscheidene dichtstukken en vertaalde
eenige godgeleerde werken.
Petru S'
er-lzlzl'
/.s Tydeman, een broeder
van den voorgaande en geboren te Kampen
den 23sten M ei 1798.Hj studeerde en promoveerde te Leiden in de letteren en was achtervolgens conrector en rector der Latjnsche
scholen teTiel,bekleedde ertevensgedurende

kunst 0ok gegeven aan ronde of halfronde
verdiepingen van den gevel boven vensters
en deuren.

Tyndale (W illiam), e0n Van de alagtoFers der Hervorming in Engeland en gebo-

ren in 1484 in het graafschap Gloucester,

omhelsde den geesteljken stand, moest als
aanhangervan Lwtherin 1524 dewjk nemen
uit Engeland, zond in datjaar te W orms
eenereeksvanJarendebetrekkingvanschool- zjnevertaling van hetNieuwe Testamentin
opziener en overleed den28stenFebruarj1868. het licht, welke in Engeland grooten aftrek
Hj schreef o.a.: ,proeve eener lofrede op vond, lnaar Yverd op aanzoek van Engeland
Hemsterhuis(1828)'',- rW elkeisdeinvloed te Antwerpen in hechtenis genomen en na
van hetgevoelvoor hetschoone op de zede- eene langdurige gevangenschap in September

ljke volmaking der menschen (1836)''
,met 1536te Vilveorden qeworgd enverbrand.De
zilverbekroonddoorhetProvinciaalUtrechtsch gewone Engelschebpbel
vertaling komtnageGenootschap, - levensberirten in de pllan- noeg metdlevan Tyndaleovereen.Zjnegedelingen van de Maatschappj van Nederland- zamenljke werken verschenen te oxford in
sche letterkunde''
,- en talrjkeopstellen in 1848- 1850 in 3 deelen.
tjdschriften en dagbladen.
Tyndall (John), een uitstekendEngelsch
Tydeus,in de Griekschefabelleerdezoon

natuurkundige,geboren te Londen den Qlsten
Augustus 1820,studeerde in zjn vaderland,
naarArgos,waarkoningAdrastushem zjne doch zettezjne studiën voortteAfarburg en
dochter Dey>
' I: t0t vrouw gaf. Tydews trok te Berljn &verdleeraaraan Queenvvood C0lmet hem op tegen Tkeben,m aar werd door lege en i1s sedert 1853 werkzaam als hoogMelan'
èpusgewond en stierfaan de gevolgen leeraar ill de natuurkunde aan de RoyalInvan Oeneu ,nam w egens een m oord de vlugt

zjnerwonde.
stitution. Zjne onderzoekingen over diamagTyler (J0hn),tiendepresidentderVeree- netism us, stralende warmte, voortplanting
nigde Staten (1841- 1845) en geboren den van het qeluid enz. zjn meest alle in de
Qgsten Maart 1790,w asdezoon van eenplan- XPhilosophlcalTransactions''opgenomen.Met
ter in Virginia,gtudeerde in de regten,werd Hu ley en lateralleendeedhj waarnemingen

jn 1816 lid van het Huis van Vertegenwoor- omtrentde gletschersenschreef:pr
l'
heglaciers
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oftheAlps(1860)''.Vooralverwierfhtjgroo- Typhoïde noemtmen eene ziekte,welke
ten roem door zjne meesterljke populaire Fepaardgaatmetonrustbarendeverschjnselen
voorlezingen oververschillende natuurkundige ln dehersenen,zoodatzj op typhusgeljkt.
onder
t
ion (we
186
rpe
3 n5,dezooals:pHeat,a mode of m0druk,1875)'',- l,sound (3de
druk , 1875)', - pLedures on light (18735
2de druk, 1875)'', - en pForms ofwater
(1872; 6dedruk,1876).'7Voortsschreefhj:
DFaraday as a diseoverer''en ,lFragments Of
science (187145de druk, 1876)).
Tyndareus, een koning van Sparta uit
den sagentjd,vlugtte,doorzjn halfbroeder
Hippokoon verdreven,naarTltestinsinAetoliën

dien hj in een oorlog tegen zjnenaburen
bjstond, en trad in het huweljk metdiens
dochter Leda. Doch Hlraelh (Hérculés)hersteldezjneheerschappjinSparta.Ledaschonk

Men onderscbeidtgalaelttigeeneltoleea-typhoide.

De eersteiseenebesmetteljkeongesteldheid,
welke aan de eene zjde grenst aan typhus
en aan deandereaantusschenpoozendekoorts;
zj werd t0tnu t0ewaargenomen in Egypte,
de Krim en Klein-Azië,en t0thareverschjnselen behooren:buikpjn,braking,diarrhéen

gele zucht.Bj de 1jk-opening vindtmen de
maag en het darmkanaalOntstoken,de lever

geelgeklèurd en opgezeten de milt aanmerkeljk vergroot.Decholera-typhoïdeopenbaart

zich vaak naeen aanvalvan choleraas%tica,
gaat van zware koortsen vergezeld en heeft
dikwjlseen doodeljken aioop.

hem Clytemnentra en Helena,alsmede deDiosTyphon , 00k Typhoens en Typhaon gecuren, Castor en Polluœ.Toen laatstgenoem- heeten, is de naam van een monster uit de
den in hetbezitkwamen deronsterfeljkheid, Grieksche fabelleer, dat den woesten storm

begiftigde TyndareuszjnschoonzoonMenelans
metdeheerschappj in Sparta.
Type noemt men een voorwerp,waarin
deelqenaardigekenmerkenvanzjnesoortz0o
volledlg mogeljk aanwezig zjn.Een type is
duseen grondvorm ,een modél,eenvoorbeeld,
en ontleentdaaraan zjnebeteekenis,dathet
eigenljk een mnntslag is,waardooruitwendig

de inwendige waarde wordtaangewezen.O0k
aan metalen drukletters wordtden naam van
typen gegeven en typograpltie beteekent boekdrl7rkvldf.Zie voorts onder Typns.
Typen noemt men in de scheikunde de

vertegenwoordiqt en vooral den gloejend
heeten wind,dlein vuurspuwendebergenzjn

oorsprong heeft.VolgensHomerustoet'
thjin
de diepte der Aarde,waarZeus(Jûpiter)hem
met bliksemiitsen geeselt. Bj Heslod'
aszjn

Typhaon en Typhoeus verschillende w ezens,
de eerste is een zoon van laatstgenoemde en

verwekt bj Eehidna den hond Orthros,den
Cerberus, de Hydra van Iuerna en Cltintaera.

Daarentegen is Typhoeusdejongstezoon van

Tartaru en van Gaea en bezithonderd dra-

kenkoppen.Hj zochtdeheerschappj teverwerven over de goden en de menschen,maar

e
envoudigste verbindinqen,welke alsmodel- Zeus verjdelde door zjn bliksem die pogin1en van andere verblndingen worden be- gen.Zjne zonen zjn de woeste,nadeelige
a8 en Plndarus is
schouwd.Men heeftnameljk in verbindings- winden.00k bj Aesehhl'
gewigten: JJl met lln (chloormetwater=

Typhon de honderdkopplge zoon der Aarde

bewoontdeholen van Cilicië.-.InEgypte
chloorwaterstof)j- JJl mettwee(zuurstofmet en
waterstof= water),- 1ln metdrie(stikstof W aS Typhon (Set) in Ouden tjd eenemerkmetwaterstof= ammoniak),- lln metvéer waardigegodheid,eenzoonvan Seb(Kr0n0s)
.

(koolstof m et &vaterstof u= moerasgas),enz. en van Noet (Rhea).De koningen,die Seti
Typhaceën is de naam van eene één- heetten, ontleenden aan dien God hunnen
zaadlobbige lantenfamilie uit de orde der naam ,en hj werdvooralgehuldigdindestad
Glum aceën.Zp onavat raoerasplanten saet e0n Ombos.Later echter werd hj verstooten,a1s
overbljvenden, kruipenden wortelstok, een een God der vjandenvanEgypte,en eindeljk
enkelvoudigen of vertakten stengel,afwisse- alshetbeginselvanhetboozebeschouwd.Inde
lende. aan de basis van den stengel opge- Egyptischetempelshad men gewjde vertrekhoopte, ljnvormige, gaafrandige, parallel- ken (typhonia),waar mendentoorn van dezen
nervige bladeren en onvolkomene,éénhuizige
bloem en,welke digte,rol-ofbolrondekolven
met afvallende bloemscheeden vormen. De

boozen G0d doorgebeden zochtteverzoenen.
Typhoon, zie onder Wind.
Typhus of zenuwkoorts is eene ziekte,

manneljke bloemen hebben in plaatsvan een
bloemdek eenvoudige draden Ofvliezigeschub.
Jes, welke onregelmatig tusschen de meeldraden zjn geplaatst.Deze laatsten hebben

waarbj onder hevige koortsen het zenuwstelse1sterk is aangedaan.M en onderscheidtvlekàzzlfywFll.s en onderbuikstyphus. De eerste is

zeer besmetteljk, maar kan ook zonder be-

8lappe draadvorm ige helmdraden en tweehok- sm etting ontstaan,en dezelaatste w ordtsterk
kige helmknoppen. Ook de vrouweljke bloe- bevorderd door zam enwoning van velen in
m en hebben in plaats van een bloem dek tal- eene beperkte ruimte, door bedorven luchty.

rjke borstelharen ot'schubjes.Hetvruchtbe- honger en ellende (gevangenis-, scheeps-,
ginsel is zittend of'gesteeld, éénbladig en honger-,hospitaaltyphus enz-).In die oorden,
éénhokkig, met een enkelen anatropen zaad- waar de bevolking gebrek heeft aan hetn00-

knop en een enkelvoudigen,eindstandigen stjl digejkomtdeze typhusdikwjlsvoor,en bj
met een tongvormigen stempel. D e vruchtis misgewas en dure tjden wordt zj eene epihoekig en geljktOpeene steenvrucht,en de demie, welke talrjke slagtofers vergt.Van
zaden hebben een vliezigen rok,meeligkiemwit en eene regte kiem. Deze familie telt
slechts 2 geslachten metomstreeks15soorten.
Zie voorts onder Egelskop en Liscltdodde.

het begin der 16de t0theteindeder18deeeuw

waszjOverallelandenvanEuropaverspreid,
openbaarde zich het vreeseljkstin den aanvang der tegenwoordige eeuw ,scheen daal'na
4.i:

5:

TYPHUS- TYRANNUS INTREPIDUS.

Typographie.zie Boekdrukknnnt.
geheel en alverdwenen te zjn en verscheen
Typus otgrondvorm noemtmen de eigenserst weder na het Jaar 1840 epidemisch in
Opper-silézië. Zj neemt een aanvang met aardigekenmerkenvaneenefamilieofgeslacht,
slajheid,hoofdjjn,eenonrustigen slaap,hui- welke xnen bj alle daartoe behoorendesoorten
verlngen eenellgchaamswarmtevan40- 410C. wedervindt.Een typwsOftypenoem tmen 0ok
Op den zden t0t den 5den dag ontstaan klf
?ine een oorspronkeljk beeld,hetwelk a1smodél
roode vlekken over hetgeheele ligchaam ,be- kan gelden voor een geheelen kring van perhalve in hetaangezigt.D e koortsen bereiken sonen. Men spreekt bi
jv.van een type van
tegen het einde der tweedeweek haregrootste

een l0sb0l,van een gierigaard enz.
Tyr, in het oud-Germaansch Zin, in de
sloten oogen en uitéén gebogen knieën be- Noordsche mythologie een zoon van OdLn en
wusteloos neder. De hartslag is snel,maar Frkçc,is de g0d van den 00rl0g en van het
zwak, de vlekken worden blaauw , qn nu zwaard en een der voornaamste Asen.Toen

hevigheid,en de ljders liggen methalfge-

treedt plotseljk de .
crisis in met een rt
lim de gevreesde Fenriswolf de Asen bedreigde,
zweeten het verdwjnen derkoorts.Veelal had hjalleen den moed,datmonsterinboejen
wordtbj dezeziekte eeneaanmerkeljkeuit- te slaan en verloor daarbj zjneeene hand.
zetting van de miltwaargenomen.opdecrisis Bj den Ragnarauk (Ondergang der werel
d),
volgt eene langzame herstelling en de ver- strjdt hj metden helhond Garm,en beiden
mogens van den geest keeren vaak n0g lang- dooden elkander.Naar hem isde dingsdaggezamer terug dan de krachten des ligchaams. noemd.
Tyran, een naam , afkomstig van een
Dikwjls00k wordtdepatiëntaangetastdoor
gevaarljkena-ziekten.In de meeste gevallen Grieksch woord, beteekende Oorspronkeljk
ontsnappen de ljdersaan den dood,en later elken onbeperkten alleenheerscher en vervol-

zjn zj gewoonljk weinig vatbaarvooreen gensin hetbjzonderzulk een heerscher,die
nieuwen aanvaldezerongesteldheid.

door eene gew elddadige omverw erping van

De onderbuikstïphus onistaat gewoonljk den vroegeren staat van zaken zich van het
door schadeljke ultwasemingen en isslechts bewind had meester gemaakt, - alzoo den
zelden regtstreeksbesmetteljk.Menneemtze bezitter eeneraangematigdealleenheerschappj
veelal w aar in den nazom er, den herfst en (tyrannis). Deze laatste is in de 7de en 6de
hct begin van den winter,en zj schjntin eeuw vöôrChr.in veleGrieksclte Staten eene

verband te staan met den waterstand. De tusschenregéring tusschen de oligarchische 0f
slnetstof is waarschjnljk aanwezig in het aristocratische staatsregeling en de dem ocradrinkwater en kan door de lucht worden tie, doordien veelal een eerzuchtig,invloed-

overgebragt.Veelaltastzj gezonde personen rjk en ondernemend aristocraatzich aan het
aanvan middelbarenleeftjd.Menhoudtvooral hoofd stelde van hetonderdrukte volk,zich
den dunnen darm voor den zetelder ziekte; met eene ljfwacht omringde en daarop met
aldaar veranderen de darmvlokken en Peyer- onbeperktewillekeurheerschappjvoerde.Tersche klieren in zweren, die öf genezen öf wj1 alsdan de rjke adel Onderdrukt werd,
gaten maken in den darm en eene buikvlies- zochten de Tyrannen het volk op te beuren
ontsteking veroorzaken. Hierin Juist is het door het handhaven van den vrede, de begroote gevaar van onderbuikstyphus gelegen. gunstiging vanhandelennjverheid,hetstichZelden heeftm en zweren in den dikken darm , ten van aanzienljke gebouwen enz.Er bevonin de maag ofin hetstrottenhoofd,doch steeds
gaat zj vergezeld van ontsteking Van het
sljmvliesderademhalingswerktuigen,en deze
kan gepaard gaan met longontsteking enz-,

den zich trouw ens onder de tyrannen uitstekende bewindvoerders, zooals Pinistratu te
Athene, Gelo en Hiero 11 te Syracuse,PerïclAz te Corinthe, Clisthenes te Sicyon
terwjl ook bj deze ongesteldheid de milt enz., doch 00k deze ofhunne nakomelingen
sterk is uitgezet. Zj begint methuivering, werden veelaldoor den onwettigen Oorsprong

hoofdpjn, gebrek aan eetlust en slapeloos- van hun gezag t0t nieuwe geweldenarjen
heid, en de koorts doet de ligchaamswarmte

aangespoord.Toen alzoo na de volkom eneze-

klimmen t0t 41,50 C..Op eeneaanvankeljke gepraalvan den republikeinschen staatsvorm
verstopping volgt buikloop, terwjl de ljder ln Griekenland de monarchie in hetalgemeen
eene grjze stofontlast.A
'
In de tweedeweek beschouwd werd a1s eene onwaardiqe inrip
vertoonen zich enkele roode vlekken op den ting, geschikt voor slaven, m aar nlet voor
buik.Iù zw areziektegevallen duurtde koorts vrje burgers, verbond men met den naam
t0t nagenoeg in de zesde week,doch bj tyran het denkbeeld van een wreeden, w illigtere verdwjnt zj reeds bj heteindeder lekeurigen heerscher.In dien zin dragen 0ok
derde. H et aantal bezwjkenden &visselt af de personen,door Lysander te Athene belast
tusscben 25 en 5O/
O. Bj een gunstigen keer metde invoering eenernieuwe staatsregeling,
vertoont zich eene zeer langzamegenezing,of den naam van Dertig Tyrannen,omdat zj
er ontstaan naziekten en nieuweaandoeningen hunne magtop eene sohandeljkewjzemisin hetdarmkanaal,die den dood ten gevolge bruikten.In den lateren tjdderRomeinsche
hebben ofalthans de herstelling aanmerkeljk geschiedenis w erden de stadhouders,die zich
vertragen. M en weet t0t nu t0e tegen deze in deverschillendeprovinciën desRjks(260ziekte nietveelanderste doen,dan dekrach- 268 na Chr.) t0t tegenkeizers opwierpen,
tenvan denljderdooreenedoelmatigevoeding desgeljksmetden naam vanDertig Tyrannen
versterken en de koortshitte doorkoudebaden

enz.bestrjden.

bestem peld.

Tyrannusintrepidus Temm.ofkonin-qs-

TYRANNUS INTREPIDUS- TYROL.

53

de naam van een vogeluitde fa- nale gescheiden, de Alpen der Sarca-streek,
milie der Tyrannidae, welke alleen in Ame- van den Nonsberg en de groep der Cima

llpr.g&, i
s

rika gevonden wordt.Htjis 21 Ned.duim Tosa (3249 Ned.el hoog),- en hetgebie;
lang en 36 Ned.duim breed,heettvrj lange, der Alpen van Trente metde MontiLessinij
spitse vleugels, een vrj langen,afgeronden de Alpen van Valsngana (2322 Ned.elhoog),
staart)lange beenen en een dikken,regten, de Fleimser Alpen (met den Cima d'Astaj
aan de punt haakvormig omgebogen snavel. 2693 Ned.elhoog),deFassanerAlpen (met
Hj is van boven donker blaauwachtig grjs den Marmolata, 3495 Ned. elhoog) en de
meteene kuifvan rood-gerande vederen2van

Dolomiet-Alpen ten zuiden van de Drave en

onder grtjsachtig wit, aan den hals wlt en ten w esten van de Etsch (met den Kreuzheeft bruinachtig zwarte slag-en staartvede- kofel, 3091 Ned.el hoog).De voornaamste
ren m:t witte toppen. Deze Amerikaansche dalen zjn er het Inn-, Etsch-, Eisach- en
trekvogel leeft van insecten en vervolgt met Pusterdal, en van de zjdalen noemen Wp
@@
verwonderljken zaoed roofvogels,kraajen, het oetz-, Fleimser-,Fassa-,Grödner-,PaBen katten,vooral wanneer hetwjfjezitte seyer-, Wipp- en Zillerdal. Het noordeljk
gedeelte van Tyrolbehoort t0thetstroomgebroeden.Zjn vleesch iszeersmakeljk.
Tyrol of Tirol,een oostenrjksch kroon- bied van de Rjn en van de Donau,en t0t
land,tevens een oosteljk graafschap,grenst datvan dezelaatste00k hetoosteljk gedeelte
metVorarlberg in het westen aan Zwitserland

van het Pusterdal, wM ruit de Drave zich

land is geheel en al bedekt met gevaarten

Sill- en Zillerbach opgenomen heeft.In het

en door de dalen der Inn en der Etsch in

de Isar,die zich echter weldra op hetgrond-

en Liechtenstein,in het noorden aan Beje- naar Carinthië spoedt.Alhet overige behoort
ren , i
n het oosten aan de Oostenrjksche t0t het stroomgebied der Adriatische zee.De
kroonlanden Sal
zburg, en Carinthië en in Rjn ontvangt uit Vorarlberg de I11 en de
het zuiden aan Italiè,en telt zonder Vorarl- Fussach,terwjlde BregenzerAche zich uitberg op485,35 o geogr.mjlomstreeks780000 stprt in de Bodensee. De Inn bereikt het
inwoners,maarmetVorarlberr op 532,61 En land bj Finstermiinz en verlaathetbeneden
geogr.mjlomstreeks 890000 lnwoners.Het Kufstein, nadat zj de Rosana, de Oetz-,
dernoordeljke,middensteen zuideljkeAlpen noorden van Tyrol ontspringen de Lech en

hoofdgewesten verdeeld, nameli
jk:het gebied van Bejeren begeven.Devoornaamste
gebied ten noorden van den Arlberg van de rivier van Zuid.
ryrol is de Etsch (Adige),
Rosana en de Inn t0t aan de Senlte bj welke aan de linker zjde de Passer, de
Seefeld, met het Bregenzer woud,(metden Eisack en de Avisio,en aan deregterzjde
Mittagsspitz, 2093 Ned. el hoog), de Alpen deNoceopneemten bj Borghetto hetgebied
van het Klosterthal (met den Rothewand, van Venetië bereikt.Daarenboven heeft men
2701 Ned.el hoog), de Algauer Alpen (met er in hetzuidwesten de Sarca en in hetzuidden Mëdelsgabel, 2642 Ned. el hoog), het oosten de Brenta.Van de meren zjn de B0gevaarte van den r
Zugspitz (2901Ned.elhoog), densee en het meer van Garda de grootste,
het Mieminger Gebergte (2695 Ned.elhoogl maar men heeft er 0ok n0g onderscheidene
en de Alpenketen tusschen de Lech en de kleine meren.Erzjn 123mineralebronnen,
ZeS

Inn (met den Parseier,2942 Ned.elhoog), en van deze hebben die van Rabbi1Antholz,
het gebied ten noorden van de Inn, Prax en Obladis, alsmede het Mitterbad in
de Gerlosplatte en de Salsach,metde kalk- het da1 Ulten de meeste vermaardheid. Het
gebergten van het dalder Inn (met den Ed- klimaat van Tyrol iq zeer verschillend,daar
-

ker,2744 Ned.elhoog),de KitzbihelerAl- de centrale bergketen eene klimaatscheiding
pen en het Kaisergebergte (2330 Ned. el vormt.In hetnoorden van deze is het veelal
hoogl. - het gebied der Midden-Alpen tot koud en guur,terwjl aan hare zuidzjde,
aan den Brenner, m et den Raeticon in V0- bepaaldeljk in hetdalderEtsch,de zomerrarlberg (met den Scesaplana,2963 Ned.el hittebjkansonverdrageljk is.Degemiddelde
hoog),denOetzthalerFerner(metdenW eisz- ''iaarli*i'ksche warmte is te Innsbruck + 80C.,
kugel, 3742 Ned.el hoog) en den Stubaier te Bludenz + 81/2oC.,te Lienz + 71/2o Cj
Ferner (met den W ilden Pf
aff, 3598 Ned. doeh te Trente en Bozen + 12O C. In het
lde noorden van Tyrol bedraagt de neêrslag uit
ellloogl, het gebied aan de andere zt
van den Brenner tusschen de Inn,de Salza, den dampkring gewoonljk 88- 122 Ned.duim
de Etsch en de Drave,m et (1e D uxer Alpen in het Jaar, en in hetzuiden van Tyrolon(met den Olperer,3475 Ned.el hûog), den geveer 94 Ned. duim. In de lagere streken

ZillenthalerFerner(metdenHochfeiler,3484
Ned.elhoog),de groep vttn den Riesenferner
(met den Hgchgall, 3371 Ned.elhoog) en
de gevaarten van den Venediger(3674 Ned.
el hoog) en van den Groszglockner (3799
Ned. el hoog), alsmede eenige Tauern, het gebied van het Stilfser Joeh (2756 Ned.
el hoog) envan de Alpen in hetzuidwesten
van de Etsch,metden Ortlerstock (metden
Ortler, 3905 Ned.elhûog) en den Adamello
(metden Presanella.3562 Ned.elhoog),van

van het dalvan de Inn en van hetZillerthal
heeft m en uitm untend bouw land, en in het
da1 der Etsch vindt raen op een vruchtbaren
bodem een Italiaanschen plantengroei.

Debevolking Van Tyrol(nletsrorarlberg)
waaronder22steden);zjbehoortten bedrage
v
an 600/0t0tden Germaanschen en van 380/0
tot den Italiaanschen stam.Nagenoeg alle ingezetenen beljden erdeR.Katholiekegodsdienst, en de ontwikkeling des geestes iser
het voorgaandc gebied door den Pas des T0- Zeer achterljk. T0t de algemeene trekken
is gevestigd in 999 gemeenten (2475 plaatsen,
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van het volkskarakter rekent men er vader- en stoFen,leder,papier,tabakspjpen,stroo-

landsliefde en kerkeljken jver.W egenshet hoeden, houtsnjwerk, handschoenen, kant

nz..en men heefter een levendigen handel,
geringevoortbrengingsvermoqenvandengrond edi
zoeken er ongeveer 33000 lnwonerstjdeljk e bevorderd wordtdooruitmuntendewegen.

of voortdurend hun bestaan in den vreemde, Door het land loopt een spoorweg van Kuf-

terwjlin de laatsteJaren o0k velen verhuisd
zjn naar de Nieuwe W ereld.Deviervolkrjkstestedenzjn er:Trente(17000inwoners),
Innsbruck (16500 inwoners), Bozen (10000
inwoners) en Roveredo (10000 inwoners).
Men bepaalt er zich hoofdzakeljk bjbosch-

stein naar Ala (de Brennerspoorweg)metde

zjljnvan Marburg overLienznaarFranzensveste.Te W örgl ontmoet eerstgenoemdeljn
den spoorweg van Salzburg naar Tyrol.O0k
in Vorarlberg heeft men spoorwegen,en de

gezamenljke lengte der ljnen in Tyrol is

eelt; men heeft er 370/ 490,88 en in Vorarlberg 79.5Ned.mjl.T0t
n veet
bouwlande,
0,47G/o wjngaarden, ho7o,i
lanl de waterwegen behooren er: de Inn van Hall
14,510/0, weiland 29,590/0 en bosch 48,050/0. t0t aan de grenzen (86 Ned.mjl),deRjn

cultuur

Er zjn voortrefeljke Alpenweiden en er van Geiszau t0t aan de Bodensee (5 Ned.
wordt eene groote hoeveelheid uitmuntend mjl) en de Etsch van Branzolltot aan de
hooi gew onnen. In hetzuiden des lands ziet

grenzen (105 Ned.mjl).Daarenboven varen

moerbeziënboomen. Men verbouwt ertarwe,
rogge,gerst,haver,maïs,boekweit,aardappelen, mangelwortels, vlas, hennep, tabak,
cichorei, komkommers enz.j alsmede verschillende soorten van ooft,en in Zuid-Tyrol
abrikozen, perziken, am andelen, citroenen,

Meervan Garda.

men smalle akkers tusschen wjngaarden en er stoomschepen op de Bodensee en op het

HetlandlyrolenVorarlbergwasvöôr1849in

zeven arrondlssementen verdeeldenwerdt0top

dien tjd doorvierstandenvertegenwoordigd,

die derpraelaten,der heeren en ridders,der
burgersen derboeren.Thansheeftmen ertwee
oranje- en granaatappelen,kersen, peren en Landdagenj één voor Tyrol en één voor V0appelen,alsmedevjgen en moerbeziën.V00r- rarlberg.Eerstgenoemde bestaat uitden vorsttreFeljke wjnsoorten zjn er die van Isera aartsbisschop van Salzburg,de vorstbissehopbj Roveredo ende Traminer.In1875leverde pen van TrenteenBrixen,vierafgevaardiqden
Tyrol586000 Ned.vaten wjn.Men heefter der abten en proosten,den rector der unlverrunderen en schapen bj honderdduizenden, siteitte Innsbruck, 10 afgevaardigden uitde
doch het aantal paarden is er betrekkeljk groote grondbezittersj13 uitde steden,mark-

gering.Uitmuntenderassen van koejenzoekt ten en njvere dorpen,3 uitdeKamersvan
men er niet tevergeefs,en de boter-en kaas- koophandelen njverheid en 34 uitdelandemakerj wordter,0.a.door35melkerj-ver- ljke gemeenten,tezamen 68 leden,metden
eenigingen, op eene groote schaal gedreven. gouverneur des lands aan het hoofd.Tyrol
In het zuiden van Tyrol bekleedt o0k de zendtvoorts18afgevaardigdennaardenRjkszjdeteelt eene aanzienljke plaats.De jagtj raad.Met betrekking t0tde Kerk ishetland
tevoren hetmeestgeliefdbedrjfderTyrolers, verdeeld in het aartsbisdom Salzburg en de
kwjnt wegens gebrek aan wild. De steen- bisdomm en Brixen en Trente.Daaronder be-

bokken,wilde zwjnen en herten zjn nage- hooren 269 parochiën en 300kapellanjen
noeg uitgeroeid,en gem zen en reeënbehooren
er tot de zeldzaamheden; slechts hazen en

voorts heeft m en er 87 kloosters m et 1123

monniken en 1162 nonnen.T0tdeinriytingen

vogels zjn er n0g in overvloed voorhanden. van onderwtls behooren er:de universlteit te
In Vorarlberg kweektm en slakkenjen deze
worden des winters in groote hoeveelheid
verzonden.

Innsbruck,13 godgeleerdeseminaria,7 g'ym nasia, 2 reaalscholen van de eerste en 3 van
de tweede klasse, 3 kweekscholen voor on-

De mjnontginning,weleer in hetnoorRen derwjzers en 2 voor onderwjzeressen,eene

van Tyrol eene gewigtige zaak, is er zeer

handelsschool, eene verloskundige school,14

aan het verminderen. Toch verkrjgtmen er ambachtscholen, 6 landbouwscholen,32bjn0g altjd koper-,jzer-,l00d-en zink-erts, zondere scholen (van geesteljken)en 2 bnrasphalt en bruinkolen,benevenseenig zilver, ger-en 1320 lagerescholen met103812schoolvoorts gips! krjt, kwarts, marmer,ser- gaande kinderen van de 114187 schoolpligti-

pentjn, amethlsten, granaten enz. Op het gen.W jders heeft men er 26 openbare en
gebied der ntjverheid onderscheidtzich inzon- 29 bjzondere ziekenhuizen, een krankzinni-

derheid Vorarlberg: - in het zuiden des qengesti
cht,eene kraamzaalmeteen vondelands houdt men zlch,zooals wj reedsop- llngenhuis, 2 instituten voor doofstomm en,4
merkten,met de zjdeteeltbezig,en voor '
t weeshuizen, 83 verplegingshuizen en 667 ar-

overige zjn Innsbruck en Bozen de middel- menhuizen.Er zjn 84 badplaatsen meteen
punten der indugtrie. Men heeft in Tyrol jaarljksch bezoek van bjna26000badgasten;
groote jzersmelterjen, en men vervaardigt de voornaamste zjn: Meran,Rabbi,Levico,
erzeisen,sikkels,naalden,kettingen,sloten, Brennerbad en Schaldererbad.W jdersvlndt
geweren, spjkers, jzeren meubels enz.,- m en er eene onderafdeeling der Nationale
voortsvelerleivoprw erpen van koperen m es- bank (te Innsbruck), eene volksbank (te
sing? aardewerk ,kalk en cement,marm eren Trente), spaarkassen, voorschotbanken, been glazen voorwerjen,buskruid,zeep,kaar- leenbanken, verzekeringmaatschappjen enz.
sen'
2kunstmest,blel',brandewjn,chocolade, De zetel van den stadhouder is lnnsbruck.
snulf, sigaren, katoenen yaren en stoFen, V00r de regtsbedeeling is gezorgd door een
wollen en linnen stolen,llnt,zjden garen hooggeregtshof te Innsbruck, 5 regtbanken
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van eersten aanleg, 6 stedeltjke arrondisse- doorzjnebotsing methet Condlie van C0nmentsregtbanken en 67 kantongeregten.
stanz en met keizer Me-qmnnd(1415)n0g verTyrol werd oorspronkeljk door Keltische meerderde.TerwjlI'
rederikrondzwierfinhet
stammen bewoond,van welke de Raetiërshet gebergte,zochtzjn broederErnstrg4 &iemeest bekend zjn. Ten tjde van Awg%tstus marken zich meester te maken van het land.
werd het door de Romeinen veroverd,en in
de tweede eeuw verschenen er Germaansche
volken. Markomannen, Alemannen Gothen
en later00k Hunnen overweldigden hetland.
Reeds in de 4de eeuw werd er hetChxistend0m verkondigd en hetbisdom Trentegesticht,
weldra gevolgd door het bisdom Seben,later
in dat van Brixen veranderd.Na den va1van

hetAvestersche Keizerrjk kwam Tyrolonder
deheersehappj derOost-Gothen,nawiervernietiging het noordeljk gedeelte des lands
doordeBt
soren (Bejeren)en heizuideljkgedeeltedoor deLongobardenwerdbezet.Daarop
onderwierp Tyrol zich aan de Franken;het
werd in gauen verdeeld en donr Graven bestuurd.Na hetuitsterven derKarolingenwerd

het bemagtigd door de Bejerschellertogen.
Behalve degeesteljke vorstenvan Brixen en
Trente, handhaafden de Graven van Tyrol
huune onafhankeljkheid.Hun burgtwas het
slot Tyrol boven Meran. Reeds sedert 1001
worden graven van Tyrolvermeld,maar de
regelmatige opvolging begint eerBt met Al-

IrdcAfI omstreeks1050.Eenzjneropvolgers,
AlbreehtJF (1202- 1254),verkreeg in 1248
hetgraafschap Andechsin hetdalderInn bj

In 1416 echter kw am eene verzoening t0t
stand tusschen de beidebroeders,enhet'graafschap Tyrolkeerde terug t0thertog Frederik,
die nu met hulp der landbewoners den weer-

spannigen adel tuchtigde. Van dien tjd af
verkregen de steden en de plattelandsgemeenten dezelfde staatkundige regten als de beide

aanzienljke standen, terwjl voorts de v01toojing en bekrachtiging der staatsregeling
van Tyrolen deafschaëngvan hetljfeigenschap aan dezen Hertog worden toegeschreven. Onder zjn zoon Slegmund bloeide de
mjn-ontginning in Tyrol,en dezilvermjnen
van Schwaz leverden onmeteljke schatten.
Deze Vorst is vooral bekend geworden door
den strjd in 1455 dnor hem gevoerd tegen
den bisschop van Brixen,Nieolans van C'
ydl,
wegens de voogdj over het nonnenklooster
SoA enburg in hetPusterdal,een strjd,die
in 1464 onbeslist eindigde. Daar Megmund
geene kinderen had,stelde hj in 1490 het
graafschap in handen van zjn neef,koning
MaœimiliaanJ,diehetaanmerkeljkvergrootte
en t0teen vorsteljk graafschap verhief.F:rdinand 1 verzette zich tegen de Hervorming,
diesedert1522 in hetland bjvalhadgevon-

het uitsterven der hertogen van Meran, die den,dem pte in 1525 den opstand derboeren,
dezen titel a1s markgraven van het aan zee door Miehaël Geiszmayer te Brixen opgehitst,
gelegen Istrië voerden.De overige bezittin- maar moest toch vrjheid van prediking vergen van dit geslachtin Opper-Bejeren,waar gunnen. Eerst in de tw eede helft der 16de
Andechs zichverhiefaanhetStarnbergerMeer, eeuw heeft de regéring van Innsbrack,gein het Nori-dal en in het Pusterdal,werden steund doorden R.Katholieken adel,de Pr0t
loordeHertogen vanBejerenendebisschop- testanten uit Tyrol verdreven. Na den doo;
pen van Brixen in bezitgenomen.Hetgebied vanI'
erdinandI(1564)nam zjntweedezoon,
der heeren van Eppan, zooals het graafschap aaxtshertog Ferdinand, de gemaal van de
Bozen, vielin de 12de eeuw ten deelaan de schoone PMlippine Udlder van Augsburg,de
bisschoppen van Trente,alsook hetgraafschap teugels van het bewind in handen.Daar de
Matrei,terwjlhet Zillerdalreeds sedertde zonen van Pltilippine,de beide markgraven
llde eeuw tot het aartsbisdom Salzburg be- von .Plr.gJl,geene aansprM k konden maken
hoorde. Toen A lbrecltt J'Tr in 1254 overleed, op Tyrol en hettweede huweljk van Ikrd'
lverdeelden zjneschoonzonen,degravenM ein- nand met Anna van A clfll kinderloos w aB
Alr# von Görz en Gebhard von A'
îr#c/
zser.g het gebleven, vielna zjn dood hetland weder
land; de eerste verkreeg de bezittingen der ten deelaan deKeizerljkefamilie(1594),totgraven nan Tyrol, de tweede die der graven dat in 1602Rwdol
f 11 er zjn broederAcHvan zl#ecA#. Niettemin verwierf M e'
%nltard mi
l
i
a
a
n
t
o
t
r
e
q
e
n
t
benoemde. Na zjn doot
l
na den dood van Gebb,ard de geheele erfenis. (1618)werd hj opgevol
gd door grqotherto?
Zjn kleinzoon Hendrik liet eene éénige doch- Leopold,den gemaalvan Claudia de% * :#ia,
ter achter, M argaretha A x lfl.
:cFz, die eerst welke na hetoverljden vanharengemaala1B
huwde m et Johan flcp L'aœemburg en daarna voogdes van haren zoon het landschap bem8t den markgraafLodewiikrt
zzàBrandenbnrv
q, stuurde (1632- 1646).Ztlwerdvervangendoor
oudsten zoon van keizer Lodewqk:en naden hare beide zonen,eerstdoorFerdénand Karel
d00d van haren zoon M elnltard m 1363 het en daarna door Fran,
n &e#wl.#,die in 1665
land afstond aan de hertogen van Op.
sfd?lr?
J7
c. overleed. Met hem verdween dezezjljn van
In 1364 bekrachtigde de Keizer dezebeschik- het OostenrjkBe,
he Huis, en Tyrolwerd weking in het Verdrag van Brqnn, en zj Yverd der uit W eenen geregeerd.Keizer Leopold I
in 1369 00k erkend dpor den hertog van .
PeJ- stichtte in 1673 de universiteit te Innsbruck.
l'
eren.Bj de verdeeling na den dood van her- Gedurende den Spaanschen Successie.oorlog

tog Rudolf IV (1365) vielTyrolten deelaan
hertog Leopold,diein 1386bj Sempachsneuvelde,enbj deverdeelingvan 1406verkreeg
zjn jongste zoon,hertog Frederik TF,het
land m et een gedeelte van Zwaben in een
tgestand van verregaande verwarring,w elke

(1703)ondernam Maœ .
F-Jsw;Ivan .
peï/drep

eene expeditie naar Tyrol,die aanvankeljk
gelukte, maar door de dapperheid van den
Tyroolschenlandstorm evenzoonoodlottigwerd

voordeBejerseheindringersa1svoordeFranschent die onder Vendome uit Italië t0t aan
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Trentewarenopgerukt.In 1803verkreegkeizer weljk,de verhouding van Kerk en school,
l'rans11 de geesteljkevorstendommenBrixen en de geljkstelling derProtestanten wekten

en Trente; maar bj den Vrede van Preszburg werd Tyrolaan Bejeren toegewezen en
den lldenFebruarj1806bjditlandgevoegd
De bemoejing van het nieuwe bestuur met
onderscheidene zakon, die men te W eenen

bj de dericalen in Tyrol,aangevoerd door
pater Greuter,grootmisnoegen.Toen bj ge-

legenheid van een voorstelvan Tintiomtrent
eene herziening der Grondwet de Tyroolsche
vertegenwoordigers in hetHuisvan Afgevaar-

niet aanroerde,hetaanmerkeljk geldverlies, digden verwjten moesten hooren overhunne

door papier veroorzaakt, de invoering van Ultramontaansche gezindheden en hun gebrek
nietlwe belastingen en van de conscriptie,de aan nationaal gevoel,verlieten zesvanhen in
opheëng van Tyrol a1s landschap, zoodat Januarj 1870denRjksdag.Nadatvoortsdoor
zelfs de naam verdwtjnen moest, en vool'
al het patent van 21 Meide Tyroolsche Landde vermindering der feestdagen en der kloos- dag ontbonden wa:,kwam in September een

sters,- ditalleswekte wmveltegen Betje- nieuwe bjéén, wiens clericale meerderheid
ren en bevorderde de geheime aansporing t0t aanvankeljk weigerde, zonder voorbehoud
een opstand,uitgaandevanaartshertogJohann den eed af te leggen,maar toch wegens de
en van Rbrmayr te W eenen. Daardoor ont- beslissende hbuding van den stadhonder von
brandde in April 1809 de volksoorlog onder ZJ:::r eindeljk toegaf en t0tdeverkiezing
aanvoering van Andrlas Hofer,Dpeekbaeher van ledenvoordenRjksraadoverging,waarenz.,en na den ongelukkigen aioop daarvan

werd Tyrolbj den VredevanW eenen(1809)
in drie deelen gescheurd, welke bj Italië,
Illyrië en Bejeren werden gevoegd.Na den
valvan hetFranscheKeizerrjk in 1814werd
hetgeheele land weder metOostenrjkveree-

t0e enkel Ultramontanen werdenaangewezen.
In 1868 bekrachtigde de Keizer het besluit,

volgenshetwelk deTïroolschelandweerniet
verpligt z0u wezen,dlenstte doen buiten de

grenzen van Tyrol,tenzj deLanddag zulks

veroorloofde. In 1872 ontstond een geschil
tusschen de Regéring en den Landdagwegens
gafkeizerIkansaanhetlandeenegewjzigde delteuzevandenrectorderuniversiteitteInnsstaatsregeliny.Tyrolschiktezichmindergoed bruck;volgensqloudegewoontez0uindatlaar
dan de overlge Duitsche Kroonlanden in den een hoogleeraal'in de godgeleerdheid,datwil
nigd, en doorhet patentvan 24 Maart 1816

toestand,doorOostenrjk (ziealdaar)in 1861 zeggen een Jezuïet,a1srectoroptreden,màar
verordend; een adres van de oud-rryroolsche

de minister van Eerediensthad het belet op

partj van 15 Februarj 1861 vroeg zelfs de grond, dat de Jezuïeten geene bevoegdheid
herstelling der vroegere gesteldheid. Tevens
weigerde het Italiaansche zuiden aan den

Landday deelte nemen,en begeerde eene

afscheidlng der Italiaansche gowesten van de
Duitsche.De afkeer des volks van de nieuwe

hadden,een ambtte bekleeden.Daarentegen
w eigerde de clericale meerderheid van den
Landdag,den nieuwen rector Ullmanna1smedelid te erkennen en zorgde doo1'hetafwezig

bljven derleden,datdeLanddag moestgeOrde van zaken nam n0g t0edoordegeljk- sloten worden.Hetgeschilwerdin November
stelling der Protestanten met de R.Katholie- 1873 uitden wegqeruimddoordiendeJezuïeken.Toeh bleef hetadres van den Landdag, ten,volgens den elsch van den minister,den
die op voorstel van den Vorst-bisschop van eed van trouw aiegden aan den K eizeren op

Brixen t0tden Keizerhetverzoek riytte,de diengrondeenambtkondenaanvaarden.Voprts
openbare godsdienstoefening,de vormlng van

kerkeljke gemeenten en het regtop grondbezit aan Protestanten te w eigeren, zonder
gevolg. In de volgende Jaren werden dergeljke manifestatiën van de Ultramontaansche
partj en van hetweerspannigezuiden gedurig
herhaald.In Septem ber 1863 werd het fbest
der soo-larige vereeniging van Tyrol met
Oostenrjk opeeneschitterendewjzegcvierd;
de Keizer zelfvertoefde bj diegelegenheid

noodzaakte de minister van Eeredienst de
Jezuïeten, het nieuwe gebouw hunner orde
te Tramin te ontruimen!en hetisw e1merkw aardig, datheteerstln hetclericale Tyrol
deverordeningen tegen nieuwevestigingender
Jezuïeten werden ten uitvoergelegd.Doorde
nieuw e kieswetvan 1873 werden ook de regten der liberale Tyrolers erkend,en deze be-

toonden zich bj deverkiezingen zo0jverig,
dat 11hunner candidaten naast7 derclericale

te Innsbruck.De invoering der staatsregeling
na den va1van ron S'
cF
lpldrlïz
w vond in 1865in

partj t0t leden van hetHuisvan Afgevaar-

Tyrol weinig tegynstand,omdatderegéring
zich met betrekklng t0t de Protestanten minder vrjgevig betoonde.Immersdoordewet
van 7 April1866 w erd de vorming van Protestantsche gemeenten afhankeljk gemaakt

de Ultramontanen er de meerderheid (36 van
de 68),en in April1875verschenen ereindeljk 00k devertegenwoordigersderItaliaan-

beide zuideljke arrondissementen van Tyrol
een afzonderljk bestuur, doch daarmede was
de Italiaansche partj n0g geenszins voldaan.
De nieuwe Oostenrjksche staatsregeling van
1867 vond geringen bjval in Tyrol,waar de
Landdag in een adrenvan 1M aartmetkracht
jverdevooreenezelfstandigeplaatsin deM0-

clericale partj aanleiding t0t eene demonstra-

digden werden benoemd.Niettemin behielden

sche gedeelten. In 1876 gafde stichting van
twee Protestantsche gemeenten,welke men
van den Landdag. 00k schiep men voor de vruchteloos had zoeken te beletten,aan de

tie. Nadat den 9den Maarthaar leider,graaf
Brandis, eene verklaring had voorgelezen,
w elke een protest behelsde tegen de herzie-

ning derkieswet,den Rjksraad,devoorloopige onderwjswet en de vorming van Pr0testantsche gemeenten, verliet de clerieale
narehie. De wetten van 1868 over het hu- partj dezaal)endevoorzitterverklaardeden
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Landdag onbevoegd om een besluitte nemen, salië werd,verdreven en zich naar Attica bewaarna deze den volgenden dag door den gaf,maarvervol
jen:0ok ditland moestverminister van Binnenlandsche Zaken gesloten laten,zoodathj zieh verstrooideen nieuwe
werd. Ook in het zuiden openbaarde zich woonplaatsen opzocht op LemnosjImbros en

wederdegeestvan verzet,en zjnevertegen- aan dekustvanItalië,waarhj ziehgevrees;
woordigersverlietenden Q6stenJunj 1877het en berucht maakte door zeeroof.De Grieken

Huis van Afgevaardigden,omdat hetverlan- echter gaven 00k aan de Etruscera den naana
gen naar meerdere zelfstandigheid voor hun Van Tyrrheniërs en aan hun land dien van
land niet bevredigd werd.Dit geschiedde na- Tyrrhenië.De sage vermeldt,dat Tyrrhenlu,
dat in den aanvang des jaars de Landdag de zoon van Atys, koning van Lydiëyderontbonden was en de nieuwe verkiezingen 42 waarts is getrokken en aan het land en het
clericalen tegen 26 liberalen hadden geleverd. volk zjn naam heeftgegeven.- Naardien
Toen werd een liberaal,Bossi-lnedrigotti,door stam draagt dat gedeelte der Middellandsche
den Keizer t0t voorzitter van den Landdag Zee, hetwelk tusschen de zuidwestkust van
benoemd.De clericalen vernieuwden den l7den Italiö en de eilanden Corsicà, Sardinië en
April hun protest tegen de godsdienstlooze Sicilië gelegen is,den naam van Tyerheensolte
school, maar namen deelaan de werkzaam- Zee (Mare Tyrrhenum ,ofTuscum).Daarin
heden van den Landdag,totdat hetvoorstel heeft men de Golven van oaëta,Napels, Savan de Zuid-ryroolsche afgevaardigden, om lerno,Sant'Eufemia en Gioja.
aldaar een afzonderljken Landdag teverorTyrtaeusNeen vermaardGriekschdichterj
denen, op den 15den Mei werd afgewezen, geboren te Athene of te Aphidnae in Attica,

dewjl gemeld voorstelbljkbaar in verband leefdeomstreeksdejaren 685- 668vöôrChr.
stond met de woelingen der partj,diehet in den tjd Van den tweeden Messenischen
XItalia irredenta''aan het koningrjk Italië 00rl0g.Men vermeldt,dat de Spartanen,bewiltoevoegen.
zorgd over den aooop van den strjd,het
akel te Delphi raadpleegden en den raad
Tyrone,een graafschap in deIerschepro- or
Ontvingen, van de Atheners een aanvoerder

vinme Ulster, heeft eene oppervlakte van

59,3 D geogr.mjl.Demeren,moerassen en te Vragen. Deze zonden hun Tyrtaeus die
veengronden beslaan er420/0van den bodem. wegens zjn vredelievend karakterweinighoop

Niettemin is het, met uitzondering van het schonk op eene overwinning,m aartoch door

oosteltjk gedeelte bj hetmeerNeagh,berg- zjne volharding, door sjn wjzen raad en
achtig en rjk aan fraaje natuurtooneelen, door zjne geestdriftwekkende krjgsliederen
zoodatvele reizigers zich derwaarts begeven. aan de Spartanen eenebesli
ssendezerepraal
De voornaamste bergketens zjn er:deSlieve- bezorgde. Zooveel is zeker. dat de llederen
H ough,de Lengfeld en de Larrughon,ende van Tyrtaeus eeuwen lang door de Spartaanhoogstetopjen:de Sawel(679 Ned.elhoog) sche Jeugd werden gezongen.Zj bestonden
en deBesslfell(542 Ned.elh00g).Onderde gedeeltelj
-k uit elegieën en gedeelteljk uit
talrjke kleine rivieren zjn er de Foyle en anapaestlsche krjgsgezangen.0ok te Athene
deBlackwaterdebelangrjkste.Demoerassen en op Creta werden zj verspreid.Driedaaren veengronden zjn er ongeschiktvoorden van benevens fragmenten van andere liederen
landbouw ,maar de overige gekleelten onder- zjn bewaard gebleven en behooren t0t de
scheiden zich door eene Ongemeene vrucht- fraaiste stukken derGriekschedichtktmst.Zj
baarheid,zoodater alle vruchten worden ge- zjn Opgenomen in de mpoetae lyrici graed
kw eekt, w elke in Ierland te huis behooren. (3dedruk,18671''van Bergk.

Ook delft men er steenkolen.De bevolking,
T yrus,in hetH ebreeuw sch Sor,eenevan
die in 1851 nagenoeg 252000 zielen telde, de vermaardste steden dex Oudheid,was met
was in 1871 totruim 215000verminderd.M en Sidon de grootste en rjkste zee-en kûopstad
houdt er zich vooralbezig m et landbouw en van Phoenicië:Ztj1ag 200 stadiën of38 Ned.
veeteelt,terwjlde ngverheid er zich bepaalt mjl van Sidon en werd als de dochter van
tot eenige katoen- en vlasspinnerj.Ook de deze beschouw d, hoew el de Sidoniërs haar
handelis er van weinig beteekenis.D ehoofd- niet hadden gesticht.D e oudste stad verhief
stad is Omagh en van deze loopt een spoor- zich op het vaste land en was van geringe
w eg naar Londonderry.
beteekenis?totdatin de lode eeuw vö0r
' Chr.
Tyrosine (C9H11NOs)vindtmen in som- koning H %ram , de vriend van Dalid en 8amige dierljkeweefsels,vooralkn deleveren lomo,de beide lage rots-eilanden aan dekust
in de klieren van den buik.Zj ontstaatmet door aanplem ping vereenigde en hier eene

leudne bj de verrotting van eiwithoudende havenstad deed verrjzen, welke eerlang de

stoFen (bjv.in oude kaas)en bj debehan- mededingster werd van Sidon.De Tyriërs

deling van deze,van w0len hoorn met ver- bragten eeneaanmerkeljkeverbeteringm den
dund zwavelzuurofmetbjtendealkaliën.Zj scheepsbouw en wisten des nachts hunnen
vormt dunne, kleurlooze naalden.lost op in koers naar den stand der sterren te regelen.
kokend water, niet in alkohol en aether, Zj bezochten nietalleen alle kusten derMidgeeft bj snelle verwarmiug phenol,en met dellandsche Zee, maar drongen ook door in
smeltende bjtende kali paraoxybenzoëzt
lur, den Atlantischen oceaan en haalden tin uit

azjnzuur en ammoniak.
Brittannië en barnsteen van de noordeljke
Tyrrheniërs (TyrrheniOfTyrseni)isde stranden van Gallië.Heteiland,waarop Tynaam van een Pelasgisehen volksstam , die

rus zich verhief, was slechts 1600 schreden

reedsvöörden Trolaanschen OorloguitThes- verwjderd van den vasten wa1en hadeen
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omtrek van slechts5300 schreden (22stadiën), ontstonden geene nieuwe; en de taal bleef
weshalve men genoodzaaktwas huizen met nagenoeg uitsluitend die der geringere klas5 of6 verdiepingen te bouwen.Aldaarbevond sen1 totdat in het midden der 18de eeuw
zich een aloude tempelvanHlraells(Melkart), vaderlandlievende en geleerde mannen haar
werwaarts de koloniën telken Jare kostbare in bescherming namen en in 1776 een leergeschenken zonden.Salmanasserbelegerde het stoel in de Tzechische taalte W eenen en in
eiland gedtlrende vjfJaar,nadathj destad 1793 te Praag werd opgerigt.Hetaantalletop hetvaste land bemagtigd had)en Nebuead- ters i
s verschillend naar gelany men de genesar zelfs13jaàr,zonderdatpen vanbeiden accentuëerde klinkers aldan nletbeschouwt
het vebrj
o*I
ver
sd
se
u.
sToen Aleœander na de Zege- als afzonderljke letters;in heteerste geval
praal
(333 vöôr Chr.)in Phoenicië heeftmen er42.Schoon de taalnietuitmunt
trok, weigerde Tyrus,de poorten te openen door welluidenheid,zachtheid of kracht,bevoor den overwinnaar, zoodat deze haar be- vat zj een grooten rjkdom van wortelsen
legerde en na een zeventalmaanden innam , verbuigingsvormen on onderscheidt zich door
doordien hj zjn leger langs een in zeege- juistheid van uitdxtlkking en een keurigen
worpen dam derwaarts voerde.Deze dam is grammatischen bouw. Goede spraakkunsten
vervolgens dooraanslibbing breedergeworden ztjn geleverd door Negedly (1804 en later),
en heeft alzno de landengte gevormd,welke Dobrovsky (1809 en later),Trnka(1.
832,2dln)
thans heteiland metden vasten wa1verbindt. eninzonderheid doorKattala(1854)en w00rDe gtad is later gedurende 14 maanden bele- denboeken door Rank (3de druk,1874)on

gerd doorAntLqonws.IndedagenderRomein- Jovdan(3dedruk)1875).

De Tzechische letterkunde heeft zich reeds
sche heerschappj behield zj harevrjheid en
hare eigene staatsregeling,bloeide door han- vroeg ontwikkeld.Zj leverde in den tjd der
delen njverheid (vooraldoor hetleverenvan Hussieten vele godgeleerdeqeschriften,maar
metalen voorwerpen,geweven stoFen en Ty- kwam na denslagbjden W lttenBerg(1620)
risch purper) en werd dool'keizer Sevee'
ss nagenoeg t0tstilstand.Na hetjaar1820 echverheven t0teene Romeinsche kolonie.Gedu- ter begon zj op nieuw te bloejen. Haar
rendedeKruistogten waszj eenevestingen eerste tjdperk loopt van de vroegste dagen
steeds in handen der Kruisvaarders.Frederik t0t Hùss (800- 1460). Men vindt oude proe-

Jycràceodyl &verd ill 1190 aldaar begraven. ven van Tzechische dichtkunstin het rGriinrlaar reeds het vol
gende Jaar saaakten de berger handschrift''1 datafkomstig schjntuit
Mohammedanen zich van haar meester,0n de 9de eeuw ,en in het olföniginhofer handonder deTurkscheregéring kwam zjinver- sohrift'1vermoedeljk uitde 13deof14deeeuw .
val. Het hedendaagsche S0r beslaat slechts Men heeft voorts tlit dit tjdperk ridderver-

e
en derde gedeeltevan hetvoormalip eiland halen,sagen,eene rjmkroniek,fabels,keren telt eenige honderden ellendige hulzenmet keljke liederen en mysteriën,- voortsop
5000 inwoners. De haven isverzand,en het het gebi
ed van hetproza vertalinqen uitden
merkwaardigste gebouw is er de Kruisvaar-

Bjbelen na de stichting derunlversiteitte
Praag (1348) wetensehappel/ke verhandelinTyrwhltt (Thomas),een uitstekend En- gen,bjv.van Thomas rtzizStitny (geboren in
gelsch letterkundige,geboren den Q6stenMaart 1325),eene proza-kroniek van Pribik Tllkcfll
1730 te Londen, studeerde te Oxford, be- van Hradenin (1380), vertalingen van de reiderskexk,lfkomstig uit de 12de eeuw.

kleedde itl 1761- 1767 de betrekking van se- zen van M anderille en M arco Polo en eene

eretaris iflhet LaqerHuis,in 1784 dievan Boheem sche regtsgeschiedenis.- Hettweede

curator van het Brltsch Muséum ,en overleed tjdperk loopt van Hksstotaan den slag bj
den 15den Augustus 1786.Hjleverdecritische den W itten Berg (1410- 1620). Daarin ontas.%, waardoor
noten op eenereeksvan Griekscheschrjvers stonden de geschriften van H '

(Pseudo.orpheus Jlvrz
'
widdd,z/lutarchns,J?Jbrins, z
gfrclo, Isaews, Aristlkeles enz-) en
schreef: oconjedurae in tragicos graecos
(1821)''. 00k bezorgde hi
j uitgaven Van de
BPoems stlppqsed to have been written at
D
ristol (1778)' en van de pcanterbury tales
(17T9ze
8,chl
24slnc)
''va
Chen
aueelret
.terkunde. De
he
tn
aal

de taalaanmerkeljk ontwikkeld werd.Voorts
bragt onder W ladisla%s 11 de geleerde BoAI:Jt
ZI,
:vanZoùkoznïfzeeneaanzienljkeboekerj
bjéén.Erwerden krjgsliederengedichtdoor
prins Hynek t
ht
zl Podiebrad (1452- 1491),en

Tzechische taal,0ok Czechischeen Boheemschtglcfzli.
scFze genaamd, is een tak van den Slaw ischen taalstam en Niordtvooralin hetbinnenland van Bohem en, en Moravië, in de

leverden, benevens den bisschop der B0:ftz?dieverheemsche Broeders Johanneszfzsqlt

omstreken vanTropgau eninOpper-Hongarje

door ongeveer 7 mlllioen zielen gesproken.

Zj iste geljk methetBoheemschevolk(550
na Chr.) ontstaan en heeft lang haar oorspronkeljkenvorm bewaard.Denhûogsten trap
van bloeibereikte zj in de 16deeeuw ,terwjlsedertde 17dedeDnitsche taalermeer

van de overige dichters dier dagen noemen

wj Heslow (1555- 1626) en vooral Slmon

spmpicki (f 1622), die beiden hekeldidltep

.

hevene kerkeljke liederen schreef. Behalve
de prozaschriften van Huss vermelden wj in
dit tjdperk die van Hilariu8 Zifopleric/
d,
Peter OâWcïcài(1390- 1460)enLueas(14581528). Eene Tzechische vertaling van het
NieuFe Testamept deed Lupac in 1475 in
hetllchtverschjnen en dievan den geheelen
Bjbel in 1488, - Jaj tot 1620 werden 15
bjbelvertalingen in het Tzechisch ter perse
gelegd. Van de regtsgeleerde schrjversnoe-

en meer veld won. De meeste Tzechisehe
boeken werden a1s kettersch afgekeurd; er men wj:VidorqnOprldlodvan Fdb#,Ctibor
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ex Gmb-k, Tobitsol
ta% en Kddin. 0p het chisch en Duitsch,terwjlzich tevenseene
gebied der historie heeft men werken van vereeni
ging vormdet0tversyreiding vanTzeo
nbekende Jaarboekenschrjvers(1378-1527), chischegeschriften.A1sschrjveronderscheidde
voorts van Adam Fdldq
sllrïs (1546- 1599), zich na 1820 vooralJosepltJ'
ll.g-Jll:. Van

Bartos(i 1535J,Ottersdorf(1500- 1583),Va- de dichters van dittjdvak noemen wj KolellrHajekrlAlLiboean(1495- 1553),Johannes lar, W ladislaus Ozdbkofzldky, Vadan XJA J
.Pl
gApdllf
m(1523- 1571),VaelanWreztzv(1560- (1791- 1864),VlastimilAcelcri
yf(1797-1833),
1619),Zerotin(1564-1636)enPaqvoeki(1540- Vaeelc(1866- 1869),Vinarieki,M arek,Cltmé1614). AardrjkBklmdige geschmften werden Jdp,s/d, Péeek, A '
pll,'
y (1785- 1849)) Voed
geleverd door Séegmwnd '
pcl P'
aaov (1520- (1803- 1871), Marek (1801- 1853)9 Kalina
1584),Loblcowifz (1493),Milronûtz (1591)en (1816- 1847), Maelta (1810-1836),Jaromir
Polzie (1598), - en t0t de letterkundigen Erben (1811- 1870), R'
abes (1814- 1853) en
van dittjdperk behoorden GregorAklà:
f
/Jeleny Harllcek (1821- 1856).Drama's werden ge(1540-1614), die de werken van Cleero ver- leverd door Stepanek (1783- 1844),Kliepera
taalde,Siegmwnd A'
rzllw Jeleny,de schrjver (1792- 1852), Tyl (1808- 1856), Machacek,
van een rluexicon symyhonum''van deGriek- TfxriAlylly,M ieovee en vooral Kolar (geboren
sehe,LatjnseheTzechlsche enDuitschetaal, in 1812),diebehalveoorspronkeljkedrama's

en Piseeki, de vertaler van Isôerates. Voorts eene vertaling leverde van den rFaust'' en
leverde Johannes .
flo p.
sll'
?
zl eene Tzechische van stukken van Sl
takspere.O0k schreef T1l
syraakkunst(1571),en men heeftnatuurkun- onderscheidene romans.Eene nieuwe Tzechldlge werken van Ht
fek en Zaluzanski.- Het sche dichtschool, ontstaan ill 1848, wordt
derde tjdperk loopt van den slag bj den vertegenwoordigd door W enzel tgfxlc (geboren
W itten Berg t0t aan de afsc,
haëng van het in 1814)envooraldoorViteslanS'
clec(1835-

Tzeehisch in de school (1620-1774). De 1874),alsmede door Bol-mll Janda (1831nederlaag in bovengenoemden veldslag en de 1875),G'
ustar.
P.
9#:ren AdolfAe.
##xk.Onder

Dertigjarige 00rl0g belemmerden de ontwik- de dramaschxjvers bekleedt Emanuël.
po.
sderFz

keling der Tzechische letterkunde,bevorderden eer verwildering dan besehaving en vernietigden de welvaart. De oudere Tzeehische
boeken werden zooveel mogeljk opgespoord
en aan de vlammen prjs gegeven. 00k de

den eersten rang. Voorts heeft men zich be-

tjverd, de dichterljke meesterstukken uitden

vreemde in het Tzechisch over te brengen.
O0k de geschiedenis vindt er uitstekende be-

oefenaars,zooals:Pelcel,ScAgfcrik,Palaeky,
taalgeraakte in minachtingeneindeljk werd Gis#8y,Tomek,Ireeek enz-,terwjlvoorts de
deze door keizer Jozef 11 uit de schoolen taalkunde, de regtsgeleerdheid, de wjsbepleitzaalverbannen.Hierdoorontstond echter geerte en de natuurkunde niet worden verbi
j vaderlandlievende Bohemers o0k eene re- geten.De geschiedenis der Tzechische letteradie,zich openbarende in de Tzechische ge- kunde eindeljk werd behandeld door Proschriften van Komensky (Comenius),dieuit- Aczkc in zjne pMiscellaneen derBöhmisohen
Btekende gedichten en eene voortrefeljke und M:hrischen Literatur(1784)'',doorJungvertaling der Psalmen leverde,- voorts van -l%d (1825) en vooral door Ire
eek (1874),
Panl zgkclc,die eene kerkgesehiedenisschreef terwjlSabi
n
a
(
f
1
87
7
)
z
i
c
h
b
j
d
e
beideeerste
in 10deelen'van DrazovenvanPaulszgfrlsd/lty tjdperken beyaal
e en Sembera (1869)levensdie te Amsterdam zjne rRepublica Bojema,1 schetsen van Tzecdhi
scheletterkundigenschreef.

in het licht zond.W ijders s/
zhreefgraaf WïIlem J
gpczt
lcfc(1572- 1652)een uitgebreid historisch werk in 14 deelen, terwjl Thomas
.P:
:ï.J (1629- 1680) en Johannes Beckovsky
kronieken schreven. - Het vierde tjdperk
eindeljk loopt van 1774 t0top onze dagen.
De onderdrukking der Tzeehische taal door
de regéring wekte grootmisnoegen,hetwelk
bleek in het Duitsche geschrift:nErinnerungen iiber einen hochwichtigen Gegenstand

Tzetzes (Johannes), een Grieksch taalkundige en dichter uii de12deeeuw ,werd

geboren te Constantinopelen schreef:pAntehomerica, Homerica et Posthom erica'',w elke

door Bekker in 1806 zjn uitgegeven,voorts:

))Chiliades'', in hetlicht gezonden door Kieslin.q (1826),schol
ia opdegedichten van Hovdrf:d en Heslodus en op den rplutus''van
Aristôphanes,alsmede een enmmentaar op de

DAlexandra''van M copheon.
Tzemisces (Johannes), een keizer van
XDissertatio apologotica linguae slovenieae'' het
Oost-Romeinscherjk!geboren omstreeks
(1774)'' van graaf I'
rans A'iz/.
sk:
!/ en in de
van Frans Peleel. D e belangstelling in de

het Jaar 925 in Armenië, streed met goed
Tzechische taal nam t0e bj het onderzoek gevolg tegen de Arabieren! ondersteunde
der oude Tzechische geschiedbronnen door NieepltorwsT/zpcc:bj hetbekllmmen van den
Gdlcd/lfu Dobner (1719- 1790),die eene ver- troon, maar deed hem den llden D ecember
eeniging stie'htte, w elke in 1784 de m oeder 969 ombrengen op aansporing van Tkeopkania,
werd van hetKoninkljk Boheemsch Genoot- welke hj vervolgens naar het eiland Prote
schap van W etenschappen. In 1193 w erd verbande, waarop hj zelf zich meeBter
l/elcelbenoemd tot hoogleeraar in de Tzechi- maakte van het bewind. Hoewel losbandig
sche taal te Praag,terwjl Dobrovsky,met van gedrag,regeerdehj metzachtmoedigheid
grooten jver de grondslagen legde voor eene en regtvaardigheid, overwon de Boelgaren.
degeljke spraakkunst. Voorts werd in 1818 versloeg in 971 den Russischen grootvorst

d00r graaf Sternbevy een Nationaal Musêum
gesticht, hetwelk eerlang door de uitgave

Rwaetoslaw, heroverde geheelSyrië,metuitzondering van Jerusalem ,en overleed in 976,

gevolgd werd van een tjdschriftin hetTze- vermoedeljk donrvergiftiging.
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TZSCHIRNER-UBIQUITEIT.

Tzschirner (Heinrich Gottlieb),een verdiensteljk Protestantsch godgeleerdejgeboren
den 14den November 1778 te Mittweida in
Saksen,werddiaconusinzjnegeboorteplaats,

voorts pprotestantismus und Katholicismus

aus dem Standpunktder Politik (1822;4de
druk, 1824)'', - en sDas Reaktionssystem
(1824;2de druk, 1825)''.Met k
%töltdlLn rediin 1805 hoorleeraar in degodgeleerdheid te geerde hj het pArchiv fiir alte und neue

Wittenberq,ln 1809te Leipzig,in 1815te- Kirchengeschichte'',- metdezen en met FJvens superlntendent aldaar, in 1818 domheer ter het sKirchenhistorische Archiv'' - en
van het hoogstift M eiszen, en overleed den met Keil en Rosenmûller de pAnalekten'',17den Februarj 1828.Zjne qeschriften onder- en alleen sedert1822 het rMagazin fiir Prescheiden zich dooreen vrjzlnnigen geest.Hj diyer''.Na zjn dood verscheneneindeljkzjne

leverde een vervolg opde pltirehengeschichte'' D&orlesungen iiber die christliche Glaubens-

van Rehröekh (d19 en 10,1810-1812),-

lehre (1829)''.

U is de twintigste letter van ons alphabet Hannover (1823)''en pueber die Finanzen

en de vjfde klinkletter.Bj het uitsjreken
daarvan maakt men de klankruimte ln den
mond z00 groot mogeljk, terwjlmen met
vooruitgestokene lippen eene kleinerondeopening vormt.Bj de Duitschers en Italianen

des Königreichs Hannover (1834)''.Hj studeerde te Göttingen, Berljn en vervolgens
wederom te Göttingen in de regten,werd in
1854 auditeur bj de regtbank, erlangde in

1857 den rang van doctor in de regten en
heeft de onveranderde l den klank van oe, vestigde zich a1s privaatdocentte Göttingen.
en deze bestond reeds voor datletterteeken, In 1862werdhjerbuitengewoonhoogleeraar,
toen de Romeinen het alphabet overnamen in 1863 secretarisderlandbouwvereenigingen
van de Grieken in Beneden-ltalië;zj gaven in 1865 redacteur van het slournalfiir Landdaaraan tevens de beteekenis van w.De let- wirtschaft''.In laatstgenoemdjaarechteraanterteekens l en r waren voorts alleen in het vaardde hj debetrekking van gewoon hooggeschrift onderscheiden,maar nietin de uit- leeraari
n hetRomeinsch regtte Marburq en

spraak,welke l (0e)ofw kan zjn.Eerstin sedert1871vertegenwoordiythj dezetlnlverde m iddeneeuwen ontstond verschil van uit- siteitin hetPruissische Huls der Heeren.Bespraak tusschen l en r.00k thans n0g heeft halve talrjke verhandelingen in tjdschriften
vl den klank van '
tv, w anneer de q m et de leverde hj:murber den Satz:IpsoJure eomkrachtvan k er vöör staat.In ons Vaderland pensatur (1858)M,- lrDie Lehre von den unis de klank van l zeer verschillend naarm ate theilbaren Obligationen (1862)'', - pueber
zj lang is,eene lettergreep sluitofi1leene die rechtlichen Grundsiitze des Viehhandels
lettergreep aan de w voorafgaat,zooals.qw'
ttr, (1865)'
'
, - pzur geschiehte der benannten
dflrds, d.w , of kort zjnde door een mede- Realkontrakte aufRiickgabe derselbenSpedes
klinker (behalve w) gevolgd wordt,zooals in (1870)'' - en pueber die usucapio pr0 mann'
ut.- Op Franschemunten beteekent'
lI,dat cipato (1870)''.
zj tePau geslagen zjn,enin descheikunde U biërs is de naam van een Germaansch
is U het teeken van nraniwm.00k komtzj volk,dat in den tjd van Caesarden reyter
in Latjnsche geschriften voor en beteekent oevervan de RjnbewoondeendeSicanbrlërs
dan urbs (de stad Rome),veelalmetbjvoe- t0t zuideljke naburen had.Het was ergeging c (conditae),alzoo:na destiehting der vestigd van de Sieg totaan de overzjde van
stad Rome.

de Lahn en zocht,meerdanaùdereGermaan-

Ubai(De),o0k Ubahy en Itonama gehee- sche stammen,de vriendschap derRomeinen.

ten, eene rivier in de Zuid-Amerikaansche
republiek Bolivia, ontspringt in het Departement Santa Cruz onder den naam van Parapiti, stroom t noordwaarts) vormt de Lagune
van Ubai, draagt gedurende haren verderen
100p de namen van Sara en Ubaien stortop
de grenzen van Brazilië zich uit in de Gua-

Voortgesttlwd doûr hunne naburen in het00s-

ten en zuiden,nameljk door de Suëven,ver-

htlisden zj in de dagen van A%bgustus0q iast
van Agvippa naar den linkeroeverder rlvier.

Behalvedehoofdstad ColoniaAgrippina(Keu-

len) bezaten zj Bonna (B0nn),Antunnacum
(Andernac'
h),Rigomagus (Remagen)enonderpore (Itenez).Zj heefteenelengtevan 1350 scheidene ltasteelen.Ten laatste smolten zj
zamen metde Franken.
Ned.mjlen isgrootendeelsbevaarbaar.
Ubbelohde(August),eenverdienstelgkbe- Ubiquiteit (alomtegenwoordigheid) is de

oefenaar van hetRom einsch regt,w erd gebo- naam van het leerstuk van Lnther, datbj
9 in,
ren den 18den N ovem ber 1833 te Hannover, de viering van het avondmaal OAH#JI,

waar zjn vader Wilhelm Ubbelohdezich Ook meten onderhetbrood(in,cum etsubpane)
reedsbekendhadgemaaktdoorzjnewerken: tegenwoordig is. Over dat leerstuk, welks
)Statistisches Repertorium iiberdasKönigreich volgelingen nbiqgboten werden genoemd,is in
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den tjd derHervorming en n0g lang daarna jaar 1650,doch keerde weldra derwaartstehevig gestreden.
rugyen overleed aldaar in 1672of1673.AanU cayali (De),eene van de voornaamste vankeljk was hj een volgeling van Jan
bronrivieren van den Amazonenstroom ,ontspringt onderden naam van Ap%vimaeineene
lagune aan den Cerro de Vilafro in de Peruviaansche provincie Canas,ontvangt de Rio
Pachachac'
a en de Rio de Pampas,alsmede

#r:?z.gt
j!, maar schilderde later meer in de
maniervan Itubens.Op de stukken van dezen
.

schilderde htjwe1eenshetlandschapvan den
achtergrond, terwjl omgekeerd Rubens de
landsehappen van Uden we1 eens metfguren

de Ri0 Mantaro (May0),baanteen we4 door stoffeerde.Xen vlndtfraajestukken vanhem
de oosteljkeCordillera,vereenigtzich ln een te Dresden!Parjs,Madrid,Antwerpen,Pedal,meteendigtkeerkringswoudbegroeid)met tersburg,Mlinchen,Brusselenz.

de Urubamba(Vilcanoto,Vilcomayu,Yucay), U dine, eene Italiaansche provincie in het
verkrjgthierop den naam van Ucayali,ont- landschap Venetië, ligt bj de grenzen van
vangterwjdersdePachitraen stortna vele oostenrjk en teltop 116,79 D geogr.mjl
kronkelingen t'genover Nauta zich uitin de ruim een half millioen inwoners (1876).ln
Maranon.Zj ismeerdan 2200 Ned.mjlljng het'noordeljk gedeelte1 waar de Paralba zich
en over hare halve lengte voor stoombooten

bevaarbaar.

U chatius,eenverdiensteljkoostenrjksch

ter hoogte Van 2690 Ned.elverheft,loopen
de Alpen boogsgewjsdoorhetlandenzenden
Onderscheidene uitloopers na3r het zuiden,

artillerie-oë cier, #eboren teTheresi
enfbld in waarzj zich in eeneruime,vruchtbarevlakte
Neder-oostenrjk ln 1811, ontving zjne 0g- verliezen,welke naar de kust in slibgronden
leiding aan een gymnasium ,trad in 1829 ln en lagunenovergaat.Debelangrjksterivieren
dienst en was geruimen tjd werkzaam in zjn er: de Tagliamento, de Livenza en de
het natuur- en scheikundig laboratorium der Stella.Men verbouwt er tarwe, maïs,rjst,

Oostenrjkscheartillerie.In 1841 zag hjzich wjn, hennep, vlas,oljven en kastanjes,geplaatstbj de geschutgieterj,werd in 1861 voorts is er de veefokkerj,de visscherj en
majoor en in 1814 generaal-majoor,en was de zjdeteelt van veelbelang.De inwoners
de uitvinder van eene ontploffende zelfstan- zjn erEinkewerklieden enzoekengedurende
digheid, van genitrifceerd zetm eel bereid. een gedeelte van het jaar werk buiten de
Belangrjk waren voortszjneOnderzoekingen provincie.Denjverheid bepaalterzich bj de
over het geschut, zoodat weldra U chatlus- vervaardiging van zjden en katoenenstoFen,
kanonnen van staalbrons werden ingevoerd. loajerj,brouwerj,hetsnjden in hout!pot00k deed hj in 1875ringgranaten vervaardi- tebakkerj en hetvervaardigea van papleren
gen.Hj werd dan 00k in den stand dervrj- van metalen voorwerpen.- De koofhtad
heeren opgenom en en t0t 1id benoem d van de Udine l
igt,d00r wjnçaarden omgeven,aan
den spoorweg van Trlëst naar Venetië, is
Keizerljke Académievan W etenschappen.
goed
gebouwd
en heeft met hare muren en
Udem ans (GodefridusCornelis),een Nederlandsch godgeleerde? geboren te Bergen- torens een indrukwekkend voorkomen. In
0p-Z00m vermoedeljk ln 1582,wasreedsin haar midden verheft zich een aanzienljk
1599 predikant te H aam stede en Burgt en kasteel, in 1577 gebouwd, weleer de zetel
later te Zierikzee.In 1607zag hj zich,op van den patriarch en thans eene gevangenis.
verzoek van prins M awrits, met W alaeus en Aan den voet van dit gebouw heett men een
Tri-qlandgeplaatstbjdeHervormdegemeentete plein met een zuilengangjalsmede een stand'
sGravenhage.HtJwasassessoropdezeeuwsche beeld van de godin des Vredes, aldaar geSynode van 1618 en werd vanhieratkevaar- plaatst ter gedachtenis van den Vrede van
dlgd naar de Nationale Synode te Dordrecht, Campo Formio. Tot de voornaamste gebouwaarhj zich een jverigvoorstanderbetoonde wen behooren er wjders: de Romaansche
der Calvinistische leer,en in 1630 zonden de domkerk, de kerk van San Giovanni, het
Algemeene Staten hem naar'sHertogenbosch, aartsbisschoppeljk paleis (met eene fraaje,
dixe beschilderde zoldeom aldaar onderwjs te geven in de leer der door GLovanni da U'
Hervormden. Hj overleed in Januarj 1645. ring en fresco'svan Tiepole),hetpalazzopubVan zjne talrjke geschriften noemen wj: blico (van 1457),deschouwburg,en verschilrE en schoon tradaet van de uytnemendheyt lende andere paleizen. Hetcam po santo van
van een Christen mensche enz.(1611):'- Udine is eene der schoonste kerkhoven van
Corte ende duydelycke verclaringe over het Europa. Deze Btad is de zetelvan een preHoogeliedt Salomo enz.(1616)''
,-- pllemels fect, van een aarstbisschop en van een paar
beleg, dat is geestelycke mannen van oorlo- regtbanken;voortsisereenetechnischeschool,
gen om den hemelin tenemenenz.(5dedruk, een lycéum , een aartsbisschoppeljk gymna1658)/'1- mllet geestelyck compastegen de sium en seminarium en meer dan ééne lnstelMennonisten(1646)''1- rDiscoursover'tIange ling van weldadigheid. Het aantalinwoners
h
ayr(1643)''- en rlletrechtegebruyckvan bedraagterbjna 30000,en dezehouden zich
des Heeren Avondmaal/'.
bezig met het bewerken van zjde,metde
Uden (Lucasvan),eenberoemdlandschap- vervaardigingvan leder,hoeden,metalen voorschilder en graveur,geboren den 18den octo- werpen?handschoenen,wjnbouw enz.Inhare
ber 1595 teAntwerpen,ontving onderwjsin nabjheid ligt het dorp Passerino met het
de schilderkunst van zjn vader,werd erin kasteel van den laatsten doge van Venetië,
1626 of1627 in hetgenogtschap van schilders waar Bonaparte zjn verbljfhield gedurende
opgenomen,verlietAntwerpen nmstreeks het de vredesonderhandelingenvanCampoFormio.
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De naam van Udine komt eerst voor in de
lode eeuw. In de 13de eeuw vestigde de pa-

triarch Bertolderzjn zetel,enin1445onderwierp dezestadzichaanVenetië.Sedertdepest

van 1515 en 1656 is zj nietwedert0thare
voormalige grootheid opgeklommen. Na den

en ill 1829 te Diisseldorf,nam in 1863 zjn
ontslag en keerdeterug naar zjnegeboortestad,waarhj den15denFebruarj 1875overleed.Van zjnedrama's:pAlexanderundDarius (1827)''
1- lsDasEhrenschwert(1833)''
1
DRosamunde(1833)''
.- en sDie Babylo-

opstandte Venetië in 1848verlietzj dezjde nierin Jerusalem (1836)''wordtinzonderheid
van Oostenrjk,noodzaaktede bezettinghaar dit laatste zeergeroemd.Van zjne overige
te Ontruimen,maar werd weldrana een bom- geschriften vermelden wj:pBlicke in das
bardement van eenige ureû Tveder door de DiisseldolferKunst-undKiinstlerleben(1839Oostenrjkers ingenomen. In 1866 werd zj 1841j2d1n)'',- rEhrenspiegeldesdeutschen
metVenetiëingeljfd in hetkoningrjk Italië. Volks und vermischte Gedichte (1842)'',en
Udvarhely , een comitaat van Sieben- de romans: pAlbrecht Holm (1851- 1853,7
biiryen,aldaar gevormd in 1876 en door de d1n)'', - rDer Bruder der Braut (1860, 3
comltaten Maros-rroxda, Csik, Haromszek9 dlnl''- en rEleazar(1867,3 dln)''.
Groot- en Klein-Kokel Omgeven en door de

U èlle nf Welle is de naam van eene aan-

Koke
,ne
tel
pt
mj
1 l10bes
500pr
0oei
indwo
rts.oHe
ruim 62 D qeogr. zienljke rivier in Centraal-Afrika.Zj werd
bestuur is ln de llen 19den M aart 1870 door Sel
tweinfwrth ontdekt en bevindtzich ten noorden van Afoensa
evU
enzoogenoemde stad qevestigd.

eberlinger See Is de naam van een

in hetMonboettoeland op 3040'N.B.en 28010'

een middeneeuwsch voorkomen,5kerken,een

rivieren, de Kibalien de Gadda,welke van
de Blaauwe Bergen afdalen.Op deplek,waar

gedeelte derBodensee(ziealdaar).Aan haren 0.L.van Greenwich,alwaar genoemde reioevel'verheftzichhetstadjeUeberlingen met ziger haar overschreed.Zj ontstaatuittwee
grootziekenhuis,eenestadsboekerjvan30000
deelen, eene waterleiding,eene hoogere bllrgerschool,eenenjverheidsschool,een kabinet
voor natuurljkehistorie,een weeshuis,eene

Seltweinjirtk haar aantrof, was zj ongeveer

250 Ned.elbreeden 4 t0t41/:Ned.eldiep;
zj kxonkelde er in eene westeljke rigting
klokken-en jzergieterj, eene brandsyuiten- voorwaartstusschenalluvialeoeversterhooyte

fabriek, veel wjnbouw ,eene bad-inrlgting, van 7 Ned. el. Het water der rivier beglnt
stoomvaart, eene groote vruchtenmarkt en in Apriltewassentenzjvertoontziehdaarna
omstreeks 4000 inw oners. Bezienswaardig is alseen waterrjke,krachtigebergstroom.Vo1er de groote kerk m et 5 beuken,veelkunst- gens Sehweinfwrth vormt zi
j den bovenloop
gewrochtenençenezwareklok,- hetstadhuis van de Sjari,welkezichuitstortin hetTsadmetfraaisnjwerk in houten de stadskanse- m eer, maar Rtanley houdt haar voor den bolarj. Deze stadheettein dedagen derOud- venloop der Aroewimi, welke zich met de
heid Iburinga; zj behoorde in de midden- Congo vereenigt.
eeuwen t0t het hertogdom Zwaben en werd

U elzen , eene arrondissementshoofdstad in

in 1268 eene vrje rjksstad.In den Dertig- de Pruissische landdrostenj Liineburg, ligt

Jarigen Oorlog werd zj in 1632doorBernl
tard op de Liineburger Heide aan de Ilmenau en

lms W dmar veroverd,in 1634 door de Zwe- aan de spoorwegen van H annover naar Ham den onder H orn te vergeefsbelegerd,in 1643 bt
lrg en van Bremen naarBerljn.Men heeft
door de Zweden geplunderd, in Mei 1644 er 4 kerken en kapellen,eene hoogere bur-

doordeBejerschetroepennaeenebelegering gerschool, een hospitaal, eene jzergieterj,

van vierm aanden ingenom en en in 1647over- onderscheidene fabrieken,veel vlas- en tuingegeven aan de Zweden, die haar na den bouw ,aanzienljke veemarkten en ruim 6000
Vrede van Miinsterontruimden.In 1803 werd inw oners.

zj toegewezen aan Baden.
U eberw eg (Friedrich),eenverdiensteljk
beoefenaar der wjsbegeerte en geboren den
Qzsten Januarj 1826 te Leichlingen in RjnPruissen,studeerdeteGöttingenenteBerljn,

Ufa ofOefa,een gouvernementvan Oostteljk gedeelte van hetgouvernementOrenburg
Rusland, in 1865 gevormd uithet noordwes-

en van dit laatste gescheiden door eene berg-

keten van den Oeral, telt og 22121/4de o

en w erd in 1851 leeraar aan eene school te geogr.mjl omstreeks11/
2millloen inwoners.
Elberfeld, daarop privaatdocent te Bonn,en D e Kama scheidtin hetnoordw esten dit gouin 1860 buitengewoon en in 1867 gewoon vernement van W latka en ontvangta1szj-

rivieren de Bjelala en de Ik,van welke de
eerste bevaarbaar is en wederom eenige belangrjke zjrivieren heeft. In het westeljk
gedeelte wisselen boschrjke heuvelstreken af
met vruchtbare dalen, terwjl hier en daar
00k steppen en Veengronden voorkom en.Afen
1877)''.O0kbekroondedeAcadémievan W e- vindt er 290 kleine zaeren,en van dezezjn
tenschappen teW eenenzjn geschrift:pueber de Airkoel, de Kondrakoelen de Karatabyk
die Echtheit und Zeitfolge der Platonischen de voornaam ste. Deze wateren bevatten veel
visch.Het zuidwesteljk gedeeltev% ditgouScU
hriften(1861)/'.
echtrltz (Friedrich von), een verdien- vernement wordt doorsneden van de Obslj
steljk drama- en romandichter,geboren te Syrt. In het oosten van dit gew eBt verheft
Görlitz in 1800, studeerde te Lelpzig in de zich het zuideljk Oeralgebergte,dat uit drie
hoogleeraarin dewjsbegeerteteKönigsberg,
waar hj den 9den Junj 1871 overleed.Hj
heeft zich bekend gemaakt door zjn ,System der Logik (1857;4dedruk,1874)M en
vooral door zjn rGrundrisz der Geschichte
der Philosophie (1863- 1866,3 dln;5dedruk,

regten)aanvaarddein 1828 een ambtte Trier ketens bestaat5totde hoogste toppen behoo-
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ren er de Joerma (840 Ned.el),de Taganai den aanvankeljk door koning Mtesa goed

(1204 Ned.el) en de Iremel(1543 Ned.el). ontvangen, m aar pater Lourdelbehield er de
Men vindt er jzer,goud en edelgesteentenj overhand, zoodat de Engelschen het veld
en hetvastelandsklimaatis erindebergstrèek moesten ruimen.
guur. Voorts heeft men er uitmuntende wei-

den en veelbosch,nameljk in hetnoorden

naaldhout en in het zuiden linde- en eikeboomen. Men verbouwt er in het noorden
rogge en haver,en in hetztlidentarwe,gerst,
gierst en boekweit. De bevolking bestaat er

hoofdzakeljk uitBasjkiren en Russen,enmen
heeft er daarenboven Tartaren,Tsjeremissen,
Tsloewasjen, Teptjaeren) Mesjtsjeraeken en
W atjaeken, onder welke zichn0g Heidenen
bevinden, terwjl de Mohammedanen er de

U hl
and
gol
ino zie (Iherardesea.

(Johann Ludwig),een Z00r Ver-

diensteljk dichter en letterkundige,geboren

den 26sten April 1787 te Ti
ibingen, bezocht
aldaar het gymnasium en de universiteit en
legde er zich t0e op de regtsgeleerdheid en

op demiddeneeuwscheletterkunde.Hjbewoog
zich in de rigting der romantische school en

plaatstereedsgedurendezjn studententjdgedichten in tjdschriften en almanakken. In
1810 volbragthj eenereisnaarParjs,waar
Christenen in aantalovertrefen.Tot de voor- hj in de groote bibliotheek de oud-Fransche
naam ste bedrjven behooren er: landbouw , en midden-lloogduitsche handschriften bestuvee-en bjenteelt,mjn-ontginning,houtvelling deerde.Na zjn terugkeerwjdde hj zichmet
en de jagt.Voorts verkrjgt men er goud, weerzin aan de regtspraktjk.Metongemeene
jzer@en koper,en laatstgenoemde tweeme- geestdriftbegroettehjdenbevrjdingsoorlogen
talen worden er op eene uitstekende wjze deed kortdaaropeen bundel:pGedichte(18154
bewerkt. De bosschen leveren er scheepstim- G0ste druk, 1815)''in het llcht verschjnen.
merhout, boombast, potasch, pek, teer en Zjne verzen geven getuigenis van een di
ej
houtskool. De handel is er nagenoeg uitslui- gevoelvoor de schoone natuuren onderschelhheidenlevendigheid.Voorts
tend in handen der Tartaren.- De evenzoû den zichdoorfrisc'

genoemde hoofdstad,aan den voet van den schreef hj de drama's: pErnst Herzog v0n
Oeral. aan de Bjelajaen aan den mond der schwaben (1819)*' en pluudwig 4er Bayer
Ufa qelegen,isdezetelvan een Russischen (1818).'. Door zjn geschrift:pWalther v0n
aartsblsschop en van den oppersten moeftider der Vogel
weide(1822)''maakte hj zich beMohammedanen in Rusland;men heefter011- kend als een uitstekend beoefenaar der midderscheidene kerken enmoskeeën,eennonnen- deneeuwsche letterkunde.en in 1829 zag hj
klooster,een gym nasium ,eensem inarium van zich benoemd t0t hoogleeraar te Tiibingen.
geesteljken,eene kweekschoolvan Tartaar- Hier was hj met grooten bjvalwerkzaam j
sche onderwjzers,eenejaarmarkt,welke 10 maar toen de regéring hem de vergunning
dagen duurt, en omstreeks 22000 inw oners. weigerde, zitting te nemen in de Kamer der
Deze stad werd in 1547 gesticht brandde in Standen,legde hj reeds in 1832 zjn hoog1759 bjna geheel af, had in 1816 w ederom leeraarsambt neder.Daar hj sedert zjn geveel Tan de vlammen te ljden,maar heeft lukkigen echtmetEmilie Tsdckr (depunbezieh a1s hoofdstad van het gouvernement in kannte'' in zjne gedichten) onbezorgd kon
leven,verdeelde llj zjn tjd tusschen zjne
denJongsten tjd sterk ontwikkeld.
U ganda of Oeyanda, een voor weinige staatkundige en letterkundige werkzaamheJaren naauweljksbj naam bekend rjk in de den.In 1839 legde hj zjn mandaatneder,
binnenlanden van Afrika en wélop den noor- maar de beweging van 1848 bragthem weder
deljken oever van het Oekerewe-meer (Vic- op het staatkundig tooneel. Hj werd afgetoria Nyanza),strektzich oostwaarts uittot vaardigd naar de D uitsche Nationale Yergaaan deNjl,omvatdaarenbovendelandschappen dering,behoordeertotdelinkerzjde,stemde
Oesoga,Karagweh en Oesoei,alsmedeOeniaro, er tegen heterfeljk Keizerschap,bleefopzjn
en heefteeneuitgebreidheidvan 1500 D geogr. post t0taan de ontbinding van dat ligchaam
mjl. Het land is er heuvelachtig en zeer be- en vergezelde het Rompparlemept naar Stuttvallig en alleen in Karagweh bergachtig.M en gart. In 1850 evenwel begaf hj zich weder
meent,datde inw oners,M ganda ofW aganda naar Tiibingen,om erzich uitsluitend bj wegeheeten,uithetoosten overdeNjlderwaarts tenschappeljken arbeid te bepalen.Inmiddels
zjn getrokken,om er in ouden tjd een groot had hij pUeberden Mythus van Thor(1836)''
rjk,Kittara genaamd,testichten,datlater en rAlte hoch-und niederdeutscheVolkslieder
in vervalgeraakt,maar thansin U gandaher- (1844,2 dlnl'' in het licht gezonden. Algerezen is.Koning M tesa voerterdenschepter. meen geacht en bemind, maar afkeerig van
Datrjk isslechtsdriemaaldool'Europeanen alleopenbare huide,sleethjeenzegenrjken
bezocht;nameljk:doorSpeke(1862),kolonel ouderdom ,en overleed te Tiibingen den l3den
Long (1874)en Stanley (1875).Zjbeschrjven November 1862.Zjnegeschriften,wuronder
het landschap a1s fraai en vrue.
htbaar en de zich zjne voortrefeljkevoorlezingen overde
bevolking als zachtmoedig en kinderljk.Men geschiedenis der Duitsche dichtkunst bevinverbouw t er bananen, ko@ tabak,suiker- den, verschenen in 1866- 1869 in 8 deelen
riet,maïs,bataten,yamsen boonen.In 1879
verscheen er de Fransche zendeling pater
Lourdelmet een reisgenoot,om erde R.Katholieke, en eene uitgelezene schaar van Engelsche zendelingen onder Wilson10na er de
Protestantscheleerteverkondigen.Beiden wer-

onder den titel:rschriften zurGeschichte der
Dichtung und Sage'', en in 1872 verrees te

Tiibingen een standbeeld tezjnereere.
Uhlefeld (C0r;z, graaf), een Deensch
edelman,geboren den loden Junj 1606,verkreeg door zjn huweljk met eene dothter
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van koning Cltrintiaan JF van Denemarken

gewapend en veelalt0t aan dezemetdonzige

grooteninvloedenaanzienljkewaardigheden. vederen bedekt zjn, en door zeer zachte
Hj werdrjkshofmeester,poogdenadendood vederen. Hoewel sommige van deze v0ge18
van Cltrintiaan IF de troonsbeklimming van bj'dag vliegen en zeergoed zien,behooren
I'rederik 1I1 te beletten, maakte zich gehaat zj meestalt0tdenachtdieren.Zj voedenzich
door zjne aanmatigingen en nam , beschul- gewoonljk metkleinezoogdieren eninsecten,
digd van een aanslag op het leven des K0- vliegen zonder gedruisch te maken en slapen

nings,devlugtnaarZweden,dathjt0teen bj dag in holle boomen, rotsspleten enz.Zj
ooriog tegen Denemarken ophitste. Na den ztjn overdegeheele Aarde verspreid.Hunne
VredevanRoeskildewerdhjinzjneambten ejeren zjn nagenoeg bolrond en wit van
en bedieningen hersteld, verliet na de invpering der absolute monarchie Denemarken op
nieuw ,en overleed in Zwitserland den zosten
Februarj 1664.

kleur. Deze familie heeft twee afdeelingen,
die der kat-nllen ofgladkoppen en die deroor-

gemeente te M agdeburg en geboren den 27sten
Februarj 1799 te Köthen,studeerde te Halle
in de godgeleerdheid en was achtervolgens

krans van opstaande vederen van het overig
gedeelte van den k0p gescheiden.met zwarte
oogen en een geelachtig witten snavelen rosse,

in 1824 predikant te Diebzig btJ Aken,
in 1821 te Pömmelte bj Schb'nebeck en in
1845 bj deCatharina-gemeenteteMagdeburg.
Hj gafaanleiding t0t de bjeenkomsten der

grjs gemarmerde vederen;dezevogolwordt

beschouwd, maar kwam wegens zjne vrjzinnige prediking in botsing methet kerkbegtuur,zoodathj in 1847geschorstwel'
d.In
hetzelfdeJaarverliethj zjnkerkgenootschap
en trad op alsleeraarvan de vrjegemeente
teMagdeburg.In diebetrekkingleefdehj in

en leeft hoofdzakeljk van mulzen; - de
bosoh-ldl (Strix aluco), met een dikken k0p,

f
zilds.T0tdeeerstebehooren:dekerk-uil(Strix
:ammea),ter grootte van eene woudduifjmet
U hlich (Leberecht),de stichterdervrje een hartvormigaangezigt,denslujer,dooreen

00k in 0ns Vaderland aangetroFen en toeft

er liefstintorensen.
bouwvallen,slaayfoverdag op balken ofin digteboomen,vllegtbj
Protestantschevrienden,werdalshaarstichter nacht, l
aat dan een krassend reluid hooren
kringen om de groote oogen, roestkleurire
vederen met bruine vlekken en donkerbruln

gemarmerdevleugelsphjleeftin debosschen,

voedt zich met muizen en doet des nachts
gedurige onéénigheden met de overheid en z
(S
jt
nrixh01 geschreeu:v klinken;--de sfeen-uLl
werd meermalen voor de regtbank gedaagd.
noctua), veel kleiner dan de V00rNiettemin waszjn wandelonbesmet.In 1848 gaande twee soorten,breed en platvan k0p,

zag hj zich afgevaardigd naar de Nationale metbreede,ligtgeleoogkringen,grjze vedeVergadering in Pruissen en behoorde aldaar ren met witte vlekken, vullbruine staartvet0thetlinker centrum.Hjoverleedden23sten deren en witte, zwartgevlekte buikvederen;
Maart 1872.Zijn )Sonntaqsblatt''WaS alge- 00k deze voedt zich vooral metmuizen;meen verspreid,en van zlne geschriften noe- en de sneeuw-l
dl (Strix nyctea),de grootste

menwj:pBekenntnisse(184544dedruk1846)'', soort, wit van vederen met bruine halve-

ben
rsendschrei

an das deutsche Volk

(1848)'',- pDieThroneim Himmelund auf
Erden (1845)'',- pDasBiichleinv0m Reiche
Gottes(1845)'',- sSonntagsbuch (1858)'',en eenr autobiographie (1870)''.
Uhrlch (Jean JacqnesAlexis),een dapper
Franschgeneraal,gebprenden15denFebruarj

maantles, met een zwarten snavel en gele

oogkringen; deze vogel bewoont de noorde-

ljke gewesten en komtbj 0ns zelden voor4
hj vliegtzoowelbj daga1sbtinachtenvoedt
zich met sneeuwhoenders,hazen en viscb.-

T0t de tweede afdeeling teltmen den Ul
t%

(Bub0 maximus)derDultschers,een prachti1802 te Pfalzburg, werd in 1820 luitenant, gen,grooten vogel,- hetkldnei!%e
' (Otus
nam in 1823 deelaan den veldtogtin Spanle, scops) uithetzuiden van Europaenz.- In
diende sedert 1834 in Afrika,werd in 1148 het dageljksch leven geeft men den naam
kolonel,in 1852 brigade-genernal,voerde in van uilen o0k aan groote,dikke soorten van
1855 vôör Sebastöpolbevelover eene garde- nachtvlinders,w elke t0t de familie der B0mbrigade,in 1859 onder prins Napoleonover bycidae en Noctuidae behooren.Deze hebben

eene infanterie-divisie, zag zich In 1867bj
de reserve geplaatst en werd in 1870 kommandantvan Straatsburg.Hj verdedigdedeze
stad gedurende zeven weken opeenewakkere
wjze, maar zag zich eindeljk genoodzaakt
tot de overgave.Daar hj deswege gelaakt
werd,gafhj in 1872zjne rDocumentsrelatifsjy siègede Strasbourg''in hetlicht.
Ullen ofsiepeln,zieAllium.
U llen ofnaclttroofrogeln vormen eene afzonderljke familie uitde orde der roofvogels
en onderscheiden zich door een grooten kop,
door oogen, welke beide naar voren zjn ge-

een sterk beschubd,somtjds van eene kuif
voorzien borststuk en een kegelvormig ofvan

boven eenijzinsplatgedrnktachterljf.Hunne
gprieten z)n gewoonljk borstelvormig,doch
o0k welmetharen bezetofqekamd;de zuiger is doorgaanslang,en de llptastershebben

aan heteindeeen zeerkleinlidje,terwjlhet

vooryaande lid lang en platgedruktis.Het
ljflsmeermetschubben dan metharen be-

dekt en de vleugels liggen in de rustdakpan-

vormig over hetljf.De voor-en achtervleugels zjn door een vlcugelhaakle en lusje met

elkander verbonden,en de poppen liggen gekeerd, d00r een korten, sterk gekromden, woonljk in de aarde verborgen.
schier geheel onder de vederenverborgen bek ,
Uilkens (JacobusAlbertus),een verdiendoor groote neusgaten,groote gehoorgaten en steljk volksschrjverovernatuurkundeengekrachtige popten, die met groote klu uwen boren te W ierum in de provincie Groningen
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den lsten Mei 1772, gtudeerde te Groningen, derlandtgche kerkeljke geschillen (1633)''promoveerde er in 1795 in de wis-en natuur- e
nUolye
rkeljkehistoriën (1646)''.
kunde en werd ereen halfJaarlaterbevortenhage is de n= m van een district
derd t0t candidu t in de godgeleerdbeid.Een der Britsche Kupkolonie in het zuiden van
Jagrdaarna gafhj zjn opsteloverdenther- Afrika.Hetgrenstin hetzuiden aan den Ocemometer in het licht, schreefin acht dagen aan,in het weBten aan Geprge Counly,in
tjds zjn rNatuurkundig schoolboek''
, door het noorden aan Graaf Reinet en Somerset
deMaatschappj t0tNutvan '
tAlgemeenmet en in het oosten aan Albanpcounty. Het
gou; bekroond, en aanvaardde in 1798 een heeft eene oppervlakte vah omstreeks 9000

beroep nMr Eenrum. Hj schreef: pKorte
schets der natuurkennis (1799)'',- rRedevoeringen over de volmaaktheden van den
Schepper (1810- 1815)'',- pKortnatuurkundig schoolboek (1804)'',- rverhandelipgen
overdevoordeelenvanhetonweder(1808)n,bBeschrjving van de merkraardigste voortrengselsdernatuur(1807)',- sschoolboek
over de natuurljke historie (1807)'',- rDe
katechismus der natuur van Martinetverkort
ennagezien (1812)'',- pverhandelingoverhet
nut der inseden (1812)'',- r'
rechnologisch
handboek (1809- 1819)'',- en sschoolboekje
overtcchnologie (1810)''.Nadathj erzestien
Jaar als predikant was werkzaam geweest,
zag hj zich in 1815 benoemd t0thoogleeraar
in de wis-en natuurkunde aandehoogeschool
te Groningen en gafer in 1819 een ollandboek voor vaderlandsche landhuishoudkunde''
in hetlicht.Een beroep naar de hoogeschool
te Leiden weeshjin 1822 van de hand,en

L geogr.mjleni:gedeelteljk bergachtig en
woest,gedeelteljkvruchtbur.Aandekustvindt

men erdeAlyoa-baaien deSt.Francis-baai,
en tot de rivleren behooren er de Gamtoorrivier en de Zondagsrivierj welke echter niet

bevaarbaar zjn.De naam is afkomBtig van

de
ncommissaris-generaalJaoob2leJM- UitenAJ#e de A idf, ln 1802 doorhet bestuur der
Bataafsche Republiek derwaarts gezonden.

Landbouw ,veeteelt en visBcherj zjn erde
voornaamste bronnen van bestun! o0k worden er steenkolen, jzer,l00djkoper enz.
gevonden.De voornaamste plutsen zjn er
e
enehoofdylaatsvan denzelfden naam aan de
Zwartkop-rlvier en. Port Elisabeth aan de
westqjde der Algoa-baai.
U lt- en invoer van een land noemtmen

het geheel der voortbrengselen, welke vandaarnaareldersen vaneldersderwaartBwordt
gebragt.In 1877 bedroeg de waarde van den
uitvoerin 0ns Vaderland 5411/sdemillioengul-

en,en dievan deninvoerbjna751millioen
ovU
erleedteGroningenden 3ostenMei1826. d
gulden.Op sommige artikelen van uit-ofvan

ltenbogaert(Johannes),wiensnaam op

verschillende wjzen wordtgespeldjwerdgeboren te Utrecht den llden Februarj 1557.
Hj behoorde t0teenRoomsehgezindgeslacht,
maar de prediking van Duéfhuo bragt hem
t0t de hervormde leer,waarop hj zich naar

invoerzjn belastingen gelegd (uit-eninvoerregten).Ditisin0nsVaderland geregelddoor

dewetvan 15Augustus1862(Staatsblad170),
waarin de volgendehoofdbegingelen zjn aan-

genomen: afschaëng van alle uitvoerregten,
Genève begaf om zich voo1'te bereiden voor behalve op linnen en katoenen lompen ter

hatpredik-ambt.Na zjnterugkeeraanvaardde bescherming van de papierfabrieken,- vrjhj in 1584eenberoepteUtrecht,maarwerd stelling van grondstofen en van dieartikelen,
in 1590 om staatkundige redenen ontslagen. welke aan de schatkigtBlechtsgeringe inkomVan de verschillende beroepenjwelke thans sten opleveren,- i
nvoerregtenvanQt0t30/0
t0them kwamen,gafhjgehooraan datnaar voor die fabrikaten,welke tevens als grondst
o
len
kunnen
di
enen
- invoerregten van
'sGravenhage, waar hj op verlangen van

Lonoede Colkly nuendano0kinhetFransch 50/0voorvolledigefabrikaten,- hoogereinpredikte en hofprediker werd van prinsM an- voerregten voor artikelen,welkemetaccjng
gïfz..Bj het ontstaan der Remonstrantsche belast zjn, - heëng naar de waarde a1s
geschillen koos hj de zjde van Arminéus, regel. Het heFen van uit- en invoerregten
wiens benoeming tot hoogleeraar te Leiden wordtgewoonljk dienstbaar gemaaktaan het
hj sterk bevorderd had.Zjnerigtingbezorgde bevoordeelen van enkele voortbrengers ot'verhem echter, vooral door toedoen van zjn bruikers en is, uit een staathuishoudkundig
ambtgenoot Rosaeus,vele onaangenaamheden. oogpunt beschouwd,doorgaansin strjd met
De Prins nameljk begon meer en meer over hetalgemeen belang.Ongerjmd isvoortshet
te hellen totde zjde der Gomaristen,zoodat premiestelsel,waarbj eene geldeljke belooUitenbogaert zich in 1618 genoodzu kt zag ning wordt toegekend aan den uitvoer van
zjn ontslag te vragen,ja,nadegevangen- artikelen van inlandsche njverheid, terwjl
neming van Oldenbarneveldtzich naarhetAnt- bovenal de onhoudbaarheid iB gebleken van
werpen te spoeden.Na deuitspraakderDordt- hetBchaalstelsel,nameljk van eenebelaBting
scheSynodejverdehjmetmondenpenvoor op de buitenlandsche granenj die te hopger
de belangen der Rempnstranten, keerde in was naarmate de marktprjsderbinnenland1626 naar hetVaderland terugen aanvaardde sche granen daalde.W j weten,datin 1879
onder FrederLk A'
dltfrïk in 1631 het leeraars- in Duitschland niettemin de invoerregten op
ambt bj de Remonstrantsche gemeente te verschillendeartikelen verhoogd zjn,zoohet
'sGravenhage,waar hj den 4den September heet,om de illlandsche njverheid tebeseher1641 overleed.Van zjne talrjkegeschriften men, doch in werkeljkheid om meer geld
vermelden wj slechts:prractaetvan 'tambt aan de schatkist te bezorgen. - Te voren
der overheydt in saeken van religie (1610 en w erden ook doorvoerregten geheven, m aar
laterl''1- soorspronk en voortgang derNe- deze zjn terbevordering van den vrjen hanXIV.
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delafgeschaft.Deentregôtsdienen om tezûr- oorzaak te zoeken in kwaadsappigheid,welke
gen,.dat de doorvoer nlet herschapen worde bj d! behandeling moetbestreden worden.
in frauduleuzen invoer.
Ultspaqjel ot'jrmament,zieRemel.
Uiterste w il,zie Testament.
Ultterduk (Jurjen), een verdiensteljk
Uitlegkunde, zie Eœegese en Hermeneu- Nederlandsch wiskundige,geborenteoudkerk
fiek.
in Friesland den loden December 1781,geUitm iddelpuntigheid ,zie Ellips.
noot uitstekend lager onderwjs,legde zlch

U itrusting (De)van den soldaatbestaat voorts t0e op de kennis der oude talen,stuuit zjne wapenrusting,kleeding, draagbare deerde van 1798 tût 1803 te Franeker,zag
w apens, medegevoerde gereedschappen. ran- zichinlaatstgenoemdJaarbenoemdtotleeraar
sel,patroontasch,broodzak,veldiesch,kleine
kookgereedschappen en poetstuig, - en die
van eene troepenafdeeling uitalle wapenen en
allen voorraad, w elke niet door de soldaten

in de wis-, sterre- en zeevaartkunde ten behoeve deradelborsten op 'slandsoorlogsfregat

DEuridice''bj Fejenoord,eerstmetdenrang

van opperstuurman en kort daarna metdien

gedragen worden, eindeljkbehoorent0tdie van luitenant-ter-zeejbleefwerkzaam bj het
van hetleger de grooteproviand-en munitie- instituutvoor marine te Enkhuizen,doch zag
reserven,develdhospitalen,pontontreinenenz. zich bj de opheëng van ditlaatste in 1812
Uitscheiding (excretio). A1debestand- buiten dienstgesteld.In 1813 en 1814woonde

deelen van hetdierljk ligchaam zjn aaneene hj te Franekeren waslandmeterbjhetkagestadige stofwisseling onderworpen.W at de daster,werd in 1815 taxateur van turfin de
voeding er aan toevoegt,w ordt allengs ver- veenderjen van Oldeberkoop, W olvega en
bruikt en wederom uitgestooten,enm engeeft
aan dit laatste den naam van uitscheiding.
Ilit verloop heeft vooral plaats onder den
invloed der zuurstof, welke door de longen
opgenom en en m ethetb'toed doorhetgeheele
ligchaam verspreid w ordt.H ierdoor ontstaat
een zekeregraad van oxydatie.De uitgescheidene bestanddeelen splitst men in stikstofhoudende en niet-stikstofhoudende. T0t de
eerste behooren: hippuurzuur, inosinezuur,
piszuur, kreatine, kreatinine,ureum ,de extradief- en de kleurstofen, de ammonia en
destikstof,- en t0tdeniet-stikstofhoudende:
zuringzuur, koolzuur, water, phosphorzuur
en zwavelzuur. Niet alle bestanddeelen der

Sonnega, bekleedde van 1816 t0t 1820 de
betrekking van ontvanger derindirecte belastingen te W olvega en ontving in laatstgemeld

Jaar eene aanstelling t0tcontroleurder veenderjen in Overjssel,Gelderland,Noord-Brabanten Limburg.In 1822werdhj controleur
der belastingen te Enschedé,in 1832 te B01sward, en in 1834 wederom controleur der

veenderjen in Overjssel,GelderlandenNoord-

Brabant.Te Steenwjk gevestigd, werd hj

aldaar op den llden Apnl 1845 op eene ver-

raderljke wjze omgebragtdooreen ellendeling,dien hj korttevoren alseen onwaardigen ambtenaar uit '
sLands diensthad doen

verwjderen.Vanzjnegeschriftennoemenwj:
uitscheidingen zjn voortbrengselen der stof- XInleiding t0tdekegelsneden (1810)'',- en
wisseling, daar vele, met hetvoedselinge- nHerleiding van den schjnbaren afstand van
voerd,hetligehaam verlaten zondareene om- twee hemelligchamen totdenwaren (1840)''.
zetting te ondergaan,zooals:water,dem eeste Van zjn uitgebreid en voorzekerhoogstmerkzouten, koolzuur, de kreatine en gedeel- waardig werk: rWiskundige beschouwi
nqen
teljk de kreatinine.Door de nieren wordtde der wetten van hetevenwigt en de beweglng
urine afgescheiden.Langsdelongenontwjken derligchamen''isin 1830 een prospectusversleehts stoFen in gasvormigen toestand,ter- schenen,doch de uitgave bj gebrek aan deelwjldoor de huid zoowelvloeistoFen als gas- neming achtergebleven.
Uitvoerende m agt!zie Eœee%tLe.
sen worden verwjderd.DestoFen,die langs
Uitw asem ing (persplratio)ofhaid-%itwahet darmkanaal het ligchaam verlaten, zjn
gedeelteljk overbljfselen van voedingsmidde- seming, 0ok w el, voor zoover de stolen in
len.gedeelteljk nietopgeslorptebestanddee- gasvormigen staat het ligchaam verlaten,ozllen der galen derafseheidingsproducten van zigtbare lïf'
?zltz.sd-l.t
/ (perspiratio insensibilis)
het darmkanaalen epitheliumcellen.Zj be- genaamd, heeft plaats door verdamping van
honren dus slechts gedeelteljk t0tde voort- water uit de buitenste laag der opperhuidbrençselen derstofwisseling.
cellen,terwjluitde dieperelagen hetwater
U ltslag (exanthema)ontstaatdoorbloed- t0t de buitenste lagen doordringt.Voortsheeft
ophooping,ontsteking en uitzweeting vanéén er eene gaswisseling plaats over de geheele
of meer zamenstellende deelen van de huid. huid. Niet alleen w ordt er zuurstof opgenoHet komt dan o0k voor onder verschillende m en en koolzuur afgescheiden, m> r o0k

vormen;nameljk alsvlekken (maculae),bulten (pomphi),tepeltjes(papillaeljpuisten(pustulae),tuberkels (tubercula),knoesten (phymataljschubben(squamae)enkorsten(crustae).

andere gassen drinqen door de huid in het
bloed en kunnen, lndien zj vergiftig zjn,
den dood veroorzaken. Vergeljken wj de
uitw isseling van stoFen door de huid metdie

D e oorzaak van uitslag is soms gelegen in

door de longen, dan bljkthet,datdoorde
de werking van prikkelende zelfstandighyden huid m eer water en daarenboven zouten en
op de huid, of ln aeute bloed-ontmenglng, organische stoFen verwjderd worden. Het
zooals bj roodvonk,mazelen en pokken,en waterverlies door middelvan de huid is aan00k welin postvattingen van slepende bloed- zienljk.Deonzigtbareuitwaseming levertin
ontmenging,zooals bp syphilitischeuitslagen, het geheel ruim een Ned.pond water in een

bj tineaenz.Dikwjlsisin hetalgemeen de etmMlbj een volwa8sen menseh,en hiervan
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wordt 7 Ned.0ne doorde huid en 3 Ned.0ns devasteligchamen.W ordendezevan0- 100OC.
door de longen verwjderd.Hetbedrag der verwarmd,dan bedraagt de uitzetting (het
zigtbare uitwaseming is ruim zoo groot.De vermeerderd volumen)op hetmeestongeveer

beteekenisderonzigtbare uitwaseminj isn0g 1/ënste,endaardezeuitzetting volgensdedrie
niet volkomen duideljk.DitechterIsgeble- atmetingen plaats heeft, is zj in éénevan
kell,datde dood nabetrekkeljk korten tjd deze rigtingen steeds gering.Het cjfer,dat
volgt,wanneerzj overhetgrootstegedeelte aanwjst, het hoeveelste redeelte van zjn
der huid doorondoordrinqbare olie ofvernis volumenbj 00C.een vastllgchaam zich uitbelemmerd wordt. Stoornls der ademhaling

zet,wanneerhett0t1001C.verwarmdwordt,

en veranderingen in hetbloedschjnendaarbj draagtden naam van zjn kèieken lïfzeffïlgdopverstikkingtewjzen.W elligtwordtdaarbj eoèl elënt,en hetcjfer,dat0nsmeldt,hoeeene n0g onbekende stofteruggehouden of in veel het gedeelte bedraagt van hetgeheel,
de huid ontwikkeld,- eene stof,welke zich hetwelk zjne verlenging uitdrukt bj eene
alsdan ophoopt, terwjl zi
j ixlgeringe hoe- verwarming kan 0- 1000C.,noemtmen den
veelheid reeds nadeelig werkt op de stofwis- l
ineairenvifzeffïo
wdcoF/
lcilxf.Noemtmendezen

selinr.

laatsten a en zjne lengte bj 00L,dan is

de onbruikbare stoFen, welke door middel

zgnelengtebt
jfo:z'=z(1+;f:).xoemt
F,danisdezebjf
0:F'=F(1+2
i0
*0
t),iszjbjtO:K'=K(1+310
Y0
f).Wjplaat-

Ultw erpselen ofeœerementen noemt men

vandedaartoebestemdeorganenuithetdierljk men deoppervlaktevan hetligchaam bj00C.
ligchaam worden verwjderd.Zj bestaan gedeelteljk uitverbrtlikte,onnutgeworden bestanddeelen der weefsels en vloeistoâ'
en en
gedeelteljk uit onverteerdespjzen.Gewoon- en isdekubiekeinhoud bj 0QC.= K,dan
ljk worden onder den naam van uitwerpse1en alleen laatstgemelde verstaan,welke bj
den stoelgang worden ontlast. De uitwerpse- sen achterdevolgendeligcham endenlineairen
1en van een gezond mensch zjn bruin van uitzettingscoëë ciënt:lood 0,002867,- brons
kleuren bestaan voor1/4devanhungewigtuit 0,001816,
js 0,024512, - smeedjzer
vaste stot
'en voor3/4deuitwater,terwjlde 0,001115,- giet-jzer0,001109,- jzerdraad
onaangename reuk voortvloeituit de t0tontbinding overgegane bestanddeelen van de gal.
De zamenstelling deruitwerpselen isverschillend naar gelang van het genoten voedsel,
en vooral hebben ongesteldheden daarop een
grooten invloed. De uitwerpselen der zo0gdieren komen in het algemeen overéèn met
die van den mensch;die dervogelen en slan-

0,001140, - iintglas 0,000811,- wit glas
0,000833, - goud 0,001514, - graniet
0,000868, - hout 0,000300, - kalksteen
0,000251, - koper 0,001718, - geelkoper

0,001903, - qalladium 0,001000,- platina

0,000884, - zllver 0,001905,- antimonium
0,001083,- gehard Btaal0,001375,- ongegehard staal 0,001079, - gegoten zink
gen bevatten veelpiszuur.Dierljkeuitwerp- 0,002968,- en tin 0,002483.
De uitzetting der vloeibare ligchamen is
selen zjn inzonderheid als meststofvan het
veel grooter dan die der vaste en bedraagt
hoogqte belang.
U ltwinning noemt men in regten het bj eeneklimming derwarm te van 0- 1000C.
aanspraak m aken Van een derde OP eenig ongeveerl/gastet0t1/6de. Men moethier echter
onroerend goed,hetwelk door een verkooper de schjnbare uitzetting van de werkeljke
m et onvolledigen titelvan eigendom ofbezit ondexscheiden. De eerste is daarin gelegen,
aan een kooper is overgedaan. Heeft bjv. dat ook het vatzich uitzet, waarin zich de
iemand w egenshypotheek ofandere oorzaak vloeistof bevindt; daardoor w ordt de ruimte

eenig regt op dat goed en doethj ditgel- van hetvatgrooter,zoodatdeuitzetting der
den, dan heeft de kooper verhaal op den vloeistof gerlnger schjnt,dan zj werkeljk
verkooper.Daarom moetdezegewoonljk den is. Men m oet alzoo de verm eerderde ruimte
kooper vrjwaren,dat is:zekerheid geven, Van het vat bP** die Van het water optellen.
dat het goed nietdoor een derde zalworden Bj hoogere warmtegraden verandert de uitzettingscoëëciënt meestal telkens na 20Gt0t
uitgewonnen.
U itzetbaarheid noemt men de eigen. 30O C., zoodat men hem moejeljk kan beschap der ligchamen,doorwelke zj onder palen.Terwjlvoortsbjnaallebekendevloeibepaalde omstandigheden eenegrootere ruimte stolen t0t aan hetvriespuntin digtheid toeinnemen,terwjlhunne massa dezelfde en de nemen,heefthetwaterzjnegrootstedigthei;
aggregatietoestand onveranderd bljft.De uit- bj + 4,1080C.en neemtdaarop zooweldoor

zetting kan veroorzaakt wol'den door eene afkoeling als door verwarming t0e in volumechanische, Van buiten werkende kracht men, zoodat het bj 00C. dezelfde digtheid

(bjv. door rekken) en door warntte. Deze heeft a1s bj $ 7,
30C.Van grootbelang is

laatste is het algemeene m iddel om aan de het, de uitzettlng te kennen van hetkw ik.
ligchamen een grooter volumen te bezorgen. Deze bedraagttusschen 0 en 1000C. 551- .en
Daarbj ontstaateenevermeerdering van den
50
onderlingen afstand der atomen. De perma- bljft gedurende die klimming vrj naauwnente ot'uitzetbare gassen veranderen van keurig evenredig aan den warmtegraad.Tusvolumen naargelang van dewarmte,terwjl
1
hun aggregatietoestand voorgeeneverandering schen 100en 2000C.iszj 5425 en tusschen

vatbaar is.Het geringst is deuitzetting bj

5*
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verbindende kraeht heeftop administratiefof

1
en 3000C.A ùj .Men heeft wjdersge- wetgevend gebied. Keizer Noolaa.% deed in

1827 eene verzameling van ukases bjéénvonden, dat het water bj elken graad van brengen in 48 deelen,en deze,van Jaart0t
den honderddeeligen thermometer eene uit- Jaar bjgehouden, voro den grondslag der
1
sische regtspraak.
zetting erlangtvan 2276 , waarbj men na- Rus
Ukerewe ofOekrewe,zieNnlmeven.
rmark of Uekeemark,hetnoordeljk
tuurljkdebovençenoemdewaarneminqomtrent gedUke
eelte van de Pruissische provincie Branzjne grootste dlgtheid in aanmerklng moet

nemen. De uitzetting van absoluten alkohol denburg, tusschen de Mittelmark, Mecklenis bj geringere temperatuur nagenoeg even- burg.strelitz, Pommeren en de Neumark geredig aan de warmte. De vermeerdering van legen,wordtbesproeid doordeUkerjdeOder,
zjn volumen tusschen 0 en 1000 bedraagt de W else, de Randow en onderscheidene
0,151641.De uitzetting van oljven- en ljn- meren en vormt eene vruchtbare vlakte met
olie is door elken graad van den thermometer lage heuvels en eene uitgebreidheidvan 67 D

van Celsi%songeveer1/12ca.

Veel aanzienljker dan de uitzetting der
vloeibare ligchamen is die der gasvormige,
daar deze bj eenewarmtevermeerdering van
0-1000C.meer dan l/adevan hetaanvankeljk volumen bedraagt. Alle gasvormige ligchamen zetten zich Ollgeveer in dezelfde verhouding en zeer çeljkmatig uit. Volqens
Magn'
lts en Rvdberg lsde uitzettingscoëëclënt
van dampkringslucht bj eene temperatuurverhooginqvan0t0t1000C.= 0,3665,zoodat
zj eene nltzettingerlangtvan ll/scstevanhaar

geogr.mjl.Zj omvathoofdzakeljk dearrondissementen Prenzlau, Angermiinde en Templin, en hare voormalige hoofdstad is Prenz-

lau. Zj werd in de 6de eeuw door de Ukers
(een stam van W enden) en vervolgens, na
eene kortstondige afhankeljkheid van het
Duitscbe Rjk,in de lodeeeuw doordeOb0-

trieten bew oond, m aar omstreeks 1142 door
de Hertogen van Ppmmeren in bezitgenomen.

In 1250 kwam zj in de magt van de Bran-

denburgsche markgraven JohannI enOttoIII,
maar werd later aan Pommeren en Mecklenvolumen. Met de uitzetting der gassen ver- burg toegevoegd. Dit laatste bleet' echter
meerdert hunne drukking op de wanden der glechts kort in het bezit van zjn gedeelte,
vaten,waarin zjbeslotenzjn.Daaropberust want Pom meren had eerstaan keurvorstFrehet aanwenden van verwarmde luchta1s be- Adk I van Brandenburg in 1415 Prenzlau,
Aveegkracht j)P*@ de calorische machine van Boitxenburg en Zehdenick ontrukt,en na een
L
Er'
leson. Zet een gas zich uit langsmechani- langdtlrigen strjd,vereenigdeAlbreehtzc/zïîld:
schen Wegjj)t*)*V.door middel van eene lucht- het overig gedeelte der Ukemark in 1472
P0mP1z00kan men daarbjsteedseenedaling weder met de Mark.
Van den warmtegraad waarnemen. Volgens
Ukert, (Friedrich August),een Duitsch
Magnus bedraqgtde uitzettingscoëëciëntvoor geleerde,geboren den 28sten October 1780 te
koolzuur 0,369087,- voorwateratof0,365655 Eutin, studeerde te Halle en werd in 1807

en vqor zwavelig zuur 0.385618.
huisonderwgzer van de nagelaten zonen van
Ugfalvy (CharlesEugène)ranMezoKorest, Schiller te W eimar.In hetvol
gendeJaar echeen vermaard reiziger, geboren te W eenén terbegafhj zich naarGotha,waarhj eerst
16d
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en vervolgens
den
démie te W iener-Nellstadten w erd luitenant bibliothecarisderhertogeljkebibliotheek werd.
bj de Oostenrjksehe kavallerie,maarverliet Hj overleed den 18den Mei1851.Hj schreef
in 1864 het leger en begafzich naar de uni- o.a.:pGeographie der Griechen und Römer
versiteit te Bonn. In 1866 spoedde hj zich (1816- 1846,3 dln)'',- metReeren:de pGenaar Parjs en zag zich als leeraar in het -schichtederEurop:ischenStaaten(1828enz.)'',
Duitsch eerst geplaatst aan het lycéum te
metJacobs..pM erkwiirdigkeiten der herzoVersaille: en daarna aan het lycée HenriIV. glichen Bibliothek zu Gotha (1835- 1838,

Nadat hj onderscheidenereizen had volbragt
in Italiëen Spanje,Oostenrjk en Hongarje,
werd hj van regéringswege belastmeteene
wetenschappeljkezendingnaarRusland,Toerkistan enz.,welke van 1876 t0t1878 duurde.
oudheid-,taal-envolkerenkundewarendaarbj
de onderwerpen zjner studie. Hj schreef:
Lalanguemagyare,s0n origineetc.(1871)''La Hongrie,g0nhistoireetc.(1872)'',- nlues

3dlnl'' - en pueber DëmonenjHeroen und
Oenien (1850)''.
U kraine (Grensgebied)wasten tjdevan
het aloude Poolsche rjk de naam Van Z*
p@n
zuidoosteljk gedeelte en later die van eene

celledesTouraniens(1873)'',- ptz'
ethnographiedel'Asie(1874)'',- yMélangesaltaïques
(1874)''
,- pEtudecompare
'edeslanguesougroinnoises (1875)'', - pGrammaire fnnoise
(18764''
,- en talrjkeopstellen intjdschriften.

Vrede vanGrzymoeltowsk (1686)stondPolen

uitgestrekte landstreek aan de beide oevers

Vân den middenloop der Dnjepr, met het
lând der Kozakken, thans het grootste gedeelte van Klein-Rusland uitmakende. Door

migrations des peuples et particulièrement het Verdrag van Androesaow (1667) en den

U kase, van het Russische woord nkasdt
(bevelen) is in Rusland een bevelofbesluit,
hetwelk regtstreeks uitgaat V&n den Keizer
of Van den besturenden Senaat, zoodat het

het land ten oosten van de Dnjepr(de Russische Ukraine) aan Rusland afjterwjlhet
gedeelte ten w esten van die rivier voorloopig

onder de heerschappj van Polen bleef en
eerst in 1793 bj de tweede verdeeling van
dat Koningrjk aan Rusland ten deelviel.De

SlobodischeUkraine,doordeDonezbesprneid,
vormt thans hetgouvernement Charkow.

ULANEN- ULFILAS.
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U lanen ofnl
tlanen,metlansen gewapende naturwissen:chaftliche Schriften (1865-1868,

ruiters, is een naam van Tartaarschen 00r- 2 dln)''.MetKarlMûller stichtte hj in 1852

sprong, dewjl de Tartaren hunne ligte het n0g altjd veelgelezen tjdschrifl: rDie
ruiterg, waarmede zj gestadig de Poolsche Natur''.
grenzen bestookten,ulansofwakkere,dappere
U leaborg (in hetFinschOul0e),hetnoormannen noemden. Toen gaven de Polen aan deljkste en grootste gouvernement(1ân)van
hunne ruiters, bestemd om die aanvallen af hetgrootvorstendom Finland,omvathetnoorte weren, desgeltjks den naam van ulanen, deljke Oesterbotten en Lapland en teltop
en Juist de Poolsche ulanen maakten zich 2787 L geogr.mjlomstreeks200000 inwo-

vervolgens beroemd door hunne dapperheid. ners.Hetland i
smild besqroaid dooronder00k in de overige Eur
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toen ulanenkorpsen Opgerlgten in hetunitbrm Ouloenjoki,de Keml.joki,de Ulea-elfen de
der Poolsche ulanen gekleed.Voorts voerden Tornea-elf),w elke laatste methare zjrivier
zj behalvedelans,meteen vaantjevoorzien, de M oeonio de grensrivier is naar de zjde
een sabel en pistolen, welke laatste thans van Zweden.In hetbinnenland en in het00B-

dooreen karabjnmetgetrokkan100pvervan- teljk gedeelteheeftmen uitgestrektewouden
gen is.Gewoonljk worden de ulanen t0tde en moerassen,en de grond is er meerendeels
ligte kavallerie gerekend, docb hier en daar onbebouwd,maar op de kustlanden ten wesook t0t de zware.
ten bloeit de landbouw.Viascherj en hout.
U lbaeh (Louis),eenverdiensteljkFransch velling ztln ervoortsbelangrjkebronnenvan
romanschrjver,geboren den 7den Maart1822 bestaan.In hetnoordeljk gedeelte (Lapland)
te Troyes,studeerdete Pari
lsen deedin 1844 wonen ongeveer G00 zwervende Laplandersj

bundellierdichten onder den titel:rG10- die zich met de rendierenteeltbezig houden.
riana'' in het licht Versp,jj*
l*
lnen. Vervolgens Er zjn vjf steden: Uleaborg,Brahestad,
schreefhjinverschillendedagbladenenleverde Kemi, Tornea en Kajana.- De ntad Uleain den mFigaro'' de hekelbrieven: pLettres borg,gelegen aan de Bothnische Golfen M n
de Ferragus'', doch de regtbank deed hem den mond der Ulea.elf en in 1605 gestichtj
een

boeten voor zjne vrjmoedigheid.Van zjne
romans vermelden wj:rL'homme au Louis
DLes roups Bans le savoir
d'or (1854)''
(1856)9'1
La voix du sanr (1858)'',DFrançoise(186Q)'',- rLe marld'Antpinette
(1862)'', - rpauline Foucault (1864).,, XLeparraindeCendrillon(1865- 1867,2dln)'',
listoire d'
une mère et de ses enfants
rl
(18741''
1- pLa princesseMorani(1875)'',XMagda (1876)''
1- en rLacomtesse deTyrnau (1876)''.
U 1e (Otto Eduard Vincenz),eenuitstekend
schrjver overnatuurkundigeonderwerpen en
geboren teLossow bjFrankfortaan deOder
den 22sten Januarj 1820,studeerdete Halle

werd in 1822 rrootendeels eene prooi der
vlammen,doch ls daarna schoonerdan tev0ren herrezen.Zj isde zetelvan een gouverneur, en men heeft er een lycéum ,een hospitaal, scheepstimmerwerven, onderscheidene
fabrieken en omstreeks 9000 inwoners, die

handeldrjven inteer,pekenhput.Gedurende
den 00rl0g van 1854 bestookten deEngelschen
er de haven en staken eronderscheidenesch.e-

pen en hetteermagazjn in brand.

U lem a is de naam der Turksche hiérar-

chie, welke de regtsgeleerden en de geeste-

ljken omvat en den Sleik 0e1I8lam als0pperhoofd erkent.Minder afhankeljk zjn de

ulema's indeoveriqeMohammedaanschelan-

eerstin de godgeleerdheid,daarop in de wis- den, bjv.in Perzl
ë, waar zj eene kaste

lk is van den Staat
en natuurkunde, zette zjne studlën voort te vormen, die onafhankelt
Berljn, verwierf den doctorsrang,en hield en aan den Imam-Dsloemaa a1s opperhoofd
in den winter van 1847 op 1848 teFranktbrt gehoorzaamt,terwjlin de Midden-Aziatische
aan de Oder voorlezingen over de ontwikke- gewesten overaleen Kasi-kelan (opperregter)
ling van het heelal,terwjlhj levendig deel onder hen de eerste plaatsbekleedt.In Tur-

nam aan de beweging op staatkundig gebied. kjezjn deulema'sintusschenweinig inaanNadathj vervolgens eenigen tjdalsleeraar zien.

waswerkzaam geweestteQuetz,vestigdehj
zich a1sprivaatdocent te H alle en kwam als
directeur der brandbluschmiddelen bj een
brand te Halle op den 7den Augustus 1876
op eene noodlottige wjzeom hetleven.Hj
onderscheiddezich door zjnealgemeenekennis, door eene dichterljke beschouwing der
natuur en doorde helderheid zjnervoorstellingen. Van zjne gescbriften noemen wj:
rDas W eltall (3de druk, 1859;ook in het
Nederlandsch vertaald onder den titel: rDe
wereld ill den strjd harer wording''l''
1DDie Natur(1851?'',- pphysikalischeBilder
(1854- 1857,2 dln)''
,- pDie neuesten Entdeckungen in Afrika (1861)'',- rW underder
Sternenwelt(1861;2dedruk,1877)''1''
1
- DP0pulëre Naturlehre (1865- 1867)'/,- rW arum
und W eil (4de dxuk, 1877)'',- en nKleine

Ulex ,zie Doornstruik.

UlflasofWu@lan,deapostelderGothenj

geboren omstreeks hetJaar311van Christeljke ouders,die uitCappadocië afkomstig en
vandaar door de Gothen gevankeljk weggevoerd waren,oefende zich in deLatjnsche
en Grieksche talen,had reeds vroeg terzake
van zjn geloofvervolgingen te verduren en
bragt om die reden de Gothische Christenen

0Ver de Donau i
n hetRomeinscherjk.Reeds

in 341 werd hj door A sebins t0tbisschop
gewjd,was sedert348 bj de Gothen werk-

zaam , die zich onder I'
rzdlàern in Moesië

hadden gevestigd, en overleed te Constantinopel, werwaarts keizer Theodo.
iu hem ter

beslissing eener leerstelliqe zwarigheid ontboden had, vermoedeljk ln 381.Hj wasin
zjn tjd de voornaamste vertegenwoordiger
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van het Arianismus en had tevens grooten

invloed op de staatkundige aangelerenhedcn
in die dagen.Van zjnegeschriften lsalleen
een gedeelte zjner GothischeBjbelvertaling
bewaard gebleven.Hj bezigde daarvoor de

legde zich t0e op het glasschilderen en op
het schilderen in olieverf, en overleed ver-

moedeljk na hetJaar1688.Menvindtstukken
van hem in het Louvre, in hetmuséum te
Berltbn, in hetMauritshuiste 'sGravenhage,

Septuagint voor het OudeTestament,en voor in het Trippenhuis te Amsterdam enz.00k
hetNieuweeen Grieksch handschrift,hetwelk heeft hj een aantalfraaje teekeningen geechter van dethansbekendeafwjkt.Tevens leverd.

vermeldtmen dathjtenbehoevezjnerver-

Ullmann (Karl),een verdiensteljk Pr0-

taling een Gothisch alphabetheeft uitgevon- testantsch godgeleerde, g6boren den 15den
den;een naauwkeurigonderzoek heeftgeleerd, Maart 1796 te Epfenbach in de Pfalz!studat hj daarbj het Grieksche alphabet t0t deerde te Heidelberg en te Tiibingen ln de
grondslag legde en ditdoor aanwending van theologie, vestigde zich in 1819 aan eerstgehet runen-alghabet uitbreidde.In elk geval noemde hoogeschoolal8privaatdocentenwer;
maaktehj zlch hoogstverdiensteljk dooraan er in 1821 benoemd t0t gewoon hoogleeraar.

Gregorius v0n Nazianz,
zjn volk eene schrjftaal te geven.Volgens Hj schreef o.a.:l?
demededeelingvan Griekscheschrjversover der Theolog (182542de druk 1867)''en mKrikerkeljke geschiedenis vertaalde Ulplasden tischen Versuch iiber den 2BriefPetri(1821)''.
geheelen Bjbelmetuitzondering van deboe- Sedert 1828 redigeerde hj met Umbreit de
ken van Samuëlen derKoningen.Nadatzjn ?Theologische Studien und Kritiken''en werd
boek eeuwen lang in groote eerwasgehouden ln 1829 hoogleeraar te Halle. Hier leverde

bj de West- en Oost-Gothen,verdween het hj: slohann W essel,ein VorgângerLutherB
in de 9de e0llW? en eerst in de 16de eeuw (1834)'
'.later onderden titel:s,lteformatoren
werd in de abdd W erden in hetgraafschap v0r der Reformation (1841- 1842;2dedruk,
Mark een handschrift uit de 6de eeuw van de 1866,2d1
n)''.In 1836keerdehja1sprofessor

bjbelvertaling van U@las ontdekt.Hetwas terug naarHeidelberg,werd erin 1853 evanm etzilveren lettersoppurperkleurigpergam ent
geschreven en werd eerst naar Praag en na
de verovering van deze stad doorden Zw eedschen generaal Köni
gsmark naar Zweden gebragt,waar het onder den naam van ocodex

gelisch praelaat,en lid van den Opperkerkeraad in Baden en ill1856 directeur van dat

ligchaam teKarlsruhe,waarhjin1861hetemeritaat ontving en den12denJanuarj1865overleed.Van zjne overige geschriften vermelden
axgenteus''in de boekerj te Upsala wordt wj: rHistorisch oder mythisch? (1838)'',
bewaard.In 1818 ontdekten voortsAngelo* Ji KUeber den Kultus des Genius (1840)'',en castlglionein palimpsesten uithetklooster

Ueber die Siindlosiqkeit Jesu (1841; 7de
Bobbio (thans in de Ambrosiaansche biblio- druk, (1863)'',- pDle biirgerliche und politheek teMilaan)eengrootgedeelte derrBrie- tische Gleichberechtigung aller Confessionen
ven van Paulus''in de vert
alingvan U@las, (1848)'',- enoDasW esen desChristenthums

nadat reeds in 1756 Knittel eenige plaatsen (1849;5de druk,1865)*'.
uitden rBrief aan de Rom einen''in een paUlloa (Don Antonio d.
'),een verdiensteljk
limpsest (Codex Carolinus)derbibliotheek te Spaansch geleerde,geboren denlzdenJanuarj
W olfenbiittel had opqespoord. A1 die ovel'
- 1716 teSevilla,wjdde zich aan dezeedienst,

bljfsels van handschrlften bevatten plaatsen wasreedsin 1733kapiteinvan eenkoninkljk
uitsEsra''en rNehemia''engrooteregedeelten
uit de pEvangeliën'' en de rBrieven van
Paulus''9 maar zjn niet voldoende, om den
geheelen bouw der Gothische taal te leeren
kennen. Naar de vertal
ing van Ulplas vervaardigde later een G0th,vermoedeljk eerst
ixl de 6de eeuw , eene omschrjvende verkladng Van het mEvangelie van Jobannes'' en
deze, desgeljks uit het klooster Bobbio afkom stig,isin 1834uitgegevendoorM aszmann.

fkegat, vergezelde in 1734 eenige leden der

mentenvan devertalingvan U@las,nameljk
van de rBrieven van Paulus'' in een Codex
te Turjn opgespoord.Eeneuitmuntendeuitgave van alle overbljfselen der Gothische
taal,verqezeldvaneeneLatjnschevertaling,

tagena en bragt leven in de ontginning der

werd geleverd door Gabelentzen Löbe(18431846,2 dln).Ook de uitgave van Seyne (6de
druk, 1874)verdient aanbeveling.
Ulft (Jac0b van der), een verdiensteljk

neur,maarkeerdereedsin 1767 naarSpanje
terug,waarop hj benoemd werd totluitenantgeneraal der Koninkljke vloot en t0tdirec-

Académie Française naar Peru om hen bj
eene graadmeting in de nabjheid Van den

Evenaar te ondersteunen,bezochtvoorts t0t
1744 de Spaansche bezittingen in Zuid-Amerika en stelde erdekust,doordeEngelschen

bedreigd,in staat van verdediging. Na zjn
terugkeer zwierfhj rond opalle zeeën van
Europa en door een groot gedeelte van het
vaste land.Voorts bevorderde hj in Spanle
O0k ontcjferde deze geleerde (in het tjd- de ontwikkeling der wolweverj, voltooide
schrift:pGermania''1868) eenige andere frag- de groote kanalen en havenkommen van Carvermaarde kwlkzilvermjnen van Almaden en
van Huancavelica in Peru,werwaartshj in

1755 als vlootvoogd vertrokken was. Kort

daarna verkreeg hj het opperbeveloverde

met critlscbe aanmerkingen, een Gothisch vloot in de W est-lndische Zee, veroverde in
woordenboek en eene Gothischespraakkunst, 1762 Louisiana en werd er in 1764 gouver-

Nederlandsch schilder,geboren te Gorinehem

teurgeneraalder Spaansche marine.In 1780

ontvlng hj pensioen? maar bleef directeur
omstreeks het Jaar 1627, bekleedde in zjne der artillerie- en marlneschool te Cadix, en
geboortestad het ambt van burgemeester, overlee.
d 0P een landgoed nabj deze stad
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den 5den Julj 1795.Hj schreef: rRelacion
historica del viage a la America meridional
(1748)'', - pNoticias americanas Bobre la
Americameridional( laseptentrional-oxiental
(1772)''
, - en rNotlcias secretas di America
(1826)''.
U1m , de hoofdstad van hetW iirtemberg-

sche Donauge-est,ligt aan de Donau,welke
aldaar de Blau opneemten bevaarbaar wordt,
aan SpoorWegen naar Bruchsal, W iirzburg,
Oëngen,Kempten,Friedrichshafen en SchaF-

hausen,vormtmetNeu-ulm aan deoverzjde
der rkvier (0p Bepersch grondgebied) eene
vesting van den eersten rang en wastot 1866
eene Duitsche Bondvesting.D evestingwerken,

in 1844- 1866 aangelegd en in den jongsten
tjd versterkt, vormen een gordel van vjf
uren gaans md grachten, wallen en torens,
door een krans van vooruitgeschovene forten
beveiligd. D e merkwaardigste gebnuwen van

deze antieke stad zjjn: het raadhuisthet
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en ztlne opvolgers hielden er meermalen
rjksvergaderingen.Sedert 1027 werd zj a1s
eene stad beschouwd,en weldra werd zj de
hoofdstad van hethertogdom Zwaben.W egens

getrouwheid aan de Hohenstaufen werd de
stad in 1134 door Hendrik de 7'rofdcAe van
Bejeren geplunderd en verbrand.Niettemin
ontwikkelde zj zich na 1140 t0t nieuwen
bloeien werd magtig en rjk doorden handel. Later was zj eene vrje'rjksstad en
stond onder de voogdj der graven ronDîIlingen, daarna onder die van A%qn
ur.g.In
- b
1247 bood zj een heldhaftigen tegenstand
aan den tegenkoning Seinrielt2J&e.In 1331
trad zj toe t0t het verbond dersteden van
Zwaben en nam in 1376 deelaan de vereeniging van deze.'
revergeefswerdzj inlaatstgenoemdjaard000rKarelIV belegerd.Vooral
bloeide zj in de 15de eeuw ,toen zj eene
bevolkin! had van 60000 inwoners en een
grondgebled van 17 D geogr.mjl.DeHervorm ing vond er reeds vroeg aanhangers;in
1526 voegde zich de stad bj hetTorgauer

gebouw der Dtlitsche Ordej het paleis,het
tuighuis,het gouvernementsgebouw en onderscheidene kazernen.Van de kerken vermelden en in 1530 bj het Schmalkaldisch verbond,
wj den Protestantschen d0m, een grootsch doch moest zich in 1546 onderwerpen aan
gebouw ,inspitshoogstjlopgetrokken en eene Karel V en in 1548 het Augsburger Interim
oppervlakte beslaande van nagenoeg 4700 E1 aannemen.HetVerdragvan Ulm (3Julj1620)
Ned. el; het heeft 5 beuken,zware zuilen, herstelde den vrede tusschen de Unie en de
eene lengte van 139 en eene breedte van 57 Liga, en den 4den Maart 1647 werd er een
Ned.el,onderscheidt zich door edele eenvoll- wapenstilstand gesloten tusschen Bejeren,
digheid,bezit vele kunstgewrochten?alsmede Frankrtjk en Zweden. Den 26sten September
een orgel met 100 registers en 6286pjpen, 1796 had er een gevecht plaatstusschen de
en heeft in hetmiddenschip eene hoogte van OostenrjkerB onder Latonr en de Fransche
41 Ned.el; de toren,zich boven het prach- achterhoede onder M orean. In 1803 verloor
tige hoofdportaalverheFend,is thans slechts U1m den rang van vrje rjksstad en werd
99 N ed.el hoog, maar zou naar hetbestek de hoofdstadvan hetBejerscheOpper-Donauvan M attltaeus .
Pô'
blin-qer eenehoogte bereiken distrid ,doeh deOostenrjkersveroverden de
van 150 Ned.el.De beide andere kerken van stad in 1805.Kortdaarna werd er de OoBten-

U1m zjn de heilige Drievuldigheidskerk en rjksche veldtuigmeester generaalM ack door
deR.Katholieke kerk.T0tde voortbrengselen
der nieuwere bouw kunst behooren er eene
gewone brug over de Donatl,eene spoorwegbrug en het stationsgebouw.Ulm is de zetel
van hetgewestelijk bestuur,van eenige regtbanken en van een algem eenensuperintendent.
Voorts heeft men er een gymnasium , eene
ambachtsschool, eene stedelpke bibliotheek
m et 25000 deelen, een groot hospitaal, een
w eduwen- en w eeshuis, een badhuis, een
schouwburg, een muséum en ruim 30000 inwoners. Ulm is eene der voornaam ste koopen fabrieksteden van W iirtem berg;men heeft
0r linnen- en katoenweverjen, l
oojerjen,
kaarten-, Papier-, tabaks-,cement-en machinenfabrieken.Voorts vervaardigt men ergiet-

de Franschen onder Napoleon 1 ingesloten,

zoodat hj zich den 17denOctobermetruim
23000 man moestovergeven.Bj den Vrede

van Weenen (14 Odober 1809)werd destad
door Bejeren aan W iirtemberg afgestaan en

in.1842 tot eene bondsvesting van den eersten
rang verheven,w aarna de aanleg dervestingwerken door den Pruissischen generaal ron

Trb/fwli/z werd bestuurd.Sedext 1871 i: zj
eene vesting van het Duitsche rjk,aan wier
versterking in 1873 de 8om van 3630000
mark wexd besteed.

U lm aceën isde naam van eenetweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde der Ur-

ticinen. Ztj omvat boomen en heesters met
afwisselende,enkelvoudige,gesteelde,vinner-

staal,jzeren meubelsen keukengereedschap, vige,gezaagde,ruw ebladeren metafvallende
naaimachines, natuurkundige instrumenten, steunblaadjes en met tweeslachtige of door
'iagens, scheikundige praeparaten, koperen vergroejing éénslachtige,inbundelsgeplaatste

en houtenvoorwerpen,pjpenkopyen,en men bloemen. Het bloemdek isgroen ofeenigzins
vindt erbierbrouwerjlenjverwerjen,bleekerjen. scheepstimmerwerven, veel ooft- en
groentebouw , bloementeelt enz.Men heeft er
belangrjkelaken-,leder-envruchtenmarkten,

gekleurd,nagenoeg klokvorm ig en heefteen
4- of5-soms 8-spletigen zoom.Met het aan-

talspleten komtgewoonljk datdermeeldra-

den overéén, op de basis van het bloemdek
en de gunstige ligging aan de riviergeeft er ingeplant; zj hebben vrje, draadvormige
aanleiding toteen levendigen handel.- Ulm , helm draden en z-hokkige,overlangsopenBprinin den tjd der Karolingen eene koninkljke gende helmknoppen. Het vruchtbeginsel is
bezitting met eene pfalz, wordt het eerst bovenstandig en van twee vruchtbladen ge-

vermeld in 834, en Lodewî
jk de .
ll?xifdcFzer vnrmd,twee-ofôônhokkig,meteen hangen-
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den, anatropen zaadknop in ieder hok.De Böblinger W oud eigenhandig Hans r:> K%tQ uitéénwjkende stampers zjn Mn de bin- ten, omdat hj dezen verdachtvan een al te
nenzjden metstempeltepels bezet.De vrucht gem eenzamen omgang met zjne gemalin.
is door het overblj'vend bloemdek pmringd; Daardoor prikkelde hj den toorn van den

zj is somtjdseenevliezige vleugelvruchten Keizer,van het Hertogeljk Huisvan Bejesomtjds een glad of met schubben bedekt ren, waar 811n6 eene wjkplaats had genootle,maar steeds éénhokkig en éénzadig. zocht, en van den adel, agn wiens hoofd
Hetzaad heefteen vliezigen r0k,geen kiem- zich het geheele geslacht Ton Skffes en bewit,eene regte kiem metplatte zaadlobben paaldeljk Ulroh rol lTutten (zie aldaar)
en een kort,naar boven gekeerd worteltle. plaatste.Ilj &verddan00k den lldenOctober
De soorten dezerfamiliezjn overhetnoorde- 1516 en in Julj 1518 ten tweeden malein
den ban gedaan, nadat hj eerst n0g met
ljkUl
hmalt
rondverspreid.
lne (C4oH160l4) en Ulminezuur ui
t vuur tegen zjne vjanden gewoed en de
lange turf (C4:H18O)6) behooren tot de hu- rjksstad Reutlingen veroverd en in eene
zausachtige stolen.Zie onder Snmu.
landstad herschapen had.ln April 1519 werd
Ulpianus (Domitius),een beroemd R0- hj uitgestooten uithetVerbond derZwaben
meinsch regtsgeleerde,geboren omstreekshet en vlugtte, na eene vruchtelooze poging tot
Jaar 170 na Chr.teTyrus,trad onder Septi- herovering des lands, naar Mömpelgard.De
-ï1I# Severns te lb me op a1s assessor van Zwabische Bond verkocht in 1520 het land
een praetor,daarnavanPapinéann.
g,bekleedde t0t vergoeding der krjgskosten M n keizer
pnder Alexander t
gdedrld, wiens leçrmeester lTarel 3r, die in 1530 op den Rjksdag te
en voogd hj wasgeweest,deaanzienljkste Augsburg zjn broederFerdinand ermede beambten en werd in 228 als praefectuspraeto. leende.Ulria vertoefdegeruimen tjdopden
ri0 in tegenwoordigheid desKeizersvermoord Hohentwiel, hoopte gedurende den boerendoor de praetoriaansche benden,die gebelgd oorlog van 1525 vruchteloos op de herstelling

over zjne gestrengheid.Als regtsgeleerdebekleedthjnaPapinian%.
gdenhoogsten
rang.Zjne hoofdwerken zjn de regelmatige
verzamqlingen van het Jus praetorium (pAd
edictum''in 83 boeken)en van hetJuscivile
w aren

van zjn gezag en spoeddezich daarop naar

Marburg t0t landgraaf PMli
p nan S'
:ddep,

waar hj een aanhanger der Hervorming

werd. Nadat in 1534 hetZwabisch Verbon;
vernietigd was,bragt Plilép rcl Kennen her(,Ad Sabinum''in 51 boeken); Zj vormen t0g Ulria aan het hoofd van 20000 man
den grondslag der ppandecten , en jja jleu weder naar W irtemberg, waar de overwin-

hetderde deelderdaarin aanwezige stofge- ning bj Laufen aan de Neckar(13Mei)hem

leverd.Belangrjk is00k hetkleinegeschrlft: wederin hetbezitsteldevan zjnhertogdom ,
Tittlli ex corpore Ulpiani'',doorgaans:rU1- hoewelhj het a18 een Oostenrjkseh achter-

piani fragmenta''geheeten.Een fragmentder leen moest aanvaarden.Nu werd de HervorUlpiani institutiones''. in 1835 in de H0f- ming ingevoerd in zjn land.A1slid van het
boekerj te W eenen ontdekt,werd in 1835 Schmalkaldisch verbond deed hj in 1546 een
door Endlieher uitgegeven.
aanmerkeljk aantal troepen oprukken naar
Ulrich,hertog vanW iirtemberg,keboren het leger der Bondgenooten aan de Donau.
in 1487 en de zoon van den krankzinnig ge- W egens den rampspoedigen afloop van den

worden graafHendrikTF,werdbt
9zjn neef, oorlog moest hj na hetVerdrag van Heilhertog Z erâard I met den zccrd opgevoed bronn eene aanmerkeljke som betalen, aan
en kwam reeds in 14909na de verwk'dering den Keizer onderscheidene kasteelen afstu n
van Eberâard fJ, aan het bewind,dat hj en voor dezen te Ulm een voetval doen.O0k
vervolgens den 19den Julj 1503 zelfstandig onderwierp hj zich M n hetAugsburgerInaanvaardde. Hj nam in 1504 deelaan den terim. Niettemin werd hj met het verlies
Successie-oorlog van Bejeren-Landshut,vol- van zjn gezag bedreigdt toen hj den 6den
voerde met Hessen het bondvonnis, over November 1550 onvrrwachtovrrleed.
U lrich von Llchtensteln , zie N cApfalzgraafPlilé
ppu uitgesproken en zag bj
den vrede zjn gebiedaanmerkeljk vergroot. tenstein.
Daarna gaf hj zich over aan de vermaken
lllrici (Hermann), een Duitsch wjsgeer
derwereld,waarin hj vergoeding zochtvoor en schrjver? geboren den 23sten Murt1806
8ab
i
n6
!
de
te Pförten ln de Nederlausitz, studeerde te
zjn ongelukkig huweljk met
dochter eenerzuster van keizer M aœimil%aan, Halle en te Berljn in de regten,wasaanterwjlhj hetregéringsbeleid aan dehanden vankeljk ambtenaar,werd in 1833 privaatvan zelfzuchtige raadslieden toevertrouwde. docentteBerljnenzagzichin 1834benoemd
Zjnefamilieschulden,tevoren reedsaanmer- t0t hoogleeraar te Halle. Hj behoortt0tde
keljk, klommen t0t een millioen gulden; school der Theïsten en t0t de redactie van
zware belastingen en onvruchtbare Jaren het pzeitschrift fiir Philosophie und philosomaakten zjneonderdanen ontevreden,zoodat phische Kritik''1 en van zjne geschriften
in 1514hetoproervan den parmen Koenraad', noemen wj: rGeschichte der hellenischen
uitbarstte,hetwelk O fcA alleen dempen kon Dichtkunst (1835,2 dln)''
,- pshakespeare's
doorbj hetVerdrag vanTi
ibingen,waarbjhet dramatische Kunst (1879; 3dedruk,1868, 3
land de betaling van genoem de schulden over- d1n)''
, - rDas Grundprincip der Philosophie
nam ,aan hetvolk buitengewoneregtenenvrj- (1845-1846,2 dln)''
,- psystem der Logik
heden te vergunnen.Den 7den Mei1515 ver- (1852)'',- pGott und die Natur (1862;3de
moordde de Hertog op eeneJagtpartj in het druk, 1875)M, - nLeib nnd Seele (1866;
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2de drukj 1874j 2 dln)'', - pKompendium
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van niet wordt afgeweken.Doorgu ns bevat

derLogik (1860!Qdedruk,181Q)'',- pGrund- het ultimatum een eisch, en het verwerpen
ziige derpraktischen Philosophie (1873)'',- daarvan wordt gewoonljk gevolqd door een
en pAbhandlungen zur Kunstgeschichte a1s onmiddelljk afbreken van alle dlplomatieke
angewlndterAesthetik (1876)''
betrekkingen.Erzjn echter00k voorbeelden

Ulrlke Eleonore,koningin van Zweden van,datmen hetultimatum plaatsheeftdoen
en eene dochter van Karel X1, voerde in ruimen voor een nltimatosimum.
1713 en 1714,gedurende de afwezigheid van
Ultra iseen Latjnsch woord hetwelk aan
haren broeder, het bewind,trad in 1715 in de andere zï/de beteekent.Een ultra noemt
het huweljk met erfprins Frederik, later men in het dageltlksch leven en vooral op
landgraaf van Hessen-cassel,en wist na den staatkundig gebied den zoodanige, die de

(
l00d van haren broeder Karel (1718) door gestelde grens overschrjdt en t0t een ander
metdeadelpartj zamen tespannen den zoon uiterste vervalt.
van hare oudere zustervan detroonopvolging

uitte sluiten dooraan deRtjksstanden devrje

Ultram arkn,zieLazuwrsteen.

U ltram ontanism us is die rigting der
keuze van een Koning t0e te staan en den R. Katholieke Kerk, welke het hoogste genieuwen aristoeratischen regéringsvorm te be- zag niet alleen in kerkeljke, maar 00k in

krachtigen.Hierop werd zj den zlsten Fe- wereldljke zaken huldigt in den onfeilbaren
bruarj 1719 t0trKoningin''van Zweden ge- Paus, die voor de bewoners van Europa
kozen en den lTden Maart gekrûond, maar (behal
ve voor dievan Italië)ultra vplfd.
:of
den 29sten Februarj 1730stond zj dekroon aan de overzjde derberqen (derAlpen)geaf aan haren gemaal.Zj overleed kinderloos zeteld i8. D eze rigting 1s door den onverM n de pokken te Stokholm den z4sten N0- vèrmoeiden jver der Jezuïeten in onzen tjd
vember 1741.
in de R.Katholieke Kerk vrj algemoen jeUlster, de noordeljkste provincie Van worden.VruchtelooBheeftdeBisschoppeljke
Ierland,grenstin het westen en noorden aan
den Atlantischen oceaan, in het oosten aan
het Noord-kanaal en de Iersche Zee en heeft
eene oppervlakte van nagenoeg 403 D geogr.

Clerezy in Nederland, - vruchteloos het

Gallicanismus in Frankrjk daartegen gestreden.Eerstin den laatsten tjd schjntde
meerderheid van de aanhanger: der R. Ka-

mjl;daarvan is Q6O/oonvruchtbaarberg-en tholieke Kerk in Belgiëen inFrankrjk een
v
eenland,terwjldemeren 3,3% daarvan in- ander spoor te w illen volgen.
nemen. De kust is er sterk ingesneden en
Ulysses,zie Ohss-s.
van talrjke havensen baatjen voorzien,z00- U m belliferae of Dehermbloemigen is de

a1s die van Carlingford, Lough, Dundrum, naam Van eene tweezaadlobbigeplantenfamilie
Strangford en Belfastten noorden,Foyle en uitdeordederUmbelli
soren.Zjomvatéénlarige,
Swilly Lough ten noorden en Donegalbaai tweejarigeenoverbljvendekruiden,doorgaans
ten westen.Hetoosteljk gedeelte dernoord- meteen spoelvormigen paalwortelofeenknolkust is door een reuzendam van basalt(Gi- ligen wortelstok1een rcnden,hoekigen,v=k
ant'
s Causeway) tegen de branding derzee door groeven gestreepten stengelmetofzonder
beveiligd. De kusten zjn er meestal lage merg, en afwisselende, meestal meermalen
vlakten, doch het binnenland is bergachtig vindeelig of handvormig ingesnedene of veren verheft zich in den Slieve Dnnnard tot deelde, zelden gave bladeren, met een aan
eene hoogte van 850 Ned. el. Men heeft er debasi
swatbreederen,gcheedevormiqenbladde grootste meren (Loughs) van Ierland,zoo- steel,zeldenmeteen bladvormig ontwlkkelden
a1B de Lough Neagh met eene oppervlakte bl
adsteel zonder bladschjf.Heteigenaardiqe
van 408 en de Lough Erne met eene van van
deze fam ilie is het bloem scherm .D it ls

112 D Ned.mjl.Uitdeeerstgenoemdestroomt eindstandig of teqenover een bladgeplaatstj
zelden enkelvoudlg en dan somtjds tot een
bloemhoofdje zamengedrongen, maarmeestal
een zamengesteld scherm (umbella),datuiteen
aantal kleine schermen (umbellulae) bestaat.
en. oKa
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tscherm nameljkiseenebloeiwjze,waarbj
ieken. Ulster is de welvarendste He
de gesteelde bloemen, gezamenljk een dak
provincie van Terland,en m en zoektde oor- vormend,zich verhelen op den top van eene
zaak daarvan in het feit, dat er zich vele gemeenschappeljkeas;heeftmen meerztllke
Protestantsche Schotten hebben gevestigd. assen,diewederom tlitdengemeenschappeljLandbouw en veeteeltzjn erdevoornaamste ken t0p ontspringen,dan ishetscherm dubbel.
bronnenvanbestaan,dochdaarenbovenbloejen Het scherm is veelaldoor een uitsmalleblaeronk nnderscheideneandere bedri
jven,zno. deren bestaand omwindsel(involuGrum) 0ma18 de linnenweverj te Belfast, voorts:de geven, en ieder klein scherm van een omvervaardiging van mousselin,descbeepsbouw , windseltje(involucellum).Beide kunnen tegede wolweverj,de katoenspinnerj enz..Deze ljkertjd aanwezig zjnofontbreken,ofmen
provincie is verdeeld in 9 graafschappen,en kan o0k één van beide aantreFen.De bloehare voornaamstesteden ztln BelfaBten Lon- men zjn tweeslachtig ofo0k we1doorverdonderry.
groejingéénslachtig,betrekkeljk klein,geel,
Ultim atum noemt men bj diplomatieke of w it, zelden rood, en veelal regelmatig,
de Bann noordw aarts en uit de laatste de
Erne w estw aarts naar de Dûnegalbaai. De
bevolking van ditgewest,in 1841nog3386000
bedragende,w asin 1871 gedaald tot1833000,

onderhandelingen de laatste eeàlcrïe
w van

hoewelde naar buiten gekeerde bloembladen

ééne derpartjen,- eeneverklaring,waar- derkleineschermen somtjdswatgrooterzjn
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dan de overige. De kelk vormt op het 0n- te Grttingen, werd er in 1818 leeraar in de
derstandig vruchtbeginsel een vjftandigen of Oostersche talen, zag zich in 1820 benoemd
afgestompten ofnagenoegOnduideljkenzoom. t0t professor in de philosophie te Heidelberg,

Devjfbloembladen zjnbuiten debloemschjf waar hj in 1828 met Ullmannde rThe0l0ingeplant en wel eens tweelobbig ofachter- gische Studien und Kritiken''deed verschjwaarts omgebogen.De 5 meeldraden wisselen nen,en overleed den 26sten April1860.Hj
met de bloembladen af en hebbeq draadvor- schreef:pcoheleth Scegti
cus de summobono
mige helmdraden en ovale, tweehokkige, (1819)'',- :rtaiedderLlebe(eenevertalingvan

overlangs openspringende helmknoppen. Het het Hoogelied,2de druk, 1828)'',- rueberonderstandig,tweehokkig vruchtbeginselheeft set
zung und Auslegunq desBuches Hlob (zde
in e1k h0k een hangendenjanatropen zaad- druk,1832)'',- rphllologisch-kritischerund
phi
losophischer Kommentar iiber die Spriiche
knop.De beide stampers zjn aan de basis
vereenigd en e1k van deze draagteen onver- Salomo's (1826)'',- rueberzetzung und Erdeelden stempel. De vrucht is eene dubbele kl
iirungauserlesenerPsalmen (1835;2dedruk,
dopvrucht. De familie der Schermbloemigen 1848)1',- pDe VeterisTestamentiprophetis,
is verdeeld in drie afdeelingen, en deze clarissimis antiquissimi temporis oratoribus
ill e0n aantal groepen; t0t de saerkNvaar- (1834)'', pGrundtöne desAltenTestaments
*
die der Regtzadigen (0r- (1843)'',- rpraktischer Kommentariiberdie
digBte behooren.

thosjermae) met de Hydrocotyleën, Sani- Propheten des Alten Testaments(1841-1846,
culeen, Ammineën! Seselineën, Angeliceën,
4 dln)''.- pNeuePoesie ausdem Alten Tes-

Peucedaneën, Silerlneën,Thapsieën en Dau- tament (1847)'',- pDieSiinde.Beitrage zur

cineën,- die der Kromzadigen (Campylo- Theologie des Alten Testaments (1853)''
,spermae)metdeCaucalineën,Scandicineën eli en p'Der Brief an die Römer,aufdem Grunde
Smyrneën,- en die der Holzadigen (Coelo- desAlten Testamentsausgelegt(1856)''.
spermae)metdeCoriandreën.DeUmbelliferen
U m brië,zie Perugia.
tellen meer dan 1000 soorten en nagenoeg
200 qeslachten,welke grootendeels op den
gem atlgden en kouderen gordelvan hetnoordeljk halfrond tehuisbehooren.Alle bevatten aethérssche olie,hars of gomhal
.s,welke
zelfstandigheden in alle deelen derplantv00rkomen,inzonderheid in de wortelsen zaden.
In sommige Umbelliferen heeft men o0k
narcotische en seherpe alcaloïden. Bj veel
vindt men bovendien sljm en suiker in de
wortels of in de onderste vexdikte gedeelten

U m briërs isdenaam van oud-ltaliaansch

w eleer sterk verspreid en zeer magtig volk ,
dateens alhetland ten westen van de Apen-

njnen t0taan kaap Gargano en daarenboven

00k het later alzoo genoemde Etrurië bewoonde, maar vervolgens uital die landen,

behalve Umbrië zelf,verdrevenwerd,terwjl
het00k een aan dekustliggend gedeeltevan

laatstgenoemd landscbap aan de Senonische
Gallièrs moest afstaan, zoodathet alleen op

den oosteljken oevervan deTiberen aande
vandenstengel.Sommigevanhaarzjnspecerj- oosteljkehellingderApennjnengevestijdbleef.
planten, andere geneeskrachtige gewasBen; De Umbriërs kwamen omstreekshetJaax 309

ook zjn er die voedingsmiddelen leveren,
alsmede dietotde gevaarljkste vergiften behooren.
Um belliloren is de naam eener Orde
in hetplantenstelsel,behoorende t0tdeTwee-

zaadlobbigen, Veelbloembladigen. Zj onderscheidt zich door betrekkeljk kleine,meestal

vöör Chr.in aanraking m et de Romeinen en

leden in 308 bj Mevania eenegeduchtenederlaag. Ook in 295 namen zj met de Samnieten,Etruscersen Galliërsdeelaan den strjd
tegen Rome,maar moesten na den slag bj
Sentinum de wapens nederleggen. In den
Bondgenootenoorlog verkregen zj met de
overige vrge bew oners van M idden-en Bene-

ill schermen gerangschikte1 doorgaans t'ieeslachtige bloem en, 4 of 5 vaeeldraden, een den Italië het Rom einsch burgerregt. Htm ne
onderstandig, m eestal uit t&vee vruchtbladen taal, waarvan de Eugubinische Tafels getuizamenyesteld vruchtbeginsel,doorzaden met genisgeven,behoortt0tden Indisch-Germaankiemwlt en eenekleine,regte kiem.Zj 0m- schen stam en is vermaagschapt met het
vat de familiën der Carneën,Umbelliferen, Latjn.Degrenzenvan hetlandschapUmbria
Araliaceën, Hamamelideën en Bruniae,
eën.
waren in den tjd van Auqlœtu.
n. ten noorUm bra is de naam eener nietaltjd uit den de Rubicon, ten westen de Tiberjten
dezelfde bestanddeelen zamengestelde delfstof. zuiden de Aesis en ten westen de zee.De

Hoofdzakeljk is zj echter een amorph,0n- mazen van dit gewest zjn kustrivieren9
doorzigtig,waterhoudendjzersilicaatmetveel (onderwelke deMetataurusbehoort)ofkleine
magnesium en weinig aluminium. Zj dient zjxivieren van deTiber.
t0tbereiding van eene bruine olie-en waterverf. De beste umbra, Turksche um bra g0naamd, komt van het eiland Cyprus, maar
wordt o0k op andere plaatsen gevonden.De
Keulscheumbra iseeneaardachtige bruinkool
en levert, door ze op te lossen in kaliloog
en ze neêr te slaan meteen zuur,hetbruin

U m ea, de boofdstad van het Zweedsche

lan W esterbotten, ligt aan den mond der

Umea-elf,heefteen aanzienljken handel in
hout,boter,visch,teer en pelterjen,en telt

ongeveer 2600 inwoners.- D e Umea-elfontspringt uit een m eer aan de grenzen van
Noorw egen, stroomt door een groot meer,
Stor-umea genaamd, ontvangt de Vindel-elf

karmgn.
Um breit (Friedrich W ilhelm Karl), een en stort na een loop van 470 Ned.mj1zich
verdiansteljk godgeleerde,geboren den llden uitin deBotnischeG01f.Zjisoverdegrootste
April1795 te Sonneborgbj Gotha,studeerde helftharer lengte voor kleine schepenbevaar-
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baaren vornatnabtjharen saond tweefraaje zooalsdeliteraevlJ'l#cllce,afzonderljkstaan
watervyllen.
maarmrtelkanderverbonden zjn.
Umlnski (Jan Nepomuk),een Poolsch
Undlnen zjn volgenshetstelselderv01generaal,geboren in 1780 in hetgroothertog- golingen van Paraeelsns de oorspronkeltjke
dom Posen, vocht reeds in 1:94 onder .10- geesten van het water; zj verbinden zich
sei'
aseo, organiseerde te W arschau eene eere- zaarne in hethuweljk metmenschen,en de
wachtvoor Napoleon I en werd zelfluitenant undine, welke daarop een kind ter wereld
bj een regimentulanen.Aan hethoofdeener brengt,ontvangt tegeljk met datkind eene
ruiterbende streed hj vöôr Dantzig en Dir- ziel. De undine-sagen hebben ruime stofgeschau,maar vielbj laatstgenoemdestad ge- leverd voor dichterljke tafereelen,o.a.aan
wond in handen der Pruissen. In den Oorlog Fouqul.
U ng of Ungh, een Hongaarsch comitaat
tegen Oostenrjk (1809)voerde hj bevelover
de voorhoede van generaal Dombrowskl en aan deze zjde van de Theisz,tusschen Gatrok in 1812 als kolonel van een d001.hem licië en de comitaten Zemplin, Szabolcs en
gevormd hussarenregimentnaarRusland.Hier Beregh, telt op 551/: D geogr. mjl ruim
onderscheidde hj zich vooralbj Moshaisk en 130000 inwoners,isin hetnoordeljkgedeelte
bevond zich tjdensden intogtvanhetgroote wegens de bogchrjke Carpathen bergachtig,
leger in Moskou bj de voorhoede.O1tden wordt besproeid door de rivierdeUng,welke
terugtogt redde hj hetleven van den zleken de Turia en de Lynta ontvangten zlch in de
vorst Poniatowski,kwam als brigadegeneraal Laborza uitstort, heeft vruchtbare dalen en
aan het hoofd van het regiment Krakqzen levert eene groote hoeveelheid rogge,haver

en voegde zich daarmede bj het korgs en hennep, alsook wjn.Meer dan l/adeder

van Poniatowski.Gedurende den veldtogtln oppervlakte is met bosch begroeid, waarin
Saksen (1813)bevond hj zich meestalbj de men veel wild aantreft. De inwoners zjn
voorhoede en werd btl ieipzig gewond.W e- Ruthenen, Hongaren en Slawen,van welke
gens zjne deelneming aan hetvaderlandlie- de grootste helft t0t de Grieksch-Geiinieerde
vend verbond derKossinierj (Seizendragers) Kerk behoort.- De hoofh tad is Ungvar,
zag hj zich eerlang tot eenezeslarigeves- aan de rivier de Ung gelegen, welke hier de
tingstraf in Gl
ogau veroordeeld,maar ont- vlaktebereikt.Zj isdezetelvaneenbisschop
vlugtte bj hetultbarstenderPoolscheomwen- der Grieksch-Geiinieerden; voorts heeft men
teling in 1831 en trad in het leger der 0p- ereeneyrachtigehoofdkerk,een oudkasteel,
standelingen aanstonds op a1s divisie-genexaal een semlnarium ,een gymnasium ,eenekweekIn den sl
ag van Grochow (25Februarj)be- schoolvoor onderwjzersen omstreeks12000
haaldehj de Overwinning op den Russischen inwoners.

veldheerDlebitsi.Voortsverwierfhj grooten
roem aan deNarew (in Maart),bjPoeltoesk,
aan de Liwiec (9 en 10 April)bj Kaloesjin
(in Mei)en bj de bestormingvan W arschau
(6en ;September).De dictatuur,hem door
den Landdag aangeboden,wees hj van de
hand.Na hetbezwjken van Polen werd hj

Unger.onderdezennaam vermeldenwj:

I'rqnz Unger, een uitstekend kruidkundige
en palaeontoloog,geboren den 30sten Novem-

ber 1800 op zjn landgoed Amthofbj Leutschach in Stiermarken, studeerde te Graz.
W eenen en Praag in de geneeskunde,wer;
in 1830 arts te Kitzbiihel in Tyrol,in 1835

door Pruissen en Rusland in den ban gedaan hoorleeraar in dekruidkundeaan deuni
veren te Posen als vlpgteling in beeldtenis 0p- sitelt te Graz, in 1849 professor in de plangehangen,zoodathj de w/k nam naarFrank- tenphysiologie te W eenen, volbragt in 1852
xjk. Daarna woonde htite Londen?en ein- eene reis door het noorden van Europa en
deljk te W iesbaden,waarhtlin Junj 1851 vervolgens door het Oosten, Nverd ill 1866
overleed.Van zine geschriften vermeldenwtl: em eritus?betrok daaropeenlandgoedbjGraz,
DRécit des événements militairesdelabataille en overleedden 13denFebruarj1870.Hj had

d'
Ostrolenka (1832).'/
zich aanvankeljk toegelegd op de anatomie
Uncaria Sehreb.is de naam van een plan- en physiologie derplanten enschreef:mueber
tengeslachtuit de familie derRubiaceën.Het
om vatklimm endeheestersm ettegenoverstaande

den Einiusz des Bodens aufdie Vertheilung

der Gewëchse (1836)''
, - pueber den Bau
bladeren,okselstandige bloemhoofdlesen veel- unddasW achsthum desDikotyledonenstammB
zadige zaaddoozen. U. Gcvlùïr Rozb.is een (1840)'',- pueber Krystallblldungen in den
heester metovaal-lancetvorlnige, korttoeqe- Pianzenzellen (1840):',- pGrundigederAnaspitste bladeren,kort gesteelde bloemhoofdles tomieundPhysi
ologiederPianzen(1846)'',en rozenroode bloemen.M en vindtdeze plant Anatomie und Physiologie der Pianzen
in den lndischen Archipel en vooral op Su- (1855)'',- en pGrundlinien derAnatomieund

mâtra,waar men uit hare bladeren en Jonge
spruitengamblr (ziealdaar)ofkatsloebereidt.
U nciaalletters,wegensharegroottealzoo
genoemf
lnaarhetLatjnschewoorduneo (een

Physiologie der Pianzen (1866)'',- Later

bepaalde hj zich bj de palaeontologie en
de gesehiedenis der planten en leverde:mSynopsis plantarum fossilium (1845)1',- pchlori:

duim , een twaalfde gedeelte van een voet), protogaea, Beitrëge zur Flora der Vorwelt
werden vooral gebezlgd t0t opschriften.M en (1841- 1847)'',- rGenera etspeciesplantavindt ze echter 00k gebruikt in Latjnsche rum fossilium (1850)' - pD'
le Urwelt in
handschriften van de 3de t0t de lode eeuw , ihren verschiedenen Blldungsperioden (1851;
waarna zj geleideljk veranderen in literae 3de druk,1864)'',- pversuch einergeschichte
zewi-xlcilld.s of minutae, welke niet langer, der Pianzenwelt (1852)'', - en pGeologie
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dereurop:ischen@* W aldbâume(1870)''.Deuit- dende Kunst'' leverde hj etsen naarstukken
komsten van Zpne wetenschappeljke reizen van hetmuséum teBrunswjk,begafzich in
heefthj openbaargemaaktinssvissenschaft- 1869 met een dergeljk doelnaar Casselen
liche Ergebnisse einer Reise in Griechenland

vertoefde gedurende den winter van 1871 op

und den IonischenInseln(1862)'',- en pDie
InselCypern (metKotscl
ty,(1865)''.pBelangrjk is vooral ook zjn werk: pBotanische
Streifziigeat
lfdem GebietederKulturgeschichte
(1857- 1867,7 d1n)''.
Friedroh <iIAeI- Unger,eenverdiensteljk
regtsgeleerde en schrjver, geboren den 8sten
April1810 teHannover.Hj bezochtin 1829

1872 in 0ns Vaderland,waarna hj zich te
W eenen vestigde.Groot is hetaantalzjner
gravures,envooral00kheefthjvoortreâbljke
bladen geleverd naar schilderjen van Rembrandt en Ikans .
MJ!.
:. Vermaard is zjne

te wjden,maarkeerde weldra t0tzjnestudiën te Göttingen terug, waar hj in 1834
promoveerde. Daarna beltleedde hj eenige
regterljke betrekkingen,werd in 1840 pri-

von),een schrjvervan losse enluchtiger0mans, werd geboren den 22sten April 1806
op zjn vaderlpk landgoed NoistferbjReval,

XFranz Hals-Gallerie'' met een tekst van
Tosmaer,terwjlvoortshetTrippenhuisteAmsterdam en de muséa te Cassel,Pesth,W eede universiteit te Göttingen, om zich in de nen enz. hem stofhebben geleverd voor een
regtsgeleerdheid tebekwamen,vertrokin1831 voortreleljken arbeid.
naar Miinchen,om zich aan de schilderkunst
Ungern-sternberg(Alexander,vrjheer

vaatdocent te Göttingen, in 1845 secretaris
deruniversiteitsbibliotheek,hieldin 1858voorlezingen over kunstgeschiedenis,werdin 1862
buitengewoon hoogleeraar en directeur der

académische verzameling van schilderjen,en
overleedden QzstenDecember1876.Hjschreef:
chte der deutschenLandstënden(1844,
rGeschi
2 dln)''
,- rDie altdeutsche Gerichtsverfas-

sung(1842)''- pDesRichtesStig(1847)'/DRbmisches und nationales Recht (1847)'',voorts: pDie bildende Kunst (1858)''
,-

ldhauer- und Malerschulen
puebersicht der Bi

seit Konstantin d.Gr.(1860)'',- sDie Bauten Konstantins d.Gr.am Heiligen Grab zu

Jerusalem (1873)''- pcorreggio in seinen
Beziehungeu Zlm Humanismus (1863)1:j enpGöttingenunddieGeorgiaAugusta(1861)''.
Josepl
t Kwdr, een verdiensteljk Oostenrjksch regtsgeleerde en staatsman, geboren

bezocht hetgymnasium te Dorpaten was bestemd voor de studie der regtsgeleerdheid,

doch gaf gehoor aan zjne neiging t0t de
fraaie letteren en vertrok in 1830 naar

Duitschland,waarhj op verschillendeplaatsen en vervolgens duurzaam te Dresden
zjn verbljf hield. Hj overleed den 28sten
Augustus 1868 te Dannenwalde in Mecklenburg-strelitz.H *
P* leverde eene reeks van r0-

mans en novellen,van welke wj noemen:
X8t. Sylvan (1839)'',- pDie gelbe Grv n
(1840)''.- rBerihmte Frauen des18 Jahrhunderts (1848)*', - pGalathee (1836)'',XPayche (1838,2 dln)'',- pDiane (1842,
3 dlnl'' - spaul(1845,3 dln)'',- 9,Neupreuszischen Zeitbilder (1849)'',- rBraune
Mërchen (1850; 4de druk, 1875)'', - oDie
Ri
tter v0n Marienburg (1853,3 dlnl'' XErinnerungsblâtter (1855- 1860,6 dln),1,XDie DresdenerGalerie (1857- 1858,2 d,l
'',
,n)
-

rDorothea von Kurland (1859,3 dln) ,t
eW eenendenQdenJultj1828.Hpstudeerde
aldaar en vestigde er zlch in 185Q als pxi- DEllzabeth Charlotte (1861,3 dln),,,- npeter
vaatdocent,vertrok in 1853 a1s buitengewoon

Paul Rubens (1862)//, - pNovellen (1832hoogleeraar in het Burgerljk regtnaarPraag 1835;5 dln)'',- pErzâhlungen und Novellen
en werd in 1857beroepen teW eenen.Hj is (1844,4 dln)''
,- en :,Kleine Romane und
lid van het H eerenhuis voor levenslang en ErU
z
ë
h
l
u
n
g
e
n
(
1
862,3d1n)''.
behoorde van 1871 t0t 1879 tothetministérie
nle van U trecht (De),een verbond

Auersperq als minister zonder portefeuille, der Noord-Nederlandsche provindën,om zich
terwjlhj vooralschitterde doorzjn talent gezamenljk te verzetten tegen de Spaansche

a1s redenaar.Hj schreef:C!System desöster- dwingelandj,werddoordejverigebemoejing
reichischen allgemeinen Prlvatrechts (1856- van Jan van Nl.
:.
:Jl, stadhouder van Gelder-

land,den 23stenJanuarj 15'
/9 te Utrechtgeteekend en aldaar den 29sten van die maand
!Ueber die wissenschaftliche Behandlung des afgekondigd.Aanvankeljk behoorden daartoe
osterreichischengemeinenPrivatrechts(1853),,, Holland,Zeeland en Utrecht,en gedeelteli
jk
XEntwurfeinesburgerlichenGesetzbuchsfiir 0ok Groningen en Gelderland, doch weldra
dasKönigreichSachsen(1853)'.,- pDierechte traden laatstgenoem de gewesten geheelt0e,
Natur der lnhaberpapiere (1857)'', - pDer alsmede Friesland en Overjssel, zoodat de
Verlassenschaftsabhandlung in Oesterreich Unie van Utrecht zeven leden telde. Deze
(1862)'',- pzurReform derW ienerUniver- vormden de Republiek derVereenigde Nedersit:t(1865)'',- en pDieVertrëgezu Gunsten landen en beschouwden t0t aan 1795 dat
staatsstuk a1s den grondslag van hun bestaan.
Dritter(1869)''
.
W illéam Jl-ger, een uitstekend graveur en Art. 1 bepaalde, dat de leflen van ditvereen zoon van den voorlaatste.Hj werd ge- bond ten eeuwigen dage z00 naauw vereeboren te Hannover in September 1827, be- nigd zouden bljven alsof zj slechts ééne prozocht in 1854 de académie te Diisseldorf,in vinciewaren, doch metbehoudvanalle bj1857 het atelier Van Tltöter te Miinchen, zondere privilegiën,die onderling werden gekeerde in 1860 terug naar Diisseldorfen ver- waarborgd.Art.2gewaagde7andenbjstand,
trok in 1865 naar Leipzig en vervolgens dien zj elkanderbjelkenaanvalzouden ver1859;4dedruk,1876)''
1- pDieEhein ihre

welthistorischen Entwlckelung (1850),, -

naar W eimar. V00r het pzeitschrift fir bil- leenen.Volgens art.9 zou er geen bestand of
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vrede gesloten, geen 00rl0g aanvaard,geene hetvoorbeeld van die derA'abierenteBu dad
belastingopgelegd wnrden,dan metalgemeene Cordova enz. waren ingerigt.onder den intoestemming,terwjlin anderezakendemeer- vloed der Kerk ontwikkelde zich voorts de
derheid besliste. Art.10 verbood aan de af- vermaardste hoogeschool der middeneeuwen,

zonderljke gewesten hetmaken van verbon- die teParjs,sedertde lldeeeuw hetbrand;en m et vreemde m ogendheden buiten voor- punt der godgeleerdheid en wjsbegeerte en
kennisvandeoverigeleden derUnie.Art.11bepaalde,datnieuwe ledenalleenmetalgemeene
goedkeuring opgenomen mogten worden.Art.
16 voorzag in het geval,dater twist mogt
ontstaan tusschen de leden der Unieenz.Alle
stadhouders, magistraatspersonen en hoofd-

de kweekplaats der scholastiek.Dezeuniversiteitwerd hetmodélvooralleuniversiteiten van
W est-Europa,inzonderheid vonr de Engelsche
en Duitsche. Intusschen vormden de regtsgeleerden te Bologna reeds vroeger een bevoorregt ligchaam. Toen men het hooge gewigt
van zulkegeleerde vereenigingen voordealgemeene volksbeschaving begon in te zien,aan-

oëcieren moesten hethandhaven derUniebj
eede beloven. De bepalingen der Unie van
Utrechthadden vele leemten en gebreken;zj vaardden de Pausen debeschermheerschappj
verhinderden niet, dat hetinvloedrjke H01- over deze nieuwe inrigtingen? daarover 00k
land zich vaak zelfstandig inliet metbuiten- hunne bjzondereregtspraak ultstrekkend.De
landsche aangelegenheden, over welke de i
nwendigeinriçtingderuniversiteitenberustte
generaliteitbeslissen moest.Toch isdatstaats- op het verschll van nati
onaliteitite ParjB
stuk eenehechte zuilgeweestvoorhetgebouw bjv.ontstond in 1206 deverdeellng in vier
natiën: Gallicanen (metItalianen,Spanjaarvan 0ysonafhankeljk volksbestaan.
den, Grieken en OoBterlingen), Picarden,
Unlforp ,zie Montêring.
U nlgenltus Dei Rlius is de naam van Noormannen en Engelschen (metDuitschers

eene bul, in 1713 door paus ClemensIX uit- enz.).Zoowelde leerlingen alsdeleeraren begevaardigd ter veroordeeling van hetJanse- hoorden tot ééne dezer natiën,welke in het
nism us. D aarin worden 101 stellingen uit de bezit waren van afzonderljke instellingenj

Réqexionsmorales''van Quesnelalskettersch ambtenaren en bestuurders(procuratores).De
procuratoren verkozen den redor. Het regt
en gevaarljk verworpen.
Unitariërs noemt men dieProtestanten, om a1sleeaar op tetreden wasM nvankeljk
welke de drieëenheid verwerpen,inzonderheid
de leden dergemeenten,in 1774doorD ndsay
te Londen,door Cltristin teMontrose en later
door Priestley te Leeds gesticht.Eerst in

onbeperkt,maar langzamerhand erlangden de
natiën hetregtvan verkiezing,hetwelk echter
in 1219 beperkt werd door de verordening
van pausHonorius,datalleen de zoodanigen
1813 is de wet afgeschaft,waarbj de uni- t0t hoogleeraren mogten gekozen worden,die
tariërs met den d00d werden bedreigd,en na van den bisschop verlof hadden ontvaugen,
dien tjd ishun aantal,vooralin Noord-Ame- zich methetgevenvan onderwjstebelasten.
Te Toulousé verkregen de meestersin deverrika,yanmeqkeljk toegenomen.
U nlverslteiten zjn scholen van hooger schillende wetenschappen het eerst hetregt,
nnderwjs,waar het geheelderwetenschap- om hun,die naar een hoogleeraarsambt donpen stelselmatig onderwezen wordt,terwjl gen, een exam en af te nem en,en dit werd
m en er door het aoeggen van examens de eerlang eene algemeene gewoonte. De bishoogstewaardigheden (graden)in elkeweten- schoppen lieten zoodanig onderzoek aan de
schap bekomen kan. De Latjnsche naam meesters over en vergenoegden zich met de
nniversitas beteekende aanvankeljk (in de bekrachtiging der benoeming. Daardoor ont-

13deeeuw)eenevereeniging,een genootsehap stonden aan de universiteiten kleinere vervan leeraren en leerlingen (universitasmagi- eenigingen van meesters in dezelfde wetenstrorum etscholarium)en verkreeg eerstlang- schap, welke met den naam van faculteiten
qzamerhand den bovenvermelden zin. In de werden bestempeld,en bj deverdeeling in
dagen der Oudheid zoektmen tevergeefsnaar
universiteitcn,hoewelde geleerde scholen te
Athene, Alexandrië, Constantinopelenz.a1s
hare kiemen m ogen worden beschouwd. De

universiteiten zjn van middeneeuwschen 00rsprong, schoon men niet met Juistheid kan
bepalen, op welken tjd zj ontstonden.Met
debemoejingenvan KareldeGrooteenAlfred
de Groote, om bj domkerken en kloosters,

alsmede aan hun Hof leerscholen te stichten ,
staatdeopkomstderuniversiteiten ineenig verband,maardevermelding,datlaatstgenoemde

faculteiten verdween allengs die in natiën.Te

Parjsontstonden heteerstde faculteiten der
godgeleerdheid,der geneeskunde en de: kerkeljken regts in het jaar 1259.Daarnaast
verhief zich die dervrjekunsten (dephilosophische).Metdeontwikkeling derfaculteiten stond die der verschillende académische
graden in het naauwste verband.Te Parjs
had men drie graden (ieder met afdeelingen),
nameljk die van baccalaureus, licentiaaten
magister De baccalaurei werden door de
afzonderljke magisters benoemd, doch de

de universiteitte Oxford heeftdoen verrjzen, rang van licentiaat werd na een gehouden

is geene onbetwistbare waarheid. De eerste examen door den voorzitter der faculteit uit
universiteiten, hoewel nog niet alle weten- naam van denkanselierofbisschop toegekend.
schappen omvattend, vindt men in de lode De licentiaat had reeds het regt,onderwjs

eeuw in Italië, nameljk de regtsgeleerde te geven,maarmoestzich bj de verdeeling
scholen te Ravenna, Bologna (Bononia) en der leerstof met de minst bezochte collegiën
Padaa en de geneeskundige sch00lteSalerno. vergenoegen.De magister eindeljk had het
Hetisvrj zeker,datdezehoogescholen naal' volsteregt,alsleeraarin zjnefaculteitopte
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treden.Hj werdalsdandoctorgenoemd,doch schoppen, maar stelden zieh onder bescherOP andere plaatsen w as de dodorsgraad een ming van vorsteljke stichters, die zein 4en
hoogere dan die van magister.In Duitschland
ontstond voorts het thans reeds lang afgeschafte gebruik, datde drie oude of hoogste
faculteiten doctoren en de faculteitder vrje
kunsten magistersbenoemden 0f,zooals men
zeide,t0tdie rangen prom oveerden.De pro-

regelmet verbeurd verklaarde kloostergoede-

ren verrjkten.Daar nu in hetalgemeen de
universiteiten allengs hare kerkeljke kleur
verloren,veranderden zj in staatsinrigtingeny
terwjldeJezuïetischeuniversiteiten te Bamberg (1648), Innsbruck (1672) en Breslau

motiën hadden gewoonljk plaats met groote (1702) den vroegeren vorm behielden. Aan
plegtigheid,en de promotus ontving bj die de Protestantsche Duitsche universiteiten ontgelegenheid den doctorshoed a1steeken zjner wikkelden zich nu de eigenaardigheden van
waardigheid.Eene anderemiddeneeuwschein. het studentenleven.De studenten hadden we1
stelling der universiteiten waren de collegiën, is Waar geen invloed meer op de inrigting
oorspronkeljk inrigtingen,waardestudenten der universiteit,m aar W aren 0ok ontheven

kosteloos onderheud, onderwjs en opzigt aan de gestrenge tucht van vroegeren tjd.
vonden.Eéne der eerste was de later z0o be- Zoowel hierdoor a1s vooral ook door de geroemdeSorbonneteParjs,gestichtdoorR0- stadiqe veldtogten,inzonderheid in den Derbert de derùozl,kapellaan van Lodewl
jk IX. tigjarlgen 00r10g,ontstond ereen geestvan
In zulke collegiën werden de wetenschappen ongebondenheid en ruwheid!die nog nietgemedegedeeld doorhuiseljk onderwjs,terwjl heel verbannen is.Het duélbjv.kwam er
naauwkeurig acht w erd geslagen op gedrag

ixl zwang, omdat de studenten een afzonder-

en vljt.Deleerlingen ofstudenten van zulk ljken stand vormden en daardoorde eervan

een collegium droegen den naam van bursarii hun stand m eenden te m oeten ophouden,ter-

(
afkomstig van bursa (beurs),waaraan de wj1zj n0g steeds nationalevereenigingen of
Duitschersden naam van BurschenschaftOnt- Landsmannschaften'' vormden.Deze hadden
leenden).Dezecolleqialelnrigting ontwikkelde hare afzonderljkewetten en bestuurders.De

zich vooralkrachtlg in Frankrjk en in En- najver dier vereenigingen gafaanleiding tot
geland,en zj heeftte oxtbrd en Cambridge talrjketweegevechten en voordeze,alsmede
stand qehouden tot op den dag van heden. voor elke vereeniging in hetbjzonder,werIn Dultschland waren zulke vereenigingen den regels vastgesteld, wier geheelmen met
van bursariimeer private ondernemingen van den naam van pKomment''bestempelde.Zj
magisters. In het algemeen werd het onder- die niett0t eene bepaalde oLandsmannschaft,!
wjsin hetopenbaargegeven;debestuurders behoorden, hadden van de overigen veelte
der beursvereenigingen verbondenzichslechts, ljden, zoodat zj zich gewoonljk onder de
m et de studenten te redetw isten,deopenbare bescherming eener pLandm annschaft'
' stelvoorlezingen te repetéren ofandere,gewoon- den,eene zekere contributie betaaldenen zich
ljk Jongere geleerden metdietaak tebelas- aan het pK om ment'' onderwierpen.De onzin

ten.Inonzen tjd bestempeltmen de voorle- van het duël, zoo geheelen alin strjd met
zingen der hoogleeraren m et den naam van
collegiën zonder aan den geschiedkundigen
oorsprong van dezen naam te denken. Behalve die kern van vaste collegiën had men
aan de m iddeneeuw sche universiteiten eene

besehaving en humaniteit! bljft nog altjd
aan de Duitsche universitelten voortduren en
vindt in dat land der ,,m ilitaire eer'' vele
krachtige verdedigers.
Tusschen 1500 en 1560 ontstonden de ligchamen van académische leeraren;degewone

bonte schaar van tjdeljke studenten, en
daardoor ontstonden allengs de gebruiken,die hoogleeraren (professores publici ordinarii)
gedeelteljk t0tnutoe bewaardzjn gebleven, nameljk werden leden der vier faculteiten
zooals die van het ontgroenen enz.
In D uitschland stichtte Karel IV in 1348

de universiteittePraag metviernatiën (Bohemers,Polen,Bejerschenen Saksen),- eene
hoogeschool die als het brandpunt der Hussietische woelingen zjn zoon Siegki
twnd groote
moejeljkheden veroorzaakte. T0t aan het
begin der Hervorm ing volgden nu onderPau-

seljke goedkeuring:Weenen (1365),Ileidelberg (1386), Keulen (1388), Erfurt (1392),
Leiyzig(1409),Rostock(1419),Leuven(1426),
Grelfswald (1456),FreiburginBreisgau(1457),
Basel (1460), Ingolstadt (1472), Mainz en
Tiibingen(1477),Wittenberg (1502)enFrank-

van den académischen senaat. Iedere fàculteit heeft haar deken, en aan hethoofd dq
universiteitbevindtzich de rector magni:cus,
die gedurellde een jaar ditambtw aarneemt
en het in 0ns Vaderland na hethouden van
eene redevoering nederlegt.D e rector magnifcus en de dekens vorm en den Kleinen,de
rector magnifcus met alle gewone hoogleeraren den Grooten Senaat. Voorts heeft men
aan de universiteiten buitengewone hoogleer-

aren (professores publici extraordinarii),die
doorgaans eene minder hooge bezoldiging ge-

nieten,en privaatdocenten(privatim docentes).
die slechts verlof hebben om te onderwjzen
fort aan de Oder (1506).Na de Hervorming (veniam docendi),zonderhiertoegehouden te
werden er gesticht in Protestantschen geest w ezen.
Na het tjdperk del'Hervorming ontaardden
te Marburg (1527),Königsberg (1544),Jena
(1558),Helmst:dt(1575)en Altdorf(1578),- vele universiteiten in kweekplaatsen van pevoorts te Gieszen (1607), Rinteln (1619)en danterie en theologische haarkloverj. DaarStaatsburg (1621).De Protestantsche univer- tegen kwam vooralThomasiusin verzet.Hj
siteiten waren onafhankeljkvande goedkeu- m oest Leipzig verlatenjmaaraanvaardde een
ring der Pausen en van het opzigt der bis- hoogleeraarsambt te Halle,waar hj v00<!e-
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zingen hield in de Duitsche taalen een cri- universiteiten in Nederland tellen te zamen

tisch tjdschrift in hetlichtdeed verschjnen. 'ongeveer 2000 studenten.DevoornaamsteuniVooral onderscheidde zich voorts de universi- versiteiten in hetDuitscheRjk zjn (in 1879)
teitte Göttingen door eene voûrtreFeljkein- die te Leipzig met 3227, - die te Berljn
rigting.Hier werd eene Académie van weten- met3608,- die te Miinchen met1806,- die
schappen met de universiteit verbonden. In te Breslau m et1309,- die te Tiibingen m et
dattjdperk ontstonden 0ok universiteiten te 994, die te W iirzburg met848,- die te
Kiel(1665)en teErlangen (1743).Wé1bragt Göttingen met 965,- en die te Halle met

de druk der Fransche heerschappj menige 1098 studenten5in Oostenrjk telt W eenen

verandering op het gebied van hethooger 0n- 3090,- Budapesth 2500,- en Praag 1592
en;in Zwitserland vindtmen te Bern
derwjs,maarindiedagen verreesdeunivem student
siteitte Berljn (1810),latergevolgddoordie 393,- te Ziirich 328,- en te Basel 193
te Bonn (1818). Het tjdperk van 1815 tût studenten, terwjl Dorpat in de Russische
1848 wasnietbjzondergunstigvoordeDuit- oostzeeprovinciën 858 studenten heeft.Voorts
sche hoogescholen, omdat de studenten,die heeft men universiteiten in Zweden te Upsala
met zooveel geestdrift gejverd hadden voor en teLund,- inNoorwegenteChristiania,de afschudding van hetFranschejuk,daar- in Denem arken te Kopenhagen,- in Engedoor in verdenking waren gekomen van het land, behalve de reeds genoemde te Oxford
koesteren vanaltevrjzinnigegevoelens.Die en te Cambridge,te Londen enteDurham,verdenking werd niet w einlg gesterkt door in Schotland te St.Andrews,Glasgow ,Aberde stichting der Duitsche pBurschenschaft''in deen en Edinburgh,- in Ierland teDublin,1815 doorJahn,door hetMTartburgerfeestvan in Bel
qiëte Luik enGent,alsmedevrjeuni18 Odober 1817 en door hetvermoorden van versitelten te Brussel en te Leuven, - in
Kotzebue.De pBurschenschaft'' werd in 1819 Frankrjk vrje R.K atholieke universiteiten
ontbonden, maar bleef in stilte bestaan,en te Parjs,Rjssel,Angers,Lyon,Poitiers en
de regéring behandelde de uitstekendste en Toulouse,welk aantal vermoedeljk eerlang
verdienstelt
jkste mannen met een smadeljk door staats-universiteiten za1 vermeerderd
wantrouwell. Er werden besluiten genom en w orden, in Italië 17 staats-universiteiten
*@ universiteiten) - in Spanje te
om .de vrje beweging aan deuniversiteiten en 4 Vr:0
te beletten, en in 1837 zelfs zeven voor- Valencia, Salamanca, Alcalâ de Henâres
treleljke professoren deruniversiteitte Göt- enz.,- en in Portugal alleen te Coïmbra.
tingen door Ernst dlut
/l.
sf,koning van Han- Groot is het aantal universiteiten in Noord-

nover, ontslapen.Toen in 1848 de wensch Amerika, en de vermaardste van deze zjn:
naar hervorm lng zich krachtig deed hoûren; Harvard-university te Cambridgein Massachuwerd te Jena een eonyrèsgehouden van atL setts en Yale College te Newhaven in Congevaardigden van de unlversiteiten,waar ve- nedicut. In het Oosten van Europa bestaat
lerlei aangelegenheden ter sprake kwamen, sedert 1400 eene universiteit te Krakau in
doch die zamenkomst had geene belangrijke Polen,alsmede te W arschau,- en menheeft
gevolgen, en eene studentenvergadering op er voorts in Rusland te Moskou, te W ilna,
den Wartburq evenmin.ln Oostenrjk werd te Kasan, te Charkow , te Petersburg, te
in 1850 de inrlgting deruniversiteitenaanmer- Kiew en te Odessa. De Engelschen hebben

keljk gewjzigd.In onsVaderland eindeljk wtders4 universiteiten in Indië gesticht,

kwam ln 1876 eene nieuwewetûphethooger 0ok heeft men er in Egypte te Caïro en te
onderwjs tot stand.In het algemeen hebben Boelak,- en in 1872 verrezen aeht univer-

de universiteiten in de jongste halve eeuw siteiten in Japan.
Unruh (HansVictorvon),eenverdie/steljk
aanmerkeljke verbeteringen ondergaan door
het stichten van scheikundige en physiologisehe laboratoria, sterrew achten, gebouwen
voor meteorologische waarnemingen,ziekenhuizen enz., door doelmatiger inrigting der

afgavaardigde naar de Nationale Vergadering
in Pruissen en geboren den 28sten Maart1808
te Tilsitj bezocht de Acadêmie van Schoone

gehouden met diew etensehappen,welke zich

van den 8poorWeg van Potsdam naar Magde-

BouwkunstteBerljn,zag zich alsrjksambboekerjen,splitsing en betere verdeeling der tenaar geplaatst en ontving in 1844 verlûf,
t
leervakken enz., terwjl er ook rekening is en einde zich te belasten met den aanleg
in den Jongsten tjd metkrachthebben ont- burg, voorts in 1846- 1851 m et dien van

wikkeld, zooals: geologie en palaeontologie, M agdeburg naar W ittenberg. Later bouw de

vergeljkende taalkunde,microscopie en der- hj eene gasfabriek te Magdeburg,stiehte het
Duitsch continentaalgasgenootschapteDessau
geljke.

De geschiedenis en inrigting der Neder- en stond van 1857 t0t 1874 aan het hoofd
landsche universiteiten is beschreven onder der f
abriek van syoorwerbenoodigdheden te

het woord Académie(ziealdaar)en wj voe- Berljn.Zjn geschrlft:psklzzenausPreuszens
gen erbj,datna hetvaststellen derwetop neuesterGeschichte(1848)''bezorgdehem het
het hooger onderwjs van 1876 hetdrietal mandaat naarde NationaleVergadering,waar
universiteiten met eene vierde vermeerderd hj zich eerst bj de linker zjdeen daarna
is, nameljk die te Amsterdam,aldaarvoor bj het regtercentrum voegde.Eerlang werd
rekening van de stad verrezen,welke erver- hj er meteene kleinemeerderheid tûtvoormoedeltl
'k eerlang za1 gevolgd worden door zitter gekozen en zag zich in 1849 benoemd
eene vjfde, nameljk eene universiteit op totlid van de Tweede Kamer.In 1850 echter
gerefûrmeerden grondslag. De vier bestaande verliet hj het staatkundig tooneel,en zjne

80

UNRUH- UNTERW ALDEN.

brochure: rErfahrungen auS den letzten drei boter en kaas behooren er t0tde uitvoer-arti-

Jahren (1851)'' bevat eene scherpe veroor- kelen. 00k zjn er veelzwjnen en geiten.
deeling van hetconstitutionéle stelsd.Bj de maar weinig schapen.In de weiden en tuistichting der Nationale Vereeniging in 1859 nen van Unterwalden vindt men een OVerwerd hj in decommissiegekozen en in 1863 vloed van ooftboomen, en 0ok brandewjn,
door Magdeburg naar hetHuis van Afgevaar- vruchtenwjn en noten worden uitgevoerd.
digden gezonden,waarhj t0tdeuitstekende Unterwalden z0u in zjnewouden eeneonuitleden der rFortschrittsjartei''en later der putteljke bron van welvurt bezitten,indien
nationalliberalen Partel'' behoorde, terwjl men er zich meer toelegde op eene verstan-

hj erin 1863- 1867de betrekking van vice- dige houtcultuur.InhetMelchthalenbjAlppresident bekleedde.In Februarj 1867 werd nach vindtmen fraai marmerjenteSchwendihj afgevaardigd naarden Rjksdag,waarhj Kaltbad heeft men eene jzerhoudende bron
t0t de leidors der nationaal-liberale fractie met eene warmte van 4,70C. Tot de voort-

behoort. Van zjne geschriften vermelden brengselen der njverheid behooren er wjwj n?g: pvolkswirtschaftlicher Katechismus ders:zjdengaren,glaswerk en papier.Voor
(1876)''.
den doorvoerisUnterwaldenJuistnietgunstig
Unster (De) of R- einsel
teàJlJAldiseen gelegen,en zjnemarktplaatsisLiizern.Het
weegtoestel met ongeljke armen in horizon- grenst enkel aan het saeer,dat de goederen

talen stand.De kortere dient om er den last draagt, Nielke naar den St.Gotthard &vorden
aan te hangen en is hiertoe van een haak vervoerd, maar het ontvangt in den Zomer
voo/zien en langs delangere,die behoorljk een druk bezoek van reizigers.Aan hetMeer
is verdeeld,kan een gewigtverschoven wor- liggen er de stoombootstations Beckenried,
den. Zoodra dit laatste in evenwigt is met Stansatad en Alpnach,- t0tdedrukbezochte
den last, kan men bj zjne standplaatshet badplaatsen behooren er: Engelberg,Schöngewigtvan den last aiezen.Zie voortsonder eck,Bi
irgistoek en Melchseealy,envan AlpHqtbôom.
nach loopt een uitmuntende rpweg over den

Unstrut (De), eene rivier in de PruissiBche provincie Saksen, ontspringt op het
Eichsf:ld bj KeFerhausen,niet ver van Dingelstedt, stroomt met breede kronkelingen
van het westen naar het oosten en stort na

Briinig.De inwoners van ditcanton zjn in
het algemeen rustige en verstandige lieden;
men beefter68onderwjzersderlagere8ch00l
met 3400 leerlingen,en 7 leeraren van m iddelbaar onderwjs met 80 leerlingen.-In de

een loop van 172Ned.mjlbj Groszjena be- beidehoofdplaatsen StansenSarnenzjngymneden Naumburg zich uit in de Saale. Zj nasia, alsmede in het stit'tEngelberg,waar
besproeit veelal fraaje weilanden en spoedt de boekerj 18000 deelen telt.Voorts heeft
zich alleen van het klooster Roszleben t0t men er6 kloostersyen hetaanzienljkstevan
M n haren mond langs de steile zoomen van dezeisEngelberg,eenstiftderBenedictjnen.
een rotsachtig dal. Van Bretleben afiszj Unterwalden behoort met Urien Schwyz t0t
over eene lengte van 72 Ned.mjldooreen het bisdom Chur.Men heeftin de beide deetwaalftalsluizen voor kleine schepen bevaar- len een democratischen regéringsvorm . D e
baar.T0t hare zjrivieren behooren op den thansgeldende constitutievan Obwaldenw erd
regteroever de Gera en de Lossa,en op den
linker oever de Helbe,de W ipper,de K leine
W ipper en de Helme.
U nterw alden , één der drie oorspronke-

den 27sten October 1867 door hetvolk vastgesteld.De wetgevende magt is er in handen
der Landsgem eente; alle leeningen,belastingen en uitgaven boven 10000 tkancs moeten
ljke cantons van Zwitserland,grenstin het aan hare goedkeuring w orden onderworpen,
noorden aan Schwyz enLuzern,inhetwesten en ieder burger heeft op wetgevend gebied
aan Ltlzern, in het zuiden aan Bern en in het initiatief.De Landsgem eente kiesto0k de
het oosten aan Uri, en telt op nagenoeg 14 leden deruitvoerendemagt,denregéringsrud,
D geogr. mjl ruim 26000 inwoners, bjna welke uit 7 leden iszamengesteld,endehoogallen R. Katholieken.D itcanton wordtdoor ste regtbank van 9 leden, beide voor een
het Kernwald gesc.heiden in Nidwalden en tjdperk van vierJaar.De presidentvan den
Obwalden. Het eerste bevat het benedenge- regéri
ngsraad heefiden titelvan landamman.
deelte van hetEnqelbergerda1en den oever Daarenboven bestaater een cantonnale raad
van het Vierwaldstâtter Meer, en hethooger &velke door de genaeenten gekozen Nvordt.Het
gelegen Obwalden hetda1derSarnerAaenhet aantalgemeenten is zeven,en de hoofdplaats

ho
ogeregedeeltevan hetEnqelbergerdal.De Sarnen.Nidwalden heefteenedergeljke conbergen behooren er gedeeltelpk t0t de Berner
Alpen:men heefter den '
ritlis (3239 Ned.el
h00g),den Rothstock (2932Ned.elhoog)enz.,
gedeelteljk t0t de LuzernerAlpen,metden
Brienzer Rothhorn (2351 Ned.elhoog),den
Pilatus (21Q3 Ned. el h00g) enz.. De beide
bergstelsels naderen totelkanderbj den Briinig, eene bergpas ter hoogte van ruim 1000
Ned. e1. Het klimaat is er zacht aan den

stitutie van Q April 1877,maar de landraad,
overeenkomend metden cantonnalen raad van
Obwalden, wordt gekozen voorden tjd van
6 Jaren,en deregéringsraad en het geregtshof e1k voor den tjd van 11Jaren.Hierbedraagthetaantalgemeenten elf,en de hoofdplaats is Stans.

Reeds omstreeks het Jaar 1150 werd het
oever van het Meer, terwjl de bergtoppen Blag bj Morgarten bczwoer hetin 1315 met
ermetsneeuw en gletscherjszjn gekroond. Schwyz en Urieen eeuwig verbond te BrunMen heeftervoortreFeljke Alpenweiden,en nen) waardoor eene reeds in 1291 geslotene
canton in die beide deelen gesplitst.Na den
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verbindtenisbekrachtigd Nverd.Na de ontbinding van het oude eedgenootschap in 1798
werd Unterwalden met Schwyz,Urien Zug
t0t één canton zamengevoegd en het verzet
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Körperg qberhaupt (1750)'',- pGrundrisse
eines Lehrgebëudes v0n der Binnlichkeitder

thierischenKörper(1788)''
,- enpErsteGrinde
einer Physiologie dereigentlichen thierischen
der ingezetenen tegen de opgedronyenecon- NaturthierischerKörper(1771)''.Oôk gafhj
stitutieopeene bloedigewjzevernietlgd(7- 9 een yoyulair weekblad: rDer Artz (1759September 1798).00k detweedeopstand in 1764)''ln hetlicht,datlater in 6 deelen ver1802 mistezjn doel!doch in 1814werdhet zameld en in vele talen vertM ld werd.
weder een zelfstandlg canton. Unterwalden
Upa
U
sof,Oqa
zwe
iesPl
jnfhetmidden van
l
nam in 1832 deelaan hetverbond derR.Kapland
eens,
ge
tjl
tholieke cantons te Sarnen,in 1841 aan het Zweden,grenstin het oosten aan de Oostzee
y
rotesttegen de opheëng der kloosterg,en en in het zuiden aan hetMaelermeer.Het is
ln 1843 aan den Sonderbond.
zeer vruchtbaar en boschrjk in hetbinnenU nterw eiszenburg of Also Fe/
zlr,een land levertveelgraan en 0ok jzer.maaris
in 1876 gesticht comitaat in liebenbiirgen,is aan de kust rotsachtig en door kleine eilanomringd door de com itaten Tonla-Aranyos, den (scheeren) omzoomd.Hetbehoortt0tde
Klein-en Groot-Kokel,Hermannstadten Hu- lâns Stokholm Upsala en W estmanland.
nyad!door de Marosen harezjrivieren be- U polu of Oepoloe,te voren O.)'olava,een

gproeldjin hetwesteljk gedeelte bergachtig, der Damoa-eilanden(zie aldaar), beslaat eene
en teltop 65 1 geogr.mjlomstreeks190000 oppervlakte van bjna 16 D geogr.mjl,is

inwoners. De Hongaarsche Oosterspoorweg

bergachtig en heeftonderseheideneuitgedoofde

(Kronstadt-Groszwardein) loopt er donrheen vulcanen, onder welke zich de Lanutoo ter

en vereenigt er zich met den van Arad k0menden spoorweg. De zetelvan het bestuur
is er Nagy-Enyed, en de voornaamste stad
Karlsburg.

hopgte van 783 en deFa0 terhoogte van914
Ned.elverheFen,is door hooge,steile,door
koraalbanken omzoomde kusten omgeven en
heeft slechts weinige goede havens.

U nzelm ann is de naam van een kunste- U psala9 een Zweedsch 1ën aan de BotninM rsgeslacht.Karl < iI&I- Ferdinant
l FA2e!- sche Golt
'en door de lâns Ge:eborg,Stokmann,geboren den IstenJulj 1753 teBruns- holm en W estmanland omgeven, omvat het

wjk, was werkzaam in de voornaamste westeljk gedeeltevanUplanden telt0qruim
schouwbur
tschland in ltomieke 96l
I gen van Dui
/c D geogr.mj1omstreeks106000lnworollen en als zanger, bekleedde van 1814- ners.Hetbinnenland isereenegroote,vrucht1823 de betrekking van regisseurvan tooneel- bare vlakte met veel landbouw en veeteelt,

en bljspelen te Berltin, en overleed aldaar
den QlstenApril1832.Zjneechtgenoote was
de beroemde Betltmann. - Zjn zoon Karel,
geboren te Berljn in 1:90, overtrofweldra
zjn vader, onderscheidde zich in de klucht
en het bljspel, schitterdeteW eimar,W eenen,Berljn enz.?maardaaldedoorzjnel0sbandige levenswjst0tde diepste ellende,en

terwjldekustgewesten errotsachtigzjn.Er
wordteene grootehoeveelheidjzerertsopgedolven en in hoog-ovens verwerkt.De voornaamste rivier is erdeDal-elf:en dezevormt

aan de noordeljke grenzen den grooten Elf-

karleby-waterval. - De evenzoo genoemde
hoofdstad, in eene vruchtbare vlakte aan de
Fyris-A, die zich in het Maelarmeeruitstort
verdronk zieh den zlsten Maart 1843 in den en aan den spoorweg van Sala naarStokholm
Thiergarten bj Berljn.- Zjn broederFrie- gelegen, is de zetel van een aartsbisschop,
tfrïc: u tlwig, geboren in 1797j studeerde te van een consistorie en van het gewesteljk
Berljn,oefende zich in dehoutsnjkunst,werd bestuur. M en heefter eene in 1477 gestichte
in 1843 lid van de Académie te Berljn,ver- universiteit met de grootste bibliotheek van
kreeg in 1845 den titel van professor, en Zweden (meer dan 200000 deelen en 10000
overleed op eene reis te W eenen den 29sten handschriften) en andere wetenschappeljke

Augustus 1854. Hj heeft een groot aantal verzamelingen,een botanischentuinrvexmaard
voortrefeljke houtgravuresgeleverd.- Zjne door de werkzaamheid van Linnaeu), eene
nicht Bertha Unzelmann, geboren te Berljn sterrewachtenz.,en ongeveer1500Btudenten,
den 19den December1822,betrad in 1842 het - voorts een kasteel,eene prachtige hoofdtooneelte Stettin,was o0k elders werkzaam kerk en n0g eene andere kerk.Tusschen de
en verbond zich in 1847 aan den Hofschouw- hoofdkerk en bet universiteitsgebouw bevindt
burg te Berljn.Daarna trad zj in hethuwe- zich een fraaipark,Odenslund geheeten.Het

ljk metden tooneelspelerJosepltW agner uit aantalinwonersbedraagtruim 13000.Bjdeze
W eenenj werd met dezen geplaatstaan het stad verloor Styrb.jörn de dfdrà'
:in 983 den

Burgtheater te W eenen, en overleed aldaar vel
dslap en het leven,en nietvervan hare
vest vlndt men het landgoed Hammarby,de
den 7den Maart 1858.
Unzer (Johann August),eenverdiensteljk voormalige woonstede van D nnaeu .
Duitsch geneesheer, geboren te Halle den
U pstalboom is denaam van eenehoogte
Qgsten April 1727,studeerde aldaar,vestigde bj de stad Aurich in Oost-Friesland op het
zich eerst te Ham burg, daarna te Altona, grondgebied dergemeenteRahe.Zj ontleende
werd vervolgens hoogleeraar te Rinteln,en haren naam aan drie oude eiken, welke er
overleed den 2deu April 1799.Van zjne 4e- zich te voren verhieven,en w as in de midBchriften vermelden wj:pGedanken vom Eln- deneeuwen tot in de 14de eeuw de plaats,
Qiisse der Seele in ihrem Körper (1746)'',- waar de afgevaardigden der Zeven Friesche
Philosophische Betrachtung desmenschlichen Zeelanden b'
deenkwamen om regttespreken
XlV.
G
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en wetten vastte stellen.Die vergaderingen
werden onderden blooten hemelgehouden.

Uraem ie of vergiftiging van het bloed

door urine,nameljk door het belangrjkste
bestanddeelvan urine,depisst@ (ziealdaar),

geschiedt,wanneer de urine-afscheiding in de
nieren eene belemm ering Ondervindt,zoodat

de stoFen, welke doordezeorganen verwjderd moeten worden,in hetbloed achterbljven.Ditheeftvooralplaatsbj deziektevan
Briyht (zie aldaar)en bj acutebesmetteljke

28breedtegraden ofomstreeks3168Ned.mjl
van elkanderverwjderd.Debreedtevan het
gebergte is doorgaans niet grooter dan 75
Ned.mjl,en gaatverin hetzuidennaauweljks het bedragvan 190 Ned.mjlte boven.
00k iszjne kamhoogtenaauweljks600 Ned.
el en bereikt alleen in het zuidwesten en
noorden 1200 Ned.e1,terwjlslechtsenkele
toppen iets hooger zjn.Vooralin hetmidden
is de rjzing z0o geleideljk,datmen op den
grooten weg van Perm naar Jekaterinenburg
naauweljks het bestaan opmerkt van een

ziekten.Behalvein debelemmerdeafscheiding
der urine,welke,zo0 er aanwezig is,steeds gebergte, dat Europa van Azië scheidt.Ten
veel eiwit bevat, openbaart zich de uraemie noorden van Jekaterinenburg verheFen zich
00k in een naar jis riekend zweet, in de hoogste toppen aan de oostzjde,en ten
hoofdpjn,duizeligheld,angstenbeklemdheid, zuiden van die stad aan de westzjde.De
slaapzucht, eene soort van verlamming en oosteljke helling is wat steilerdan de weste-

bedwelming.Dezeziekte ontstaatgewoonljk ljke. Men kan het Uralgebergte splitsen in
zeer onverwacht en heeft een snelverloop. hetarctisch gedeeltedernoordeljkeeilanden,
Bljnaaltjd volgtde dood na weinigeurenof' het noordeljk gedeelte,- hetSamojeedsch

dagen door eene aandoening derhersenen of of W ogoelisch gedeelte, - het midden- of
der longen. Slechts een ligtere graad van W erchotoerisch gedeelte,- en hetzuideljk
deze ongesteldheid is voor genezing vatbaar. of Baskirisch gedeelte.In den arctischen Ural
Men bezigthiertoekrachtigepisdrjvendemid- verheffen zich op Nova Zembla enkeletoppen
delen en eene herhaalde inwikkeling van het (metgletschers)ter hoogte van 1200 Ned.e1.
geheele ligchaam in dekens, die vooraf in De noordeljke Ural,voortschrjdend vande
jskoudwatergedompeld endaarnauitgewron- Karische Zee t0t61C N.B.oft0taan debron-

gen zjn.
Ural(Jaïk)of Oeralis de naam dergrensrivier tusschen EuropaenAzië.Zj ontspringt
op 54030'N.B.,volgteenezuideljke rigting
en ontvangt,tusschen de beide oosteljkeke-

nen der Petsjora,heeftgeen bosch en geene

Ak-Dsjar, de Koetebai, de Allas-Nessai en
de Koetan-Tasz.Aan het zuideljk uiteinde
van het Uralgebergte stroomtzj westwaarts
en ontvangt er bj hare ombuiging de Ora,

Archangelen Siberië.Het Samojeedsche ge-

ertsen.Van àe KarischeGolt'zuidwaartst0t
63O N.B.loopt de W ogoelise'
he Ural,een gebergte met steile rotsen en metsteenbrokken

bedekte topjen, van welke de Payar eene

tens van het Uralgebergte, uit het oosten hoogte berelkt van 1413 Ned.e1.Drie bergeenige kleine rivieren en uit het westen de passen bevorderen er het verkeer tusschen

deelte,zich noordwestwaartsuitstrekkend t0t
aan de W aaigatstraat, heeft afgeronde, met
m os begroeide toppen,van w elke de Tell-pos
wjders uit hetzuiden de Ilek en de Ooretw eene hoogte bereikt van 1689 Ned.e1.Vanen op Europeesch grondgebied uithetnoorden hierlooptde lage takvan hetObdorskgebergte
de Sakmara.Eindeljk vormtztleene moeras- noordoostw aarts.De hoogste kruinen van het
sige delta, stort met onderscheidene arm en ongastvrje gebergte zjn er metsneeuw bezich uit in de Caspische Zee en heefteene dekt.OOk aan de bronnen derPetslora strekt
lengte van omstreeks 1400 Ned. mjl. Aan een tak onder den naam Tim angebergte zich
haren m ond,te midden van onafzienbare riet- uit totaan Kanin-Nos. De W erchotoerische

velden, verheft zich de stad Goerjew.ln de Ural schrjdt voort van 61ON.B.t0t aan de
steppe op den regter oever van dezeriviert0t bronnen der Oefa (550 N.B.)en vormt eene
aan de Caspische Zee wonen de Uralsche breede,boschrjke,moerassige hoogvlakte,die
Kozakken, en ditgebied is onder den naam zich slechts 650 Ned.elboven den spiegelder
van Uralsk één der vjfgewesten van het zee verheft, doch in het noordoosten eenige

land,hetwelk zich t0taan deIrtysj enhet hooge toppen draagt,zooalsde Kontsjakow-

Meer van Araluitstrekt.Op den linker oever Kamen(1462Ned.elhoog)enz.Overdi
tmidzjn de Kirgisen gevestigd.Bj het dempen dengedeelte heeft men de laagste bergpassen,
van den opstand van Poegats
jew,die vooral o.a.de reedsgenoemdeweg van Perm naarJe00k woedde aan de oevers van Jaïk, gaf katerinenburg.Daarop volgthetzuideljk geCatharina 11 het bevel,haren naam in dien deelte met drie ketensq ten oosten verheft
van Uralte veranderen.
zich hetuitgranieten gneis bestaande Ilmen-

U ral-ofOeralgebergte (Het),deM ontes gebergte bj Mjask, en in het midden de

AèF
zceï der Ouden, vormt hetlangstemeri- Uraltau)die in hetzuiden eindigtin de Iren-

diu ngebergte derOudeW ereld.Zjn zuideljke, dikketen en alleen in den Iremeleene hoogte
lage uitlooper,de Moegodslar,strekttusschen bereiktvan 1543 Ned.el.In hetUralgebergte
de zoutsteppe aan de Em ba en de Kirgisen- ontspringen onderscheidenerivieren;ook heef
l
steppe zieh nagenoeg uit tot aan het Meer men zoowelaan ztjn oosteljken als aan zjn
van Aral(480N.B.
),terwjl denoordeltike westeljkenvoettalrjkekl
eineengrootemeren.
uitlooper aan de overzjde van deW aaigat- Vooral op de plek,waar het M ldden- en het
straat voortschrjdt over het eiland B*aaigat Zuideljk gedeeltevandenUralzichvereenigen,
naar Nova Zembla en er onder 761/30 N.B. vindt men de bronnen van vele w ateren,die

een eindeneemt.Alzoozjn debeideulteinden zieh n= r de Tobolj de Ural of de Kama
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spoeden.In hetzuideljk gedeelteverdroogen dalen,terwjlin hethoogenoorden deSamodebeken en kleine rivieren meeytalgedurende Jeedmetzjnerendieren rondzwerft.Hetwoud
den zomer.

is er ruim voorzien van wild;men heefter

Het Uralgebergte bestaat,wat ztjnekern 0.a.eekhoornsjvossen,wolven,beeren,veldbetreft, uit kristalljnen leisteen,gneis en en sneeuwhoendersj snippen, wachtels enz.
glimmerlei,in het middenste gedeelte vooral In het midden- en zuideljk gedeelte heeft
uit chloriet- en talklei, alsmede uit kristal- men welvarende steden, hoofdzakeljk door
ljnen kalksteen. Langs de hellingen vindt Russenbevolkt,zooalsJekaterinenbnrg,Mjask
men voorts Silurische en Devonische over- en Slatoust.
U ral-A ltaxsche talen is de naam van
gangsgesteenten, aan den westeljken voet
steenkolenkalksteen en aan beide zjdensteen- eene zeer verspreide familie van talen,w elke
kolenvormingen.Langsdezuidwesteljkezjde 00k metden naam van Toeranische &'Finschvindt m en de Perm sche vorm ing m et haar Tartaarsche taalfam ilie bestempeld w ordt en
roodliggeni,met zoetwaterkalk,gips,koper- zich van Hongarje en Turkje t0t in het
zandsteen en zechsteen,terwjldenoordeljke noordoosteljk gedeelte van Azië uitstrekt.
voet t0t de juravorming behoort.Onder de Men verdeelt haar gewoonljk in vjfhoofdmassagesteenten verheFen er zich graniet, groepen, nameltjk: De Finseh-O:#d#cA:, de
syeniet, doriet,serpentjn,at
lgiet-en uraliet- heerschendein Rusland en Hongarje.Zj0mpor:er en amandelgesteenten,welke zich t0t
OP Nova Zem bla uitstrekken. Jongere uitbarstingsgesteenten zoekt m en er te vergeefs.
Men heeft er ertsen in gangen, zooals het
goudertsteBeresow ,alsmededeloodglitgangen
met het roodlooderts aldaar1 maar veelbe-

vat het Finsch ofSoeomi,hetw elk inFinland
door ongeveer 2 m illioen m enschen gesproken
wordt,hetEsthnisch in Esthland en hetnage-

noeg verdwenen Lj:andsch,- voorts het
Laplandsch,hetTsjeremissisch,datdoor0ngeveer200000zielentusschen KasanenNishné-

langrjkerzjn deertsgroeven in desecundaire Nowgorod gebezigd wordt, hetMordwinisch

vormingen, ill het koperzandsteen enz. Het Of de taal van 770000 M ordwinen aan de

magneetjzersteen en de gewigtigste koper- MTolgajhetSyrlaenisch,W otlakisehenPermsch
groeven behooren t0t de Silurische vorming. (te zamen de taalvan 350000 personen),het
Bj Nishné Tagilsk liggen de kopergroeven, Ostjaksch en W ogoelisch,aan de oeversvan

die het kostbaar malatthiet leveren; voorts de Ob in zwang en vermaagschaptmet het
heeft men er den grooten berg van magneet- Magyaarsch in Hongarje.Ditlaatsteomvat
jzersteen,W isokaya Gora,terwjldeBlagadat een groot gebied in het zuidoosten van dat

bj Koesjwinsk en de Katsjkanorten westen land.- De Samojeedsehe,ingebruikbjslechts
van W erchotoerie dergel
jke bergen vormen. 30000 zielen, welke langs de Ilszee tot in
Uitde ontbinding dergotldbevattendekwarts- Siberië gevestigd zjn.- De Tnrksel
t-Targangen, vooral in talklei,en tlit hetplatina- fccrdc/l:,de meestverspreide en zichuitstrek-

bevattend sergentjngesteente ontstonden de kendvanEuropeesch Turkjet0taandeLena.

goud- en platlnabevattende velden, waaruit T0t haar behoort: het Jakoetisch, datdoor
deze metalen gewonnen worden. Het goud ongevee,
r 200000 menschen in hetnûordoostegtater steeds valtmagneet-,het platina van ljk gedeeltevan Siberië aan deLenagesprotshroomjzersteen vergezeld.Devlakte,waarop ken wordt, het Kirgisisch in hetaan China
goud gevonden wordt,heeft,naar men wil, grenzend gedeelte van Toerkistan,hetOeigoe-

eene uitgebreidheid van 735 D geogr.mjl.
Terwtjlmen degoudwasscherjen aantreftaan
de Aziatische zjde,liggen de platinawasscherjen aan de Europésche. Behalve veelgoud
en platina verkrjgt men er koper in gedegen

risch met het Toerkmenisch en Tqjagataïsch
in het overig gedeelte van rroerkistan, het
Koemukiseh in het noordoosteljk gedeelte

van den Caucasusen hetN ogaïsch tennoorden
van de Zwarte Zee en in de Krim ,làet Ostoestand of in roodkopererts, m alachiet en manli of Turksch, de m erkw aardigste taal
kalkachtige kiezelgesteenten, voorts: zilver, van deze groep,inConstantinopel,Philippopel

100d, veel jzer, steenkolen en allerlei ge- en andere gedeelten van Europeesch Turkje,

steenten,waaronder kostbare,zooals:porier, alsm ede in het binnenland van K lein-Azië'

jaspis, kiezelmangaan, agaat, bergkristal,
m alachiet, zirkoon, topaas, korund, kleine
diamanten enz. Rjk aan delfstoFen is vooral
het Ilmengebergte bj Mjask,voortsde om-

heerschapyj voerend.- De Mongoolsehe,be-

staande ult het eigenljke Mongoolsch in het

noorden van China, het Boeratisch aan het
Baikalmeer en het Kalmuksch, ten westen
streken van Slatoust en die van Moersinskin van dat m eer..- De ToengoesLsche in het
het middenste gedeelte.Terwjlin het are- noordoosten van Azië,zich uitstrekkend van
tksch gedeelte de koude en in hetzuideljk de Jenisseït0t aan de Zee van Ochotsk,ten
qedeeltededroogtedenboomgroeiverbindert, noordoosten t0t aan de Ilszee en ten zuiden

ls toch 2/ade van het Uralgebergte metdigte t0t ver naar de zjde van China.Demerkoorspronkeljke wouden bedekt? voor zoo- waardigste der hiertoe behoorende talen in
ver het hout niet in de smeltovens is ver- het Mandsloe,in Chineesch Mandsjoerje in
bruikt. In het noorden w ordt de somberheid
der naaldboomen alleon afgewisseld door den

gebruik,m et eene eeuwenoudeletterkunde en

een atkonderljk alghabet.Die vjfgroepen
berkeboom,terwjlin hetbekonrljk zuideljk hebben slechts welnige gemeenschappeljke
gedeelte dennen,linden,berken en eiken een woorden en wortels, maar zjn verbollden
fraai woud vormon. Hier doet de Baskier door haar grammaticalen bouw ,dalrzj alle
zjne kudden grazen in de mildbesproeide tot de agglutinérende talen behooren (zie
6*
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onder Taalj.Detalen eehtervan elke groep en dubbelkoolzuur kalium en natrium endient
komen onderliny sterk metelkanderoveréén; desgeljkstotporseleinverf.DeuraniumoxydeZelfs Onderscheldtzich hetTurksch nietmeer zouten sjn geelmeteen groenen weerschjn;
van Nogaïsch dan het Hoogduitsch van het de oplosbarereagéren zwak zuur,zjnscherp
Nederlandsch,en van het Jakoetisch aan de van smaak,kristalliséren gedeelteljk gemakLena nietm eerdan hetNederlandsch van het keljk en 'Korden door gloejing ontleed.8alNoorsch.Meer looyen de talen der Finsch- peterzuur uraniumoxyde (U:H4N:O:o) vormt
Oegrischegroepuiteén;deaanwjzing vanhet groote kristallen met4m oleculenkristalwater,
onderling verband der Ural-Altaïsche talen lostgemakkeljk op in water,00k in alkohol
hebben wj vooralte danken aan Cantren.
en aether,laatbj verwarming oxydeachter,
debjnaam van vervolgens oxïduloxyde en komt te pas bj
Urjniaofd6Aà-eldcAdisde
Apl
trodite (Venus)a1s godin r reine liefde, de photographle.Uit de oplossingen van uraen teonderscheiden van Apkr6diteJkpde-o.
s, niumoxydezouten doen alkaliën geleuraniumde godin der zinneljke llefde,- voortsde Zllre zouten (uranaten) neêrslaan. Deze vernaam van eenedochter van Zeun(Jflpiter)en bindingen kunnen meestal de gloeihitte verM nemosynl, eene dernegen Muzen;zj werd dragen, en sommige dienen t0t hetkleuren
later gehuldigd als de godin der sterrekunde, Van porselein en glas vooral het natrium-

zoodat men haar gewoonljk voorstelde met
een hemelbolin hare hand.Diony.
w s(Bacchus)
verwekte bj haarHymenaeu ,enaan Rermes
(Mercurius) schonk zj Dnu.Eene andere
Uranéa iy dedochtervan Ooeanusen Tethys.
Uram ënborg, zie onder Braltt
U ranium , een scheikundig elementmet
het teel
ten U 1 vertoont zich, met zuurstof
verbonden,a1suraniumpekerts(oxyduloxyde),

uranaat (NagU:Oy+ 6H;0),hetwelk uituraniumpekerts verkregen wordt en a1s uraniumgeel in den handel komt.Uraniumchlo-

rure(UClg)ontstMtbj verwarmingvan uraniumoxydtlle cf van uraniumoxyduloxyde met
k001 in chloor; hetvormt zwartgroene kris-

tallen,isnietgemakkeljk vlugtig,maarzeer

hygroscopisc'h en geeft eene donkergroene op-

lossing,die bj verhitting in hydroxyduleen

uraniumoker (hydroxyde),uraniumkalkcarbo- zoutzuur wordt ontleed.
naat,uraniumvitrioolen yhosphorzuurdubbel- Uranium glim m er isdealgemeenenaam
z
out(koper-en kalk-uranlumglimmer).W ordt van oppervlakkig sterkop elkandergeljkende
uranium uituraniumchloride afgescheiden,dan delfstoFen uit de klasse der waterhoudende
is bet jzerkleurig en smeedbaar,heefteen chalcieten; zj vormen calcium-,baryum- of
soorteljk gewigtvan 18,
4,alsverbindingsge- koperhoudende uraniumphosphaten ot'arseniawigt 120! looptin de opene luc.
htgeelaan, ten,kristalliséren in hetquadratischeofrhommaar bljtt voor ,toverige onveranderf
l,ver- bische stelselen leveren plaatvormige,afzon-

brandtbjverwarmingindeluchttoturanium- zonderljke of t0t kleine klieren vereenigde
oxyduloxyde en geeftmetverdundzWavelzuur kristallen.Dekoperhoudendezjndonkergroen,
en zoutzuur groene oplossingen.Hetis vier- de calcium-en baryumhoudende lichtgroen en
waardig en vormt metzuurstofeen oxydule geel.Alle zjn glasglanzig en op hetspljtings(UO)jeen oxyde (U:Os) en een oxyduloxyde vlak parelmoerglanzig;zj hebben eene hard(UsOz).Het werd in 1789 doorKlaprotk ont- heid van 1 tot 1,5 en een soorteljk gewigt
dekt.Uranium oxydule is bruin ofbruinachtig van 3 t0t 3,6. Van de phosphaten noem en
zwart,slorpt zuurstofgretig op en verandert wj:kal
k-uraniet(Ca(L%)cP:OIg+ 10H:O)j-

bj verwarming in groen oxyduloxyde. Het uranocirciet(Ba(Uc):P:OIc+ 8H:O)enkoperchlorure neêrgeslagen,oxydeertzeerligt.Zjne de arseniaten:um nospiniet (Ca(U:):A%OI:+
zouten zjn groen en oxydéren nog gemakke- 8U:O)en zeuneriet(Cu(U:)sAs:O1:+ 8H:O).
ljkerdan jzeroxydulezouten.Zwavelzuurura- Zj komen in Duitschland en Frankrjk voor
niumoxydule (USO4)vindtmen in denatuur, in verschillende ryjnen.
ontstaatbj hetoplossen van uranium in heet
Uranographle (De) of beschrjving de:

roodachtig bruin hydroxydule, uit uraniuln- uraniet (Cu(U:)zP:OI:+ SHgO), - en van

geconcentreerd zwavelzuur,vormtgroenepris- hemels vormt metde %ranoseopieofde waar-

ma'smet4 (2)moleculen kristalwater,isbe- neming derverschjnselen aan hetuitspansel,
Btand tegen de lucht,levertbj verwarming de uranologie of de leer van alles, wat op
geeloxydezout,ten laatste oxyduloxyde,lost den hemelbetrekking heeft,en deuran- etrie
gemakkeljk op in verdund zwavelzuur en of de leer van hetbepalen der afsknden in
zoutzuur en wordt d00r waterontleed in een de hemèlruimte, eenige afzonderljke deelen
oplosbaar zuur en een onoyloebaar basisch der Astronomie ofsterrekunde.
zout.Uraniumoxyduloxyde vlndt men in de
Uranos ofdeHemelwasvolgensdeGrieknatuur a1s uraniumpekerts,ontstaatbj het sche fabelleer een zoon van Erebus en Gaea

gloejen van uraniumoxyde ofuranium ,ura- en de vader van de Titans, Centimanen (Heniumoxydule,salpeterzuur of zuringzuur ura- katonchi
ren)en Cydoqen.Hj slootzjne kinnium in de lucht, vormt een donkergroen deren aanstond8 op ln den Tartarus, m aar
poederen dient t0tbereiding van eenezwarte zjne zonen,doorhunne moeder Gaea aangeporseleinverf. U raniumoxyde, door verwar- spoord, kwamen tegen hem in opstand, en
ming van salpeterzuur uraniumoxyde verkre- Kronos (Saturnus) ontpande hem. Uit het

gen,vormteen roodpoeder,geeftbjverwar- hierbj vergoten bloedontstonden deErinnyen,

m ing oxyduloxyde, kleurt glas groenachtig

de Giganten en de M elinel
teNymphen.Voorts

geel,citroengeelt0toranle,lostmeteeneqele wierp Krononhetafgesneden deelin zeq,en

kleur in zuren 0p,00k in koolzuurammonlum

uit het schuim van deze kwam Apltro
-#ïfdj
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(Venus) te voorschjn.Kronon werd daarop 3lsten Augustus 1802 te Krakau, ontving
heerscher in plaats van Uranos.
aldaarzjne opleiding,nam in 1821alsvaanU ranus,t0t agn de ontdekking van Nep- drig deelaan hetgevechtbj Novara en werd
tttnus (1846)de buitenste der bekende plane- in 1845 luitenant-kolonel.In 1848 washj de
ten van 0ns zonnestelsel, werd zelfin 1781 eerste ofsfier,die aanhetnieuweHongaarsche
ontdekt door W illiam eerdckl,doch in den Ministérie de gehoorzaamheid en het aieggen
beginne voor eene kleine comeet gehouden. van den ee; op de Grondwetweigerde.Hj
Zjne loopbaan werd voorts berekend door dempte met 1500 man den opstand van 8-t0t
Sk on, Z:zeI!,M êaain en Laplaee,waarbj 10000 Szeklers en bragt den 18den November
het raadplegen van oudere waarnemingen van 1848 denopstandelingeneenenederlaagt0ebj

Uranus doorFlamsteed (1690)en TobosMayer
(1756) belangrjke diensten bewees.Zjn gemiddelde afstand vandeZ0nbedraagt19,18264
zonsafstandenofongeveer3832/smillioen geogr.
mjl.Daar de excentriciteit zi
jner loopbaan
niet m eer dan 0,
04658 isot
'omstreeks3/4astej

Klausenburg.Nadathj zich voortsn0gmeermalen onderscheiden had, werd hj ln 1850
generaal-majoor, voertBin 1851 in den stand
der vrjheeren opgenomen en zag zich in

1857 benoemd t0t luitenant-veldmaarschalk.
Gedurende den Italiaanschen veldtogt van

heeft deze planeet in haar aphelium een af- 1859 verkreeg hj hetbevelovereenemobiele
stand van 368 en in haar perihelium van 399 divisie,met welke hj het voortrukken der

millioengeogr.mjlvan deZon.Zjdoorloopt AlpenjagersonderGkibalditegenhield.ReedB
hare bMn,die 2400 millioen geogr.mjllang had hj dezen bj VareBeingesloten,toen de
iB en met hetvlak van de loopbaanderAarde nederlaag der Oostenrjkersbj Magentahem
een hoek maakt van slechts 46'Q8'' in 84 in gevaar bragt,afgeeneden te worden;nietJaren 5 uren 41 m inuten en 36 seconden, temin bereiktehjonderbloedigegevechtender
zoodat ztj gemiddeld 0,9geogr.mjlin eene achterhoede de Mincio.Na den slagbj S01seconde aiegt. Ten tjde hareroppositiena- ferino erlangde hj hetopperbevelte Veronaj
dert zj t0tdeAardet0top een af
btand van en stierf door zelfmoord te Briinn den lsten
364 millioen qeogr.mjl,terwjlzj ten tjde Januarj 1877.
U rbanus is de naam van achtPansen,
harerconjunctle404 millioen geogr.mj1van
onzewoonplaatsverwjderdis.Dientengevolge nameljk: Urbanws 11 een Romein van geboorte. Hj beklom den Pauseljken stoelin
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n 223 en leed, naar men wil, in 230 onder
gunstige omstandigheden vertoontzichUranus Aleœanderdeeerl,
qdenmarteldood.Zjngedenkaan het ongewapend 004 a1s eene stervan dag valt op den Qssten Mei.- Uebanus JJj
de 6de grootte.De Zon zletmen van UranuB geboren te Chatillon sur Marne. Hj heette
ondereen 19-maalkleinerenhoek dan bjons, eigenljk Eude.
n(Od0)enwastevorenmonnik
enzjheeftervoordenwaarnemereenegrootte, te Cluny,doch k etqciu VII benoemdehem
welke nietveelaanzienljkerisdandedubbele t0t biBschop van oBtia,en hj werd in 1088
van Jflpiter voor ons.De intensiteitvan het t0tpauBgekozen.Hj trad in devoetstappen
licbt bedraagt er derhalve slechts 0,003 van van zjn voorganger, bestree; de leekendie,welke wj op Aardegenieten.Demiddel- investituur, vernieuwde den ban, uitgegproljn van Uranus is 4,221-maalzoo groot a1B ken overHendrik IV en prikkelde dien:zoon
die onzer Aarde;zjn volumen is 751/4-en Koenraadtotopstand.OokdeédhjPltillppunI
zjne oppervlakte 19l/:-maal z00groot.Zjne van Frankrjk (1094)in denban,alsmedebj
gemiddelde digtheid komt met die van water herhaling zjn tegenpaus C# -& en diens
overeen. De zw aartekraeht op zgne opper- aanhangers. Met schranderheid en overleg
vlakte is, wanneer men de middelpuntvlie- maakte hj gebruik van dealgemeenebewedende kracht niet in rekening brengt,onge- ging t0t bevrjding van het Heilige Land en
veer l/qaetekleinerdan die op deoppervlakte riep in 1095 kerkvergaderingenbjépn tePiader Aarde.Reeds W .A'
erdcklvermoedde,dat cenza en te Clermont,waar hj deVorsten
deze planeet aanmerkeljk is afgeplat,en het en volkeren t0teen kruistogtopriep.Hj overi: gebleken!dat deze afplattinq l/sde-l/lade leed den 29stenJunj 1099.- Urbanus111,
bedraagt.Ztlisin overeenstemmlng methare eigenljk Umberto CH1WIC,te voren aartsbisBnelle aswenteling, welke men op 7 uur en schop van Milaan.Hj verkreeg in 1186 de
5 minuten heeftbepaald.Volgens de waarne- Pauseljke waardigheid en was een heRig
mingen van W . eer.srAdl meende men vroe- tegenstander van keizerFrederik J,overwien
ger? dat deze planeet 6 of zelfs 8 wachters hj voornemenswaBdenbanvloek uitte sprebezlt, doch door die Van Neweomb te W a- ken toen hj bj hetvernemen van den val
shington in 1874 en 1875 is gebleken,dat van Jerusalem plotBeljk stierfteFerraraden
ditgetalslechtsvierbedraagt;zj zjn Ariël, zostenOdober1187.- UrbanwnJF,eigenljk
Umbriël,TitaniaenOberongenoemden 13,78, Jaeques Pantaleon, de zoon van een schoen19,20,31,48en42,10boogsecondenvanUranus makerteTroyes.Hj waBte voren canonicus
verwjderd,rondom welkeplaneetzj zichin te Troyes, daarna bisschop te Laon en Verin 2,5204, 4,1442# 8,7059 en 13,4633 dagen dun,later patriarch te Jerusalem en werd in
bewegen. De hellingen der loopbanen dezer 1261 totpaus gekozen.Tegen Manfredotl
gs
planeten op het vlak vap de loopbaan der k%QLliëriep hj Kard nan24/* tehulp,maar
Aarde zjn:74036,175057,17506,en 75021'. deze veroverde nagenoeg den geheelen Kerba
ni
Ka
rjUr
ksch
lu
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anrt1, vri
jheer von),een Oosten- keljken Staat, zoodat Urbanws op den Qden
veldmaarschalk,geboren den october 1264 op de vlugt nverleed.- Urba-
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n%s F ,eigenljk G%dllawmedeGd-plrdjaanvankel'
tk een Benedictjner geesteljke, die
zjne opleiding had ontvangen te Montpellier
en Avignon.Hj werd abtte Auxerre en te
Marseille,daarna pausseljk legaatteNapels
en op Sicilië en in 1362 paus.Hj waseen
vjand van alle nepotismus en een voorstan-

cale (van 1447). In de kerken en kloosters

heeftmenermerkwaardigeschilderjen,vooral
in de hoofdkerk.Deze stad is de geboorte-

plaats van den beroemden schilder Rafaël
t
gllfi (1483);hethuis,waarhj hetlevenslicht aanschouwde, is er n0g aanwezig, en
in 1877 verrees er een bronzen borstbeeld te

der der wetenschap en der geregtigheid.Se- zjnereere.- UrbinoisvanoudseeneRomein-

dert1357hieldhjzjn verbljfteRome,maar sche stad in Umbrië en heetteaanvankeljk
keerde in 1370 terug naar Avignon en over- Urbinum Hort
ense.Pipqn ontrukte haaraan
leed den 19dec December van datJaar.- de Longobarden en schonk haaraan den HeiUrbqnws F% eigenljk BartholommeodaTr#- ligen Stoel; maar Karelde Gropfd deed haar
nano,geboren te Napels.Hj werd aartsbis- door afzonderljke stadhouders besturen.In
schop te Bari, beklom in 1678 den Heiligen 1205 kwam zj onder de heerschappj der
Stoel en jverde met zooveel gestrenyheid gravenvanMontrefeltre,diedoorpausMœtusJF
tegen de cardinalen, dat deze te Avlgnon
Clemens VI1 t0t tegenpaus kozen.Niettemin

in 1474 t0thertogen ran Jràïwo onder pause-

ljkesouvereiniteitwerdenbenoemd.Delaatste
#cI#o, werd opgewist hj zjn gezag te handhaven, onder- van dit geslacht, G'uldo .
steunde Karel rJI Durazzo tegen koningin volgd door zjn neef en aangenomen zoon

Johanna van Napels, kwam echter 0ok met Franeeseo AJHJ dellq Woedrd,heer van Sizdezen in botsing,daarhj hem beschuldigde gaylia en kleinzoon van paus J%lL%sJJ, doch
van m edepligtigheid aan eene door de cardi- LeoX beroofde hem van zjne bezittingen
nalen tegen hem beraamde zamenzwering,en en schonk deze aan zjn neef zàorenzo &i

deed zes cardinalen ter dood brengen (1385). Mediel,die erechterslechtskorten tjd zjn
Htj overleed te Rome, vermoedeljk vergif- gezag k0n handhaven. Na hetuitsterven van
tigd,den 15denoctober1389.- UrbannsTQJ, het geslacht Rovere met Franeescq X lrïl 11
te voren Giovanni Wcïfi:'
fc Castagna. Deze werd Urbino als een vrjvallend leen inge-

illhet burgerljk en trokken en bleef onder het bestuur van den
kerkeljk regt daarop aartsbisschopvan R0s- Paus,totdat het in 1860 door Sardinië gean-

W aS eerst hoogleeraar

sano,in 1583 cardinaalen den 14den Septem- nexeerd en in 1861 metItalië vereenigd werd.

ber 1590 paus, maar overleed 13 dàgen na

zjne benoeming.- Urbanss Ffff,eigenljk
Mafeo Wlrllrïlï,geboren te Florence.Hj
werd in 1604 aartsbisschap van Nazareth en
vertrok alsgezantnaarParjs)waarhjtiverde
voor de vernieuwde toelating der Jezuïeten.
In 1605werdhj cardinaalpresbyter,in 1608
aartsbisschop van Spoleto en in 1623 paus.
Hj bevorderde kunst en wetenschap, maar
liet hetbeheer derstaatszaken overaan zjne
bloedverwanten, die uit haat tegen Spanle
Frankrjk ondérsteunden. Onder zjn bestuur

Uri, een deroorspronkeljke drie cantons

van Z'witserland, grenst in het oosten aan
Glarus en Graauwbunderland, in het zuiden
aan Teasino, in het westen aan W allis en
Unterwalden en in het noorden aan Schwyz,

en telt Op 191/a D geogr. mjl bjna 16000
inwoners. Dit canton vorm t een door hooge

bergen bezoomd hoofddalmet eenige zjdalen.De bergen aan de westzjdebehooren tot
het oosteltik gedeelte der Berner Alpen;hier

verheFen zich:deDammastock(3630Ned.el),
de Sustenhorn (3511 Ned.e1),de Titlis(3239

vieldoor het uitsterven van hetH uis Rovere Ned.el)en de Uri-Rothstock (2932 Ned.e1),
het hertogdom Urbino ten deelaan den Hei- terwjldieaan de oostzjde,zooals:deCris-

ligen Stoel.Hj schonk aan decardinalen den palt (3080 Ned.e1)! de Piz Tgietschen (3300
titelvan peminentie'',vernieuwde de bul:r1n Ned. el) en de Tödi (3623 Ned. el),totde
coena D om ini'', verbeterde het rBreviarium
Romanum'',stichtte in 1627hetcollegium der
propaganda,veroordeelde hetstelselvan GaJilei,hief de orde derJezuïetennonnen op,en

Glarner Alpen gerekend worden. Beide bergstelsels vereenigen zich in de groep van den
St. Gotthard, waar drie bergpassen,die van

den St.Gotthard(2114Ned.elhoogljdievan
overleed den PgstanJulj 1644.Zjnegedichten den Furka (2436 Ned.elh00g)en dievanden
Oberalp (2052 Ned.el ho0g) overgangen vorzjn bj herhaling uitgegeven.

U rbino, een arrondissementshoofdstad in m en naar de naburige cantons.Eene woeste
de Italiaansche provincie Pesaro e Urbino, rotsketen, die aa'
n het Vierwaldstâtter Meer
in een boschrjk oordopeen berg tusschende in den Axenberg een einde neemt, scheidt
Vetauro en de Foglia gelegen,heeftnaauwe, Uri van het Muotadal in Schwyz, en over
hoekige straten en een groot aantalkerken die keten loopt de Kinzigpas.U rivorm thet
en voormalige kloosters.Zj isdezetelvan naauwe, woeste da1 van den bovenloop der
een aartsbisschop, van een onderprefed en Reusz, welkshoogste gedeelte uithetboomvan een paar regtbanken, heeft eene vrje looze,met Alpenweiden bedekte Ursern beuniversiteit? een lycéum , een gymnasium , staat,terwjlmenin heteigenljkeUrieenige
eene technlsche school, eene académie van zjdalen heeft,nameljk aandelinkerzjdehet
wetenschap en kunst, twee openbare boeke- Göschenen-en het Mayendal,en aan de reg-

rjen,een stedeljk muséum en ruim 5000 inwonersj die zich bezig houden m et hetm aken van kaas,metde zjdeteelt en metde
vervaardiging van naalden,malolica'sen aar-

ter zjde hetMaderanen-en hetSchachendal.
H et klimaat is er in hetalgem een guuren
alleen in het laagste gedeelte van het dal
zacht. In het hospitium op den St.Gotthard

dewerk. Zeer prachtig is er hetPalazzo Du- bedraagt de gemiddeldeJaarljkschewarmte-
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graad- 0,
60Cu te Andermatt(1448Ned.el conservatieve,gestreng R.Katholieke cantong
hoqg)+ 30en teAltorf(454Ned.elhoog)+ en volgde op staatkundig gebied het voor9,50C. Veeteelt is er de voornaamste bron
van bestaan. Kaas, talk, boter en huiden

beeld van Schwyz en Unterwalden.In 1850
werd er de cgustitutie herzien,doch 00k in

wordeneruitgevoerd;voortszjnerveelscha- den laatsten tjd volharddeUriin zjne conpen en geiten. Ook hout behoort er totde servatieve rigting en weigerde bj tedragen
uitvoerartikelen,alsm edekirschwasserengen- t0t den aanleg van de Axenstrasze en van
tiaan-brandewjn.Delandbouw iservan 0n- den St.Gotthardspoorweg, terwjl hetzelfs
dergesehikt belaug en de wjnbouw nagenoeg middepeeuwschestraFen bestendigde.
onbekend.Langs den St.Gotthardpasbewoog
U rla of UrLas isdenaam van verschillende
zich van ouds een aanzienljkedoorvoerhan- personen,die in de boeken des Ouden Testadel,die voorzekerna devoltootjing van den ments voorkomen. Onder deze is vooralbeSt. Gotthardspoorweg aanmerkeljk zal toe- kend Urian de Ketlieter,die door Danid van
nemen. Voorts is Uri het land der pleizier- zjnevrouw ,latluebagenaamd,beroofdwerd.
reizigers en derbadplaatsen.AmstegenUrsern Hj werd door genoemden Koning met een
zjn dehoofdplaatsenvaneenoveroudenhandel brief naar den opperbevelhebber Joab gezoninbergkristalenanderedelfstoFen.Deinwoners den,waarin gelastwas,dat deze den brenger

beljden er nagenoeg allen de R.Katholieke in de voorste gelederen moest plaatsen,om
godsdiensten vormen een rustig,maarweinig hem a1z00 in den strjd uitden weg tedoen
ontwikkeld volk, dat sterk gehecht is aan

ruimen.Daarom spreekt men van een Urias-

oude zeden en qewoonten.Hetonderwjsis lrie/',nameljkvan eennoodlottigberigt,het-

er zeex gebrekklg, en m en vindt er steeds welk aan den overbreygeronbekend is.
verzet tegen allen vooruitgang.M en heeft er
U rim enthum m lm (glansen waarheid)
op hetgebied van hetlager onderwjs460n- werden tot nu t0e beschouwd al8 een met het
derwjzers en 2200 leerlingen en op datvan borstsieraad van den hoogepriesters in verhet middelbaar onderwjs 4 leeraren en 53 band staand orakel, dat op eene geheimzinleerlingen. Dit canton behoort Onder hetbis- nigewjze dewilvan Jakveverkondigde.In
d0m Chur, en men vindt er drie kloosters. den laatsten tjd echter ismen t0tde overDe regéringsvorm is erdemocratisch;volgens tuiging gekomen, dat daarmede de twaalf
de grondwetvan 5 Mei1850 isaan de Land- edelgesteenten van gemeld borstsieraad worgemeente de wetgevende magt,de beslissing den bedoeld.

over alle staatsverdraren en concordaten,de

U rm ia of Oermia, eene aanzienljke en

vaststelling der belastlng en de inwilliging welvarende plaats in de Perzische provincie
van staatsleeningen toevertrollwd. De Land- Aserbeidsjan,omstreeks20 Ned.mjlvanhet
raad,hetwetgevend ligchaam,wordtvoorden Urmia-meerineenevruchtbare,welbebouwdej
tjdvanvierJaren gekozen.DeLandyemeente alluviale vlakte gelegen,telt30-t0t40000 inkiest,desqeljksvoorden tjd van vlerJaren, woners,onder welke zich Q000 Israëlieten en
den regérlngsraad, welke uit e1f leden be- eenige honderde Nestoriaansche Christenenbestaat, de uitvoerende m agtbezit en onderde vinden.Dezelaatstenhebb:neeneigenbisschop
leiding staat van den Landamman.O0k het en eene Noord-Amerikaansche missie.- Het
hoogste geregtshofdes lands telt elfleden en Urmia-meer,een zout meer in genoemdeprowordt voorden tjd van vierjaxen benoemd. vincie, ligtten zuiden van Tebriz omstreek:
Het canton is verdeeld in twee districten, 1Q00 Ne1elboven de oppervlakte derzee,is
Urien Ursern, en heeftAltorft0t hoofdstad. 130 Ned.mjllang en 20-40Ned.mjlbree;

Volqensdestaatsrekening van 1877bedroegen en heeft een omvang van onreveer6 dagreide lnkomsten 479555 francs en de uitgaven zen.In het meerverhefen zlch 6 groote en
461658 francs, bj eene staatsschuld van meer dan 50 kleine eilanden en klippen.Veer10722214 francs.- Men vindt Urihet eerst tien aanzienljke rivieren storten er zich in
vermeld indenstichtingsbriefvan den pFrauen- uit, van welke de AdsjiTai en deGader,
miinster''te Ziirich in 853 onderdennaam van uithetoosten,endeTataoeen deDsjagatoej
Pagellum Uraniae.KeizerF'
re#erikffverleende uithetzuidenkomend, devoornaamste zjn.
daaraan in 1240zelfstandigheidondersouverei- M en kent er echter geeneafvoerrivier,zoodat
niteit des Rjks, en die zelfstandigheid werd het water er enkel door uitdamping schjnt
ook erkend door Rndol
f rcl Habsburg.Nadat te verdwjnen. Hetbevat zooveelzoute beUri zich in 1291 met Schwyz en Unter- standdeelen,datdaarin geenevissehen kunnen
walden verbonden en in 1309 van keizer leven. De diepte van dit m eer is gering en

Hendrik VII de bevestiging zjner vrtjheid bedraagtop sommige plaatsen 1 tot 11/:Ned.
verkregen had,sloothetm etgemeldecantons
hetEeuwig Vet'bond te Brunnen.Voortswerd
ditcanton vermaard doorde heldendaden van
Wilkelm Tellen door de Zwitserscheomwenteling van 1308. Groote rampen had Uri te

el; men vond er geene grootere diepte dan
14 Ned.el.Ofhetmeeralleng:kleinerwordt,

kan men bj gebrek aan waarnemingen nog
niet beslissen.Rondom hetmeerontwaartmen

opaanmerkeltjkenafstandgebergten.waarvan
ljden in 1799jtoen het,na de ontbinding takken t0tin hetmeeruitloopen.Ptolemaewn

van hetaloude eedgenootschap,metSchwyz, noemde dit meer het Matianische, en Rtrabo
Unterwalden en Zug tûthetcantonW aldstxt- gaf daaraan den naam van Spaoeta of Ka-

ten vereenigd en wegens zjn verzet tegen paoeta (BlaauweMeer).
dien maatregel gestreng door de Franschen
getuchtigd werd. Uri behoorde steeds tot de

U rnen of aseltkrniken noemt men de va-

ten,waarin deaschvanverbrandeljkenwordt
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bewaard.Zj zjn verschillend van gedaante delsbetrekkingen.In 1835werd hj doorlord
en 00k van verschillende stofen vervaardigd, Palmerston t0tgezantschapssecretaris te C0nmeestalvan leem ,o0k we1van Bteen,zelden Btantinopel benoemd, waar hj de verborgen
van metaal.Ook zjn ervanglas,dieineene plannen van Rusland doorgrondde.Reeds in
andere urn van steen of l00d werden beslo- 1836 keerde hj naar Engeland terug,waar
ten.Men ontmoet hetgebruik van urnen het hj rusteloos agiteerde tegen hetstaatkundig
eerst bj de Grieken;doch nietalle vazen, stelsel van Palmrdon, 0.a.in pExposition
in de begraafplaatsen gevondenj zjn asch- of.theaFair:ofCentralAsia(1840)'',- pExkraiken,- er waren er 0ok ,dietotsieraad Posi
tion oftàeboundaq dilerencesbetween
dienden.In Italië?vooral bj de Etru8cers, GreatBritain andtheUnltedStates(1840)'',waren zevierhoeklg.O0k bjdeKelten,Ger- en rLa crise ou la France devant 1es quatre
manen en Slawen werd de asch der afgestor- puissances (1840)//. Van 1847 t0t 1852 was
venen in urnen bewM rd.Men vindterin ons hj lid van het Lager Huis,waar hj zjne
Vaderland en in Duitschland in grafheuvels. aanvallen tegen Palmernton voortzette. In
onder hunebedden enz.van zeerverschillende 1852 werd N.
P*nietherkozen, maar legde gegrootte en onderscheidene gedaante, veelal durendedeverwtkkel
ingenvanhetOostersche

vervaardigd van grjzen,doch 0ok we1van vraagstuk in 1853 zoowelin vergaderingen
zwarten en rooden leem ,meteenvoudige ver- als ln geschrifteeneongemeenebedrjvigheid
siersels en met ooren. De meesten bevatten aan dendag,welkeechterwegenszjnehartsasch, - andere zjn ledig,en in sommige togteljke aanvallen op de regéring weinig
bevinden zich metalen ringen.Veelalzjn zj bjvalvond,zoodatin 1854 zjnecandidatuur
met een platten steen gedekt.
voorhetParlementnietslaagde.Na dientjd
U roea of Oeroea is de naam van een nam hj weinig deelaan deopenbare aangerjk in Midden-Afrika,dat0nsbekend werd legenheden en stierf te Nizza in Mei1877.
d00r de nasporingen van Iâkûngstoie en Ca- Behalve reeds genoemdewerken schreefhj:
meron. Het ligt tusschen 5 en 10OZ.B.en
Progress of Russia in the W est Nord and
grenst in het westen aan Somamien in het South (1853)''
Recenteventsln the East
oosten aan eengedeeltevan hetTanganjika- (1854)'' - XTurklsch Bath (1856)''j - en
meer.Het is een barbaarsch gebied meteene The Lebanon,ahistoryanda diary(1860)''.
uitgestrektheid a1s die van Groot-Brittanje, Urquiza (D0n Justo Josô de),president
wordtbesproeiddoordegrooterivieren,weike der Argentjnsche Confederatie, geboren in
den bovenloop van de Congo vormen,voorts 1810 in de provincie Entre-Rios,klom op gedoor hetLoeapoela-,hetMoero-,hetKassali- durende d% oorlog in de La Plata-staten van
en het Bangweolo-meer en is rjk aan fraaje een eenvoudigen Gaucho t0t den rang van
landschappen. O0k heeft.men er een grooten generaal, plaatste zich in 1851 tegenover
schat van voortbrengselen,welke erden han- Rosas aan het hoofd der provinciën Entre-

delmet de oosteljke en westeljkekustbe- Rios en Corriëntes,vereenigdezjne troepen
vorderen;daartoe behooren vooralivoor.k0- met die van den Keizer van Brazilië, beper, en slaven. Vermaard in geheel Zuid- haalde den 3den Februarj 1852 de overwinAfrika zjn de onderaardsche woningen van ning bj Santos Lugares en w erd daarop beUroea, volgens Cameron te Mkanna aan de noemd totvoorloopig directeurderArgentjnLoeira (9OZ.B.) gelegen en zich zelfs uit- sche Confederatie.Den zosten November 1853
strekkend onder deze rivier.Ztjworden door zag hj zich gekozen t0tconstitutioneeldireczuilenenbogenvan stalactietenonderschraagd, teur van alde 13 Bondstaten,behalveBuénog

en kleine beken loopen er doorheen; ztJdienen tot verbljfplaats aan vele Negers met
hunne geiten.
U rquhart (David), een Engelsch staatsm an, geboren in 1805 te Braclangwell in
Schotland, etudeerde te Oxford, begaf zich
in 1827 met lord Cochrane naar Griekenland,
w oonde er den voorspoedigen aanvalop Sa-

lona bj en hield zich onafgebrokenbezig met
de nasporing van de zeden en gewoonten des
volks. Na den Vrede van Adrianopelkeerde

Ayres,dat hj vruchteloos t0tonderwerping
zocht te brengen, werd na den aooop van

zjn regeertjd(1860)totopperbevelhebbervan
leger en vloot benoemd, maar legde, nadat
deArgentjnscheRepubliek onderden invloed
van BuénosAyresgereorganiseerd was,zjne
waardigheden neder en leefde ambteloos op
zi
jne uitgestrekte goederen te Entre-Rios,
hoewelhj bj alle foederalistischebewegingen
de hand in het spel had.In 1870 werd hj
gouverneur van Entre-Rios, maar den 12den

hj overConstantinopelnaarEngelandterug. Aprilvan datJaar door LopezJordan bj een
In zjngeschrift:pobservationson European 0p100p vermoord.
Ursern i: de naam van een schier boomTurkey''zochthj aan te toonen,datzich in

de Turksche gewesten vele elementen bevon- 100s hoogdal in het Zwitsersche canton Uri.
drn, die voorontwikkeling vatbaarztin,en De weg over den St.Gotthard loopt er d00rdat de Oostersche staatkunde van Rusland heen en het vormt eene dalkom ,waarin de
gevaarljk isvoorde belangen van Engeland. bronnen van Reusz zich t0t eene rivierverNa herhaalde reizen in het Oosten zocht hj eenigen,om langs de rotskloofderSchöllenen
in zjn werk: pTurkey and its resources'' de lagere bergterrassen te bereiken.Vandaar

(1834)'',alsmede inonderscheidenevlugschrif. loopt de weg steilbergopwaarts,totdat bj

t
en duideljk te maken,dat het behoud van de Duivelsbrug het Urnerloch a1s eene poort
'
het Turksche rjk gunstig is voor deW egter- zich opent en het hoogdalmetzjne dorpen

sche Mogendheden en voor de Britsche han- en Alpenhutten zich aan het 00g vertoont.
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De hoofdplaatsisAndermatt.Hetgeheeledal, we1eensop een vleezigen,400reen omwin4waarin zieh o0k de dorpen Hospenthal en sel omgeven bloembodem geplu tBt.DemanneRe
alp verhelen,l
eltslechts 1415 inwoners. ljke bloemen hebben een kelkaehtig bloemZie 00k onder Ur'
%.
dek, hetwelk uit 4 of 5 vrje ofzamengeUrsini,zie Orsini.
groeide, geljke,in den knop dakpanvormig

Ursinus (Zacharias),eigenljk Beer,een
verdiensteljk godgeleerde,geboren den 18deu
Julj 1534 te Breslau, studeerde te '
W ittenberg en teParjsen werd in 1561hoogleeraar
in degodgeleerdheid te Heidelberg,waarhj

gelegeneblaadjesbestaat.Demeeldraden zjn
aan debasisvan hetbloemdekvöördeblaadles

aan de Hardt, en overleed aldaar den 6den

Hetbnvenstandig vruchtbeginBeligéénhokkig,

i
ngeplant,hebben vrje, draad-ofpriemvormlge helmdraden en z-hokkige, overlang:
openspringende helmknoppen.Devrouweljke

d
g Ke
rk-ordening van de Pfalzen met Ole- bloemen hebben een 2-,4-ofs-bladig bloemt)
1Jwl.
: den Heidelbergschen Catechismus ont- dek)welks blaadjes vaak t0teene buismet
wierp.In 1578 werd hj leeraarte Neustadt getanden ofgelobienzoom zjnzamengegroeid.
Maart1583.Zjneverzameldegeschriften wer- bevat een enkelen orthotropen zaadknop en
den door Reuter in het licht gegeven (161Q, heeft een enkelvoudigen, vaak zeer korten
3 dln).
stamper met een hoofd- of penseelvormigen
Ursula, eene H eilige, w as volgen: de stempel.De vrucbt is een nootle,naakt nf
legende eene Britsche Koningsdochter, die door hetvleezige en drooge ofbesachtig verdoor den zoon van een zaagtigen Heidenschen weekt
ebloemdek omqeven.Hetenkelezaadje
lrorst ten huweljk werd gevraagd.Zj ver- heef
t een zeerdunvlleziqen rok,een vleezig
zochteen uitstelvan drieJaar,en naverloop kiemwit en eene regte klem metplatte zu G-

van dien tjd nam zj met11000mu gden de lobben en een n>rboven gekeerd worteltje.
vlugt over dezee.Zj voeren deRjn op t0t Deze familie telt in omstreek8 10 geslachten
Basel,trokkenvandaara1sbedevaartgançsters meer dan 500 soorten,die hoofdzakeljk in
naar Rome en werden op de terugrels te de tropische gewesten,vooralin Azië,tehuia
Keulen vermoord dopr eene bende Hunnen. behooren en meerendeels'spinbare vezela 0pEene schaar van 10000engelen verloeg deze leveren.

woestelingen,en de ljken dermaagden werden door de inwoners van Keulen plegtig ter
aarde besteld. In 1106 vond men haar gebeente, en de gebeurtenis werd volgens eene
openbaring,aan deabdisElisabetAvon &cJ,lvlx
te beurtgevallen,te boek gesteld.Men heeft
deze legende in verband gebragt met eene

oud-Germaanscbe sage, maar vermoedeljk
berust zj op de onluisteverklaring van een
rafsçhrift.
U rsuliner nonnen is de naam van eene

Urtidnen is de naam van eene orde der

planten uit de Tweezudlobbigen.Zj onder-

scheidt zich door tegenqverstaande ofafwisselende, van steunbladen voorziene bladeren,

vaak door éénslachtige, kleine,gewoonljk

tot digtbjéénstaande bloeiwjzen verçaderde

bloemen ,endoornootvormige,éônhokklgejzelden tweehokkige vruchten, die doorgaans

ieder slechtséén zu djemetofzonderkiem-

wit bevatten.Deze orde omvat de familiën
derUrticaceën,Moreën,Artocarpeën,Cannatereerevandeheilige UrnnladoordlgellMeriei bineën.Ulmacepn,Celtideën en Plataneën.

(geboren in 1470te Desenzano en f in1540)

U ruguay ofRepublieaodeaflld6l17/1.
:- ,

te Brescia ingestelde kloosterorde, met het eenvrjeStaatin Zuid-Amerika,inhetzuiden
doelom daardoorhetonderwjsderjeugd en 400r de Ri0 de la Plata,in het weBten donr
de ziekenverpleging te bevorderen. Vooral deUruguayvan deArgentjnscheConfederatie
ook heeft de cardinaal Borromeo veelbdge- qeseheiden,i
n hetnoorden door Bmziliëen
dragen tot uitbreiding dezer orde. Doch de ln het westen door den Atlantischen Oceaan
eenvoudige regelen,doordegrondlegstervast- begrensd:teltop3288 D geogr.mj1omstreeks
gesteld, deden allengs de kloosterljke tucht 450000 lnwoners, onder welke zich vele
verqaauwen, en in 1604 Ontstonden te Parjs vreemdelingen bevinden.T0t 1876 bedroeg er
de eigenljke Ursulinernonnen,die zich hiel- het aantal landverhuizers 164369,hoew el er
den aan den regelvan g
%t.zl.gl.
sfïxl:,pleg- in 1876 slechts 5570 verschenen. Het land
tige geloften aiegden voorschriften ontvingen is er naar de zjde der zee grootenGeels vlak
van deJezuïeten en o0k eerlang bjvalvonden en in deandere gedeeltenheuvelachtig,terwjl
in Duitsehland, waar deze orde intusschen m en er in betbinnenland twee lage bergkedoor de w et van 31 Alei1875 is opgeheven. tens aantreft, namelt
jk: de Cuchilla Grande
U rtica.zie Brandnetel.
en de Cuchilla de Haede,welke beide eene

Urticaqia,zie Netelzweht.

U rticeen ofNetel
planten is de naam van
eene tweezaadlobbige plantenfamilie uit de

orde der Urticinen.Zj omvat kruiden en
heestersmettegenoverBtaande ofafwisselende,
enkelvoudige,gesteelde,gavejgetande ofgezaagde, zelden handvormig gelobde,meestal
met overbljvende steunblaadjes voorziene
bladeren, bj vele soorten met brandharen
bedekt,en veelaldoorvergroejing éénslachtige, één- of tweehuizige, soms polygame
bloemen,inaren)hoofdjesoftrossenvereenigd,

noordoosteljke rigting volgen,Metuitzondering van eenige zand8treken aan de kuBt en
van eenige steppen in het binnenland is de
grond er zeer vruchtbaar. Behalve donr de
reeds genoemde grensrivieren wordt het binnenland door onderscheidene andere rivleren
besproeid,die meestalnaarde Uruguay Btroomen; van deze is de bevaarbare Ri0 Negr:

de aanzienljkste.Aan de kustvan den Atlantisc.
hen Oceaan bevinden er zieh eenige
meren.Het klimaatis er gematigd,enhetland
komter in het algemeen Qvereen me$ datder
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Argentjnsche Republiek.De wouden leveren wordt v00r een tjdperk van 4 Jaarqekozen
er uitmuntend timmerhout, en de landlieden en kan eerst 4 jaar na zjne aftredlng her-

verbouwen er vooraltarween maïs.'re voren kozen worden. De vice-president is tevens
was dit land door woeste Indianenstammen voorzitter van den Senaat.De regtsbedeeling
bewoond,diegedeelteljk uitgeroeid,gedeelte- geschiedt er door reglers en gezworenen;als
ljk naar dewouden qeweken en gedeelteljk wetboek heeft men er den pcode Napoleon''.
in den kring derrustlge en beschaafde inge- Er bestaat vrjheid van godsdienst en van
zetenen opgenomen zjn.Delandeljkebevol- drukpers. Het staande leger telt er 728 0ëking bestaat er hoofdzakeljk uit Gaucho's, cieren en 2261m inderen, benevens eene navan welke dederwaartsverhuisdeSpanjaarden tionale garde van 20000 man.In 1876 waren
in l6venswjs weinig verschillen. Van hen er de staatsinkomsten geraamd op 14 millioen
onderscheiden zich de Basken,die vooralin gt
llden,terwjlde staatsschuld 134 mlllioen
de Saladèros (fabrieken t0thetinzouten van gulden beliep. De ministers, aan het hoofd
de
vleesch)en in diefàbriekenvanvleeschextract r verschillende afdeelingen van bestuur ge-

(bjv.te Fray Bentos),alsmede op estancias plaatst,staan erden Presidentterzjde.De

(landgoederen)werkzaam zjn.Dealdaa'
r4e- Staa't is verdeeld in 13 provinciën en heeft
vestigde Franschen zjn meestalambachtslle- Montevidéo t0t hoofdstad. Eene belangrjke
den,terwjl de Genuézen en Sardiniërs er plaats is er voorts Paysandtl, aan de rivier
a1s lanchoneros(schippers,kustvaarders)die- de Uruguay gelegen,met 5000 inwoners.

nen en de Engelschen en Duitschers er zich
Uruguay behoorde sedert de stichting van
op handelszaken toeleggen.De Negers,sedert het Spaansche onderkoningrtlk BuénosAyres
December 1843 in vrjheid gesteld,verrigten t0t dit laatste onder den naam van Banda
er den zwaarsten arbeid.W egens langdtlrige ori
ental(Oostzjde).Ditgewestevenwelwas
burgeroorlogen is de landbouw erin een zeer bj voortduring een twistappel tusschen de

achterljken toestand.Hetvoornaamste bedrjf Spanjaarden en Portugézen, welke laatsten
is er de veeteelt, vooral van runderen en
paarden, en de voortbrengselen van deze

leveren de artikelen van uitvoer.00k denjverheid verkeerter in een weinig ontwikkelden staat. Alleen aan de kusten aan de La
Plata en de Urugay vindtmen steden.Intusschen is deze Staat,den mond der La Plata
beheerschend,metheto0g ophandel,zeevaart
enz. zeer merkwaardig. In 1872- 1876 had

er de jaarljksche uitvoer eene gemiddelde

waarde van 371/: en de Jaarljksche invoer

eene gemiddelde waarde van 41 millioen gulden. Daarenboven wordt er een uitgebreide
sluikhandelgedreven.T0tde uitvoerartikelen
behooren er:huiden,talk,w ol,gedordvleesch,
vleesch-extract, haar, beenderen, hoornen,
tarw e. mak's enz.D it handelsverkeer w ordt
er vooral bevorderd door Engelsche, Fransche, Duitsche?Italiaansche, Braziliaansche,
Spaansche en le
Tderlandscheschepen.DeStaat

een uitgebreid en, voor den handel van
Buénos Ayres zeer nadeeligen sluikhandel
dreven.Toen BuénosAyresafvallig werd van
het M oederland, zoodat er een burgeroorlog
uitbarstte,bezette de Portugésche regéring in
Brazilië in het begin van 1817 de stad M 0ntevidéo en vereenigde in 1821 de Banda
Oriental onder den naam van Cisplataansche
Provincie met Brazilië. Toen echtero0k dit
laatste zich in 1822 vanPortugalafscheiddeen
deRepubliekBtlénosAyresdenBraziliaanschen
Keizer d0m Pedroalleen Onderdevoorwaarde
der ternggave van Urngnay als Keizer wilde
erkennen, verklaarde dom Pedro den loden
December 1825 den oorlog aan BuénosAyres.

W eldra echter bragtGroot-Brittanledenvrede
t0t stand tusschen Brazilië en La Plata,en
w él te Rio de Janeiro den Q7sten Augustus
1828 en te Santa Fé den Qlsten October van

dat Jaar, waarbj de provincie Montevidéo
zelfheeft slechtseene kleine koopvaardjvloot verheven werd t0t een onafhankeljken Staat.
van 37 schepen.Te Montevidéo verschenen in
1871 ruisa 1660 en in 1876 ruim 1500schepen,
terwjl er in die Jaren 1723 en 1441 vaartuigen dehaven verlieten.Delengtederspoor-

Nadat in Fpeptember 1829 de constitutie,in
September 1829 op een CongrésteMontevidéo
vastgesteld, door Engeland en Brazilië als
bescherm ende Mogendheden wasgoedgekeurd,

wegen bedraagt er 376 Ned.mjl,terwjler werd zj den 18den Julj 1830alsGrondwet
00k in aanbouw zjn.De telegraaqjnen zjn der Republica orientaldelUruguay beëedigd.
er 1542Ned.mj1lang;eene kabelisgelegd Daarop werd generaal Ikuetllosa Wùzrl prenaar Buénos Ayres en eene naar Ri0 de Ja- sident. Zjne waardigheid kwam den lsten
neiro. De staatsregeling rust er op de consti- Maart 1835 in handen van generaalM anuël
tutie van 10 September 1829. Volgens deze Orile, doch deze werd reeds in 1838 door
bevindt zich een president, bekleed met de Rirera ten valgebragt.In dehierop volgende
uitvoerende magt, aan het hoofd van den burgeroorlogen bevond zich aan deeenezjde
Staat,terwjldewetgevende rnagtin handen Rirera, onderyteund door de Gaucho's, en
is van een Senaat van 9 leden en van eene aan de andere zjde Oribe, een man van
Kamervan Afgevaardigden, waarin voor e1k beproefdeeerljkheid,bjgestaandoordegroote
3000-ta1 ingezetenen een lid zitting neemt. grondbezitters. De aanhangers van eerstge-

Beide ligchamen vergaderen doorgaans Jaarljks in Februarj, en bj hunne afwezigheid
bljft eene commissieachtervan 2 Senatoren
en 5 Afgevaardigden,om voor de handhaving
der Constitutie en den behoorljken gang van

noemde werden Colorados (Kleurlingen) en
die van laatstgemelde Blanquillos (Blanken)
genoemd.De Unitariërs (in politieken zin),

door den dictator Rosas uit Buénos Ayres
verdreven, stelden zich ter beschikking van
het regéringsbeleid te waken. De president Rivera,die hun daarentegen beloofde,totden
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va1van Rosa.
%medetewerken,terwjltevens schikking tusschen Aguirre en Floren kwam
Frankrjk Montevidéo ondersteundetegenBué- na vergeefsche pogingen van den Braziliaan-

n0s Ayres.Oribe vroeg daarentegen hulp van schen gezant Saraira niettotstand.00k verRosas, die deze verdeeldheid zooveelmoge- wi
erg Aquirg'
e elke aanspraak op Bchadeverljk bevorderde, Omdat het toenemend han- goedlng van dezjdevanBrazilië,daarLopez,
delsverkeer van Uruguay dat van Buênos dictator van Pargguay, zjn steun beloofde
Ayres aanmerkeljk benadeelde.Rirera leed aan de Blanquillo's en den oorl0g verklaarde
zoowelin Maart 1845 als in Januarj 1847 aan Brazilië. Daarop vielen in October 1864
eene beslissende nederlaag en moest het 0p- Braziliaansche troepen in Uruguay, en den

perbevelafstaan aan zjn vjand Paelteeo.De Gden Decemberdeden detroepen vangeneraal

presidentS'
uarez(sedert1843)nam t0therstel Inlores, ondersteund door de Brazillaansche
desvredesdedoorEngelandenFrankrjkaan- vloot, een aanval op de stad Paysandu en
gebodene tusschenkomstaan,doeh zelfsnadat veroverden haarden zdenJanuarj 1865.Den

Engelandin 1849 en Frankrjk in1859vrede 2den Februarj werd dehaven vanMontevidéo

badden gesloten met Rosas, bleef de oorlog geblokkeerd en eene week daarna de stad
tussehen de beide Republieken woeden.Door van de landzjdeaangetast.Aquirrelegdeden
het voorloopig verdrag van 29 Mei1851 werd 15denJanuarjzjnewaardigheidneder,waarna
t
usschen Uruyuaï, Brazilië en rEnt
re-Rios Villalba optrad als president en den Qosten
eene Triple-alllantlegesloten,en U'
q'tdza trok Februarj metFloresteLaUnion eenvredesmet troepen uit Entre-Rios en Corrientes en verdrag sloot, waaroq laatstgenoemde als
graaf Caœias met e0n Braziliaansch korps GefedelGobernioprovlsorio zjn intogtdeed
naar Uruguay. Oribe moest den zden Septem- in Montevidéo.Voortsbragthj een verbond
berhetbeleg van Montevidéonaeentjdperk tot stand met Brazilië tegen Paraguay, en

van 8 Jaren opbreken en werd den 3den Oc- daarbj voegde zich in Mei0ok deArgentjntober bj LasPiédrasgeslagen.Den8stenOc- sche Republiek.De 00r10g liep echternietz00
tober verscheen Urq%dza alsbevelhebber van snel en voorspoedig af als de bondgenooten
het BondBleger binnen de muren van Monte- verwacht hadden. De troepen van Uruguay
vidéo,doch de partj van Oribe wasaldaar sm olten weg,en zoowelFlores a1s de Argen-

z00sterk,datzj'in Maart1852aan deverkiezinq van haren candidaat Juan Frclciq
scp
Giro ln plaats van Suarez de overwinning
bezorgde.Hj werd echterreedsin September
1853 van zjne waardigheid beroofd en vervangen door een voorloopig driem anschap,
bestaande uitdegeneraalsRireraenLavalle
ja
en den kolonel Flores.Den l3den Januarj

tjnscheRepubliek laaddeden lastdesoorlogs
op de schouders van Brazilië.Voorts poogde
Fly es in het binnenland kalmte te brengen

en deordeteherstellen,dochtevergeefs;hj
werd den 19den Februarj 1868,toen hj zich

naarhetgouvernementsgebouw begaf,doorvier
Blanquillos vermoord. De opstand, waartoe
deze moord hetsein z0u geven,mislukteec'h1854 overleed Rivera,en BenaneloFlord.
swerd ter, en de belhamels werden op dienzelfden
den 12den M aartdoor de Kam ert0tpresident dag gefusilleerd.De Senaat benoemdenu den
der Republiek benoemd (tot 1 Maart1856). broeder van den vermoorde,M anuëlFl0r8:,
W egens deze omw enteling deed Brazilië een voorloopig t0tpresidenten daarna,toen deze

l
eqervan 4000 man derwaartsoprukken.In- en 21aanzienljkeaanhangersvan den omgemlddels hadden zich de Colorados, aan wie

bragteplotseljk gestorvenwaren,denminister

Flores het presidentschap verschuldigd was, van O0rl0g, generaalLorengo Wlfle,een gein tweepartjen gesplitst,van welkedemag- matigden Colorado,die den lsten Maartdef-

tigste zich tegen hem verklaarde.Ztlntoestand nitieftot president werd benormd.Hetontwerd nOg hagcheljker,toen inAugustus1855 brak niet aan verzettegenhetnleuwebestuur.
Oribe wederom op het staatkundig tooneel D en lsten M aart 1872 werd laatstgenoem de
verscheen.D e oorlog werd door de tusschen- opgevolgd doorThomasGomensoro,onderwien
komst der gezanten van FrankrjkjEngeland een kortstondige vrede tot stand kwam tus-

en Spanje slechts vermeden door hetaftreden schen de Colorados en Blanquillos.Htjwerd
van Flores,waarnat0tMaart1856zjneplaats den lsten M aart 1873 opgevolgd door José
werd ingenomen door M anwè'l.#'
lI:fJp;esJ:.Nu zzlcfzdrïdieden 18denJanuarj1875verdreven

vereenigden zich Flores en Oribe t0thandha- en door Varela vervangen werd, en deze
ving der constitutie en tot ondexsteuning der m aakte in Maart1876 plaats voordenkolonel
wettige magten, waarna de Braziliaansche Latorre, die metdictatoriaalgezag w erd betroepen het land ontruimden.Den lsten Maart kleed.Onder zjn bestuur isderentebetaling
1856 aanvaardde de nieuwe president Gabriè'l der staatsschuld, na schorsing van eenige

zlftl
wïp Pereira zjn ambt, en hj werd in jaren (sedert1874),hervat,terwjlergegronde
1860 opgevolgd doorBerro,een vandehoofd- voorui
tzigtrn bestaan op een rustigertjd.
leiders der Blanquilln's. In het midden van
1863 deed Flores, de aanvoerder der C0l0rados,ondersteund door de regéring vanBuénos
Ayres,een nieuwen opstand ontstaan,dieter
naauwernood doorde regéring konwordenbeteugeld. Toen voorts na de aftreding van
Berro geene verkiezing plaats had, nam in
1864 de vice-president Ay%drre tot 1 Maart
1865 de teugelsvan hetgezaginhanden.Eene

U santien noemtmendegewoonten,welke

inzonderheid in den handeldoor verloop van

tjd ten regelgjn geworden.Zj dienen t0t
rigtsnoerzonderdoorgesehrevenwettentezjn
vastgesteld.Natuurljk dienden zjtotbronnen,
waaruit heteigenljke handelsregt is geput.
00k zjn deusantiën in de verBchillendelan-

d
envrjgeljkmatigontwikkeld,hoewelmenise
usantie niet volkomen vaststaat. De usantle
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in het wiaselregt draagt den naam van Uso. Wegen8 onéénigheid met von Wïd-crck terugArt.151 van het W etboek van Koophandel geroepen en zag zich in 1872 benoemd t0t

zegt,dat de termjn,in een wisBelbriefuit- directelm generaalder Koninkljke Muséa te
k
edrt
lkt,welkeop één ofmeerdagen,maan- Berljn.Hj schreef:pBriefe und Charakterisden of uso's na zigt getrokken isjbegintte tiken ausderdeutschen Gegenwart(1849)''.
loopen op den eersten dag na dien,waarop
Usgad, Oesgad ofeigenljk JJ.
ç.
##,eene
de acceptatie ofhetprotest vannon-acceptatie stad in hetAziatisch-rrurkschejaleetAngora,
is gedaan.Onder uso'r verstaatmen,met be- aan eene zP-rivier van de Delidsle Irmak,
trekking tot alle binnen onsKoningrjk be- welke zich uitstort in de Kisil Irmak, en
taalbare wisselbrieven, dertig dagen, w elke omstreeks 1250 Ned.elboven de oppervlakte
ten aanzien dernietop zigtgetrokkene daags der zee qel
egen, was te voren de zetelvan
na dagteekening beginnen te loopen.
den magtlgen Toerkmenenhnofdman Tfapan

U schner(Kar1),eenverdiensteljkvertaler i
Oqhloe (f 1805), wiens gebied onder aultan

van klassieke dichtstukken en geboren den
ahmoed Jfaan hetTurkscherijk werdtoelsten Augustus 1802 te Liibben in de Nieder- gevoegd, heeft een fraai paleis en teltebne
lau8itz,studeerdeteLeipzig en teBerljn in bevolking van 16- t0t 25000 inwoners.Ten
de regten,bekleedde verschlllende staatsamb- noordwesten van deze stad bevinden zich in
ten, werd in 1870 emeritus en overleed te de rotsen de vermaarde beeldhouwwerken van

Oppeln den 26stenJnlj 1876.Van zjne ver- Boghazkoi,welkeop de Assyrischegeljken,
talinge; noemen wj:povidsVerwandlungen maar veel ruwer zjn. Men onderstelt, dat
(1857)'' - rAnakreons Lieder (1864)''
, - zich aldaar weleer de Cappadocische stad
Hesiods Gedichte (1865)'',- nllomersIlias Pteria verhief, welke door Cq'o6&%s verwoest
und Odyssee(1861)',- enrcatullsGedichte werd.
(1867)''.Voorts schreefhj de humoristische U sher (James) of U.
nserLws,een beroemd
gedichten: rKarotten und Marotten'', - en

Britsch godgeleerde!geboren van Protestant-

Da8 Brevier der heilige Rosalie (zde druk , sche oudersteDubllnden4denJanuarj1581,

1846)''
.- Zjn zoon KarlzicAcrd W aldemar studeerde in de theologie,werd in 1607 hoogeeraarin zjnegeboorteplaats,in 1624aartsJq
qcAldr, qeboren te W ittenberg den 30:ten l
Mei1834,lsdesgeljkswerkzaam bj dema- bisschop van Armagh en primag van Ierland

%istratuur, leverde eene reeks van drama- en schreef onderscheidene boeken tegen de
tlsche stukken, maar oogstte vooralgrooten R.Katholieken,terwjlhj wegeng zjnevrjl0fdoor zjn dichterljk verhaal:pDerletzte zinnige beschouwing van het episcopaat 00k
in letterkundigen tw ist gewikkeld werd met
Minnesënger (zdedruk,1875,2 dlnh''.
Usedom , een eiland,t0t hetPruissische Engelsche godgeleerden. Nadat hj in 1640
district Stettin behoorend, scheidt met het zich naar Engeland begeven had,zocht hj
eiland W ollin,waarmede het een arrondissement vormt: het Pommersche HaF van de
Oostzee en 1s door de Peene van het vaste
land gescheiden. Het heeft eene oppervlakte
van 73/:ste o geogr.mjl en vormt,metuitzonderkng van hooge duinen, eenemetweien hooilanden bedekte vlakte m et bosschen,
meren en bouw landen. H et aantal inwoners
bedraagt omstreeks 25000, en deze houden

zonder veel vrncht in den burgeroorlog de
r0l van bemiddelaar op zich te nemen,en
overleed den gosten Maart 1656 te Ryngate
in het graafschap Snrrey. Zjne uitgebreide
boekerj werd later het eigendom van de
universiteii te Dublin. Van zjne talrjke geschriften: i11 1842- 1864 in 17 deelen geza-

menljk ln het licht gezonden,noemen wj:
Brittannicarum ecclesiarum antiquitates(16394
zich bezig metlandbouw ,veeteelt,visscherj, 2de druk. 1681)'', en pAnnales Veteris et
scheepvaart,handelen lootsdienst,terwjler Novi Testamenti(1673 en laterl''.

ook zeebaden gebruikt worden.- De ntad
UsingertRudolt),eenverdiensteljkDuitsch
Usedom ,aan de zuidwestkust van het eiland gegchi
edschrjver,geborenteNienburgin1835,
en op den achtergrond van eene baai,is een studeerde te Göttlngen in de geschiedenisen
Btation van den spoorweg van Ducberow naar vestigde zich ,aldaar als privaatdocent,werd
Swinemunde.Zj iszeer0ud,wantreeds in in 1865 hoogleeraar te Greifswald, in 1868

11Q8 werd ereen Landdaggehonden.Zj telt te Kiel: en overleed aldaar den lstenJunj
n0g geen Q000 inwonbrs.De hoofdplaatsvan 1874.HIjschreef:cDeutschdënischeGeschichte
het arrondissement isSwinemunde.
1189-1227 (1863)'',- pNapoleon,derRheiU sedom (Karl Georg Ludwig Guido, nische und der Nordische Bund (1865)''
,graafvon),eenPruissischdiplomaat,geboren Forschungen zurLex Saxonum (1867)'',enz.
den 17denJulj 1805te Karzitz opheteiland Uit zjne nalatenschap werden nog: nDie
Riigen, studeerde te Greif8wald, Göttingen Anfângederdeutschen Geschichte(1875)''.en Berljn in deregten,tradin 1830instaats- en rgoflicium sancti Kanuti ducis (1857)'ijn
dienst,werd in 1835 secretarisvan legatie te hetlicht gegeven.

Rome,in 1838 adviseurbj hetministérie van

Buitenlandsche Zaken,in 1846gezantteRome,
in 1848 te Frgnkfort aan de Main,sloot in
1850 vrede m et Denemarken,was is 18501854 weder gezantte Rome,in 1858 Bonds-

Usipeten (Usipetes of Ugipii)is denaam
Van een Gerp aansch volk,datm et de Tenk-

teren doorde Suéven van zjne eerste woonsteden verdreven w erd, zoodat het over de

Rjn trok, maar grootendeels in 55 vöör
dagsgezant te Frankfort,in'1863gezantbj Chr. in Gallië door Caesar vernietigd werd.
den Koning van Ttalië. nam deel aan ver- De ovemeblevenen,door de Sicambriërsmet
schillende Qnderhandelingen, werd in 1860 welwillenqh4id ontvqngen,vestigden zich op

USIPETEN- USTERI.

den noordeljken oever van de Lippe.Hier
moesten zj zich onderwerpen aan Drnsv ,
en Tlcifld noemt hen naburen der Katten.
Met de Tenkteren,hunnezuideljkenaburen,
waren zj steeds op het naauw st verbonden. Omstreeks het jaar 70 na Chr.namen
zj deelaan de belejering van Moguntiacum,
en in 83 bevond zlch cen troep UBipeten in
krjgsdienstin Brittanje.Laterversmolten zj
in den volkerenbond der Alemannen.
Uslar (Peter Karlawitsj von), een Russisch krjgsman,bekenddoorzjnenasporingen
over de talen van den Caucasus ep geboren
den lsten september 1816,diende in 18371840 alsgenie-oëcierin denCaucasusjwoonde
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stelin de vergadering teRoeskildein 1844,om
den Koning te verzneken,dnor eene wetde
absolute en eeuwige verbindtenis dc Hertog-

dommen met het Koningrjk afte kondigen.
ln 1848 werd hj totprocureur-generaalvan
het koningrjk Denemarken benoemd, en in
1854 nam hj zitting in den Rjksraad.Hj
overleed den Q7stenJunj 1872.Van zjne geschriften noemenwj:sHaandbogi4endac ke
Criminalret (4de druk, 1859, Q d1n)'',- en
Haandbog iden danskeArveret(1855).''
U ssurl of O6nsoeeL is de naam van eene
zjrivierder Amoer,op den regteroevervan
deze in de Russische kustprovincie aan de
Japansche Zee.Zj ontspringtop hetSichotalingebergte, stroomt noordwaart: en vnrmt
over eene aanmerkel
jke uitgeatrektheid de

den ct
lrsusbj aan deacadémievanden geneneralen staf, volbraqt groote reizen in het
buitenland en zag zlch na zjn terugkeerbe- grenzen tusschen Rusland en China.H% rdal
last met verschillende werkzaamheden op is een der vruchtbaarste gewesten van Aziamilitair gebied,- voort: meteene ethnogra- tisch Rusland. Uit een staatkundig oogpunt

phische beschrjving van den Caucasus.Tot isvooralhetzuideljk gedeeltevanhetBtrnomhet volbrengen zjnertaak legdehj zich ge- gebied der Ussuri merkwu rdig! hier heeft
durende e1fJaren met rusteloozen jver t0e m0n omstreeks Q0000 inwoners, Russische

op de kennis der verschillende talen dierberg- kolonisten,Chinôzen,Koreanen en Toengoestreek. Trouwens het gelukte hem ?de raad- zen?benevens de zeehaven W ladiwostok.Dit
selen van het pGebergte der talen''grooten- gebled isopgrondvanhetVerdrayvanAi
goen

deels op te lossen.Zjnetalrjkegeschriften (16 Mei1858) door de Russen ln bezitgeover datorzderwerp zjn in depGedenkschrif- nom en.
ten''der Académie van W etenschappen opgeU steri.Onder dezennaam vermelden wj:
Johann A efis Unteri,een Zwitsersch dichnomen en 00k in het Duitsch vertaald.Hj
overleedal8generaal-majoorOp zjnlandgoed ter,geboren den14denFebruarj1763teZiirich
en overleden den 29stenJulj 1827 al8raadBKnerowo (Twer)den Qosten Junj 1875.
U snea Dill.of baardmos isde naam van heertedierstede.Hj schreefvooralverhalen
een geslachtderkorstmossen uitdeNaaktsporigen.Het onderscheidtzich doorBtruikvormig,
rolrond,draadvormig,sterk vertakten meestal
Blap neêrhangend l0of,welkB merg een houtigen middendraad omsluit en welks opper-

vlakte later dwarsscheuren verkrjgt, met
schildvormig gesteelde, cirkelronde, platte

schildles, dikwjls door een loofrand van
fjne naaldjesomzoomd.Ditgeslachtteltom-

en idyllen in de volkBtaal, en inzonderheid
het gedicht:sDerVicari''wordtzeergeroemd.

Daarentegen verhelen zich zjne Duitache
verzen zelden boven het middelmatige.Zjn
euteuch,des lebens (Schep vreugdein't
rFr
levenl''is een volkslied gewordenjen zjne
nagelatene pDichtungen in Versen undProza''
zjn doorHeszin 1831indriedeelen(3dedruk,
187T) uitgegeven. O0k heeft men van hem

streeks 10 soorten,welke over den geheelen een aantalmerkwu rdige teekeningen.
aardbodem verspreid zjn.Van deze groeitU.
Panlns rAferï1 een ZwitserBch staatsmaxi

sr àcfl met lang,in haarvormige takles ver- en schrjver, geboren te Ziirich den 14den
deeld loof aan boomstam men zoowel in de Februarj 1768eneen zoon van den koorheer
dalen als op de bergen van geheel Europa. en professor Leonhard TAferï (# 1789), stuZj wordtwe1eensgebruiktt0thetvullen van deerde te Götingen in de geneesknnde,vestigde zich daarop ill Zgne
@@ geboortestad en
matraslen.
Usslng (Tage Algreen), een Deensch Averd er leeraar aan de genees- en heelkunstaatsman, geboren den 11den October 1797

dige schoolen dired eur van den botanischen

bj Frederiksborg op Seeland,studeerde te
Kopenhagen in de regten en werd secretaris
bj de Deensehe kanselarj.In 1830 trad hj
op als schrjver op staatkundig gebied en

tuin.In 1797 werd hj er1id van den Gr00ten Raad en nam bj de verandering der
staatsregeling a1safgevaardigdevanhetcanton
Ziirich zitting in den Senaat,zag zieh in 1802

verwierf daardoor de algem eene volksgunst. door zjn canton afgevaardigd nM r de C0n-

In 1834 zag hj zich gekozen t0t lid der sulta te Parjs,werd toen 1id derCommissie

Standen en aanvaardde met Ban.qj directeur van Tien om teonderhandelenmetNapooon1,
der Bank, de redactie der rstândezeitung-'' - voorts in 1814 staatsraad van hetcanton
De regéring gevoelde den invloed van zulk Ziirich, in 1831 eerste burgemeester en prm
een tegenstander en zochthem aan hare be- sidentvan den Grooten Raad en overleed den

langen te verbinden door hem totassessor bj 9den November van laatstgenoemd Ju r.Met
het H0f-en Stadsgerigtte Kopenhagen en in Eseh.
er r0> der Zïxf: redigeerdehj hetdag-.
1841 t0tbuitellgewoon assessor van hetH00g- blad:rDer SchweizerRepublikaner (1798geregtshofte beneemen.In 1844 werd hjt0t 1803)'/,eene belangrjke bron vnor de geburgemeesterderhoofdBtad gekozen,ensedert schiedenis van Zwitserland in 4ie dagen;o0k
1844bekleeddehjtevenseenhoogleeraafsambt schreefhj:sschweizerStaatsrecht(34edruk,
in de regten.Grootopzien burde zjn voor- 1815- 1821,2 d1n).''
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USTJUG W ELIKI- UTENHOVE.

Ustjug W elikiofOentl'oeg Y dlïkï,eene
arrondissementshoofdstad in het Russische

zjde steil,maar vertakt zich aan dezuidzjde in bergruggen,welke zich aan de overgouvernementW ologda,bj hetvereenigings- zjde der Sevier uitstrekken.Detoppen verpunt van de Soechona en de Joeg en aan den hefen er zich t0t eene hoogte van 3600 Ned.
grooten weg van Archangelnaar Siberië,is el(de Nebo 3650,- de Sevier 3406,- en

eene derbelangrjkste handelsplaatsen in het
noordeljk gedeelte van Rusland.Erzjn 0nderscheidene kerken en twee kloosters.Voorts
heeftmen ereen progymnasium voormeisjes
en onderscheidenescholen,eene groote bazar,
magazjnenen eenerivierhaven.Men vervaar-

de Belknap 3615 Ned.elhoog).Nog hooger

is de van het westen naar het oosten voort-

loogende Uintahketen, waar onderscheidene
krulnen eene hoogte bereiken van meer dan
4000 Ned. el (Gilberts-peak 4172 Ned e1).
Ditoosteljk gedeeltevan hetterritorium be-

digt er laken, linnen, leder, zeep, email-,
goud- en zilverwerk enz.00k is er een uitgebreide pelahandel, en de bevolking telt er
ongeveer 8000 zielen.De oude stad drûeg den

staatgrootendeelsuithoogvlakten,metmalsch
gras begroeid en uitstekend geschiktvoor de

en bereikte in hetlaatstder 16de eeuw haren

lopen, bergschapen ,elanden en herten. De
bevolking telt er om streeks 115000 zielen,

schapenfokkerj.De rivieren loopen er door
diepe kloven of canons,zoodat men erhare
naam van Gleden en lag 4 Ned.mj1lager wateren niet t0t besproejing bezigen kan.
aan de rivier op de plek, waar zich thans Beide gebergten zjn metuitgestrektewouden
n0g hetin de 12de eeuw gestichteGledenski- bedekt, en t0t de wilde dieren behooren er:
klooster verheft;zj had hare eigene vorsten wolvenjvossen,wezels,bevers,hazen,antihoogsten bloei.

U sufructus? zie Vrqcl
ttgebr'
uik.
U surpatie ls wegens het hedendaagsche

spraakgebruik de aanmatiging van een bezit
of van eene bevoegdheid, inzonderheid van
de staatsmagt,- alzoo een lnetgew eld v0lbragt verdringen van een vroegeren wettigen
heerscher, de om verwerping van eene staatsregeling ofde onderdrukking van de zelfstandigheid van den Staat.Heeft de usurpator
het bezitder staatsmagtverkregen,dan m oe-

van welke nagenoeg 4/sde totde secte der
Mormonen behooren.Daarenbovenheeftmener
nog 13000 Utah- ofJuta-lndianen,een rond-

zwervend volk, dat zich op een lagen trap
van ontwikkeling bevindt.O0kzjnerChine
'-

zen,doch hetaantalNegersis ergering.Men
verbouwt ertarwe,haver,gerst,rogge,maïs,

henne,, aardappelen en h0p, alsmede onze

Europe'sehe Ooftsoorten.In hetvruchtbare da1
der Ri0 Virgen vindtmen o0k sorghum ,ka-

ten na zjn va1zjneregéringsdaden doorden toen en druiven.Denjverheidiservan weiteruggekeerden regtmatigen beheerecher wor- nig belang,maarde mjnontginning bloeiter
den erkend.

des te meer. Bitum ineuse steenkolen villdt

men in het graafschap Pete,in hetCastle.dal
U t,re, zie Noten.
U tah , een territorium der Noord-Ameri- en aan den westeljken voet van het W ah-

kaansche Unie,hetlandderMormonen,grenst satschgebergte,rjke jzerertsen in hetgraafi1l het noorden aan Idaho en W yoming,in scbap Iron,zilverhoudend lood in eengordel,
het oosten aan Colorado, in hetzuiden aan die het territorium van hetnoordwesten naar
Arizona en in het westen aan Nevada en het zuidoosten bedekt, en 0ok goud in het

heefteeneuitgebreidheid van 3974 D geogr. alluvium.Vermaard zjn voora)deEmmagroemjl.Het W ahsatschgebergte verdeeltd1t ter- ven in de LittleCottonw ood Creek.Een berg
ritorium in twee çewesten, van welke het (SaltMountain)aan deColoradobestaatgeheel
kleinere en westelpke tot hetGroote Bassin en al uit klipzout. In 1876 schatte m en de
(tusschen de Rocky Mountains en de Siërra w aarde derverkregene edelem etalenenertsen
Nevada) behoort, terwjl het oosteljke be- op ongeveer121/2millioen gulden.Sedert1869
sproeid wordt door zjrivieren derColorado. is Utah door een der Paciic-spoorwegen m et
De oppervlakte van hetbassin bestaathoofd- de west-en oostkustvan Noord.Amerika ver-

zakeljk uit dorre, woeste velden, waaruit bonden. In 1874 werd er eene Onderwjswet
enkelebergketensverrjzen.onderdetalrjke afgekondigd;er w aren toen 355 volksscholen

meren is het Groote Zoutmeer het aanzien- met ruim 16000 leerlingen,eene universiteit
ljkste.Daarin storten de Beeren-en de Mre- en 3 hoogescholen. - Utah werd in 1847
versrivierzich uit,alsmedede Jordaan,welke door de Morm onen in bezit genomen,maar
in hetUtahmeerharenoorsprongneemt.Voorts depogi
nqen,om erin 1849 den Staat Desevindt men er de Sevierrivier,welke naarhet ret te stlchten werden door de regéring der
evenzoo genoemde meer hare wateren voert. Unie verjdeld, zoodat men het land enkel
Geene van deze rivieren is bevaarbaar, maar erkende als een territorium .De gouverneur,
zj bevorderen de kunstmatige besproejing de secretari, en deleden van hethooggeregtsder landen,en deze leveren een rjken oogst. h0f worden er door den Presidentbenoemd.
Tegenwoordig valt er o0k meermalen regen Daarenboven bestaat er eene W etgevende
gedurende den zomer, terwjl er tusschen Vergadering van 13 raadsleden en 26 AfgeApril en Novembergewoonljk eeneaanhou- vaardigden.Tegenwoordig hebben er zich 00k

dendedroogte heerschte.In denabjheid van beljders van andere kerkgenootschagpen gehet Zoutmeerbedraagtde gemiddeldew armte- vestigd, en een groot gedeelte der elgenaars
graad in Januarj - 2,70U.en in Julj nage- van den grond en vooralvan de mjnen be-

noeq + 27OC.Het kan er vriezen van het hoort niet t0t de Mormonen. De hoofdstad
begln van September tot aan het eindë van des lands is Salt Lake City.
Mei.Het W ahsatschgebergte is aan de noord- Utenhove-orderdezennaamvermeldenwj:

UTENHOVE- UTICA.
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Joannes r.
ffez/
zpe:van Aardenburg,licentiaat l
aatste.Hj werd qeboren te Gent,studeerde
en magister in de godgeleerdheid,Dominica- te Parjs, legde zlch t0e op oudeen nieuwe
ner monnik en overleden in een klooster te talen, bragt de laatste Jaren van zjn leven
Bruggeden lodenDecember1296.Hj schreef: te Keulen door en overleed aldaar den tsten
XLectura supersententias'',- rpostilla super Au
Egustus1600op64-Jar#enleeftjd.Hjschreef:
omnes libros Bibliae'',- en mlueetura super D pigzammata,epitaphla,epithalamia Graeca
et Latina'',- pEpitaphia in mortem Henrid
totam Bibliam ''.
Joltannes fffdzdFzpre, vicaris-generaalvan de 11, Galliae regis (1560)'',- pEpistolarum
orde der Predlkheeren in Nederland en over- centuria (1597)'',- pMythologica Aesopica
leden te Gent in 1489, een voorlooper der metro elegiaco (1607)'',- pCommentariolus
Hervorming in 0ns Vaderland.Hj schreef: seu libellus adsertatorius,qu0 principum duo5Tractatusde Reformatione ad Carolum ducem rum ,Philippi11,Hisp.regis,etMahometiIII,
Turcorum imperatoris vires,opes,provinciae
Burgundiae''.
Jan ETtenhore, geboren te Gent. Hj nam etc.explicantur etc'', - pxenia seu ad illureeds vöôr 1545 de vlugtnaarEngeland,waar strium aliquot Europae hominum nomina alde uitgewekçneNederlandersonderEduard VI lusionum liber primus''.
Jaeob A x rif.
: Carel, baron ex Utenkove,
bescherming vonden,zoodatzelfsde kerk der

Augustjnen te Londen ter hunner beschik- geboren den 26sten Junj 1773.Hj studeerde
king werd gesteld. Onder de regéring van

te Utrecht in de letteren en tevens in de

Maria echter (1553- 1558),gehuwd metPlti- sterrekunde onder Eennert, en deze belastte
Ry.
sI1,moesten zjEngeland verlaten.Velenj hem met de zorg voor de sterreviacht.Alet
onder w elke o0k Utenhove,begaven zich naar Vriespeeker bepaaldehj0.a.degeographische
Emden.Onder Eloabetk keerdehj naarEn- breedtevan Utrechten deedbelangrjkewaargeland terug, waar de uitgewekenen hunne
kerk herkregen,waarin Utenhoret0taanzjn
dood in 1566 de betrekking van ouderling

bekleedde. Hj schreet
': rsimplex et idelis
narratio de instituta et demum dissipata Be1garum aliorum que peregrinorum in Anglia

ecdesia etc.(1566)'' - rHetNieuwe Testa-

nem ingen omtrent de eclipsen der satellieten

van Jûpiter.Voortsvervaardigdehj eenmeridiaan, die het verschil van den Waren en
middelbaren tjdaanwees.O0k waBhj1idvan
hetKoninkljk NederlandschInstituuten deelde
aan dit ligchaam ,alsmede aan Arago te Parjs zjne waarnemingen medeoverden gang
van den barometeren thermometerteUtrecht.
Hj was ridderderOrdevan den Nederland-

ment, dat is: Het Nieuwe Verbond onzes
Heeren Jesu Christu.Na der Griekscherwaerheyt in Nederlantsche sprake grondlick ende sehen Leellw ,1id van de Tweede Kamer der
trouwlick overghezet(1566;2dedruk,1569)'', Staten-Generaalen van de ProvincialeStaten
g psalmen en andere gesan- van Utrecht, alsook hoogheemraad van het
lrvjfen twinti
!;hen enz. (1557)'',- pDe psalmen Davids Collegie der Eems,en overleed den lstenSep-

ln Nederlandischer sangs-rjme enz.(1566),,, tember 1837 op den huize Kermestein bj
o ecclesiasticiministeriietc. Lienden in Gelderland.Zjne weduweschonk
pForma et rati
(1550)'',- en rDe origineetprogressueccle- zjneuitgebreideen kostbareboekverzameling

siarum protestantium in Anglia earumque ex- aan de Académische bibliotheek te Utrecht.
pulsione''.
Utgrus,zie Baarmoeder.
Carolln Utenhove, een jverig beoefenaar
Utlca, thans Boe t
%Wfïr,eene0ud-Ph0eder oude talen,waarophj zich eersttoelegde nicische stad,nietvervan de bouwvallenvan
aan eene Duitsehe hoogeschool en vervolgens Carthago en aan den mond der Kedslerda

te Padua. Na ztjn terugkeer trad hj in het
huweljk, hield briefwisseling met Erasmus,
moest vermoedeljk in Junj 1569 voor den
Bloedraad verschjnen en werd vervolgens
burgemeester van Gent.

Antltonis fffez
l/
z/rd,detelg van een adelljken stam te Gent,die er in hetm idden der
16de eeaw bloeide.Hj waseen jverig voorstander der Hervorming,ontvlugtte zjne ge-

gelegen, vertoont nog eenige overbljfselen

van hare voormalige grootheid in de ruïnen
van een am phitheater, van eene haven.van
eene w aterleiding en vanonderscheidenevisch-

vjvers.VolgensM orers werd zjdoorTyriërs
in hetjaar 1100 vöôr Chr.gesticht,terwjl

het naburige Carthago reeds eene eeuw vroeger verrezen was. Toen alle Bteden van
Noord-Afrika reeds aan Carthago onderwor-

boortestad, om zich aan de woede van Alra

pen waren,genootUticanogaltjdeenezekere
te onttrekken,bevond zich bj den Brielop onafhankeljkheid en bezat een eigen senaat
de vlootder W atergeuzen,doch vertrok van- en afzonderljke suFeten,en zelfstoendeze
daar naar het leger van den prinsran Orls-/e stad eindeljk voorhare magtigemededingster
ofvoegde zich bj anderen,diemetBlommaert moest buigen, poogde zj bj herhaling het
Oudenaarden veroverden.Bjhetterugtrekken haar opgelegde Juk at'te schudden en nam
van den Prins w erd deze plaats door Alra o0k deel aan den soldaten-ûpstand.Terwji
heroverd en Utenhove gevangen genomen en zj in den Tweeden Punischen Oorlog met
veroordeeld om levend te w orden verbrand. jver en trouw Carthago ondersteunde,was
Met eene lange keten sloot men hem aan een zj in den DerdenPunischen O0rl0gdeeerste
paalen omringde hem meteengeweldigvuur, van alle steden,welke zich aan de Romeinen

zoodatop hetlaatsteenmedeljdendSpanjaard overgat'
,en t0t100ndaarvoorwerdzj naden
den hellebaard gebruikte om een einde te val van Carthago (146) t0thoofdstadverhemaken aan dievreeseljke marteling.
ven van het proconsulaat. Na dien tjd is
Carolss r.ffdsl.ore,een zoon van den voor- Utica vermaard geworden a1shettooneelvan

UTICA- UTRECHT.
den dood van Cato & Jongere.In den Cbris- prachtig,inspitsboogstjlopgetrokkengebouw ,
teljken tjdwaszjdezetelvaneenbisschop, waarvan echterhetschipin 1674 bj een ordoch Potentius, de laatstedierbisschogpen, kaan is ingestort, zoodat thans hetkoor en
nam in 683 de wjk naarSpanje:om zlch te de toren door een open pleingescheiden zjn.
onttrekken aan de magtderArableren.In het Het unlversiteitsgebouw is met de domkerk
Martyrologium''heeftUtica grorlten roem a1s verbonden, en in het groot auditorium , de
geboorteplaats van de rMassa candida''ofde voormalige kapittelzaal van den dom , werd
W itte schaar der 300 martelaren'',wier na- i
n 1579 de Unie van Utrecht(zie Unie)gegedachteni: in de R. Katholieke Kerk met sloten. Voortg heeft men er het paleis van
plegtigheid wordt gevierd.- Eene atad van Lodewvk Wolgprfe,den voormal
igen Koning
dienzelfden naam vindt men in den Noord- van Holland,welk gebot
lw laterwerdingerigt

AmerikMnschen StaatNew-York,inhetgraaf- voor de Académi
sche bibliotheek,de zoogrgchap Oneida, aan de Mohawkrivier en het naamde Paushuizenjgesticht door paus Adr%Erie-kanaal,dat zich aldaar methetChenan- a@n Ff,geboorti
q uitUtrecht,hetpaleisvan
ga-kanaalvereenigt.Zj vormttevenshetuit- Justitie, een fraal raadhuis,het gebouw van
gangspunt van onderscheidene spoorwegen, kunsten en wetenschappen,een schouwburg.
heeft 28 kerkenjeen krankzinnigengesticht, enz.Totdefraaje,ruimepleinendbrstadbehooonderscheidene scholen en fabrieken en onge- ren het Vreeburg, de Neude en hetSt.Jansveer 33000 inwoners. Zj verreesin 1784 0P kerkhof.Men vindter hetprovinciaalbestuur,
deUpl
lalsv!nhetvoormaligtbrtSchllyler. onderscheidene regtbanken,onder welke zich
tllltam sm us ofnuttigltddstheorie noemt het hoog militair geregtshof bevindt,een R.
men het door Jeremias .
felfFzc- verdedigde Katholieken en een Jansenistischen aartsbisstelsel op zedeljk en staatkundig gebied, schop en eene balie der Duitsche Orde.De
strekkende om aan hetgrootstmogeljk aan- universiteit in 1636 gesticht, t'eltruim 500

Klmenschen de meestmogeljkevoordeelen
te verschafen.- Eene communistische secte,
kort voor de Julj-omwenteling van 1830 in
Frankrjk verrezen,noemde zichdieder UtLDfcïrez.

studenten en isinhetbezitvanscheikundiqe,
physiologische en natuurkundige laboratorla,
vaneennatuurkundigenontleedkundigkabinet,

van eeneaanzienljkeboekerj,van een botanischen tuin, van eene nieuwe sterrewacht

U topia is de naam van het fabelachtig en Van een uitstekend meteorologisch obser-

eiland9hetwelk Thomas A orl,
:t0thettooneel vatorium .Daarenboven heeftm en ereengymverheft van zjn staatkundigen roman: pDe nasium ,eene technische school,eene hoogere

optimo reigublicae statu, deque nova insula burgerschool, een rdkshospitaal,eene veeartUtopia''.Dlentengevolgedragenonuitvoerljke senjschool, eene teekenschool en een aantal
plannen terverbetering dermaatschappj den andere inrigtingen van onderwjsjeen rjk
naam van Utopieè'
n en zj,die zeontwerpen, aartsbisschoppeljk muséum vankerkeljkeouddien van Utophten.
heden, onderscheidene instellingen van weldadigheid, een genootechap van kunsten en
U traquisten 9 zie Calotnnen.
U trecht, eene Nederlandsche provincie, wetenschappen, een historisch genootschap
door de Zuidzee en de provinciën Gelderland, enz.Aan deoostzjdederstad heeftmen de
Zuid- en N oord-H olland omgeven, telt op beroemde Malibaan, eene laan met zes rt
len

25,14D geogr.mjlomstreeks190000inwoners, prachtigelindeboomen,terwjlaanweerszjden
van welke 2/sdedeR.Katholiekeen deove- fraaje villa'szich verhefen.Defabrieknjver-

rigen de Protestantsche en voor een klein heid levert er laken,w ollen,katoenen,lindeelde Israëlitische godsdienst beljden.De nen en zjden stoFen,sigaren,porselein,magrond is er in het noordeltik gedeelte laag chines,landbouwgereedschappen,scheikundige
en vlak en metgrazige weiden bedekt,m aar praeparaten enz. 0ok is er een aanzienljke
in het ollsteljk gedeelte heuvelachtig,zandig handel. niet slechts in gemelde fabrikaten,
en met bosch en heide begroeid.De wateren maar 0ok in veç, boter en kaas.Deze stad
behooren ermeestalt0t hetstroomgebied van i
s het vereenigingBynnt van onderscheidene
de Rjn,nameljk de Lek aan hare zuideljke spoorwegen, die zlch vanhier uitstrekken
grenzen, de Kromme Rjn,de Vecht en de naar Am sterdam , naar Rotterdam , naar
Ilollandsche Ilssel, terwjlde Eem zich uit- 'sH frtogenbosch naarArnhem ennaarZwolle.
stort in de Zuiderzee. Ook zjn er eenige De bevolking bedraagt er btikans 70000 ziekanalen ofvaarten.H etklimaatisergezond, len.- De naam van Utrecht wordtatkeleid

en totdebelangrjkstevoortbrengselen behoo- van de Latjnsche woorden pulteriustralecren er: graan, tabak, paarden,runderen en tum'' zamengetrokken tot pultrajectum'' of
bjen,- voortswollen,katoenen,linnen en een pverdere overtogt''over deRjn.In den
zjden BtoFen?gebakken steen en aardewerk. tjd derRomeinen wasUtrechteene stad der
Deze provincle is van onderscheidene spoor- Batavieren in Romeinsch Gallië en heette
wegen doorsneden. - De evenzoo genoem de Tralectum ad Rhenum. Na de vernietiging

hoofdstad aan de Oude Rjn, om8luit twee der Romeinsche heerschappj in Gallië vestigarmen van deze rivier,welke dbor de Vaart den er zich eerst de Franken en daarna de
metde Lek en door de Vechtm etde Zuidcr- Friezen. Het oude Utrecht lag op den noor-

zeeverbondenzjn.Zj i:doortbrtenomgeven deljken oever van deR/n,maarnadatDagoen alzoo een voorpost van Am sterdam .Er lerf in 630 op den zuideljken rivierzoom
zjn5voorstedenen20kerken;t0tdezelaatsten eene kapél gebouwd had en er in 696 door
hehoort de dpm of St. Maartenskerk, een

W illebrord een bisdom was ges
tîcht,breidde
)
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de stad zich uit rondom den burgt,die er in
de 8ste eeuw verrezenyin de lodeeeuw door
de Noormannen verwoest.maardoorbisschop
Balderik weder opgebouwd werd.De graven
van .& zlfkï- en de heeren van Cnyk Y7aron
er bj afwi8seling in het bezit van hetburggraafschap, totdat dit laatste in 1220 door
bissthop Otto 11 werd aangekocht.Hetbis-

schoppeljk Utrecht, 00k thans n0g we1 de
XMjterstad''geheeten,rerdeeneaanzienljke
plaats en zelfs de Dultsche koning W illem
ver&vierf 0r het burgerregt. De stad werd
wegens hare welvaarten wegens hare ligging

in het midden van een aantal wereldljke

97

de Maatschaypj van Nederlandsche Letterkunde te Lelden enz.Hj verkreeg in 1857
zjn emeritaat,en overleedteMiddelburgden
23sten Augustus 1861.W egens zjnebelangrjke godgeleerde geschriften benoemde de
Senaat der Groninger universiteithem in 1852
eershalve t0tdodorin detheologie.Vanzjne
werken vermelden wj:gHetdistrictSluisin
Vlaandyren (1819)'',- pDeprovincieZeeland
(1823)'',- yW alldelingendoorZuid-enNoordBeveland (1832)M,- yoorspronkeljke stukken betrefende deuitvlnding derverrekjkers
binnen de stad Middelburg (1835,met& de
#csJ&r)'',- ,Deprovincie Zeeland,in hare

Staten vooralin de 13deeeuw in onderschei- aloude gesteldheid en geregelde wording bedene oorlogen gewikkeld en tevensinwendig schouwd (1836)'
',- rverhandeling overhet

door partjtwisten geteisterd. In 1279 werd Evangelie van Lucas (1839,bekroond door
zj nagenoeg geheel en al doorde vlammen hetHaagsch Genootschapl/',- pWyndelingen
vernield.Inde14deeeuw verkreegdestedeljke door het eiland W alcheren (1842)M,- pDç
adel ergrooten invloed op de verkiezin! der go
dsdienstleer deraloudeZeelanders(1845)'',
bisschoppen,maarJuist deze gafaanlelding - en rDe W aalsche gemeenten in Zeeland
t0tgedurige oneenigheden.Bisschop Hendrik, enz.(1848)'
'.Voortsleverdehjeenverbazend
pfalzgraafbj de Rjn,stond in 1527destad groot aantal bjdragen in tjdschriften,dagen hetstichtvan UtrechtafaankeizerKarelV.
Paus Paulws IV verhief in 1559 de kerk te
Utrechtt0teenemetropolitaankerk enbelastte
den nieuwen aartsbisscbop, Ikederik Sehenk
rgs Toutenbur.q (i 1580),methettoezigtop
de bisdommenHaarlem ,Middelburg,Leeuwarden, Deventer en Groningen.onder de regé-

ring van Pl
tilips 11 kwam er de Unie (zie
aldaar) t0tstand.O0k vergaderden yr de Generale Staten t0t 1593,toen zj in 'sGravenhage bjeenkwamen.,Iletnieu';e aartsbisdo:a

bladen, de pNieuwe werken van de Maat-

schUt
appjvanYederlandscheLetterkunde''enz.
zschnelder (Josephvon),eenverdiensteljk werktuigkundiqe, geboren den Qden
Maart1763te Rieden ln Opper-Bejeren,studeerde te Miinchen en te Ingolstadt en zag
zichvervolgensbenoemdt0taanzienljkeBtatsambten.In 1799 werd hj referendaris bj het
departementVan Financiën,maar zjne ontwerpen vonden weinig bjvalbjdeVertegenwoordiging,zoodathj in 1804 op wachtgeld

Utrecht ondervond weldra den invloed der werd gesteld.Nu deed hj te Munchen eene
staatkundige omwenteling: wé1koos men na loojerj en vervolgensmetvonAdicAelàcc:en
het overljden van den eersten aartsbisschop Liebherr het mechanisch instituut verrjzen,
een tw eeden en een derden,maar geen van waarvoor de door hem gest
ichteglasblazerj
deze ontvingen de wjding. De Hervormde te Benediktbeuren hem het noodlge crownleer breidde er zich uit met groote kracht, en Qintglas leverde.Nadathj zich voortsin
en sedert 1602 vergenoagde zicb dePausmet 1809metI'rawnhoferverbonden had,ontstond
de benoeming van een apostolischen vicaris. daaruit het wereldberoemde optischeinstituut.

Eene eeuw later vond hetJansenismusjve- Inmiddelswashjin 1807alsadministrateurrigeaanhangers in hetkapittelvan hetSticht, generaal der zoutmjnen en a1s geheim refeen de verkiezing van een Jansenistischen rendaris bti het departement van Financiën
aartsbisschop (Corneli'
l
u Dteenhovewj werd in weder in staatsdienst getreden.Onder zjne
1723 oorzaak van onéénigheid met Rome en leiding werd de zoutmjn teRosenheim ontvan hetontstaan derBisschoppeljkeClerezj, gonnen endoorzjninvloedkwam nietalleen
die zich sedert 1871 in bd rekking heeftge- de zoutmjn teBerchtesgaden,maaro0k die
steld met de Oud-Katholieken in Duitschland. te Hallein onder het bestuur der Bejersche
D en llden April 1713 werd te Utrecht de regéring.00k bragthj in zjn vaderland het
naar deze stad genoemde Vrede gesloten, kadaster in orde.In 1811 werd hj voorzitter
welke een einde m aakte aan den Spaanschen van de com missie voorde aoossing derstaatsSuccessie-oorlog. Eindeljk werd Utrecht in schulden,maar in 1814nam hj zjn ontslag
1795 doordeFranschen onderPoltegru bezet, en stichtte eene groote brouwerj en eene
terwjlmen er ziks
h in onzedagen bejvert, lakenweverj.Van 1818 t0t1821washjeeraldaar een monument te stichten ter gedach- ste burgemeester van Miinchen, en in 1827
tenis van de reeds door 0ns vermelde Unie. werd hj directeurvan denieuwepolytechniUtrecht Dresselhuis (Johannesab),een sche centraalschool aldaar.Hj overleed den
verdiensteljk Nederlandsch geschied-en oud- 3lstenJanuarj 1840.
heidkundige, gebûren te Kampen den 3osten
Uur (Een)noemtmen a1i-stegedeelte van
September 1789 studeerde te Utrechtin de een etmaal.Zie voortsonder Dag.Men Bpreekt
godgeleerdheid en werd predikant te Hoofd- 00k van een %%r #JJw.:en bedoelt hiermede
plaaten in 1819teW olfaartsdjk.Voortswas den afstand,dien een goed wandelaar in den

hjsehoolopziener,1idderSynodalecommissie, tjd van ren uura:eqt.
revisorvandenieuwevertallngvanhetNieuwe
Uurclrkel(De)lsin desterrekundehetTestament, 1id van het Zeeuwsch, Noord- zelfde a1s de declinatiecirkel ofdem eridiaan,
Brabantsch en Utrechtsch Genootschap envan nameljk de cirkeldiedoordepolenloopten
XIV.
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alzoodenEvenaarreythoekigsnjdt.Hjdraagt eene pendtlle ofvan een horlogein beweging

den naam van uurclrkel, omdat hj in een te brengen.
llur tjds een bepaalden boog doorloopt.De Om het verband van het raderwerk met
meerdere ofmindere snelheid,waarmede een het drjfwerk duideljk te maken,geven wj
hemelligchaam dienbeschrjft,draagtdennaam in fg. 2 de voorstelling van de loodregte

van %urbeweping en de boog zelfis de maat doorsnede eener staande klok in hare eenvan den %urhoek,terwjlmenden naam van voudigste gedaante.A ishetrad van hetsnoer

betrekkelljkel'
.zà:'
lnd#il# geeftaan hetversehil P en men zietin zjn midden eenevierkante

van de snelheden van twee hemelligchamen. as a',welke gelegenheid geefthetsnoerdoor
Uurw erk is de naam van elken toestel, middel van een sleutel op te winden. Na-

welke dient om den tjd aan te wjzen.In
ouden tjd bezigde men hiertoezonnewjzers,
zandloopers en water-uurwerken,maarin onzen tjd hoofdzakeljk rader-uurwerken.Zulk
een toestel bestaat uit een drjfwerk, dat

O

eene zekem mechanische krachtmoetuitoefenen, - een raderwerk, hetwelk door die
kraehtbewogen wordt,- eenregelaar,welke

deze beweging bestuurt,- en eene wjzerplaat met wjzers,die 0ns den tjd van het

G A
(
4

-

oogenblik doen kennen.

Hetdrjfwerk bestaatuiteen gewigtofuit
eene elastieke veer.Het eerate zietmen bj

?

onze ouderwetsche hangklokken en is voorgesteld in fg. 1. R ia hetrad!waarom de
ketting of het touw loopt.Hetls verbonden
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Fig,1.

met het getande rad r,in welks tanden een

pal # ingrjpt, die door eene veerf wordt
nedergedrukt. Trekt men in de rigting der
pjlen de haak Anaarbeneden,dan rjsthet
gewigt m,terwjlde tanden van hetrad r
onder den pal heengljden, en deze laatste
de terugloopende beweging van het rad R
belet. Deze beweging kan alleen plaatsgrjPen,wanneerhetbuitensterad R'in deriq-

#
Fy-g..
Ov.

tuurljk is in dit geval het andere uiteinde
van P aan het rad vastgehecht. Men ziet in
f het rad,in k den pa1en in o de veer.Dit
rad,hetbenedenrad genaamd,heeft100 tan-

den.Hetgrjptin den rondselC van hetrad

D, hetwelk 80 tanden heeft en den naam
draagt van minutenrad. Het derde rad F j

door zjn rondselE methetminutenrad verbonden,heeft60 tanden en draagt den naam
van middenrad. Dit grjpt eindeljk in den

ronsel G van het met 30 tanden voorziene
ra4 H , hetwelk schakelrad genaam d wordt.
tmg van de pjlp omdraait.Dit rad R,ls Tusschen laatstgenoemde twee raderen heeft
voorzien van tanden en werkt op de overige men 0ok n0g w e1een kroonrad ofeen seconraderen derklok.Ietsdergeljksheeftplaats, denrad. D e opgegevene hoeveelheden tanden
w anneer eene elastieke veer in een tromm el zjn voorts niet dezelfde bj alleuurwerken.
is opgerold en hare neiging om zich 10s te Bj horloges noemt men hetbenedenrad ook
winden gebruikt wordt, om de raderen van w elsnek oftromm elrad.W anneerhetgew igt
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aan het snoer P werkt,poogt dit hetbene- driearmig vliegrad #, hetwelk de beweging
denrad in derigting vandepjlom tedraajen; volgt der aB. W prdt deze laatste dooreene

ditgrjptin de tanden van den rondselO en krachtbewogen,zoodatdespiraal(deonrust)
doet het minutenrad ömwentelen in eene te- uit haren toestand van rust wordt gebragt,
genovergestelrigting.Dit laatste moet in een z00 oefent na het wjken van die krachtde
uur eenmaalomdraajen; daarhet80 tanden elasticiteit van de veer eene drukking uit op

heeft,maar de rondsel.
E slechts8 z00 maakt de as,welke haar i
n teqenovergestelderighet middenrad F 10 omwentelingen in het ting voortstuwt en hetvllegwielmedeneemt.
uur.F heeft 60 tanden, maar de rondsel G
'V
%
slechts 10jzoodathetschakelrad zesmaalz00
snel omdraait, alzoo in het uur 60-m aa1of
eenmaal in de minuut. Om ditwerkeljk te
#
doen gebeuren,heeftmen den regelaaraangebragt, waarvan men een gedeelte zietin K ;

hj dient om de tanden van het sehakelrad
slechts één vooréén telaten voortschrjden,
waartoe er een slingeraan verbonden is.Bj
elke heen- en weergaande beweging (schom-

/ .l
'

-.

N

*

z

*

meling)van den slinger sluipteen tand onder

N
z- *Caz
d
-x
.
mk
O x-x .
(
:)

Er zjn alzoo 30 dubbele slingerbrwegingen

r

de punten van het anker K door; maar
niet spoediger dan de slinger hetveroorlooft.

%

noodig, om het schakelrad H ée
'nmaal te

doen omdraajen.Zalditjui8tineeneminuut

geschieden, dan moet iedere enkele slinger-

schommeling in eene seconde glaats grjpen.
Bj een korteren oflangeren sllngermoetde
verdeeling in tanden anders wezen, om dezelfde werking te hebben. Intusschen zien

g. .

wj,dat de drjfkracht van den omvang der In den toestand van mlst komende, houdt de

raderen op dien der rondsels wordt overge- veer op te werken,maarhetvliegwielzweeft
bragt,zoodatdesnelheidderraderentoeneemt, zoover over het rustpunt heen als de onrust
terwjl de kracht,waarmede zj draajenyin toelaat. De kracht der onrustneemt t0e m et
dezelfde verhouding vermindert.Het schakel- degroottevan den hoek,waarin zj zich berad heeft alzoo de snelste beweging en de weegt. Is er evenwi
çtgekomen tusschen de
geringste kracht.
traagheid van het vllegrad en de elasticiteit
Behalve deze onmisbare raderen heeftmen van de veer, dan werkt deze laatste alleen

in eenuurwerk veelaln0gandere,bepaaldeljk
wanneer dit laatste tevens een slagwerk is.
W j komen nu t0t de regeling van den
gang.Deze dient om de door hetdrjfwerk

en drjfthetvliegrad overhetrustpuntheen.
weder naar de andere zjde.Deze schommelingen welke op dievan den slingergeltjken,

zouden onoyhoudeljk voortduren,bjaldien er

veroorzaakte kracht zöô te besturen,dat de geenewrjvlng bestond.Dekracht,waarmede
beweging van hetraderwerk in overeenstem- de Bpiraalveer zich tegen hare 0p-en afwikm ing is met OnZ0 verdeeling van het etmaal Peling verzet,isbj eeneonveranderdedikte
in uren, minuten en seconden. Die regeling afhankeljk van hare lengte.Die tegenstand
wordtaangebragtbj hetschakelradendaartoe is sterkerbj verkorting,zwakker bj verlenbezigt men al wederom de zwaarte ofeene ging. In het eerste geval volbrengt zj hare
elastieke veer.De eerste gebruikt men in de schomm elingen sneller en in hettweede langgedaante van een slinger en de tw eede in die zamer.T0t regeling van den gang heeft men
van eene onrust. Blpft de lengte van den al
zoo (;g.3) bj r een radaangebragt,bj b
slinger dezelfde,danvereischenzjneschomme- over een zeer kleinen afstand van tanden

lingen steeds denzelfden tjd,en ishj op de voorzien: deze grjpen in eene getande slede
w jze, in fg. 2 voorgesteld, aan het anker J,voorzlen van een uitsteekselc.Dit laatste
K vexbonden,dan regelt zfch de omdraajing strekt zich uit t0t aan de buitenste winding
van hetschakelrad naar den duur der slinger- derspiraalfeen igvan tweestiftenvoorzien,
schommelingen,alzoo naar de lengte van den
slinger.Men verlengt ofvcrkortdezendoorhet
verschuiven van de daaraan vastgehechte lens.
Daar intusschen 00k de temperatuur invloed

waartusschen zich die winding bevin'dt.Verdraait men hetrad r,dan verschuift men de
slede aa en dus 00k hetuitsteekselc.Naar
gelang men het rad r naar den eenen ofnaar
heeftopdelengtevan denslinger,zjnnaauw- den anderen kant draait, gaat c naar de
keuriqeuurwerkenvan eencompensatieslinger linker of uaar de reqter hand en daardat
uitsteeksel de beweglng der spiraal tusschen
voorzlen.
Eene elastieke veer!0nrtlstgenaamd,heeft c en f vernietigtjheeftmen het middelin
de gedaante, welke ln fg.3 is voorgesteld. handen,de spiraal te verkorten ofte verl6nAan een beweegbaar rad o is het binnenste gen en alzoo den gang sneller oflangzamer
uiteinde van een zeer dunnen, stalen spiraal- te maken. De letters A en A beteekenen
draad vastgemaakt en hetbuitenste uiteinde avanee en ret
ard (versnelling en vertraging).
bj/ vastgeklemd.Op deas bevindtzich het Zulk een toesteldraagtden naam vancompas.
7*
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Bjdezakllurwerkenvanonzentjdisechter deelte van den regelingstoestel.Tusschen hen
die toestelveelalop eeneanderewjzeinge- en hetschakelrad nameljk plaatst men het
rigt)zooalsbltjkt uit;g.4.Hierheeftmen échappement (ontsnappingstoestel). Dit kan

in r het vliegrad en in bb de spiraal, die op verschi
llende wjzen ingeriqtwezen,maar
met de as van het vliegrad verbonden is.op alle échappementskomen daarln metelkander
het gedeelte K heeft men tusschen twee overeen,datzj doorden slingerofdeonrust
schroeven ss de schjf ee! meteenlang uit- in eene heen-en weergaande beweging wor-

steekself en een kort ultsteeksel.
q.Onder den gebragt en daarbj op de schakels van

het schakelrad stuiten, en w0l zöô, dat de
beweging van ditlaaatste daardoornietbelet,

r

maar geregeld wordt.Men heeftdaarbj eene
gedurige botsing van hetéchappement tegen

b

1(
6e

he
t schakelrad en van het schakelrad teqen
hetéchappement,en doordeze laatste botslng
bljft hetéchappement metden daaraan verbonden slinger of de onrust in beweging.

Men heeftterwgstootendeenwj;eJcAczyëpldsf.
:.
T0t de eersten behoorthetspil-échaypement
(;g.6),waarbj hetschakelrad een elgenaar&
digen vorm heeft.Zjne tanden nameljk beFig 4.
vinden zich niet.zooals in fg.2,in hetvlak
van het rad,maar zjn hierop loodregtgedit laatste bevinden zich destiftjes,waartus- plaatst en geljken op de tanden eenerzaag.
0

,1!

.

schen de spiraal is ingeklemd,zoodat men
deze verkorten ofverlengen kan doorflangs
AR te verschuiven.Daar de temperatllur des.
gang
everwj
Van
der
he
en
t
geljks invloed heeft 0P den t
zakuurwerk zoekt m en dien
door de stifjes onder g zôô aan te brengen,
dat een Van deze zich bj verandering van
temperatuur zoodanig beweegt, dat hierdoor
die schadeljkeinvloed wordtverholpen.Men
ziet nameljk welin,dat het gedeelte der
spiraal Van # t0t c nietgeheel Tverkeloos is,
en m 0n heeft hieraan de taak opgedragen,

het eene stift
je op eene doelmatige wjze te

verschuiven.
om voorts de nadeelige gevolgen der uitzetting van hetvliegrad w eg te nemen,heeft
men ditvervayrdigd uittweehalfcirkelvormige

bogen aben @'b'(;g.5).Iedere halveboog i!
op een der eindpunten van demiddelljn ee
bevestigd.De halve bogen zjn nietvan één
1
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Fig.6.

Op de syi
l'
lp bevindt zich de rondself,ingrdpend m de tanden van hetm iddenrad.De
kracht, van het drjfTverk uitgaande, plant
zich dus voort op den rondselfen poogtdien

in de rigting van despilte doen omdraajen.
Loodregt op de spilw heeftmen eene tweede
spil ab, die in verband staat met de spiraal
d en door deze in beweging wordtgebragt.
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Fig.5.

De
ze qil heeft tlee vleugels oflepelsIen
1', die ln stand 90O van elkander verschillen
.

De toestand1 in de iguur voorgesteld,is die

van rust. Windt men echter het drjfwerk

op,dan komthetsehakelrad AB in beweging;
metaalj ïRaar van staalen messing (met0n- de tand e1stoot tegen den vleugelIen zoekt
ve
rvaa
rdi
gd.
Doo
r
di
e
0ngeljke uitzetting)
dien op te stuwen en alzoo de spilab om te

geljke uitzetting volgen bj verhocging van draajen.Gelukthethem,den vleugelhoogge-

temperatuur de beide vrje uiteinden eene noegopteheFen,danontsnapthjeronderdoor.
binnenwaartschekromming.voortszjnschroef- Intusschen is de vleugel1'gedaald en hindert

JesmetvrjzwarekoppenU6G)aan hetvlieg- den tand # in zjnr voortgaande beweging
rad aangebragt, zoodat de voornaam ste m assa
in den buitenrand komt te liggen,w aardoor
die binnenwaartsche kromming toeneemt en
de gewenschte compensatie veroorzaakt.
Slinger en onrust vormen slechts een ge-

en daardoor wordtdle van hetgeheele schakelrad belemmerd. Nadat de tand fs onder
den vleugelldoorgegaan is,bestu tvoor de-

zen tand geene belemmering,zoodat hj de

terugstootende beweging van de onrust kan
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volgen, waardoor de geheele spilin eene te- rad,maar dit slechts t0t rustbrengt.Hiertoe

genovergestelde rigting draait.Hierdoorwordt behoort het rustend anker-échappement van
00k de vleugel !' weder omhoog gebracht, Graltam ,datevenwelop verschillendewjzen
zoodat de tand # kan ontsnappen.Nu komt is ingerigt.Eene van deze ziet men in ;g.

de tand d'vôôr den vleugel len kan er niet 8. Het anker beweegt zich om hetpunt D.
langs vöördat de onrust eene terugloopende Het stuk mœn heeft de gedaante van een cirbeweging volbrengt, hetwelk geschiedt z00- kelboog;1en 2 zjn de bekken metdeeinddra zj hetrustpuntderschommeling bereikt vlakken cd en ab,die door de tanden opgeheeft,en daarop komtwederdebelemmerinj stuwd worden.De vlakken meen od,alsmede
van den tand T aan de beurt.enz.Omdatbp
het stuiten het schakelrad telkens ietsachterD
uitgestuwd wordt, geeft men aan zulk een
échappement den naam van terugstootend.
Men gevoelt, dat men o0k hier den gang
regelen kan door het verlengen ofverkorten
der spiraal.Voorts heeftmen hetterugvallend

anker-échappement (;g.7).Hierbjliggen de
tanden in het vlak van het schakelrad en

hebben desgeljks den vorm van die eener
zaag.In die tanden grjpthetmetden slinger

P vastverbonden anker A ,en daarmede beweegbaal' om het punt m.De uiteinden van

hetankerworden bekken (paletten)genoemd. /1 *t4,
H. '
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.
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1

bn en > zjn deelen van concentrische cylin-

dervlakken,wiergemeenschappeljke aszich
in D bevindt,zoodatalle punten dervlakken
me en bn even ver van D verwjderd zjn.
Dit geldt 00k van de vlakken od en ar.Het
schakelrad A draait rond in de rigting van

depjl.Ditéchapqementwerktopdevolgende
wjze:beweegt zlch in den Btand,door de

figuur aangeYoezen? de slinger een weinig
naar links,dan glddtde puntvan den tand
d langs het vlak cd en geeftaan het anker,
alzoo aan den slinger,eene snellerebeweging.
Fig.7.
Is de schom meling grootgenoeg,dan bereikt
Het schakelrad wordt door het drjfwerk in de punt van den tand :4hetpunt d van den
de rigting van de pjl omgedraaid. De tand bek 1 en gaater onder door.Inmiddels isde
e
z drukt daarbg op het vlak ab,maargeeft bek 2 tusschen de tanden y en d'gedaald en
m en aan den slingereen kleinen stoot,zoodat op hetoogenblik,waarop G overd heengljdtj
ab in de hoogte gaat,dan ontsnapt de tand komt de puntvan y bj a methetvlak cgr
:z. Inmiddels passeert de puntvan den tand in aanraking, waardoor de bew eging van
#, die een oogenblik te voren de puntc van het schakelrad belemmerd wordt.De slinger
hetvlak c# van denanker-arm evenaanraakte, keert daarop terug,de puntvan y drukt op
het uiteinde van dezen, en dit laatste daalt het vlak ab van den bek z,versterkt de an-

neêr tusschen de tanden # en ;'.Nu schom- kerbeweging,gljdtvoortt0tbengaatOnder
melt 'de slinger in tegenovergestelde rigting den bek door. Op dit oogenblik beroert de

en stuwtden tand f
zmetdenbekabdesyeljks tand e hetvlak me bj cen hierdoorwordt
terug,totdathjzjneschommelingvolelndigd de beweging van hetschakelrad wederom beheeft.Men zietalzoo, dat bj elke slinger- lemmerd.Daarop gljdt de tand e over het

vlak cd en passeert d,en de tand '< komt in
aanraking met ar.De wederkeerige werking
verlençing of verkorting van den slingerde van schakelrad en slingeris hier van zoodabeweglng regelen kan.
nigen aard,datdezelaatstebj hetbegin van
Het rutend lehappement onderscheidt zich elke schom meling de noodige krachterlangt,
daardoor van hetvoorgaande,datde regelaar zonder door eene tegenwerking van hetschaschommeling een tand van het schakelrad
onder den bek doorgaat, zoodat men door

bj de schommeling geenedrukkingin tegen- kelrad in zjneschommelingen teworden beovergestelde rigting uitoefent op hetsehakel- lezanzerd.
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Het qlinder-loâappement, desgeljks door
k akam uitgevonden, is afgebeeld in fg. 9
en 10. In de eerste zietmen hetschakelrad
en het éehappement in perspedief,en in de
tweede eene sterk vergroote voorstelling van
te van den rand van het schakel'een gedeel
rad. Het schakelrad A heeft een boogvormig

W indt men het uurwerk op en heeft het

den in ;g.10 (nietgestippelden)Btand!dan
zoekt #et schakelrad zich tebewegen ln de

rigting vandepjl,4/ druktopdeliyben

s
tuurt alzoo den cyllnder in de rigtlnq àc
terug,totdat hetgeheele vlak langs de 1lp is
heengegleden. In dit oogenblik echter stuit

uitgesneden omtrek en bezitloodregtop zjn de voorste punt t9 reeds op den tegenover-

vlak aan deyunten derbogenkleinestaafjesj staanden binnenwand van den cylinder en

meteigenaardlge,wigvormigetandengekroondj komt daarmede bj a in naauwe aanraking.
welke in een zelfde aan die van hetradeven- Hierdoorwordt de beweging van hetsehakelwjdig vlak gelegen zjn.B is de cylinderj rad belemmerd.Door de drukking,welke het

vlak ## op de lip

gemakkeljkdraalbaar om zjne as
dd,evenwjdigaan

b uitoefent, is Ge
onrust gespannen,

d

die van het schakelrad.Hetbovenste gedeelte van
den cylinder is
massief, het midden h01en aan de
eene zjde half
oyen(c5).In;g.10
zlet men, dat de
rand bj aplaten

weshalvedeze,bj
hetoghouden dier

I

drukklng, zich
rugwaart:zoektte
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wjBt de gestippelde ljn den
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N

, j
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bj brondis;aen
b zjn de lippen.
Men
ontwaart
voorts in ;g. 9,
datde tanden van
het schakelrad in
den cylinderdoordringen.In fg.10

,

,

stand aan van een
daarindoorgedrongen tand.De mid-

ejd

't
ï
-

b
eweqen.Zj vermagd1t,zoodrade
tand aa geheelen
al binnen in den

cylinder

staat.

Hlerdoor komt de
1ip a op hetvlak
rzfzj en de tand
kan den cylinder

verlaten, terwtll
hj tevensdesnelheid deronrustin
eene

qenovergesteldete
rlgting bespoedigt.Heeft de
tand den cylinder
verlaten,dankomt
reeds Nieder de
volgende tand met

dqlljn van het inwendige van den eylinderis de buitenvlakte van den cylinderbj : in aaniets grooter dan die deroppervlakte ezez van
den tand van het schakelrad. De as van den

raking, en de beweging van hetrad w ordt
op nieuw belemmerd:totdat de onrustweder

eylinder valtJuist zamen met hetmiddenpunt terugschommelt.Het1Bnu duideljk,hoedoor
der ljn r
ze
z, wanneer de tand m zich in den de heen- en w eergaande beweging van den
cylinder bevindt.Beneden ab (fg.9)is meer cylinder aeb' de gang van hetuurwerk geregeld wordt.

Heteigenaardige van vri;e JcFlcyzd-enf.
vis

%

V

daarin gelegen, dat de regelaar,na van het
schakelrad eene vermeerderde snelheid tehebben ontvangen, het overig gedeelte zjner

,

- .k '
j

j

lj
. ......g
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ll
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van Jûrgennen,voorgesteld in ;g.11.Hetanker A heeft eenige overeenkomst metdatvan
het rustend échappement van Graham. Het

t#1,bï
//
&N

//

'Tz

Nx,

beweegt zich om hetpunt a en zjne beide

xN

MNw

' ' ' ' ' '

schommeling vrj volbrengt, zonder ergkmB
Daartoe beboorthetvrj;eclàdr-/cF
zcyyd-dlf

methet schakelrad in aanraking te komen.

N

bekken vormen,evenals dââr,twee cylinder-

vlakken,wierasin œ gelegen is.Voortszjn
ab en cd de ophefende vlakken.Aan den bek
1 isdevork taangebragtmeteeneinsnjding
Fig.10.
bj ikl,en aan den bek 2 een tlitsteekselo,
dienende om evenwigt te maken metf.Ter
dan de helft van den cylinder w eggenom en, linker hand is hetrad,hetwelk zich met zjn
om bj de draajing geen hinder te hebben middelpunt op de as der Onrust verheft en
<

N

van het boogvormig gedeelte m. M et de as
van den cylinder isde onrustverbonden,door
wier beweging de cylinder aan het schommelen wordtgebragt.

met deze sehomm elt.Eenenkeletand.
9bevindt

zich op deze schjft en dezen tand ziet men

indeinsnjdingikbwanneerhetankerende0nrustzich in rustbevinden.Hetsehakelrad heeft
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sterk hellende tanden met een regtbinnen- zjde,dan laatdetan; cdien schakelradtan;
en een h01 buitenvlakqzj zjn niet puntig l0g. Als echter die drukking ophoudt, keert
maar van platte eindvlakken voorzien.In den de veer terug t0t haren voormaligen stand.
stMt van rust ontmoet bjv.de tan; f
z het Men kan duB de belemmering en vrjlating
ufteinde van het vlak d,terwjl de bek 1 regelen door afwisselende drukking, en dit

alsdan zich Juisttusschen detanden y en d' geschiedt door de schjf RS,aangebragtop
bevindt. Is het uurwerk opgewonden, dan deasderonrustd.Eenekleineschjfikl,z00
poogt het schakelrad in de rigting van de dik,dathareoppervlakte zich hoogerbevindt
pj1om te draajen.De tand fzdruktop het dan de veer nn)ligtconeentrischop deschjf
vlak # en heft
2S.Zj heeft bj
onder het voortkéen tand,diemet
@
*
zjnepuntluisthet
F
l
j
d
e
n
d
e
n
b
e
k
2
l
0 ln de hoogte,teruiteinde van mm
U
'
&
kt
:
r
z
2
*
2
wjl1 tcsschen ;z
kan grjpen.Deze
/
o
en 4% nederdaalt.
'
ë
mm is desgeljkB
Hierdoor werkt f
j(
,
:
.
'
eene veer, m aar
op den tand .
:?

eene zeer dunne,

zoodat de zjde 1

zoodat zj weinig

dezen tand voortstuwt. Dit geschiedt totdat de
tand rxhetpuntd
bereikt
heeft,
waarnade gespan-

weerBtandkan bie-

den.Zj isaan het
onierste uiteinde
van nn vastgehecht en rust met
haar
bovenste

Fig.l1.

nenonrustzoektterugtekeeren,enztjkandit
zoodrazichdebek2invrjheidbevindt.Kortte
voren,Juistalsa langshetuiteindevan het
vlak d gaat,komtdetop van den tandy bj

vrje uiteinde tegen dat van nn.Eene druk-

king van hetboveneindevan m van de regter

naardelinkerzjdezaldusdeveernntegen

% aandrukken,terwjleenedrukkingintegen-

a met het vlak ar in aanraking, waardoor overgestelde rigting zich uitsluitend tot mm
het schakelrad eene belemmering ondervindt.
'

Wanneernu deonrustterugschommelt,grjpt
de tand .
:in de insnjding ikl en druktop

hetvlak i.Daardoor komtde tand y op het
vlak ab en het scbakelrad drukt den bek 1
in de rigting bn naar boven,vermeerdertde
Bnelheid van het anker en geeftaan den vork
f een schok,zoodat deze den tand d naloopt
en dezen met het vlak Iin de schommelings-

rigting der onrust voorwaarts drjft.Ditgeschiedt zoolang totdat de tand y hetguntb
bereikt heeft.Nu heeft de tand ,
sdelnsnjding ikIverlaten en deonrustisgeheelvrj.
Doch in dat oogenblik is00k detand :weder
met den bek Q in aanraking gekomen en
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m en heeft eene herhaling van dezelfde ver-

schjnselen.Men ziet,'datdoordezeinrigting
de schommeling van deonrustvolkomen vrj
wnrdt, terwjl men de schommelingen van

1
@
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f ,
S

C,I
i

e

l
1
l
l

hetankerbeperktdoorde beide stiften ren w.

Eindeljk vermelden wj het chronometerJcAcpzevldzlf van Earnshaw, voorgesteld in
fg.12.Het schakelrad heeft bj dezeinrigting niet zooveeltanden alsbj dereedsbeschrevene.De tanden staan veruitéén,zjn

11
11'

=

pàntig el hebben eene sterkehellinq op de

schakelrad den omvang van dit laatste aanraakt en de neiging heeft om n0g meer te

naderen,waarin zj verhinderd wordtdoorde

.
tl
#

rigting van den straal;hun vôôrrand lsregt,
doch de achterrand cirkelvormig uitgehold.
De belemmering wordthieraangebragtdoor
eene veer ls,die met het eene uiteinde zöö

is vastgehecht,dat zj in het vlak van het

l
#

e
.u

o

l
1
l

O

Fig.12.

schroefn,aan hetvastegedeelte F bevestigd. bepaalt en op nn niet werkt. Het rad 25

Bj c heeft 1 ze veer een tand,waarop de heeftvoortseene insnjding ap,welkeaande

punt van een schakell
.adtand rust,zoolang de eene zjdeci
rkelvormig(pqten aan deandere
veer niet werkt.Ondervindt deze echter aan ztjderegtiB (r
xg).Men zletuitdeiguur,dat
het boveneinde eene drukking naarde linker de tand a, wanneer het Bchakelrad S zich
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Uwarow (Sergei Semenowitsl,graag of
vrj beweegt in de rigting van de 441,een
s
moet jeven aan het vlak aqj zoodat Oewaro'
to, een Russisch staatsman, geboren
hteoot
t rad J?S ln de rigtingpa moetomdraajen. den 25sten Augustus 1785 te Mosknu, stuKomt deschjf28 door deschom meling der deerde te Göttingen en werd in 1811 curator

onrust in beweging,dan heefteeneaanraking der universiteit te Petersburg,in 1818 presiplaats van k met m. Heeft de schommeling dent der Académie van W etensehappen, in
plaats in de rigting klL,dan brengt k alleen 1822 directeur van hetDepartement van mam in beweging,verwjdert dezeveervan n nufacturen en binnenlandschen handelen in
en laat ze vervolgens terngkeeren.Bj eene 1832 minister van volksverlichting.A1s z00schommeling in omgekeerde rigting druktk danig stichtte hj meer dan :00 scholen en
op m en deze op n,zoodatdetand y bj c onder deze de universiteit te Kiew ,zorgde

vrj wordt en hetschakelrad zjnebeweging voor de oprijting ofverbetering van muséaj
kan voortzetten.Zoodra echter m.van k be- botanische tulnen.sterretorens,natuurkundige
vrjd is, keert de veer n terug t0t haren kabinetten en bibliotheken,riep geleerde gevroegeren stand,zoodat de volgende scbakel- nootschappen in hetleven en bevorderdeeene
radtand # wederom door c wordt tegenge- hoogere bezoldiging der leeraren.Toen echter
houden. Terwjl voorts de tand # naar y na degebeurtenissen van 1848 hetonderwjs
gaat,stuit de tand a op het vlak aq en doet in Rusland eene groote beperking onderging
eed den 17de1
daardoor de snelheid van de beweging der nam hj zjn ont:lag,en overl

onrust toenemen.Die tand kan echterbj de September 1855.Van zjne geschriften ververanderde beweging der nnrnstongehinderd melden wj: 7Etudes de philosophie et de
langs de schjf R8 gljden en den stand in- critique (1843), - en rEssaispolitiques et
nemen van den tand # in de qguur. Daar littéraires(1848).''
onrust en schakelrad alzoo slechts een oogenU w ea of Jai,een eiland in Melanesië en
blik met elkander in aanraking zjn,heeft t0t de Loyalty-eilanden behoorend,heefteene
men hier een vrj échappement.Bj goede oppervlakte van 6 D geogr.mjlen bestaat
uurwerken van deze soort is hetschakelrad uit een grootkoraal-eiland,hetwelk zich ter
vervaardigd van eene legéring van zilvermet hoogte van 50 Ned. el verheft, meteenige

goud van 18 karaat,terwjl deoppervlakte
e
xg van robjn is,de assen der raderen op
robjnen draajen en voorcompensatievan de
onrustgezorgd is (zie00k onderehronometer).
Men heeftlnhetalgemeenslinger-uurwerkenj
die eene vaste plaatsvereischen,zooalsklokken, torenklokken en pendules, en zakuurwerken ofhorloges,welke men in cylinder-,
spil- en ankerhorloges onderscheidt.De slïn-

nabjgelegeneilandeneneenewestwaartszich
uitstrekkendelagunemeteenkrinyvankleine
eilanden,welke bj de Beaupré-ellanden een

einde nemen.Hetis door ongeveer 2000 M6lanesiërs bewoond, onder welke R. Katho-

lieke zendelingen werkzaam zjn. Gemelde

lagune, Bishopsound geheeten, heeft onderscheidenemonden en vormteeneveiligehaven.

U ylenbroek.Onder dezen naam vermel-

ger-uurwerken zjn doorgaans voorzien van den wj:
een slagwerk, dat het heel en half uur en
ook w elhetkwartieraankondigt,ensom mige
horloges van een repetitiewerk,hetwelk den

1jk diehtar. geboren teAmsterdam den 7den

tjd doetkennen,wanneermen druktop eene
veer.Men heeftuurwerken metuurwjzersen
andere, welke daarenboven van een minuutofzelfs van een secondewjzer zjn voorzien.

toor, legde zich t0e op de H oogduitsche en
Fransche talen en beoefende tevens de dicht-

Pieter Johannes Uylenbroek,een verdienste-

December 1748. Na het overljden van zjn
vader w as hj werkzaam op een handelskan-

kunst.Hjkwam inkennismetonderscheidene
letterkundigen, bepaalde zich nazjnhuween den stand dermaanaanwjzen.Hetspreekt 1jk met de weduwe van een boekhandelaar
van zelf, dat de as van den minuutwjzer bj den boekhandel en verhief zjn huistot
Zelfs heeft men er,die de maand,den datum

één is met die van het minutenrad,en hetis eene verqaderpl
aatsvan uitstekendemannen.
evenzeer duideljk,dat de daarmedein ver- Hj was1ld enthesauriervande maatsehappj
Fel
i
x
Me
r
i
t
i
s
,
en
overleed den 16den Decemb
and gebragte uurwjzerslechtg l/lzgedeelte
dersnelheid van hetminutenrad magbezitten, ber1808.Hjheefteen aantalFranschetreur-,
hetgeen verkregen wordt, dooraan het rad, bli
j- en zangspelen uithet Fransch overge-

welks as één is metdievan den uurwjzer,
12-maa1 zooveel tanden te geven.
Om bj waarnemingen den duur van verschjnselen te bepalen, gebruikt men twee
uurwerken,die volkomenJuisten dusgeljk
lnopen, terwjlmen ze naar willekeur kan
doen stilstaan.Bj hetbegin der waarneming
brengt men het eene uurwerk t0t stilstand,
terwjl het andere bljft loopen,en bj het

bragt en onderscheidene van zjne kleinege-

dichten geplaatst in de pKleine dichterlùk
'e

handschrlften''
,welke hj van 1788afgedurende een 20-ta1Jaren in hetlichtzond,alsm ede in de nDichtvruchten'', van den kring:

XKunstdoorvriendschapvolmaakter.''W jvermelden van hem : rllet feest van Ap0ll0,

zinnespelter25steveqjaring van denAmsterdamscheschouwburg(1799)'',- g,Fedra,treur-

eindigen der waarneming brengtmen hetstil- spel (1770 en 1780)'
',- rDe Smirnasche
staande uurwerk weder aan den gang,zoodat koopman, treurspel (1775)''
, - pRomeo en

alsdan uitbeidertjdsverschildeduurvanhet Julia,treurspel(1771 en 1786)'',- pW ilhelwaargenomen verschjnselbljkt.Vooralvoor mina van Blindheim , treurspel (1777)'', de bepaling der lengte op zee is hetbezitvan DMerope.t
ryurspel(1779)'',- pLucille,treureen naauwkeurig loopend uurwerk onmisbaar. spel(1780)')- pTeunesen Teuntle(1783)'',
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an en Klaasofde twee zoogbroeders val
l,Fanf
liqheid zochten teqeven aan deDuitsche
(1788)'' - ,De ware heldenmoed,treurspel poëzp. Van zjne gedlchten, die door zjne
(1796)' - rFenelon of de Kamerrjksche tjdgenooten zeer werden geprezen, noemen
-

kloosterlingen (1796)'',- rcajus Gracehus wj:l,Der Sieg desLiebegottes(in vierzan(1797)'',- rceciliaofdedankbaarheid(1797)'', genl'',- rDie Theodicee (1755)''
, - rDie
rEpi
charis en Nero (1798)'' - rDeje- Kunst,stgtsfröhlich zusein (1760)''en vele
vanqeneofdegeljkenis(1798)'',- enppoezp''. kerkeljke liederen.Zjnedichterljkewerken
-

P%eteeJohannesUylenbroek,eenNederlandsch
natuur-en sterrekundigeen een zoon van den

zjn in 1804 in 2 deelen door W eiszein het
licht gegeven,en in 1825 verreesin den s10t-

voorgaande.Hj werd geboren te Amsterdam tuinteHeidelbergeenborstbeeldtezjnereere.
t
len QsstenNovember 1797,ontving zjne 0p- Uzbeken of Oezbegen isdenaam van een
leiding aan het instituut van Kinsbergen te Tartaarsch-Mongoolsch volk,datbj hetverElburg, studeerde te Amsterdam eerst in de valvan de pGouden Horde''zich ten noorden
godgeleerdheid en vervolgens in de wis-en van het meer van Aral vereenigde, na den

natuurkunde, zette te Leiden zjne studiën
voort,zagerzjn antwoordop eenehydrostatische prjsvraag bekroond,en behaalde erin
hetvolgendejaartwee gouden medaillesmet

val der Timoeriden zich de heerschappj in
Trans-oxanië toeëigende en nadien tjd alle

Turken uit de meest verschillende stammen
in zich opnam ,die hunne zwervende levens-

een antwoord op de w iskundige en op de wjswilden verlaten.Van denoosteljken oever
sterrekundige prjsvraag.Tevenszettehj de van het Meer van Aral, lang: de boorden
studie voort derArabische taalen verdedigde van de oxus,t0taan hctThianslan-gebergte
in 1822een rspecimen geographico-historicum gevestigd, verschillen de Uzbeken alleen in
de Ibn Haakalo geographo etc.'', werd tot uitw endig voorkomen door de overhand van
lector in de wis- en natuurkunde te Leiden het Turksch ofhet Perzisch bloed.In aanleg
benoemd, zag zich t0t doctorin de wis-en en inborstkomen zj metdeTurkenoveréén;
natuurkunde bevorderd en aanvaardde den zj onderscheiden zich door welwillendheid,

zden November 1822 zjne betrekking met eenmanneljk karakter,gehechtheid aan oude
eene ooratio de astronomiae conditione apud zeden en gebruiken,gtrjdlust,traagheid en
Arabes aliasque mediiaevigentes orientales''. bjgeloof. Hun aantal bedraagtongeveereen
In 1826werdhj erbuitengewoonhoogleeraar millioen; niettemin hebben zj zich meester
en sprak bj die pelegenheid:rDe hodierni weten temaken van hetgezaginToeran.Zj
physices, astronomlaeque studiipraestantia-'' hebben zich bj hetaannemen van den Islam
Voorts hield hj zich bezig meteeneuitgave meerendeelsop vaste woonplaatsen gevestigd;
der briMven van Cltrotiaan Aky.syzld, die in slechts een klein gedeelte van hen behoort
1833 in 2 deelen in het licht verschenen.In t0t de zwervende horden.Sommigen van hen

1835 werd hj gewoon hoogleeraar,bekleedde zjn voortsalleen in de zomermaanden zwerin 1837- 1838 de waardigheid van rector vende. Hunne kleeding bestaat uiteen lang

magniicus en hield bj hetnederleggen daar- en ruim gewaad (chalat) van eene grove
van eeneredevoering:rDefratribusChristiano zjden stof(al
edsla)ofvankemelshaar(armik),
et Constantino Hugenio,artis dioptricae cul- terwjlzj hethoofd bedekkenmeteen rooden
toribus''
.In 1838 begaf hj zich op lastder of witten tulband. De vrouwen hullen zich
regéring naar Parjs,om er standaarden te ineenslujer,dievanhethoofdt0tdevoeten
doen vervaardigen voor de Nederlandsche reikt en leiden een zeer ingetogen leven.De

maten en gewigten. Hj was ridder der Orde Uzbeken voeden zich vooral met schapepvan den Nederlandschen Leeuw ,1id van de vleesch,en hunmeest-geliefdedrankiskoem ls.
Eerste klassevan hetKoninkljk Nederlandsch Hunne voornaam ste bezigheid is schapenfokInstituut en van anderegeleerde genootschap- kerj.alsmede landbouw en zjdeteelt.In de
pen, en overleed den llden December 1844. aan hcn onderworpenelanden vormen zj den
Een drietalverhandelingen vanUylenbroekzjn adel en bekleeden er de hoogste waardigopgenomen in de werken van het Koninkljk heden.
Nederlandsch Instituut.
lTzzia, o0k Uzia en AzarLa genoemd en
Uz (lohannes Peter), een verdienstelgk een der beste koningen van het rjk van

D uitsch dichter, geboren te Ansbach den Juda,was de zoon en opvolger van Amazia.
3den October 1720, studeerde te Halle in de H0e goed en voorspoedig zjn bestuur o0k
regten en m aakte zich in 1736 bekend door wezen mogt,toch werd hj hetslagtoFervan

zjne smaakvolle,metGötzvervaardigdever- zjne zu:ht t0t uitbreiding van zjn gezap.
taling der liederen van Anaereon. In 1748 Hj wildenameljk inden tempeleigenhandlg
werd hj secretarisbj hetgeregtshofte Ans- een reukoferoFeren en alzoo de koninkljke
bach, bekleedde verschillende regterljke be- magt met de priesterljke verbinden.Degetrekkingen en overleed als geheim Justieraad krenkte priesterszorgden daaro?,dathj a1s
den lzden Mei1796.Hj behoortt0tde lier- melaatsch uit den tempelen ult zjn paleis
dichters, die reeds vôôr Götz en Bûryer be- verdreven Yverd.
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V de eenentwintigste letter van 0nsalpha- een onderoëcier, die na het a:eggen van
bet, was de zesde in het Phoenicische en een wetenschappeljk examen bevoegdheid
Hebreeuwschey werd er waarschjnljk zeer heeft,den rang van oëcier te bekleeden.
zacht,ongeveer als onze W uitgesproken en
V aas,van hetLatjnschewoord nas(vat),
droeg den naam van van (nagel), die met is in het algemeen de naam van een vat,
het schriftteeken overeenkomt. De Grieken waarin vloeistofen bewaard kunnen worden,
echter bezigden voordezelettern0geenander doch men geeftdien naam bj uitnemendheid
teeken,de 1/, waaruit deLatjnschel en 1) aan de luchtdroogeofgebrande leemen vaten,
voortgekomen zjn.Daaropginghetoorspron- welke in M idden-en Beneden-ltalië,in Griekeljketeeken,aan hetPhoenicisch ontleend, kenland en op de Grieksche eilanden in

het digamma,tegeljk metden klank inhet vrj groote hoeveelheid opgegraven worden.
latere Grieksch verloren.In het Latjn isr Daar er in den aanvang der 18de eeuw ina1sconsonanteene lipletterenin hetEngelschj zonderheid in Etrurië (te Volci, Tarquinii
Fransch en andere Romaansche talen desge- enz-) gevonden werden,heeft men Z0 met
ljks.Zj onderscheidt zich #an zeervan de den naam van Etruscische vazen bestempeld.
Duitsche,EngelscheenNederlandsche'
?z),wier Toen men er later eene menigte opdolfin de
uitspraak veelmeer zweemt naar die der 1. begraafplaatsenvanCampanië(teNola,Cumae,
In de provincie Friesland wordt de '
pbjna Paestum , Sant'Agata dei Goti,Avella,Ca-

even scherp uitgesproken als de f AlsR0- pua enz.), Apulië en Lucanië (Ruvo,Bari,
meinsch cjfer beteekent V vjf. A1s ver- Ceglie, Anzi,Armento,Canosa,Locri),alsë,kwam men op hetdenkbeeld,
kortinq beteekentV in Romeinsche opschrif- mede in Sicili'
ten: vlvus, vixit, victoria, vale enz.,- in dat zj van Griekschen oorsprong waren.Inboeken:vide,versus,verte,- in demuziek: tusschen dachtmen daarbjveeleeraan Grootvoce, verte of volti, - in de scheikunde: Griekenland en Sicilië dan aan hetGrieksche
vanadium , - en op oude m unten:de munt- moederland.Intusschenwjstdeovereenkomst
plaats Troyes.
in vorm en stjl,in versieringen en opschrifV aandel (Het),hetveldteeken dertacti- ten,zelfsindegeringstebjzonderhedenmerksche eenheden bj de infanterie,bestaatge- baar,op een gemeenschappeljken oorsprong,
woonljk uit een groot vierkantstuk doek en wél op Athene, waar men in begraafm et de nationale kleuren en het wapen van
hetland,snms 00k metopschriften en zinnebeelden, aan een stok ter lengte v:n ongeveer 3 Ned.el.Het wordtin dtln regeldoor

plaatsen eene groote m enigte vazen gevonden
heeft, < lke op die uit Italië volkomen ge-

een onderoëeier gedragen.Bj den Griekschen
phalanx voerden de afzonderljke troepenafdeelingenvaandels,en daarmedewerdenseinen
van kommando's gegeven.Bij de Romeinen

grond en bruine qguren,- m et rooden grond
en zwarte iguren,- en m et zw arten grond
en roode fguren. De eerste en oudste groep

ljken.Men onderseheidtdrie groote groepen
van vazen, nameljk vazen met lichtgelen

is gesplitst in twee afdeelingen, ééne met
echter werd het vaandel het zinnebeeld van ljn-ornamenten, zooals banden,ruiten,cirden zamenhang der afdeeling, waartoe het kels en eenvoudige plantenvormen, zelden
behoorde,en in de 16deeeuw w aren de vaan- met gedaanten van m enschen of dieren, delszinnebeelden van den gang van denstrjd. en eene andere metm eer volkom ene plantenElke kompagnie had haar vaandel,totdat de vormen,m enschen,dieren,fabelachtige m onkompagnieën te zwak werden;bj de Fran- sters enz., w elke van Syrisch-phoenicischen
schen had in het laatst der 17de eeuw het invloed getuigen.Meer ontwikkeld zjn de
bataljon,datweleens20kompagnieëntelde, vazen der tweede groep, wier gedrongene

slechts drie vaandels, en eindeljk had men igt
lren aandenArchaeïschenstjldoendenken.
in de 18de en 19de eeuw slechts één vaandel De meesteOntwikkeling echtervindtmenbj
di
e
der derde groep,welke zich onderscheidt
bj ieder bataljon. Te voren had men o0k
eene afzonderljke vaandelwacht of een vaan- doûrrjl
tdom van versiering.Naastdiegroote
delpeloton, uit oëcieren en onderoëcieren groepen heeft men 00k n0g kleinere, bjv.
zamengesteld.Een vjandeljk vaandelwordt van vazen voor bepaalde oogmerken, van
als een roemrjk zegeteeken beschouwd.Het bonte vazen, van met goud versierde vazen
woord vaandel komt00k welvoor in de be- enz.Voorts ztjn er,die niet t0t de voortbrengselen der Grieksche kunst behooren,
teekenisvap kompagnie.
V aandm g wasin demiddeneeuwen,tpen maar namaaksels zjn van deze. Naast de
elke kompagnie haar vaandel had, de titel Grieksche vazen, waarop men voorstellingen
van den vaandeldrager,en toen later bj het aantreft,welke betrekking hebben opdegodskleiner worden der kom pagnieën de betrek- diensten de Grieksche heldenoftafereelenopking verloren ging,bleefde naam behouden leveren van hethuiseljk leven,kinderspelen,
voor den derden oë cier der kompagnie.D eze handwerken, w orstelingen enz., heeft m en
oëciersrang echter is thans,behalve in Enge- eene groep Apulische en Lucanische vazen
land en in Rusland, algemeen vervallen.In met tooneelen uit de uog niet volkom en l)ehet D uitsche legergeeft men dien naam aan kende doodendienst,welkebeschouw dmoeten
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wordena1splaatseljkevervormingenderOxiek- steenbes. De zaden hebben eene korstige
sche llunst. De vazen zjn grooteldeelsmet schaal,vleezip kiemwiten in de as daarvan
opschriften voorzien ter verklaring derqguren eene regte klem met korte zaadlobben. De
en versieringen,vaak 00k terverheerljking Vacciniéën komen in vele opzigten overeen
van een schoonenjongeling.Merkwaardigzjn met de Ericaceën en tellen in omstreeka 10

voorts de naamteekens dervervaardigers.Be- geslachten 180 soorten, die meerendeels op
schildexde vazen vindtraen nagenoeg uitslui- den gemat
irden en kouden gordel,vooralin
tend in graven; men was gewotm den afge- Noord-kmerlka,voorkomen.Zjbevatten l00istorvenevoorwerpen uithetdageljksch leven stof en eene bittere extractiefstof;de bessen
mede te geven, alzoo 00k vazen,welke 0p- van onderscheidene soorten worden gegeten.
V accinium L.ofbosehbesisde naam van
zetteljk v00r dat oogmerk vervaardigd werden.De Grieksche vazen onderscheiden zich ee
n
plaùtengeslacht uitde familie der Vacd*@
Het omvat lage heeBters metafwissedoor eene uiterst qjne leemsoort!zoodatde nl*ePen.
namaaksels veelzwaarderzjn.Bj devazen lende1kort gesteelde, leder-ofvliesachtige,
met roode fguren is de roode grond voor gave bladeren,alleenstaande ofintrossenin de
deze uitgespaard en het overige met zwarte bladoksels geplaatste bloemen en rondebesverfbestreken;doch de binnenljnen zjnmet sen; zj zjn ln de Oudeen NieuweW erel;
het penseel aangebragt. Bj de vazen met algemeen verspreid.In 0ns Vaderland hebben
p: F. Myrtillns .L, de gewone boseh- of
zwarte fguren zjn de omtrekken er met weene scherpe punt ingekrast,de oppervlakte blaauwbes met hoekiga takken,getande blader iguren met zwarte verfbodekt,en dan deren,alleenstaandebloemenen blaauwzwarte
weder deljnen voorde spieren,hetgewaad bessen, welke laatste gegeten,t0thetbereienz. met eene scherpe puntingegraveerd.Op den van vrtlchtennat en 00k t0t hetkleuren
de Grieksche vazen van den gestrengen en van wtln gebezigd worden.Men vindt deze
van den daarop volgenden fraajen stjlziet plant in hooge streken in de bosschen,
men eene ongemeene keurigheid van teeke- vooralin hetSoerenschebosch in Gelderland,
ning en een groot ûverleg in het verdeelen - F.nli
nosnm L.1derjsbes,metrolronde
-qi
der ruimte. W egens de groote verscheiden- takken,gaafrandige bladeren en bloemen aan
heid van tafereelen zjn zj eene onuitput- de toppen dertakken,vooralop veengronden

teljke bron voor de kennis van de gods- groejende,- F.rifi.
çLdaea,de roodeboschdienst en Van hetmaatschappeljk leven der bes,meteene klokvormige bloemkroonjdoor
Grieken; 00k vindt men daarop naboot- kliertjes aan de onderzjde bespikkelde blasingen van beroemde gewrochten der oud- deren,neêxhangende bloemtrossen en bolvorGrieksche kunst. Niet te verwonderen is mige, scbarlakenroode bessen;- F.oœyeonhet, dat er vele namaaksels dier vazen be- c'M.
g L., de veenbes,metzeer dunne,nederstaan,doeh dezezjn gemakkeljk tekennen liggentle stengels,bladeren metnaar achteren
aan de veelgeringere correctheid en zuiver- gekrlllde randen, eindelingsche'bloemen en
heid van teekening, aan de matte of al te zeer smakeljke roodebessen,- en F.Ma-

harde kleur,aan hetgewigten dikwjls00k

crpclr.pf
fvzALt.,meteen vrj forschen,opstj-

reeds aan den vorm. Groote verzamelingen genden stengel,vlakkebladeren,aan dezjvan zoodanige vazen heeft men te Napels, den geplaatste bloemen en groote roode besLonden,Paijs,Petersburg,Athene,W eenen, sen,hieren daarin moerassige en veenachtige
Leiden enz.Over ditonderwerp verscheen in duinpannen te vinden.
1877 het merkwaardig boek: DDie griechiV adem ecum ,een Latt
lnschzamengeBteld
schen Vazen in ihrem Form en-und D ekora- woord, hetwelk rga met mj''beteekent,is

tionssystem''met 44 jlaten,tlitgegeven door de titel,dien men (naar het voorbeeld van
Lau met eene inleidlng van Brunn en een

tekstvay Xy ll.

een in 1709 te Keulen uitgegeven gebedenboek of van een in 1623 te Frankfortaan de

V acclnieën is de naam van eene twee- Main gedrukte verzameling van Latjnsche
zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der epigrammen van Petrns ZofïcMxd)geeftM n
Bieornes.Zilomvatheestersmetafwisselende, boeken van klein formaat en beknopten inenkelvoudige, gave, ei-ofellipsvormige bla- houd, w elke t0t leiddraad dienen in een of
deren zonder steunbladen,m eestalmetschub- ander vak.
ben voorziene knoppen,en met volkomene,
V aderland noemt men het land, waar
alleenstiande ofin trossen geplaatstebloemen. m en geboren is.De vaderlandgliefde kan geDe kelk vormt op het onderstandig vrucht- hechtheid zjn aan den grond, waarop men
beginseleen 4-of6 tandigen zoom,Debloem- hetlevenslichtaanschouwde,dochdeze,welke
kroon iséénbladig,afvallend en aan den zoom juistbj deminstbeschaafdevolkenhetsterkst
in evenveelslippen verdeeld a1s de kelk.Het is, heeft weinig of geene zedeljke waarde.
aantalmeeldraden is gewoonlgk dubbelzo0 Eene meerverhevenevaderlandsliefdeisinnige
groot,en deze zjn nletmetde bloemkroon belangstelling in het volk,waartoe men be-

zamengegroeid. Zj hebben éénhokkige helm- hûort, en de maatschappj, waarin men is
knoppen. Het vruchtbeginselis onderstandigj Opgegroeid,alzoo in destoFeljkeenverstan4- t0t G-hokkig en heeft aan de middenzuil delijke welvaartonzermedeburgers.Zulk eene
in den binnenhoek van ieder h0k talrjke ana- vaierlandsliefde verheftzich boven de eenzjtrope zaadknoppen.D e stamper is enkelvou- digheid, die in den vreemde niets goed kan
digtrolrond en van een knodsvormigen stem - zien, eene eenzjdigheid,welkevooralde
pe1voorzien,en de vruchtis eene besofeene oude Grieken en Yomeinen aankleefde, die
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andere volken met den naam van barbaren
bestempelden.De echte,onbekrompene vaderlandsliefde is zeer wél overeen te brengen
met de eischen der algemeene menschenmin,
met die van het wereldburgerschap, - het
ideaal eener toekomst, waarin alle volkeren

dekt.In 1810 werd de handafkapping weder

ingevqerd, en deze bleef bestaan t0t 1832.
00k ln onze wet golden de bepalingen van
het Fransehe strafwetboek van 1810; zj
werden gewjzigd door de wetvan 29 Junj

1854,dievoorvadermoord eenvoudig dedood-

strafdoorophanging vaststelde,doch 00k deze
metelkandrrverbroederd zjn.
Vaderlkke Inagt (De) ishetregtvan laatste isthansdoorgevangenisstrafvervangen.
ouders op hetgezag over de personen en op
V aderschap noemt men de betrekking
het beheer en Fenotdergoederen van hunne van den vader t0t hetkind.Hetkan bestaan
minderjarige klnderen. Zj verschilt bj 0ns ten opzigte van wettige,onw ettige en aangegrooteljks van de uitgestrekte magtvan den nomene kinderen.Hetstrektzich uit t0t alle
Romeinschen paterfamilias.Te Rome had het kinderen,uithet huweljk gesproten volgens
kind geene regten tegenover den alvermogen- den regel: pater est quem nuptiae demonden vader,maar bj 0ns worden 0ok zjne strant.H et vaderschap legt den pligt op t0t
regten doorde wetin beseherminr genomen. onderhoud en opvoeding van hetkind$maar

De valerljke magt staatbj 0nsln verband geefto0k regtop de vaderljkemagt,terwjl

metde veryligting deroudersom hunnemin- daardoor tevens het erfregt geregeld wordt.
derjarige klnderen op tevoeden,zoodatart. Onwettige kinderen zjn verstoken van alle

269 vanhetW etboek-Napoleon bepaalt:rover regt met betrekking t0t hun vader volgens
de personen derwettigeen gewettigdekinde- den regel: toute recherche de paternité est
ren hebben beide de ouders aldie magten interdite, doch zj kunnen doorden wilvan
d
atgezag,hetwelk depliqteenerbehoorljke den vadergewettigd worden.
opvoeding en orde der hulsgezins vorderen''.
Vadianus (Joachim),eigenljk lmn Watt,

Vanhier 00k de beperking van den tjd der
minderjarlgheid.Devaderljkemagtistoegekend aan beide ouders.Zj ontstaatdoorgeboorte van kinderen uiteen wettighuweljk,

een verdiensteljk Zwitsersch letterkundige,
geboren den 3osten December 1484 te St.Gallen, werd in 1514 professor te W eenen,in

1518 stedeljk geneesheer in zjne geboorte-

door w ettiging van vroeger geboren kinderen plaats,in 1526 burgemeester aldaar,en overen door erkenning van natuurljkekinderen. leed er den 6den April 1551.Hj heeft een
ln de laatste twee gevallen verschaft de grootaantalLatjnschegedicht
en geleverd en
vaderljke magtgeen vruchtgenot(B.W .art. schreef o. a.: pAphorismorum llbri VI de
374).Zj vervaltdoorden dood van het kind considerationeEncharistiae(1536)'',- oC0mof van de beide ouders, door meerderlarig- mentariiin Pomponium Melam (1518)''- en
heid (d00r leeftjd ofhuweljk)en door brie- XEpitometrit!m terrae partium (1534),?

ven van meerderlarigverklaring.00k kan een
vader ofmoeder ontzetworden van devaderljke magt (C.P.art.334 en 335al.2).De
vaderljkemagtstrektzich uittotdenpersoon
en de goederen van het kind. Een minderJarig kind magzondervaderljketoestemming
het ouderljk huis niet verlaten, en bj ge-

VaernewMck (Marcusvan),eenVlaamseh

schrjver,geboren teQentden zlsten December 1518, volbragt in 1550 eene reis naar
Italië en in 1556 eene door Brabant, Zeeland1 H olland en Friesland en keerde OVer
W estfalen naar Vlaanderen terug. In 1563

was hj gouverneurderstedeljke armenkamer

w igtige redenen kan de regtbank, op ver- te Gent,zag zich een paar maal tot schepen
zoek van den vader,het kind in verzekerde gekozen,en overleed den zosten Februarj

bewaring stellen. De vaderljke magt geeft, 1569. Hj schreef: pDe cronjcke van Vlaenm et betrekking t0tde goederen van hetkind, deren in 'tcorte enz.(1557;2de druk 1563)'',
het beheer en het vruchtgenot.Daarentegen

wordt0ok hetkinddoordewetgewaarborqd

rDe spiegel der Nederlandsche oudheyt

enz. (1586enlaterbjherhal
ing)yz,-.rvlaam-

tegenmisbruik dervaderljkemagt,tegenmls. sche audvremdigheyt enz. (1562; 2de druk,
handeling enz.
1563)'',- en jrDe warachtige ghesehiedenis
Vaderm oord noemt men hetdooden van van allen gheloofweerdige saken van den

een wettigen, natuurljken of aangenomen alderonoverwinneljksten en aldermoghensten
vader of moeder ofvan een wettigen groot- lleyser van Rome1 Carolus de vjfste enz.
vader of grootmoeder (art.299 van hetW . (158142dedruk11684)''.
l.
v.Str.).In het oudste Romeinscheregtbe- V aga zie B'uonaeeors'
teekende parricidium elken doodslag,en eerst
V agebond, van hetLatjnschevagabwn-

in de W et der Tw aalfTafelen werd die be- #v.
:, afkomstiy van het werkwoord eagare
teekenis beperkt t0t hetombrengen van den (omzwerven),lsdenaam van dezoodani
gen,
vader of moeder van den dader. De latere diezondervastewoonplaatsofbepaald bedrjf
regtsgeleerden hebben erde adscendenten van van de eene plaats naar de andere trekken
den moordenaar bjgevoegd.Vöör1791werd en o0k wellandloopersworden genoemd.Veelal
de vadermoorder gestraftmethet rad,nadat voorzien zj doorbedelarj ofoneerljkeprachem voorafderegterhandwasafgekaptyw aarna tjken in hun onderhoud.Inlandschevagebonhet 1jk verbrand en de asch in den wind den worden in ons land opgepakt en naar
verstrooid werd.Hetw etboek van 1791,be- de gevangenis ofnaar de kolonlën gezonden,
paalde eenvoudig de doodstrafvoor denvaderbuitenlandschejindien zj op geene vol-

moorder,doch zjn gelaat was bj den gang doendexaiddelen van bestaan kunnen wjzen,
naarhetschavotmeteep zwarten slujerbe- door de policie over do grenzen gebragt.
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Aragevuur (Het) of lowteringsvl-r, van
het woord ragen of'
tegen,datreinigen beteekent, is volgens de leer der R.Katholieke
Kerk de plaats,waar de zielen dernietregt-

nan dePfalzterzjdeen toefde in hetlaatst
van zjn leven te Amsterdam.waar hj in
1677overleed.Hjheeft153portretten,voorts
Bjbelsche tafereelen en genrestukken gegrastreeks ter helle verdoemden eene pjnljko veerd. - 0ok zjne drie broeders waren
zuivering ondergaan,w elke door de voorbid- uitstekende gravetlrB.
ding der levenden,doormissen en oFeranden
Jean .
/%iVaillantjeenverdiensteljk muntverzacht en bekort kan worden,waarna zj en penningkundige,jeboren te Beauvais den
in den hemel,de plaats der gezaligden,wor- 24sten Me1 1632. Hg studeerde eerst in de
den opgenomen.De oorsprong dezer leer ligt regten en daarna in de geneeskunde,verzawaarschjnljk nietin eenebepaaldeopvatting melde op eene reis door Italië, Sicilië en
van 2 Mace. XII: 43, Matth. V : 26 en I Griekenland talrjke zeldzaamheden voorhet
C0r 111: 15,maar veeleer in de Oostersche K abinet des Konings, vertrok vervolgens
voorstelling van de reinigende krachtvan het naar de Levant,vielin handen van een Alvuur, w elke nietalleen doorde Gnostieken, gerjnschen kaper,diehem viermaanden gemaar 00k door de godgeleerden der Alexan- vangen hield,liep bjzjn terugkeerwederom

drjnscheschoolopdezielen derafgestorvenen gevaar van roovers,zoodat hj een twintigta1 gouden penningen inslikte, waarvan hj
eerst te Marseille bevrjd werd,deed later

werdtoegepast.In deW esterscheKerk ontdekt
men de eerste sporen van ditgeloofbj A%g%œtLn%b.g, doch het vond eerst algemeenen ingang in de 5de eeuw onder Gregorins de
Groote. Zelfs de thans z00 hooggeroemde
Thomas zgzlïscd vond het n0g noodigy die

n0g een togt naar Egyyte en Perzië,werd
1id van de Académiedes lncriptions,en overleed den 23sten october 1706. Hj schreef:
Epistola ad tgtiusEuropaeantiquarios,utrum
leertegen kraehtigebestrjderste verdedigen. l
a
urea Eumenio pacato concedenda (1662)''
Op hetconcilie van Constanz werd zj ook - pNumismata imperatorum Romanorum etc.
door de Grieksche Kerk aangenomen, maar (16745 2de druk, 1694)'', - pseleuddarum
eerlang weder verworpen. Schoon beves- imperlum etc. (16814 2de druk, 1732)''
,tigd door het Concilie te Trente,werd zj Numism ata aerea imperatorum augustorum
doo1
' de Hervormers afgeschaft. Zj is in etcaesarum incoloniis(1688;Qdedruk,1697)%
'
die dagen inzonderheid gehandhaatd door - pNumi
s
ma
t
a
i
mpe
r
a
t
o
r
u
m
a
u
j
us
t
o
r
u
m
e
t
Bellk min'
us en aangevallen door Xiiber.
caesarum etc.(1701):' - pHistorla PtolemaeVahlen (Johannes),een verdiensteljk let- orum etc.(1701)',- pNummiantiquifamiterkundige en criticus, geboren den 25sten liarum romanarum (1703)'' - en pArsacidaSeptember 1830 te Bonn, studeerde aldaar rum imperium siveregnum Parthorum (1725,
sedert 1848 in de letteren onder Ritsekl, 2 dln)''.
werd in 1854 privaatdocenten in 1858 buitenIkanLoisle Tail
lant,eenvermaardreiziqer,
gewoon hoogleeraar te Breslau, in 1858 ge- geboren te Paramaribo in 1753.Op lo-lariwoon hoogleeraar te Freiburg in deBreisgau, gen leeftjd vertrok hj metzjneoudersnaar

in Julj van dat jaar te W eenen, waarhj
den titelvan Hofraad ontving, en in 1876 te
Berljn.Hj heeft talrjke naerk#vaardige 0pstellen geplaatst in de mede door hera V0'0digeerdetjdschriften:szeitschriftfiirösterrei-

Nederland,vervolgensnaarFrankrjkentoefde
9jaarinDuitschlanden Lotharingen.In1777
was hj teParjsen begafzich vandaarnaar

Hollandj waar eenige diredeuren der 00stIndische Compagnie hem in staat stelden,
ehische Gymnasien''en rHermes''?en leverde eene reis te doen t0t het onderzoeken der
voorts: rEnnianae poesis reliqulae (1854),,, landen ten noorden van de Kaap de Goede
-

vlireliquiae (1854)',,pNae

pconjectanea H00p.Den 19den December 1780 verliethj

ad Varronem (1858)'',- pAnalecta Noniana Tesselen bereikte den 29sten M aartdaaraan(1859)''- pBeitrëge zurAristoteles'Poetik volgende de Kaap.Terwjlhj hieraan land

(1865- 1867, 4 dln)'',- rAristotelis poetica w as,werd hetschip door de Engelschen aan(
1874)'/ - pDe legibus''van C'
Ieero (1871)''1 gevallen en vloog in de lucht,waarna hj
XFrajmenta''van Ul
pianus (1856)'') - niets over had dan zjnekleederen,zjn geDLaurentll Vallae opuscula (1869)''1- rLo- weer en 10 ducaten. Een paar Kajenaars
renzo Valla (zde druk, 1870)// - ptzucilii voorzagen hem echter van het noodlge, en
saturarum reliquiae (1876)'', en rLach- hj trok oostwaarts,steeds digt bj dekust
mannskleinerephilologischeSchriften(1876)''. bljvende, overschreed de sneeuwbergen en
V aillant. Onder dezen naam vermelden keerde na eene afwezigheid van 16 maanden
wj:
in de Kaapstad terug.Toen vormde hj het
W allerant Vaillant, een verdiensteljk plan, van het zuiden naar hetnoorden door
schilder en graveur, geboren te Rjssel in geheel Afrika te trekken en aanvaardde den
1625.Hj ontving onderwjsvan Quellinuste 15den Julj 1783 metslechtsweinig reismakAntwerpen, teekende in 1658 te Frankfort kers dezen togt.Zjne trek-ossen bezweken

ter r legenheid der krooning van keizer Leo- echterdoorde hitte,zoodathj zjnewagens
ppl# I onderscheidene portretten, begafzich bj de Oranje-rivier moest achterlaten; hj
met den hertog de Grammont naar Parjs, reisde daaropmeteenigegetrouw eHottentotten
waarhj afbeeldselsvervaardigdevandebeide nog verder noordwaarts t0t aan den Steenkoninginnen, van den hertog ran Orleans en bokskeerkring, maar moesttoen de terugreis
van onderscheidene personen van het H0f, aannemen. Na het verduren van tallooze
stond vervolgens als graveur prins Robert moedeljkheden en gevaren bereikte hj de
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Kaap scheepte den 14denJulj 1784zich in

naar Europa, zette te Vlissingen voet aan

wal,maartrok weldra naarParjs waarhj
zich wjdde aan de wetenschap.Gedurende
het Schrikbewind werd hj in de gevangenis
geworqen,maar herkreeg na den dood van
Robesp%errezjnevrjheid.Hj Overleed opzjn
buitengoed te Noue bj Sézanne den 22sten
November 1824.Hj schreefde doorPasteur

vertaalde rReizen in de binnenlanden van
Afrika (1791- 1798,5 dlnl'1' voorts:.Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique (17961812, 6 dlnl'' - rHistoire naturelle des
perroquets (1801- 1805,2 dlnl'' rllistoire
naturelledes oiseauxdeparadis(1801- 1806)'t,
rllistoire naturelle des Cotingas et des
Todlers(1804):'1- en rHistoire naturelle des

Valcke (Jac0b),een verdiensteljk Nederlandsch staatsman, waarschjnljk geboren te
Goes tusschen 1530 en 1540, werd in
1575 secretaris van Goes en zag zich met

driezjnerstadgenootenin 1577atkevaardigd,
om met prins Willem I over de satisfactie
der stad te onderhandelen.Kort daarop werd

hj pensionaris van Goes en nam in 1579
deel aan de Unie van Utrecht.Voorts werd

hj 1id van het collegie van gecommitteerde

raden in Zeeland en behoorde na den dood
van prins Willem I t0t hetgezantschap, dat

eerst den Koning van Frankrjk en daarna

koningin Eléscbeth het oppergezag over de

Nederlanden aanbood. Hj was 1id van den

Raad van State,maarnam daaruitzjnontslag

bj de komstvan Leycester,zag zich bj her-

haling metgewigtige zendingen belast,werd
JeanWczfidfePhilibertFillcpf,een Fransch in 1590 ontvanger-generaalvan Zeeland,vermaarschalk,geboren den 6den December 1780 tegenwoordigdebj verschillendegelegenheden
te Djou.In 1809nam hjdienstbjdegenie, buiten 's lands de Algemeene Staten,bevorvergezeldein 1812a18adjudantgeneraalRaœo derde de uitrusting van schepent0thetzoeken
op den veldtogtnaar Rusland, werd in 1813 van eene noordwesteljke doorvaart, en verbj Kulm krjgsgevangen,nam gedurende de trok in 1601m et Oldenbarneveldtnaar FrankHonderd Dagen deelaan de versterking van rjk en tweeJaarlatermetdienzelfdenstaats-

Calaos (1804)''.

Parjs en streed bj Ligny en W aterloo.Hj man naarEngeland,waarhj den zden Junj
onderscheidde zich in 1830 alsbataljonschef 1603 overleed.Zjn stoFeljk overschotwerd
in Algérië en als luitenant-kolonel in 1831 te Goes ter aarde besteld en met een steen

en 1832 bj de expeditie naar België.Van gedekt,diebj een brandvan 1618vernield,
1837 t0t 1838 was hj inspeeteur der ves- m=r in 1844vernieuwdwerd.Hj washeer
tingwerken in Algérië en Zag zich daarna van Catsen W olfaartsdjk.
geplaatst aan het hoofd der polytechnische
V alckenaer. Onder dezen naam vermelschool.W eldra echterl
eqdehj diebetrekking den W *l@J:
neder en belastte zich ln 1845 als luitenantLodewuk G dze Valckenaer,een uitstekend
generaal met den aanleg der vestingwerken Nederlandsch letterkundige,geboren te Leeu-

rondom Parjs.ln Mei 1849 werd hj kom- warden in 1715. Hj studeerde te Franeker
mandantvan hetkorpsingenieurs?naarRome
bestemd, en verwierfbi
j de belegering van
deze stad den rang van m aarschallt.In 1854
Tgerd hj minister van Oorlog, en in 1860
van het Keizerljk huis, - voorts in 1864
groot-kanselier van hetLegioen van Eer.In

onderHemsterhais,envolgdedezenop,naeerst
te Kampen hetrectoraat te hebben bekleed,
eerst te Franeker en in 1766 te Leiden,w aar
h.ijden 14den Maart 1785 overleed.Hj genoot

wegens zjne geleerdheid een Europe
'schen
roem en was tevens om zjne bescheidenheid
algemeen geacht. Hj leverde behalve rorationes (1784)' en popuscula philologica,critica, oratoria (1808, 2 dln)''
, hooggeschatte
uitgaven van Ammoniws (17399 2de druk ,
1822)'' - de rphoenissae(1755enlaterl''en
den pllippolytus (1768 en laterl'' van Ixri-

1870, na den valvan hetKeizerjk,in ballingschap gezonden, keerde hj in 1871 naar
Parjs terug en overleed den 4den Junj 1872.
V a1(De)derligchamenwordtveroorzaakt
door de aantrekkingskrae t onzer Aarde.
W egens de aswenteling van deze wjken de
ligchamen daarbj een weinig afvan de l00d- Fi#d.:, met een pD iatribe in Euripidis perdi1jn. Alle ligchamen behoeven denzelfden tjd torum dramatum reliquias (1767 en laterl'',
om denzelfden afstand tedoorloopen,zo0 zj -- deoBrieven''van Pkalaris(1777enlater),

hierin door geenerlei middenstofworden been Tl
teoeritns(1779enlater),terwjlLuzae
lemmerd; in het luchtledige valt eene veer zjne voortrefeljke aanteekeningen op den
even snelals een stuk l00d.De zwaartekracht Herodotnsvan W enselin.qen opdepfragmenta''
veroorzaakteene eenparigvermeldebew eging, van Call
imaeltnsheeftterpersegelegd(1799).
Jan Valckenaer,een verm aard regtsgeleerde
omdat de valhoogten gewoonljk zoo klein
zjn,datzj weinigbeteekenennaastdelengte 0n Staatsman , een Z00n Van d0n Voorgaande
van de straalder Aarde.D e wetten van den en qeboren i
n 1757.Nahetvoleindigenzjner

vrjen valzjn dan o0k devolgende:De val- studlën werdhjhoogleeraarin deregtenaan
hoogten zjn evenredig aan detweedemagten de hoogeschoolte Franeker,nam jverig deel
der valtjden;daalt een ligchaam in de lste aan de staatsgeschillen in hetlaatstder voorseconde 5 el, dan za1 hetna verloop van 6 gaande eeu:v en zag zich in 1787 benoemd
seconden 5 X 61of180 el gedaald zjn;- t0t professor te lltrecht. Naauweljks echter
en de snelheden zjn evenredig aan de xaltj- had hi
j die betrekking aanvaard, toen hj
den; bedraagtzj op het einde van de eerste w egensden door Pruissen gesteunden invloed
seconde 9,
8 Ned.el,dan zal zj op het einde der stadhouderljke partj zich genoodzaakt
van de zesde aangegroeid zjn t0t 6 X 9,8 zag, naar Frankrjk te vlugten. Den 6den
of t0t 58,8 el.
Februarj 1793 bevond hj zich onderdeaf-
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gevaardigden,die bj de FranscheConventie Spaansch schilder!geboren in 1630 en onderhulp kwamen vragen voorde Republikeinsche wezen door Cast%llo,bezat een groottalent,
partj in Nederland,entoentweeJaardaarna maar een onstuimig karakter, hetwelk zich
de Franschen er waren binnengernkt,keerde openbaartin zjne stukken,dietreFend van
00k Valekenaer derwaartsterug enaanvaardde coloriet en metOngemeene vaardigheid op het
te Leiden de betrekking van hoogleeraar in eFect geschilderd zjn.In 1660 werdhj dihet strafregt.Iltjredigeerde tevens hettjd- recteur der pas opgerigte schilder-académi: te
schrift:pDe advocaatderBataafschevrjheid.'' Sevilla.Zjnekunstbroedershadden van zjne
Hj bragt voorts een zeer gematigd rapport heerschzucht en van zjn najver veel te
uit over de zaak van den raadpensionaris ljden. Na den d00d van M nrillo werd hj
v@n de Szie-çdlen werd in 1796,metbehoud

V00r den eersten meester van Sevilla gehou-

van zjn hooqleeraarsambt,benoemd t0tge- den,alwaar men in onderscheidene gebouwen
zant in Spanle,waar hj bleef totin 1801. zjnekunBtgewrochtenaantreft.Hjoverleedin
Na eenigen ttl
'd ambteloostehebben geleefd, 1691.
werd hj afgevaaz
'diqd naar Berljn,om met Valdivia, de zuideltjkste provincie vap

de Pruissische regérlng schikkingen tetreFen de Zuid-Amerikaansche republiek O#ïIï (zie
aangaandede terugbetaling eenerdooroosten- aldaar)teltop441,8 D geogr.mjlbjna33000
rjk in Nederland geslotene leening.Zjne inwoners (1878).Zijligt tusschen de zee en
werkzaamheid aldaar schoon niet met den de Cordillera's,welke ereenehoogtebereiken
gewenschten uitslag bekroond, getuigde van van 2000 Ned.e1.De grond is er vruchtbaarj
groote diplomatische bekwaamheid.Evenmin door vele kleine rivieren besproeid en groo-

echter slaagde hj in 1810 in eenezending,
hem door koning Lodewk;k opgedragen,om
Napoleon I te doen afzien van de voorgenomene inljving van Nederland in Frankrjk.
Na dien tjd woondehj buiten betrekking te
Amsterdam ofopeenbuitenverbljfbjHaarlemy

tendeels n0g metoorspronkeljke wouden bedekt.Denjverheidbeginterzich voorspoedig

Jan
Vuaalrcke
j 18nl
21.
er. Onder dezen naam vermel-

inwoners.Genoemdebaaiis eene derveiligste
havens van Zuid-Amerika.

te ontwikkelen en levert er vooral leder,geslagt vleesch, bier, sohepen en meel.- De

evenzoo genoemde hoofdstad,aan de Arigua
en de Valdivia-baai werd in 1551 door de
en overleed in laatstgenoemde stad den 25sten Spanjaarden gesticht en telt omstreeks4000

V alée (Silvain Charles,graaf),eenFransch
den wj:
Pieter Valekenier, den telg Van een aan- maarsehalk,geboren den l7denDecember1773
zienljk Amsterdamsch geslachtengeborenin te Brienne le Chateau,trad in 1792 in dienst
1638 volgens sommigen in Gelderland en v0l- bj hetNoorderleyer,werdi
n1795t0tkapitein
gensanderenteEmmerik.Geruimentjdheeft en in.1804 t0t lultenant-kolonelbevorderd en

hj den Staat gediend alsgezant,hetlangst
in Zwitserland. Zjne pMemoriën'' worden
zeergeroemd,maarvooralheefthj zich bekend gemaakt door zjn pverward Europa,
(1675 en 1688, 2 dln)'',waarin deoorlogen

verkreeg,nadathj zich bj Jenaonderscheiden had, in 1807 als kolonelhetkommando
over het lste regimentartillerie van het derde

armeekorps in Spauje,waarhj in Augustus
1811 opklom t0tden rangvan divisie-generaal.
en om wentelingen in Europa,vooralm ethet BjdeeersterestauratiekeerdehjnaarFrank00g op Nederland, tusschen 1664 en 1675 rjk terug en werd doorLodewt
jk XV1I1benoemd t0t inspecteur-generaal der artillerie.
beschreven zjn.
Adeiaan T'Q lckdzler,den Qssten gouverneur- Hoewelhj gedurende de Honderd Dagen het

generaalvan Neêrlandsch Indië.Hj behoorde door Napoleon hem opgedragen bevel over de
tot een deftig Am sterdam sch geslacht,kwam

artillerie van het 5de armeekorps bad aan-

in1725teBatavia,waarhja1sonder-commies vaard,verhiefLodewi;k X VIIIhem wederom
w erd geplaatst,doch klom spoedig op en zag tot illspecteur-generaal.Nadathj in 1835 de
zich den 3den M ei1737 bekleed m etdewaar- waardigheid van pair verkregen had,vergedigheid van gouverneur-generaal.In 1740 had zelde hj in 1837 generaal Damrlmont naar
te Batavia de bekende opstand der Chinézen Algiers,belastte zich bj de expeditie naar
plaats, w elke door hem op eene bloedige Constantine met hetbevel overde artillerie,
wjze onderdrukt en op eene onmenscheljke na den dood van Damrémont methet opperwjzegestraftwerd.Hevigetooneelenontston- bevel en veroverde den 13den October storden voorts tusschen hem en de raden van menderhand de stad.Totbel
ooniny verkreeg
Indië;zelfs deedhj drie van deze,van J?zl- hj den maarschalksstaf en zag zlch in het
begi
n
van
Dec
ember
be
noe
md
totgouverneurhoy',de Sccze,en van scAlld, alsoproerlingen en zam enzweerdersin hechtenisnem en generaal der FranBche bezittingen in Afrika.
en naar het Vaderland overbrengen.De O0st- Nadat hj er de Franscheveroveringen aan-

I
ndische Compagnie keurde het çedrag af merkeljk had uitgebreid,werd hj tegen het
van den gouverneur-generaal, die lnmiddels einde van 1840 teruggeroepen,en overleed te
zjn ontslag gevraagd en in November1741 Parjs(en 16denAugusttls1846.
Batavia met een schip verlaten had.Aan de
V alence, de hoofdstad van het Fransche
KaapdeGoedeHoopwerdhjechtergevangen departement Drôme en te voren die van het
genomen en naarBataviateruggezonden,waar

landschap Valentinois in de Dauphiné ligt

hj weldra overleed.Hj werd in 1743 door aan de Rhhnc en aan den spoorweg van Lyon
naarMarseille(meteen zjtak naarGrenoble),
van f-/lc opgevolgd.
Valdez Leal(D0nJuan de),eenberoemd is zeer Qut
l,heeft eenefraajejzeren brugj
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eenigevestingwerken,eenecitadll,eenehoofd- in denJongsten tjd sterk ontwikkeld,vooral
kerk uit de lldeeeuw m eteen nieuw en toren na den aanleg van spoorwegen van Almansa
en het praalgraf van paus Pin.
g FT (met een naar Alicante, Valencia, en Grao de Valenboretbeeld door Canora), 11 andere kerken, cia, alsmede van Valencia naar Tarragona.

een collège(tevoreneeneuniversiteit),kweek- De inwoners van Valencia zjn eenpemengd
scholenvooronderwjzersenonderwjzeressen, volk uit de nakomelingen van Arableren en

eene artillerieschool,eeneopenbarebibliotheek Morisken en dragen de kenmerken van hun
met 20000 deelen,cen muséum en een bota- oosterschen oorsprong. De hoogere standen
nischen tuin.Zj isdezetelvan een prefed spreken Castiliaansch en de lagere Valenden van het departementsbestuur, van een aansch, een tongval van het Catalonisch.
bisschop en van een geregtshof, bezit een Het koningrjk is verdeeld in 3 provindën,

agentschap van de bank van Frankrjk en
telt ruim 20009 (alsgemeente ruim 23000)
inwoners(1876).Denjverheidbepaalterzich
hoofdzakeljk t0tdevervaardiging van wollen
en zjden stoFen, handschoenen,hoeden en
papier. Vooralde handelis er van groot belang,inzonderheidin w0l,zjde,leder,laken,
jzeren voorwerpen, wjn, graan, hout en
vee. - Deze stad is het aloude Valentia
(CivitusValentinorum)in GalliaNarbonensis.
Valencia, een t0t de kroon van Spanje
behoorend koningrjk,grenstin hetnoorden

nameljk Valencia met 679000 inwoners op
204,7 EJ geogr.mjl,Alicante en Castellon.
De evenzoo genoemde hoofhtad (Valencia
del Cid) ligt een uur gaans van zee aan de
Guadalaviar, in de altjdgroene,vruchtbare
rHuerta van Valencia'';zj heeftoudemuren
en wallen, naauwe,kromme straten metge-

deelteljk inMoorschen stjlqebouwdehuizen,
5 fraaje bruggen over de rivler,3voorstedenj
van welke de pGlorieta'
' de sierljkste is,
8 poorten, onderscheidene wandelplaatsen,

m eer dan 30 kerken en kapellen,onderscheiaan Aragon,in hetnoordoostenaanCatalonië, dene kloosters en eene citadél.T0t de merkin het oosten en inhetzuidoosten aan deMid- waardigste gebouwen behooren:dehoofdkerk ,
dellandsche Zee) in hetwesten aan Murcia, een 0ud,onregelmatig,in verschillenden stjl

Nieuw-castilië en Aragon, en teltop 4181/2 opgetrokken gebouw (in den tjd derRomeiD geogr. mjl ruim 1370000 inwoners. nen een tempelvan Diana, onder de Gothen
Het beslaat het grootste gedeelte van het eene Christeljke Kerk en onderdedeSaraNoord-valenciaansch terras en van het Zuid- cenen eenemoskee)meteenachtkantentoren
Valenciaansch Gebergte met de daartusschen
gelegen dalen en is derhalve groatendeels
bergachtig. In het noorden verheFen zich de
steile bergtoppen t0t eene hoogte van 2270
en in het zuiden t0t eene hoogte van.1950
Ned.el. De kust vormt twee wjde,door

Cabo de la Nao gescheidenebaajen,dievan
Valencia en van Alicante.De belangrjkste
rivieren zjn er: de'Guadalaviar (Turia) en
de X ucar m et de Cabriël en Albayda,
voortg heeft men er de Palanday Mjares,

Cenia en Segura.De grond is erin de berp
streek dor en woest,m aar in de dalen zeer
vruchtbaar,uitgezonderd in hetzuiden,waar
zich in dedalen vele zoute steppenuitbreiden.
Het land wordt er m et groote zorg bew erkt

en de natuul
'ljke vruchtbaarheid door kunstmatige bespoejing zoozeer verhoogd,dat men
er in éénJaarop denzelfden grondeen oogst
van 3 t0t 5verschillendevruchten verkrjgt.
H et klimaat is er zeer aangenaam en gezondq
de warm te w ordter doorden zeew ind getem -

ter hoogte van 53 Ned.e1, - de kerk El
Temple en de kapél de l0s Desamparados,
eene koepelkerk met prachtige fresco's, -

het Koninkljk paleis,- hetgebouw derinen uitgaande regten (te voren een klooster
derDominicanen),- deLonja,een handelslocaal met grootsche zuilengangen, - de
schouwburg, - en onderscheidene paleizen

van aanzienlgke geslachten. Valencia is de

zetel van den kapltein-generaalvan Valencia
en M urcia, van hetprovinciaalbestuur,van
een aartsbisschop, van een hooggeregtshof,

en zj heeft (sedert 1418) eene universiteit
metonderscheidene muséa,meteeneboekerj
en m eteen vermaarden botanischen tuin,eene
académie voor schoone kunst,eene schilder-

school,eenseminarium ,eenemjnschool,eene
kweekschool voor onderwjzers, enz., voorts eene bisschoppeljke bibliotheek,een
muséum van schilderyen.onderschddeneinrigtingen van weldadlgheid, een cireus voor
stierengevechten en (volgens G'
aillemq ruim
153000inwoners(1817).Debelangrjkstetakken van njverheid ztjn er zjdespinnerj en
zjdeweverj.00kisereeneKoninkljketabaks-

perd,en de hemel is er bjna altjd donker
blaauw.Debelangrjkste voortbrengselen zjn
er:tarwe,gerst,maïs,rjst,olie,wju?r0zjnen, St.Jansbrood, esparto-gras, vjgen, en sigarenfabriek,waarin4000personen,meest
oranje-appelen, amandelen, zjde, hennep, vrouw en, w erk vinden.De handelis er van
vlas,allerleituinvruchten,bataten,aardnoten, belang en zou veel levendiger zjn,z00 de
suikerriet en corhenille. De veeteelt bevindt haven der stad bj Villa Grao aan den mond
er zich in het algemeen op een lagen trap. der Guadalaviar zich in een beteren toestand

Hetrjk derdelfstofenleverter:gzer,koper,
100d, vermilloen, kobalt. zout? stpen- en
bruinkolen.De njverheid,zich vooralbepalende t0t zjdespinnerj,tot het weven van
zjden, wollen en linnen stoFen, t0tgevloch-

bevond.ln 1873zjn er3897schepen in-en

uitgeloopen,en deinvoerhad ereene waarde
van 351,/': en de uitvoer eene van bjna 22

millioen franca; vooral wordt er veel wjn

verscheept. De stad isdoor spoorwegen met
ten voorwerpen van esparto-gras en papier, hare haven,- voorts met Almansa en Taralsmede de handel in wjnjrozjnen,zuid- ragona verbonden. - Valencia was reeds in

vruchten,zoethout,zjdeen oliehebbenzich den tjd,toen de Romeinen Spanjeverover-
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1t:

den ,onder den naam van Valentia eene aan- en ééne courtine hoornwerken, en vöôr de

zienljke stad der Edetanen in Hispaniatar- citadél een kroonwerk metraveljnen en 0nraconensis, werd in 140 vôör Chr.a1s woon- derscheidene lunetten. T0t de merkwaardige
plaats toegekend aan oude soldaten en was gebouwen der stad behooren de kerken van
vervolgenseeneRomeinschekolonie;zjwerd NotreDame,St.Cordon en St.Géry,alsmede
door Pompqius in den oorlog tegen Sertoriws het deftige raadhuis.Valenciennes is de zetel
verwoest, maar weldra weder opgebouwd. van een geregtshof,van eene handelsregtbank
Tegen het einde der5deeeuw kwam zj in en van een agentsehap der bank van Frankhet bezit der W est.oothen, en na den val rjk;men vindtereen c.
ollège,eenehandelsvan hetW est-oothische Rjk in 715inhanden school,eene schoolvoorwis-ennatuurkunde,
der Mooren,die haar in eene Arabische stad eeneacadémievoo1
*schildersenbeeldhouwers,

herschiepen. Aanvankeljk vormde Dq het een kabinet voor ltunst en voornatuurijke
hedendaagsche koningrjk Valencia eenepro- historie, eene bibliotheek met 25000 deelen
vincie van hetRjk van Cordova;doch toen en 8s9 handschrïften,een fraaituighuis,een

het gezag der Khalifen verviel, verklaarde schouwburg en eene beurs.De kant van VaMoezeik, stadhouder van Valencia, zich in lenciennes is vermaard; voorts heeft men

1031onafhankeljk.Na dien tjdwasValencia
een der verschillendeMoorsche Koningrjken
van Spanle.In 1094 werd de staddporden
Cld veroverd, maar vielna zjn dood weder

er suikerraënaderjen,fàbrieken van scheikundige praeparaten,glasblazerjen,brandewjnstokerjen, jzersmelterjen, smedergen,
bleekerjenenz.,alsmedeeenlevendigenhandel
in de magt der M ooren,totdat Jaeob I van in hout en steenkolen en (a1sgemeente)ruim
Aragon haar in 1238 veroverde;in 1319 w erd 26000 i
nwûners (1876).In de nabjheid der
zj voorgoed metAragon vereenigd.In 1609 stad heeft men uitgestrekte steenkolenbeddinhad destadmethareomstreken veelteljden gen: en er wordt eene groote hoeveelheid
van de verdrjving der Morisken. In 1706 suikerwortels en cichorei verbouwd.- Vavolbragten er de Engelschen en Nederlanders lenciennes droeg bj de Romeinen den naam

eene landing,waarop de stad en hetKoning- van Valentinianae,laterdienvan Valentiniana
rjk zich voorKarelIIIverklaarden.In den en was bezetdooreene Romeinsche cohorte.
Spaanschen bevrjdingsoorlog (1808-1813) De Frankische Koningen hadden ereenpaleis.
kwam Valencia het eerst tegen de Franschen Later werd deze stad toegekend aan Henein opstand en verdedigde zich t0t in 1811. gouwen, vervolgens aan Vlaanderen en was
Den Tden Januarj 1812 werd de stad door de residentie der graven van ditgewest.In
k%uaet ingenomen. In 1835 ontstond te Va- 1656 werd de st
ad door Twrenne te vergeefs
lencia eene revolutionaire Junta,welke zich belegerd,maar in 1677 doorLodewqk XIF
verzette tegen koningin Isabella, maar zich ingenomen en bj den Vrede van Njmegen
nnderwierp aall het ministérie M endoabal. (1678)aan Frankrjk afgestaan.In 1793werd
Hier onderteekende den lzden October 1840 zj door de vereenigde Oostenrjkersen Enkoningin M aria OArlfïwc haren afstand a1s gelschen onderden prins man Opùxr.gveroverd,

regentes.Den llden Junj 1843 barstteereen maar in het volgendeJaar weder ontruimd.
oproer uit,en tegen heteindevan Februarj Den lstenen zden Julj 1815werdzj doorde
1852 werd er eene Carlistischezamenzwering Nederlandersgedeelteljk in brand geschoten,

maar bezweek eerstden 12den Augnstusdaarontdekt.
Den naam van ValencLa,te voren Cindad aanvolgende.
& 3 AJ, draagt thans ook de hoofdstad van
Valens,eigenljk FlavlusYalens Gof/
zfcl:,
Carabobo,eene provincie derZuid-Amerikaan- een Romeinach keizer,geboren te Cibalae in
Pannoni
ë
,
di
ende
onde
r
kei
zer
Jul
i
anu.
n
,
werd
sche republiek Venezuéla.Zj ligt in eene

uitmuntend bebolwde streek, 60 Ned.mjl in 364 door zjn broeder Valenténianwn t0t
ten zuiden van de Caraïbische Zee en in de

mederegent verheven en verkreeg de heer-

nabjheid der westeljke oevers van hetTa- schappj overhetoosteljk gedeelte desRjks.
carigua-meer,0ok welhetMeervan Valencia Hj zelfwas niet best in staat,zjnewaarFeheeten.Men vindtereen collègeen andere digheid op te houdenjmaar zjne veldheeren
lnrigtingen van onderwjs,veelnjverheid en waren voorspoedig in den oorlog. Een 0peen levendigen handel. Zj telt omstreeks stand, onder de leiding van den tegenkeizer
30000 inwoners en is door welige suikcrriet- ProeopLus uitgebarstjn,werd in 366 gedempt
en koëjplantages omgeven. Deze stad, in eneenstrjd tegendeWest-Gothen(367-369)
1555 gesticht, is met Carâcas en de haven- onder aanvoering van Atltanarik dooreen niet
stad Puërto Cabello door goede wegen ver- onvoordeeligenvredegevolgd,terwjlde0orlog
bonden.

tegen den Perzischen koning Sapores hem

V alenciennes,eenearrondissementshoofd- geene belangri
jke verliezen berokkende.Toen
stad in het Fransche departement Nord,aan Talens echter zelf tegen de W est-Gothen te
de Schelde en aan den mond van de Ronellej velde trok, nadat hj hun de Donau had
die met onderscheidene armen door de stad laten overschrjden,leed hj in 378 bj Adrikronkelt, en aan den Franschen Noorder- anopel eene geweldige nederlaag en verloor

spoorweg (metzjtakken naarLeuze,Douai, op de vlugt het leven.Hj was een jverig
Rjsselen Hirson),is eene vesting van den aanhanger van Arins en werd alzoo de 00reersten rang en heeft11 bastions, van welke
de grootste dienst doet a1s citadêl. Vdôr 6

zaak, dat het Arianismus zich algemeen in
het Oosten verbreidde,inzonderheid ollderde
courtines liggen raveljnen,vöör Q bastions derwaarts verhuisde Germanen.
X1V.
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Valens (Petrt
ls) of Sterek,een verdien- brieven,kleine geschenken en verrassingen

zenden
,in
wel
steljk letterkundige, geboren te Groningen teVal
ent
(ke
GabVal
riëlentinesgenaamd'7orden.
omstreeks hetJaar1570,vertrok na hetv0lGustav),eenverdiensteeindigen zjner voorbereidende studiën naal' ljk physioloog,geboren den8itenJulj1810te

Parjs, (1588),legdeerzich t0e op de wjs- Breslau,studeerde aldaar in de geneeskundej

begeerte en letteren,werd artium liberalium vestigdeerzieh in 1833alspractischgeneesheer
magister en verkreeg er van Hendrik JF het en aanvaardde in 1836eenhoogleeraarsambtin
burgerregt. omstreeks 1593 trad hj er als de qhysiol
ogieteBern.Hj heeftzich vooral

leeraar op, vermoedeljk eerst aan hetC0l- verdlensteljk gemaakt door zjne onderznelèqe van Rheims, daarna aan datvan Mon- kingen omtrentde spjsvertering,destofwistalgu, vervolqens aan dat van Boncourt selingin despieren enz.Vanzjneqeschriften
en erlangde elndeljk een professoralenleer- vermeldenwj:nllandbuchderEntwlckelungsstoel in de Grieksche taal aan het Collège geschichte (1835)''
,- pDefunctionibusnerroyal,waarhj 22 Jaarmetgrooten l0fwerk- vorum cerebralium et nervi sympathid libri
zaam bleef.Hj overleed in 1648,nadathtj IV (1839)'', - rLehrbuch der Physiologie
eene lange reeksvan Latjnschegeschriften, desMenschen (1844,S dln;2dedruk,1847vooralredevoeringen en gedichten,inhetlicht 1856)', - pGrundrisz der Physiologie des
had gezonden.
Menschen (1846,4de druk,1854)//,- pDie
V alentia,een eiland bj den mond der Untersuchung derPoanzen-und Thiergewebe
Dinglebaai aan de zuidwestkustvan Ierland, im polorisirtem Licht (1861)'/, - pBeitrëge
in het graafschap Kerry,heeft eene uitmun- zur Anatomie und Physiologie des Nerventende haven en isvooralbekend door de tele- und Muskelsystems(1863)'',- p'
DerGebrauch
graafkabels, welke vandaar in 1858, 1865 des Spektroskopszurphysiologischent
m darzt-

en 1873 gelegd zjn door den Atlantischen lichen Zwecken (1863)''?- pversuch einer
oceaan naar Trinity-baaiin Newfoundland.

Valentkn (François), een verdiensteljk

ph
ysiologischen PatholoqlederNerven(1864),,,
rver
such einerphyslolosischenPathologie

Nederlandsch schrjver,geboren teDordrecht desBlutsund deriibrigenKörpersâfte(1866)''
,
den 17den April 1656, studeerde te Utrecht - en nDie physikalische Untersqchung der
en te Leiden in degodgeleerdheid,legde zich Gewebe (1867)''.00k redigeerdehj van 1836
tevens metjver t0eop de Oostersche talen, t0t 1843 het nRepertorium firAnatomieund

werd in 1685 proponent, vertrok als pre- Physiologir-''
dikant naar Batavia en w erd den 7den Maart
V alentlnianus. Onder dezen naam ver1686 door den gouverneur-generaalnaar Am- meldenwjdrieRomeinse,
heKeizers,teweten:
boina gezonden.Hieroefende hj zich in het I'lavius 'rzrcldpfïlical.s1,geboortig uitPan-

Pnrtugeesch en Maleisch,zoodathj eerlang nonië.Hj bekleeddereedsvroeg hooge miliin laatstgemelde taalhet Evangelie k0n ver- tairewaardighedenenonderscheiddezichonder
J'
ulianns door dapyerheid en krjgsbel
eid.Na
den doot
l van Jor%nianns werd hj den 26sten

kondigen en den Bjbel vertalen. In 1695
keerde hj naar hetVaderland terug,vestigde
zich te Dûrdrecht en bleef ertot 1705.Nu
vertrok hj met zjn gezin wedernaarIndië
en w e1 naar Amboina,waarhj den Bjbel,

Februarj 364 te Nicaea tot keizer gekozen,
en moest zich gedurende de Jaren van zjn
bewind hoofdzakeljk bezig houden methet

te voren door hem in het laag Maleisch ver- beschermen dergrenzen van het W estersche
tolkt,nu 0ok in hethoog Maleiseh overzette. Keizerrjk tegen de invallen der naburen,
In 1713 verliethj Java en koos in het v01- hoewel hj tevens niet verzuimde,het heil
gende Jaar Dordxecht weder t0t wonnplaats desvolksdoorvreedzame maatregelen,vooral
en hield later zjn verbljf in '
sGravenhage, door het stichten van académiën en scholen,

waar hj den 6den Augustus 1727 overleed. te bevorderen.Hj bragtden Alemannen eene
Zjnhoofdwerk is:poudtenNieuw Oostindiën nederlaag toe, versterkte de grenzen in de
of Nederlands m ogendheid in die gewesten Rjnstreek door vestingen,viefmeerdan een(1726, 5 dln met 1050 afbeeldingenl'', een maalin hetgebied der Germanen,ruktev00rhoogst merkwaardig boek, waarvan mr. S. waarts naardeDonau,om tegen deQuaden
Keyzer in 1855 eene nieuwe uitgave heeftbe- testrjden,maaroverleed reedsin den daarop
zorgd. Voorts scbreef hj: nDe Psalmen in volgenden winterte Bregetio,indenabjheid
'tMaleisch enz-''
,- ,Ds Maleische Catechisn het hedendaagsche Komorn (17 Novemm us'',- rDe Bjbelmeide Apocryphe boe- va
ber375).
ken enz. ln het hoog Maleislth'', - .Gr00t
Valentinianlts JJ, een zoon van den voor-

Maleisch woordenboek'',- sDjavaensch dic- gaandeen van Jw.
ntina.Hjwerdnadendood
tionarium'', - nEene beschrjving van de zjns vaders,hoewel pasvierjaren oud,t0t
godsdienstder Mohammedanen''1enz.
Keizeruitgeroepen en doorzjn ouderen broeValentMnsdag, vallende op den 14den der Gratiannsalsmede-keizererkend,waarna
Februarj,isin Engeland en Schotlandvoûral hem hetbewind werd toegewezen overItalië,
daardoorbekend,datvoorheenlongeliedende- Illyrië en Afrika.Nadat Gratianus doorMaœigeneofdengene,wierofwiensnaam zj'savonds elld van den troon gestooten en gedood was,
te voren d00r het10tgetrokken hadden,ge- w erd o0k Valentinianus door laatstgenoem de
durende het geheele Jaarmetden naam van uitItalië verdreven!m aar in 388 door TlteoValentineof Talentj;n bestempelden.Thansis A d1.
:,dieaanM aœ%mnsbj Sisciaeenenederdaarvan alleen de gew oonte overgebleven, laag toebragt,in zjne heerschappjhersteld.
elkander op den Valentjnsdag naamlooze Nu zwaaide hj den schepteroverhetgeheele
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W estersche Rjk saaar&verd in 392doorden kleurlooze vloeistof,riektsterk naarvaleriaan
Frank Arbogastte Vienna vermoord.
l'
lalûws Tlcci#ïv.
: i7alentinLanns II1 e0n
zoon van Constantius,den dapperen veldheer
van H onorins,die metlaatstgenoemde korten

tjd deheerschappj overhetWesterscheRjk
gedeeld had, en van Plaeidia,eene dochter
van Tl-odosiusde G'ppfe.Reedsopzesjarigen
leeftjd werd hj door Tl
teodosiu bekleed
met het Keizerljke gezag over hetW estersche Rjk (425). Zjn bestuur ofliever dat
van Pladdia onderscheidde zich doortallooze
bljken van 1afheid en wreedheid en kwam
het Rjk op aanzienljke verliezen te staan.

en naar rottende kaas, smaakt zeer zuur,
brandend en prikkelend, vermengt zich met
alkohol en aether, lost op in 28- 30 deelen

water,heefteen soorteljk gewigtvan 0,955,
verstjft n0g niet bj - 15O C.j kookt bj
1750 C.,brandt met eene witte, walmende
vlam en vormt doorgaans kristalliseerbare

zouten, die zout en daarna prikkelend zjn
van smaak, in vochtigen toestand naar valeriaan rieken, vettig zjn op hetgevoel,op
water eene draajende beweging aannemen
endaarin,alsmedegedeelteljk ookinalkchol,
Oplosbaarzjn.Sommige,zooalshetbismuth-,

In 427 maakten de W andalen zich meester zink-, chinine- en atropine-zout, worden in
van de provincie Afrika, en Valentinianus de geneeSkunde gebruikt.De valeriaanaether

zagzichgenoodzaakt?in43shunneheerschappj (valeriaanzure aethylaether),door overhaling
aldaar te erkennen. 00k Gallië onttrok zich
grootendeel8 aan hetgezag der Romeinen,en

uit valeriaanzuur natrium m et alkohol en
zw avelzuur verkregen,is eene kleurlooze,in
omstreeks het Jaar 450 vestigden zich de alkohol en aether,maar nietin water oplosSaksen in Brittanje.De inval der Hunnen bare vloeistof met een soorteljk gewigtvan
onder Attila werd wèl is waar in 451 door 0,
8664hj riektnaarooften kooktbj 1330C.
den bloedigen slag op deCatalaunischeVelden Deamylaether,bj debereidingvanvaleriaan-

(Châ'
10ns) gekeerd, maarAttila deed toch in zuur als bjprodud ofuit amïlalkohol ver452 een invalin Italië,waarvan de herhaling kregen, is hieraan geljkvormlgj kookt bj
voorzeker alleen door zjn plotseljken dood 1880 C.. riekt naarappels en komt dan 00k

verhinderd werd. Valentinianus werd in 455 onder den naam van appel-oliein den handel.
door den wraakzuchtigen Petronius X tzzizzlv.
v
V aleriana L. of Valeriaan is de naam
omgebragt.
van een plantengeslacht uit de familie der
V alentinus, een vermaard Gnostisch Valerianeën. Het omvat kruiden en halfhees-

wjsgeer, afkomstig uit Alexandrië, begaf
zich in 141 naar Rome, waar hj t0t 160
werkzaam wa'
s.Zjnegeschriften zjnverloren
gegaan.Zjn stelselonderscheidtzich vooral
daardoor, dat naar zjn gevoelen dewereld
der zalige geesten ofhetpleroma verdeeld is
ill 15 syzygiën of aeonenparen, van weike
ieder uit een levenschenkenden en levenontvangenden aeon bestaat.De laatste der vrou-

ters naet gave Ofverdeeldebladeren,in bj-

scherm en geplaatste, trechtervorm ige, s-slippige bloemen en een naar binnen gerolden
kelkzoom , die later in eene haarkroon over-

gaat. V.o#Fcilllï.
q L.(degewonevaleriaan)
heeft een dikken, vaak m et uitloopers voorzienen wortelstok en vele dunne, rolronde

bjwortels,een vertakten stengelterhoogte
van 60 t0t 120 Ned.duim ,onparig vindeelige

weljke aeonen,SopMa,vorlooreen gedeelte bladeren, van welke de bovenste korter gevan haar wezen in den chaos, en z00 ontstond eene wereld van bezielde ligchamen,
waaruit de zielen der mensehen eenmaal
verlost zullen w orden. Dit denkbeeld werd

steeld en zittend en tevens kleiner en een-

door zjneleerlingen vaak opdezonderlingste
wi
lzen oqgevaten uitgebreid.
Valerla M essalina,zie Messalina.
V alerlaanzuur (C5Hle0z)vindt men in

haar w ortel, die een eigenaardigen kam fbr.
achtigen,onaangenam enreuk eneenzoetachtig
bitteren,specerpachtigen smaak bezit,is een

voudigerzjn,eind-en okselstandigebjschermenenvleeschroodeofwittebloemen;zjgroeit
in geheel Midden- en Noordeljk Europa,en

belangrjk geneesmiddel.Hj bevat1/at0t20/0

de w ortels van Valeriana oëcinalis, in den aetherische valeriaan-olie, w elke onder den
sneeuwbal naam van narduspclncv.
sreedsaan de Ouden
ba
sbu
tr
enum
de Op
rjp
eus
b)
e,sse
(Vi
ul
in Va
het
n sden
pint van den bekend was. De gewone valeriaan groeitbj
vlierboom (Sambucus nigraljin de wortels 0ns aan waterkanten en op vochtige plaatsen.
van Angelica, Archangelica en Athamanta Voorts vindt men in ons Vaderland de tweeOreoselinum ,in de bloemen en hetkruid van huizige valeriaan,V.tDoiccL.op moerassige,
Anthemis noblis, in de vruchten van de h0p veenachtire plaatsenjen K Rambueina-Vikcl.
voorts: in traan, voetzw eet, kaas
V alerlaneën is de naam van eenetweeenZ.)
enz. Het ontst
aat bj deoxydatie van amyl- zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der
alkohol,bj het ranzig worden van vetten, Aggregaten.Zj Omvat éénjarige Of overbljbj de nxydatieen verrottingvan eiwitachtige vende kruiden met een Opgaanden of gewon-

ligchamen enz.Om hette verkrjgen,behan- denstengel,wortelbladerenenterenoverstaande
deltmen amylalkoholaanhoudend metchroom- stenrel
bladeren,die enkelvoudlg, vinspletig
zuur kalinm en zwavelzuur,destilleert dien, of vlndeelig, zittend of gesteeld en zonder
neutraliseert het destillaat met bjtenden na- steunbladen zjn, en metvolkomeneofdoor
tron, scheidt de waterige vloeistof van den vergroejing éénslatl
htige,één-oftweehuizige,
valeriaanzuren amylaether en van het vale- meestalinbjsc,
hermengerangschiktebloemen.
riaanaldehyde, verdampt haar en destilleert De kelk vormt op hetonderstandig vruchtbehet uit valeriaanzuur natrium bestaand over- ginseleen zoom; welkein 3 of4 geljkeof
schot met zwavelzuur.Valeriaanzuur is eene ongelgke, regte slippen verdeeld is of zich
8*
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t0teen aanvankeljk opgerold,laterzich uit- enstroedtegendeVelenters,tegenPorsenna,
spreidendzaadpltlisontwikkelt.Debloemkroon tegen de Etruscersen tegen deSabjnen.De
is éénbladig,afvallend en trechtervormig met wetten (leges Yaleriae), die hj* ill 509 ter
eene aan de basis vaak een bultofeenespoor handhaving der vrjheid verordende,verschafvan Popl
écola (Volksvervormende buis en een meestal s-sliypigen ten hem denovenaam
z werd op koszoom. De meeldraden staan in de buls der eerder).Hj rleed in 503 el
bloem en afwisselend met de bloemkroonslip- ten van den Staatbegraven.- Zjn broeder
ç Volesu streed in 505 voorpen;meestal echter zjn er slechts 3 of4, Afarous Flleril.
somtjdsslechts1aanwezig.Zjhebben lange spoedig tegen de Sabjnen? werdin hetv01helmdraden en tweehokkige, overlangs open- gende Jaar legatus van zkn broeder in den
springende helmknoppen. Het onderstandig 0orlog tegen de Sabjnen en sneuvelde,naar
vruchtbeginsel heeft 2 ledige kleine hokken men meent, in den slag aan het meer'Regilen een grooter h0k m et een hangenden,ana- lus. - Lucius Fllerïx,
v Poploola Jbfifld,
een kleinzoon van den voorlaatstejwas met
t
r
o
pe
n
z
a
a
d
kn
o
y
.
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m ige stamper ls gekroond met 2 of7 afzon- M areus Xort
zfil.: larbatus na d:n val der
derljkeOt'zamengegroeidestempels.Devrucht Tienmannen in 449 consul,behaalde de overis eene éénzadige, vliezige of lederachtige winning op de Aequers en verordende met
dopvrucht. Het zaad heefteen dunnen,vlie- zjn ambtgenootde plegesValeriaeHoratiae''
zigen r0k,geen kiemwiten eene regte kiem ter versterki
ng van de yrondslagen dervrjmetlangwerpige,vrj dikkezaaqlobben.Deze heid. - uvcrcl.: Talrws, een uitstekend
familie telt in omstreeks 10 geslachten ruim veldheer, overwon, toen hj in 349 onder

130 soorten, die hoofdzakeljk in Midden- consulLndwsFvd'
..
s CamillwsalskrjgstribulandscheZeezjnverspreid.In denwortelstok bjstand van een raaf,die zic.
h op zjn helm
der overbltjvende soorten heeft men eene plaatstej de overwinning op een vjand in
aetherische olie, een organisch zuur,extrac- een tw eegevecht en verkreeg daardoor den
tiefstofen en zetmeel.Onderscheidene soorten naam van Corvus (Raaf).Hj was zesmaal
consul, tweemaal dictator en bekleedde 21behooren totde geneeskrachtige gewassen.
Valerianella M oeneh.. is de naam van maal curulische waardigheden. onder zjne
een plantengeslacht uit de familie der Vale- talrjke overwinningen behoortvoo1
'
aldieaan
rianee
-n.Zj omvatkleine,éérdarige kruiden den berg Gaurus (343)en bj Suessula op de
Europa en in de landen rondom de Middel- nus tegen de Galliërs te velde trokjdoorden

met herhaald gegaFelde stengels,langwerpige
bladeren,kleine,meestalin bundelsgeplaatste
bloemeneneengetanden,devruchtkroonerden
kelk. Van de soorten is V.olifpgïtzM oena .,
de gewone veldsla,metkleine,blaauwachtig
witte bloemen in Midden-en Zuid-Europa te
vinden,algemeen bekend.

Samnieten behaald.- Maniws Fcldrlda
V JHmus * :,
:.
:JJc streed in 263 a1sconsulin Sicilië tegen de Carthagers en tegen Hilro van

Syracuseen bezetteMessana.- QnintnsFJlerius Falto voerde in Q41 in den slag bj
de Aegadische Eilanden in plaats van den
zieken consul Qlântns n4fl/1
'
$I.
v Catulws het

V alerianus (Publiua Licinus) een Ro- opperbevelen vierde een prlaz'iumphusnavalis''.
meinsch Keizer, bekleedde in 251 het ambt - M ar- s Fcl:dl: Laeninns praetor in 215,
van censor, onderscheidde zich gedurende voerdeJaren aanéén een voorspoedigen oorlog

eene reeks van Jaren in den 00rl0g en werd tegen Plilqppus van Macedonië en voltooide
na het ombrengen van keizer Gall%s in 253 de verovering van Sicilië. Hj overleed in

door het leger in Gallië t0t keizer uitgeroe- 200 als propraetor van Macedonië.- Luclns
pen.Hj bekleedde zjn zoon Gallienws met Fcldrizf,v Inlaceus bekleedde in 195 m et Cato
de waardigheid van mederegent, ondernam de Oldere het consulaat en in 184 het cenv Valerlws
in 258 een veldtogt tegen de Perzen,m aar sorschap. - Een andere Zavcïfs.
leed in 260 de nederlaag,geraakte in krjgs- Flcccv, was eerstQam en M artialis en daarna
gevangenschap en overleed vöör datde dag consul m et Cq)'%s aV tv1 :. Na den dond van

derbevrjding voorhem aanbrak.
dezen werd hj in 86 wederom consul en
V alerien (M0nt) is de naam van een der naar Azië gezonden,om in plaats van 8ulla
aanzienljkste forten van Parjs,zich verhef- oorlog te voeren tegen M itltrldates,doch door

fend op een heuvelter hoogte van 162 Ned. de oproerige troepen vermoord. Een derde
M: Valeriws Fîcccl.
: bevorderde, a1s beelaan de westzjde derstad.Hetvormteen Zavcï'
gebastioneerden vjfhoek metzjdenterlengte kleed met het tusschenbestuur, in 82 de bevan omstreeks 400 schreden.op den 29sten noeming van kh lla t0t dictator.- Een vierde

Januarj 1871werddeMontYalerien volgens van dien naam ondersteunde als yraetor in
hetVerdrag van Versaillesdoorde Duitschers 63 Cleero in den strjd tegen Qqt%l'
/a door

bezet.
de gezanten der Allobrogen gevangen te neV alerius is de naam van een vermaard men.Het volgendeJaar vertrok hj a1sprogeslacht van Patrieiërs te Rome.Zjn stam- praetor naar Azië en gat'er door afpersingen
vader Vole.
ws, van Sabjnschen oorsprong, aanleiding tot eene aanklagt,maarw erd door
heeft volgens de sage den vrede bevorderd X cero in eene bewaard geblevenredevoering,
tusschen R omnlnsen TatLusenzichm etlaatst- m et goed gevolg verdedigd.- Tot een Plegenoemde teRom egevestigd.PnblinsFcledsf.: belischen tak van dit geslachtbehoorde Ca,
)'
ns
%, een vriend van Cleero.
Poplécola brkleedde,nadat hj t0t den val Fclerïv.: TriarLw.
der Tarquin%ërshad medegewerkt,van 509- Hj was in 51 volkstribuun, voerde in den
504 vöör Chr.t0t viermaaltoe hetconsulaat burgeroorlog bevel over de Aziatische vloot
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van Pompqlks,en sneuvelde waarsehjnljk in
den slag van Pharsalus.HetgeslachtTaleri%n
bloeide 00k n0g in den tjd derKeizersen
tegen heteinde van de4deeeuw onzerjaartelling vinden wj bj Symmaehusden senator
Talerw
's Trpcllv: vermeld als een der regtschapenstrmannen van zjn tjd.
V alerlusFlaccus(C#t
ls),eenRomeinsch
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moejeljk te vangen en te temmen en iets
grooter dan het mannetle.Ditlaatstewordt

afgerigtt0t hetvangen van kleine zoogdieren
en vogels,inzonderheid van reigers,korhoenders en fasanten, vliegt verbazen'
d snel en
hoog en stort met eene ontzettende vaart op

zjne prooi neder.Alleenjonge,uithetnest
genomen valken kan men goed afrigten. De
dichter, geboren te Setia in Campanië,waar edelvalk bewoontdeontoegankeljkerotsklohj inhetlaar90naChr.overleed,vexvaardigde ven van Skandinavië,en vandaar worden er
in deeerstejaren derregéring van Venpasia- vele naar D enemarken gebragt, w aar m en
p.# zjn bewaard gebleven,maaronvoltooid voor een goed afgerigten valk 600 gulden begedicht pArgonautica'', handelend over den taalt. De boomvalk (F.subbuteo),diegetogt der Argonanten (zie aldaar) in 8 boeken. heel Europa bewoont, metuitzondering van
Het iseene vrj getrouwe navolging van dat Ilsland en het noorden van Skandinavië,
van Apotlonius rJs Rltodus en werd o.a.uit. is kleiner dan de voorgaandejdoch heeft00k
gegeven door B'
armannns (Leiden, 1724) en gele pooten, washuid en oogkringen.Zjne
bovenzjde is leikleurig,hals,borsten buik
doV
oral
Bö
l
t
f
e
n
s
(
1
8
75).
enus M axlm us,een Romeinsch ge- zjn wit, de schenkelvederen en onderdekve
deren van den staart helder roestkleurig.
schiedkundige,schreeftusschen29en32nachr.
de bewaardgeblevene.'gFactorum dictorumque Hj leeft van kleine vogelen en insecten.memorabilium libriIX ad Tiberium Caesarem Detorenvalk (Falc0 tinnunculus)heeftdesgeAugustum''!eene verzameling van anecdoten, ljksgel
e pooten,oogkringen en washuid.Bj
aan verschlllende oude bronnen ontleend en hetmannetjeisdek0p grjsmeteenezwarte
in gezwollen stjlmedegedeeld.Behalve het streep onder het 00g! keel, borst en buik
werk zelfbezitten wj daarvan tweeuittrek- zjn wit,de beidelaatsten metlangwerpige
selsjéén van Juli%nTlri.
:en één van Janua- grjze vlekken, - de rug en vleugelsr00drl.
v Nepotianu , beide door M aLin hetlicht bruin metpjlvormige zwarte vlekken,en de
gegeven. De beste uitgaven werden bezorgd slagpennen zwart.Degrjzestaartheefteen
door Al#s Alllfild(1534)'',IâpsLws(1585) zwarten band en is aan het uiteinde wit.
Deze vogel nesteltin torens,bouwvallen en
en Halm (1865).
V alesius (Henricus),eigenljk de FJIpi.
:, boomen, voedt zich met veldmuizen,Jonge
eenverdiensteljk Fransch beoefenaarderoude vogels en inseden en zoektzjne prooi,terletterkunde en geboren te Parjs den 18den wjl hj met kortevleugelslagen op dezelfde
September 1603, was werkzaam als pleitbe- pllatsin deluchtbljftzweven.Hetwjfjelegt
znrger,Koninkljkraadsheerengeschiedschrj- drle of vier bruin gemarmerde ejeren. In
ver, en overleed den 7den Mei 1676. Hj het nalaar verlaten deze vogels0nslanden
leverde eene uitgave van rpolybii excerpta keeren in h!tvoorjaarterug.
(1634- 1648)'')Latjnsche vertalingen derge- Valkenlagt (De) noemt men de kunst
schriften van Egœebins,Sozomenu ,TF
leptfeef- om door middel van den edelvalk andere
enz.,- voorts aanteekeningen op de werken dieren tevangen.Daar dit weispelvooral in
van Ammianws AlrcellilM: en Yarpoeration, de middeneeuwen onder den ridderstand tal-

enuittrekselsuitDiodorusSicllls.ZjnepC0mmentationes'' werden na zjn dood door .
Bwrmannws (Amsterdam , 1739) in het licht gegeven.- Zjn broederKadrianns,geboren te
Parjsden 14denJanuarj 1607enaldaaroverleden alsKoninkljk geschiedschrtlverdenzden
Julj 1692,leverde:pNotitiaGalliarum ordine
alphabeticadigesta(1675)''enpGestaveterum
Francorum (1646,3d1n)''.
V alken (Falconinae)is denaam eener familievan deordevanRoofvogels (Raptatores).
De Valken zjn dagroofvogels,hebben sterke

rjkebeguustigers had,legde men erzich in
de eerste plaats op toe, de noodige valken
te vangen.Ditgeschiedde in den tjd,waarop
de valken uithetzuidennoordwaartstrekken,
gewoonljk op hetheideveld,waar deJager,
in eene hutvan plaggen verscholen,hen door
middelvan een lokvalk en van duiven in de

nabjheid van zjn Blagnet lokte en dit over

hen digttrok. Daarop w erd de gevangen
valk van eene kap voorzien, die het hoofd
m et uitzondering Van den bek
Van lederen voetbanden. Op
pooten, groote, scherpe klaauwen en een van den valkenier gedragen,leerdehjvoorts,
zwaren,benedenwaarts gekromdenbek,wiens door honger gedreven, voedselte nemen uit
bovcnkaak aan weerszjden een uitsteeksel de hand van dezen,- voorts om op dezeof
heeft. Hunne vederen erlangen eerst in het gene prooi neêr te schieten, waarvoor hj
derdeofvierdeJaareene vaste kleur.T0tde telkens beloond werd meteene duif.Na veel
merkwaardigste geslachten behgoren: Pan- geduld en na maanden tjdswasde valk eindïol,A qwila,Zstv ,K aliaëtns,Buteo,* ïJrl: deljk afgerigt.- D e kunstom m etroofvogels
en Falco.Van het Iaatstgenoemde vermelden andere dieren te vangen, kwam heteerstin
wj:den edelralk(F.communisofperegrinus) zwang in de uitgebreide vlakten van M idden-

deb1e
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Azië.De Chinésche Jaarboeken maken melljfmetbrtline vlekken,een wittenbmkmet ding van grootevalkenlagteny7eeuwen voor

metgele washt
lid en pooten,een aschqraauw

donkere vlekken,een roestkleurigen k0p m et

den aanvang onzer tjdrekening qehouden.

zwarte Btreeples en 4 of 5 graauwachtig Vermoedeljk zjn zj in Europa lngevoerd
zwarte banden overden staart.Hetwjfjeis door de H unnen, daar er nietvan gewaagd
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wordtvöôr de5deeeuw naChr.Devalkenjagt doorpausNoolaan F t0tpauseljk secretaris
ontwikkelde zich vooralin den tjdderKruis- en t0t kanunnik der kerk van St.JohanneB
togten en bereikteonderkoningLodewqkXII1 in het Lateraan, en in 1450 t0t hoogleeraar

van Frankrjk haren hoogsten bloei. Nade in de welsprekendheidbenoemd.Hj overleed
Groote Omwenteling bleefde valkenjagtal- den lstenAugustus1457.Vanzjnegeschriften
leen bestaan in Rusland en Engeland;maar vermelden wj:eene Latjnschevertaling van
deNederlandschevalkeniersverstondenbjuit- Herôdotus (1510), Tânoydides (1452) enz.en
nemendheid de kunst om valken te Vangon zjne cElegantiae LatinaeSermonis (1471en
(inzonderheid op de heidevelden van N00rd- later,ln 6 boekenl''.Zjne pAnnotationes in
Brabant) en af te rigten. Koning Lodewqk Novtlm Testamentum''1 door Erasmus uitgedeed devalkerj op hetL00 wederoprigten, geven, bragten zjne regtzinnigheid in vermaarzj werd na onzeinljving in Frankrjk denking,en hj zag zich zelfsgenoodzaakt,
naar Fontainebleau verplaatst. In 1836 ont- zjne gevoelens,in zjn geschrift:pDe donastond voortseeneclubvanaanzienljkeNeder- tione Constantini'' aan den dag gelegd, te
landers en Engelschen,die ondervooxzitter- herroepen.Zjnegezamenljke werken zjn in
schap van prins Aleœander der Nederlanden 1543 te Basel en in 1869 door Tahlen te
bj het Soerensche Bosch en hetL00 werk W eenen in het licht gegeven.

maakten van hetJagen zaetden valk1zaaar V alladolid ,eene provincie in hetSpaan00k ditlaatste overbljfseldervalkenlagtin sche koningrjk oud-castilië, telt op ruim
hetwesten van Europa isin 1853 opgeheven. 143 ç geogr.mj1 omstreeks 250000 inwoEen uitstekend werk over ditJagtbedrjfis ners,lsmetvlakten en heuvelstreken bedekt,
dat van A. Fdrdfer ran Y lleezlAordf en M doorde Douro,Pisuergaen Adajabesproeid,
sehlegel, getiteld: g'
rraité de fauconnerie in hetwesteljk gedeelte nietzeervruchtbaar
en tevens schraal bevolkt, in het algemeen
(1816 enz.met17platenl''.
V alkhof (Het) was te voren een burgt slechtvoorzien van geboomte,enleverthoofdvan vreemde bouworde in het noordoosten zakeljk tarwe,meekrap en wjn.De Castivan Njmegen op den Hunnenberg.Vermoe- liaansche en Galicische heirweg,alsmede de
deljk was hj gestichtdoorKarelde Gropfe spoorweg van Paleneia naar Salamanca doorin den trant van één der sterkten. welke snjden dit gewest.- De evenzoo genoemde
Drusus op den linkeroevervan de Rjn had hoofdstad,in eene schoonevlakteaan de Pidoen verrjzen.Karelde Gz00f6,Lodewj;k de suerga en aan het kanaalvan Castilië geleFrp-e en andere vorsten hielden erdikwjls ged,is een station van den Noorderspoorwegj
hun verbljf,en Frederik zlràlrpddldeed den heeft 6 poorten, onderscheidene openbare
burgt, door de Noormannen en Lotharingers pleinen, onder welke zich de Plaza Mayor
verwoest,in 1155herbouwen.MetNjmegen bevindt, een vierkant met op zuilengangen
werdhetkasteelin 1248doorWillem jRoomsch rustende paleizen, het driehoekig Campo
Koning, aan den Graaf van Gelder in pand Grande en hetachthoekigElOchavo,- voorts
gegeven. Aldaar had in 1340 het bekende 15 kerken, waartoe de door Pl
ûl
ppws 11 in
tooneel plaats tusschen Reinoud 11 en zjne 1585 gestichte hoofdkerk behoort,wier toren
gemalin Eleonora,waarbj deze haren gemaal in 1841 instortte,- 9 kapellen,een konink-

poogde te overtuigen, datzj nietmelaatseh ljk kasteel(thans gedeelteljk totkanselarj
was. Menig Vorst van Gelderland werd er gebezigd), een fraajen sehnt
lwbuxg, ondergehuldïgd en menig beroemd of aanzienljk scheidene hospitalen en andere instellingen
persoon aldaar Ontvangen. In 1611 werd van weldadigheid en sierljke wandelparken.
het Valkhof ingerigt tot een stadhouderljk Van de voorm alige 39 kloosters,van welke
verbljf; W illem F vertoefde er eenigen tjd, Bedert 1835 vele verwoesten verdwenen zjn,
toen hj zich in 1787 Wegens staatkundige dient het door Torqnemada in de 15de eeu'i
w oelingen uit Holland verwjderd had.Na gebouwde D om inicanerkloosterm eteenprachhet vertrek van laatstgenoemde w erd de al- tigin spitsboogstjlopgetrokkenportaalthans
oude, z00 merkwaardige burgtvoor afbraak t0t tuchthuis, en het Benedictjner klooster
verkocht en gesloopt, met uitzondering van
de twee Heidensche kapéllen, die men er
thans n0g op het in eene wandelplaats hersehapen terrein aantreft. De eene heeft eene

t0t kazerne. Deze stad is eene vesting van
den eersten rang,- voorts de zetel van den
kapitein-generaal van Oud-castilië, van een
aartsbisschop en van een hooggeregtshof.Bel6-hoekige gedaante en schjntuitde 4deof halvede universiteit!aldaarin 1346verrezen,
5de eeuw afkomstig te w ezen,doch van de heeft men er een lnstituto, eene académie
andere bestaan slechts overbljfselen.Beide, van schoone kunsten,6 colegios,5 seminaria,

oorspronkeljk ter vereering van Heidensche
goden gesticht,zjn in 799 op verzoek van
KareldeGrootedoorpausLeoIII gewjd.
V alla (Laurentius)ofLorenzodella Valla,

een muséum voorkunstmetkosteljke schilderjen en beeldhouwwerken,eenebibliotheek
met 14000 deelen, en onderscheidene geleerde

genootsc.
happen.Handelen njverheid zjn er
in den jongsten tjd,bepaaldeljk na hetopenen van den spoorweg, aanmerkel
jk toegeAnrispa zich toe op de fraaje letteren en nomen.Men heeftereenegrootejzergieterj,
welsprekendheid en studeerde te Pavia, Mi- papier-,laken-,:anel-,hoeden-,handschoenen-,
laan en Napels.W egens zjne aanvallen op knoopen-en meelfabrieken,loojerjen,pottede scholastiekewjsbegeerte werd hj doorde bakkerjen,brouwerjen enz.Den zosten sepInquisitie vervolgd) maar zag zich in 1448 tember wordt er Jaarljks eene groote Jaareen uitstekend letterkundige,geborenteRome
in 1407,legde onder de leiding van Brunien
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ma
rkt qehouden, en de bevolking telt er gers van den Paus in hetzand bjten.0m
42000 zlelen. - De naam Valladolid wordt zich aan de wraak van den Kerkvorst te

door sommigen afgeleid van dien van Olid, onttrekken, begaf hj zich naar Napels en
den vermoedeljken sticbter der stad (Valle vertûefde aldaar, totdat zjne vrienden hem
de 01id). W aarschjnljk deden de Gothen vergiFenis bezorgden.Hj overleed te Romc
haar in 625 op de bouwvallen van de R0- den Qosten April 1652.
meinsche stad Pintia verrjzen.ZtJhad onder V allende sterren zjn lichtpunten,die
de heerschappj derMooren in de 8steen 9de men aan den nachteljken hemel opmerkt,
eeuw veelteljden en werd in de lodeeeuw terwjl zj gedurende weinige Beconden een
toegevoegd aan Leon.W egensdefraatlelig- uitgestrektenwegaEeggen.Reedsbjdeschrjging der stad verhieven de Castiliaansche en versder vroegste Oudheid vindtmen daarvan
vervolgens de Spaansche Koningen haar t0t gewag gemaakt,doch eersttegenheteindeder
hunne residentie,totdat Karel V zjn zetel voorgaande eeuw hebben B enzenberg en Barnvestigde te Madrid. ln 1599 echter hernam &,
: die versehjnselen met naauwkeurigheid

zj voor korten tjd haren vroegeren rang. waargenomen.Zj bevonden,datdevallende
In 1561werd zj grootendeelsdoordevlam- sterren van êéne t0tdedig geogr.zajlvan
men vernield,maaronderPl
tili
ppus11fraajer 0nsver&vjderd zjn en in den regeldeAarde
en regelmatiger herbouwd. Laatstgenoemde niet bereiken.Volgens ufrago bestaan zj uit
Vorsten Annavan Opdfearfàzjnergeboren, kleine ligchanaen,diein eene elliptische 100pen Colnmblu overleed er den zosten Mei1506. baan zich 0ta de Z0n beTiegen en ontbranden
Vallauri (Tommaso),een ltaliaansch let- en zigtbaarworden,zoodrazjmetdendampterkundige, geboren den 23sten Januarj 1805 kring van onze Aarde in aanraking komen.
te Chiusa bj Cuneo, studeerde te Turjn in Die kleine ligehamen vormen een ring om
de oudetalen en letterkunde,w erd in1833lid de Z0n,en wanneeronze Aarde van den4den
van het Collegio di scienze e lettere en zag t0tden 14den Novemberdienring doorsnjdt,
zich in 1843 benoem d t0thôogleeraar in de
welsprekendheid te Turjn.Behalvewoordenboeken en uitgaven van werken Van oude
schrjversleverdehj: Historia critica litera-

rum latinarum (1849;4de druk,1868)''1XStoria della poesia in Piemonte (1841, 2
d1n)'',- pDellasocietàletterariade1Piemonte
(1844)''j- pstoria dellauniversitadeglistudj
del Piemonte (1846, 3 dln)'', - rNovelle
(4de druk, 1868)'' - nFastidellarealcasa
de Savoia e della monarchia (1845- 1846)'',
enrIlcavaliereMarinoinPiemonte(1865)//.
O0k heeft hj eene levensbeschrjving van
zich zelven uitgegeven.(1878).
V alle (Piétro della), een uitstekend reisbeschrjver,geboren teRome den zden April
1586 uit een aanzienljk geslacht,vestigde
zteh te Napels en vertrok vanhier in 1614
ter bedevaart naar het oosten.Hj bezoeht
Ttlrkje, Egypte, Arabië, Perzië en lndië
en toefde omstreeks elf jaren in genoemde

vertoonen zich de vallende sterren in grooten
getale. Schoon dit gevoelen algemeen werd

toegejuicht,vond men latern0g anderetjdperken, zooals 2 Januarj, 22 en 25 April,
17 Julj, 27 t0t 29 November en 6 en 12
December, waarop vele vallende sterren
waargenomen worden, zoodat één ring ter
verklaring niet voldoende is.O0k andere be-

langrjkezwarigheden kanmen opperentegen
hetstelselvan Arago,zoodatwjmetbetrekking t0t de vallende sterren n0g steedsin 0n-

zekerheid verkerren.
Vallende zlekte(Epilepsia)noemtmen

eene zenuwziekte, welke zich openbaart in
aanvallen van algemeene stuiptrekkingen,
die gepaard gaan methetverlies van bewust-

zjn en gevoelen opgevolgd wordendooreen

korteren of langeren diepen slaap. Die aan-

vallen ontstaan z00 snel,datde ljderdoorgaans plotseljk ter aarde stort, - vant
laar
de naam van vallende ziekte.Zj verschjnen
landen,om er zich metde taal,deInw oners, op onregelmatige tjden,en somskan hj er
de zeden en gewoonten bekend te maken. de voorboden van vernemen in de aura epiTe Bagdad trad hj in het huweljk meteene leptica,nameljk ineen gevoelvanstroomende
Georgische schoone, Siffi M aani gebeeten, lucht, van mierenkruipen of van prikkeling
maar zj werd hem weldra door den dood en warmte, die van eenig ligchaamsdeel0pontrukt. Nu keerde hj naar zjn vaderland stjgen naarhethoofd.Ditgevoelisevenwel
terug en bereikte Rome in 1626 meteen stoet van korten duur,en deljderstortbewustevan Oosterlingen.Eerlangverbondhjerzich 100s ter aarde.terwjl zich stuiptrekkingen
wederom in den echt met eene Georgische, en tetanische'spierzamentrekkingenvertoonen,
eene bediende van zjne eerste vrouw ,hield - voorts allerlei stuipachtige verdraajingen
zich bezig met het beoefenen derwetenschap en bew egingen, soms onwillekeurige ontlasen vooral met de muziek , en gaf eene be- tingen,eene moegeljke ademhaling,schuim
schrjving van zjne reis in het licht(1650, op den mond, eene blaauwe gelaatskleur,
4 dln, en later).Dit boek bestaat uit 54 krampachtig in de hand geklemde duimen en
brieven en jeeft getuigenis van zjne uitge- eene snelle, kleine pols. Door het geweld
breide kennls,maar tevensvan zjneligtge- der stuiptrekkingen ontstaan wel eens beenloovigheid.Toen htl eens op het plein van breuken en ontwrichtingen.Nadat deze verhetQuirinaaleene processie gadesloeg,deden schjnselen15t0t20minutengeduurdhebben,
de dienaren van den Paus onder het 00g van vervalt deljdert0teen soporeusen toestand,
hun gebiedereen aanvalop zjn gevolg.Della' en als hj hieruit na verloop van een uur
Vallesnelde dezjnen tehulp,en daargoede ontwaakt,gevoelt hj zich vermoeid,zonder
woordenniethielpen,deedhjeenigehandlan- zich van het voorgevallene ietsteherinneren
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Men heeft 00k vallende ziekte in een veel bladeren aan de oppervlakteeenebelemmering

geringeren graad, waarbj de bewustheid
elechtg een oogenblik verdwjnt,terwjl de
ljder zich langzaam op den grond laatgljden ofzelfsBtaande bljft.DeFransohen geven hieraan dennaam vanpetkt-Jl,en wj
noemen het 00k we1 duoeling. De vallende
ziekte kan overgeërfd zjn en springt we1
een: een geslacht over.00k kan zj onstaan

zjn voor de vaartuigen.In den tjd derbevruchting verheFen zich de bloemen der
vrouweljke plantop hare spiraalvormig gewondene steelen tot aan de oppervlakte van
het water. Om ze te bereiken, maken de

manneljke bloemen9aan de basisderbladeren geplaatst,zichl0sen openenzichjterwjl
zj vrj ophetwaterdrjven.Nadatdevrouwedoor schrik der moeder gedurende de zwan- ljkebloemenhetstuifmeelontvangenhebben,
gerschap.Voorts kunnen alle omstandigheden keerenzj doorzamentrekkingderbloemsteel

die de hersenen prikkelen, vooral gemûeds- onderwaterterug,waardevruchtentotrjyaandoeningen, zooals schrik, vrees toorn, heid komen. Men vindt deze plant vM k ln

bljdschap enz.,de vallendeziektedoen ont- aquariën.W j geven hierbjdeafbeeldingvan
staan. omtrent de behandeling dezer ziekte eene vrouweljkeenvaneenemanneljkeVa1tredenwjingeenebjzonderheden,- slechts lisneria op l/sdedernatuurljke grootte.
merken wj op,datmen gedurende een aan- V allom brosa,eenevermaardevoormalige
val den ljder zooveelmogeljk moetvrjwa- abdj in de Italiaansche provincie Florence,
ren tegen beleedigingen en kwetsuren, de tot de gemeente Reppello behoorend,ligtin
kleederen l0s maken,het hoofd hoog leggen, eene wqeste qtreek der Apennjnen en werd
geen geweld gebruiken om de duim en 10s te door G'
novann%
* Gvclldrfo, heer tot Tï.
ç/O
JW ,

wringenenhem nadenaanvalzooveelmogeljk omstreeks hetJaar 1038 naarden regelvan

St. Benedictus gesticht.De aldaarM nwezige
V allisneria L.is de naam van een plan- monniken werden naarhunyewaadpgraauwe
tengeslachtuitde familie der Hydrocharideën. monniken''geheeten.Hethmsder orde,naar
rust bezorgen.

zjne ligging in een schaduwrjk dalVallombrosa genoemd, werd door schenkingen zeer

/
l
'

/ /
l)

rjk,zoodatmen erin 1673 een prachtig gebouw k0n doen verrjzen.Na hunnevereenigingmetde Silvestrjnen in 1662hulden zi:h
de monniken in een zwartgewaad.Eerst in
1869isditkloosterppgeheven enwegen:zjne
heerljke wouden in eene schoolvoor boxhbouw herschapen. Men heeft er van eene 75
Ned.elhoogergelegene hermitage(i1Paradisino)een verrukkeljk uitzigt.
Valls is de naam van eene njvere Bta;
in de Spaansche provincie Tarragona (Catalonië),aanden weg van Tarragona naarLerida, metpapier-en katoenfabrieken,linnenweverjen,grooteloojerjen,pottebakkerjen,
brandewjnstokerjen en ruim 16000inwoners.
V alois,een voormalig graafschap en vervolgens een hertogdom in Frankrjk,isthans
een gedeelte van hetdepartementOise-et-Aine.
De aloude graven van Valois behoorden t0t

een jongeren tak van het Huis Vermandoo.
De laatBte erfdochter van ditHuistrad in het
huweljk metRùgo,eenzoon van HendrikI
vanFrankrjk enbezorgdehem daardoorValois
en Vermandois.Uit dithuweljk sproten de
Capetingische Termandois,die bj hetzesde
/

)N
-

)

Vallisneria.

Het omvat kleine,stengellooze waterplanten

met op gras geljkende wortelbladeren en
groeit op den verzengden gordel en in de
warmste oorden van Europa.Vallhneria &iralisL .,eene merkwaardige plant, is te vin-

den in Spanle, Italië en het zuiden van
Frankrtjk,vooralin kanaleu,waaruitderjstvelden water ontvangen. Zj wortelt in het

slib en vermenigvuldigt z00 sterk, dat de

geslachtwederuitstierven,waaropPâilippunll
z l-çvdf- de goederen en titela van Verman-

doi:bj deKroonvoegde.KoningPMlippnsI1I

de l/plf: schonk voortshet graafschap Valois
metw at ruimergrenzen in 1285 toteen apa-

nageaan zjnJongerenzoonKarel.DezeKarel
van Fllpi.:, geboren in 1270,werd de stamvader van hetKoninkljk Huis van Talois,
dat van 1328 t0t 1589 den troon bekleedde,
totdat na het overljden van Hen*ik JTJ,
den laatsten Valoisjde Kroon van Frankrjk
ten deel viel aan het Huis Bourbon.Sedert
den tjd van Phili
pprfsran Or&Jl#,den broeder van Lodewqk XTL behoort Valoo als
hertogdom a?n hetgeslacht œ leans.
Valparalso ofValpaèadéno,eeneprovincie
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der Zuid-Amerikaansche republiek Chili,aan beid in gsschrift door een ambtenaar nfbede Stille Zee tusschen Aconcagua en Santiago kleeder van eene openbare bediening in de
gelegen, telt op 75 D geogr.mj1omstreeks verrigtingen,t0tzjnebetrekkingbehoorende,
180000 inwonera.Degrond isergedeelteljk wordt gestraftmet eene opsluiting van 5- 20

bergachtigenschaarsbesproeidennaauweljks jaren, terwjl pp valschheid in authentieke

voor dehelftter ontginning geschikt.D aaren- acteneenegevangenisstrafvan5t0t15Jaren,
tegen zjn de rivierdalen der Aconcagua of is gesteld.
Quillota,Limacheen CasaBlancazeervruts
ht- Muntvervalsching werd vrnegermetded00dbaar.Hetrtik derdelfsoFen levertergouden straf bedreigd, doch thans voor de muntkoper.De spoorweg van Santiago naar Val- meesters en bestuurders van 'sRjks munt
paraiso doorsnjdthetnoordeljk gedeelteder met eene gevangenis van 5 t0t Q0 en voQr

pravinde.- Deevenzoogenoemdehoofdstad, anderen van 5 t0t 10 Jaren.Het namaken
de tweede stad van den geheelen Staaten de van koperen munt kan gestraft worden met
aanzienljkste zee-en koopstad aan do west- 1 t0t3Jaren correctioneel.Bankbreuk wordt
kust van Zuid-Amerika,ligt west-noordwest- gestraft met eene gevangenis van 5 t0t 10
waarts van Santiago aan de Baai van Valpa- jaren,hetvoorgevenvanvalschekwaliteiten,
raiso, welke eene, slechts naar hetnoorden om een ander te misleiden, met eene 5.t0t
geopende, door onderscheideue forten verde- 10-Jarige opsluiting.In hetalgemeen heeft
digde, uitmuntende haven vormt.Zj heeft de wet a1s valschheid strafbaar geBteld alle
in het algemeen een goed voorkomen,m aar daden,waardoor men demaatschappj ofzjn
wegens het gevaar van aardbevingen slechts naaste benadeelt ofwaarbj de bedoeling om
lage huizen,een grootmarktplein,onderschei- tebenaderlen bljkbaaris.
denekerken en kloosters,eene Protestantsclle
Vam bery (Hermann),een vermaardHnnkapél,een schouwburg,grontescheepstimmer- gaarsch reiziger en beoefenur derOostersche
werven,eenfraaibelaBtinggebouw,uitgestrekte lettarkunde, werd geboren te Serdahely op

magazjnen,onderscheidene fabrieken,eenige het eiland Schiitt,genoot hetonderwjsder
wetenschappeljkeinrigtinçen en bjna 100000 Piaristen te St. George bj Presburg, ontinwoners,onder welke zlch 10000 vreemde- wikkelde zich voorts nagenoeg zonder leer-

lingen bevinden.Valparaisoishetmiddelyunt raeesters en verwierf eene grondige kennia
van handelen njverheid in geheelChillen van schier alle levende Klen.Op zz-larigen
sedert 1863 door een spoorweg zaet Santiago leeftjd begaf hj zich naar Constantinopel,
verbonden. In 1875 bezochten 1445 schepen waar hj als leeraar bj eene aanzienljke
er de haven.T0tde voornaamste uitvoer-artikelen behooren er:zilvererts,koperen v00rwerpen, tarwe,honig en was.De stad heeft
in 1821 en 1851 door aardbevingen veelgeleden,voorts in 1843 en 1858 door de vlam-

Turksche familie gelegenheid vond,zich voor

eene Spaansche vloot gebombardeerd.

waar vöör hem geen ChriBten k0n doordrin-

te bereiden op zjnetogten doorArmenië en

Perzië,npar Bokhara, Samarkand en de landen aan de Oxus. Al8 een gewM nde aanhan-

ger van den Islam en als Derwislvermom;,
men.Ook werd zj den3lstenMaaxt1866door trok hj door de gewesten derToerkmenen,

Valschqrm (parachûte) is de naam van gen,en verrjkte daardoorde aardrjks-,v01-

een werktulg,waarvan men zich bedient,om
uiteene luchtballon meteenenietalte snelle
vaart naar den aardbodem af te dalen.Het
heeft de gedaante van een groot,uitgespreid
regenscberm ,en ditondervindtovereenkorten
afstand genoeg tegenstand van de dampkringslucbt,om de vaart te m atigen van,den reizi-

keren-en taalkunde.Hj Bchreef:pDeutschtiirkischesW örterbuch (1858)'',- ,Abugchka,
dschagataischesW örterbuch,ausorlentalischen

Handschriften edirtund iibçrsetzt(1861)''
,DReisein Mittelasien (1865)'',- rDschagataische Sprachstudien (1867)'',- pW anderungen

und Erlebnisse in Persien (1867)'':- r,skizzen
aus Mittelasien(1868)'',- ruigurlscheSprachV alschheld is in hetalgemeen schennis monumente (1870)''
, - rGeschichte Bochader waarheid en alzoo een vergrjp tegen de ra's(1872,2 d1n)'',- pDerIslam im 19Jahrzedeljkheid.Van die vergrjpen heeftde wet hundert (1875)'', - psittenbilder aus dem
de zoodanige strafbaar geeteld,welke hetge- Morgenland (1876)'', - en pEtymologisches
vaarljkstzjnvoordemaatschappj.Diestraf- W örterbuch der turko-tatarischen Sprachen
fen zjn bepaald bj den Code Penal,bj de (1877)':.O0kleverdehjge8chriften van Btaatwet van 24 April 1836 (staatsblad N0.13) kundigen inhoud, zooals: pRuslands M achtbetrekkeljk de misdaden van valschemunt, stellung in Asien(1871)'',- en pcentralasiep
bj dewetvan 10 Mei1837(staatsbladN0.21), und die englisch-russiecheGrenzfrage(1873)''.
houdende tjdeljkeaanvulling derbepalingen Thans bekleedt Vamblry de betrekking van
omtrentdeenkeleenbedriegeljkebankbreuk, hoogleeraar in de Oostersche talen aan deunien bj eenige verordeningen van policie.Val- versiteittg Budapesth.
sche getuigenis in strafzaken wordt bedreigd
V am pler , zie Tledcm%i.
n. - Voorta i:

ger,die erzigh aan vastklemt.

metdezelfde ofeenemindere strafdan gesteld naar het volksgeloof der Slawen,Grieken en
i: op de misdaad, die het voorwerp van Roemenen aan den benedenloop van deDonau
onderzoek uitmaakt, doch minstens met tus- en op het Balkanschiereiland een vampier de
schen de 5 en 10 Jaren gevangenis, en in geest van een afgestorvene, die nu en dan
burgerljkezakenisàestrafbeperkttusschen gedurende den nachthetgrafverlaat,om zich
5 en 10 Jaren. op een valschen eed staat met het bloed der levenden te verzadigen.
dezelfde strafa1s op valschegetuigenis.ValschV Rnadium (V),eenscheikundigelementj

1Q%
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vindtmen,met zuurstofverbonden,a1svana- ren, elanden, bevers en ander wild.T0t de
diumzuur anhydride (vanadium-oker) en als hoogste toppen,voorzoover zj bekend zjn,
vanadiumzuur zout in onderscheidene zeld- behooren er: de Vi
ctoriapiek (2271 Ned. el
Zam e delfstolen.Daarenboven is het in zeer h00g) en de Crown Mountai
n (1854 Ned.el

geringe heeveelheden versyreid in jzerertsen h00g).Van de talrjkemeren zjn hetSooke-,
gaat over in hetjzeren ln de slakken.Het het Cowichaa-en het Nanaimo-meer de v00rmetaal, door waterstof uit het chloride gescheiden, is grjs van kleur en kristalljn,
heeft een soorteljk gewigtvan 5,5 een verbindingsgewigt van 51,3,smeltnietgemakke-

naamste.Derivierenzjnermeestalzeerkort,en

zelfsde Cowichan is slechtsvoorkleinebooten
bevaarbaar.Op onderscheidene plaatsen heeft

men er steenkolen,maaralleen bj Nanaimo

ljk,oxydeertniet in de lucht,wordtdoor worden er gedolven. Voorts heeft men er
water nletontleed,verbrandt bj roodgloei- jzer,nikkel,koper,potlood,zilveren arsehitte in de luchtt0t oxyde!geeftmet smel- nicum ontdekt.Goud,in1862aldaargevonden,

tendenbjtendennatronvanadlumzuurnatrium , lokte aanvankeljk velen derwaarts,maarde
verbrandt in clllcortottetrachloride en vormt

groeven waren er spoedig uitgeput, zoodat

met zuurstof een dioxyde (V:O2),een tri- zich thansenkeleenigeChinézen bjderivieoxyde (V:0a),een tetroxyde (V:O4) e11een ren bezig houden met goudwasscherj.Men
vanadiumzuuranhydride ('
V Os).Hetwerdin heefter,in wecrwilvandenabjheidvan het
1830 door Sefström ontdekt. Het vanadium- vasteland, een eilandenklimaat, hetwelk op
tetroxyde vnrm t donkerblaauw e kristallen, datvan Engelandgeljkt.In devlaktenvriest
w ordt in de lucht door het opslorpen van
vochtigheid groen, vormt met zuren in een
waterhoudenden toestand blaauwe, in een

het alleen in Januarj,en reedsin Februarj
beginthetplantenrjk wederteontluiken.De

landbouw levert er tarwe, gerst, erwten,

watervrjen toestand bruine ofgroene, zoet boonen en aardappelen.De kusten en rivieren
en zamentrekkend smakende zouten, maar wemelen van visch, vooralvan zalm en kaverbindtzich 0ok metsterkebases.Vanadium- beljaauw. De bevolking wordt geschat op
zuur anhqdride ontstaat bj het verwarmen 15000 zielen onderwelke zich 10000 inboorvan vanadlumoxyde in de lucht ofmet salpe- lingen bevinden,die,in onderscheidene stamterzuur, is roestgeel en smeltbaar, verstjft menverdeeldjeenviertalgroepenvormen,(ieder
in kristalljnen vorm ,reageert zuur, çeeft meteene afzonderljke taal),elkanderbestrjmet 1000 deelen water eene gele oplosslng, den,maarmetdeEuropeanen op eenvreedzalostgemakkeljk op in zuren en ammoniak men voet verkeeren. De hoofdstad van het
en wordt door alkohol,suiker,wjn-en zu- eiland isVictoria.- Vancouverwerd in 1774
ringzuurgemakkeljk gereduceerd.Vanadium- ondekt door de Spanlaarden Juan Perez en
zuur vormt vier rjen zouten. De neutrale M artinez; laatstgenoemde drong door in de
zouten zjn meestalgemakkeljk oplosbaarin Juan de Fuca-straat,doch wistniet,dathj
water,maar hetl00d-en barytzoutlostmoei- eengrootei
landvoorzich had.Quadra(1775)
Jeljk op,en vooralde alkalizouten zjn in en Cook(1778)dedenverdereontdekltingenaan
oplossingen van vrje alkaliofzouten moei- de zuidwestkust,doch eerst Vanconrer (1792)

jeljk op te lossen.De neutrale zouten zjn voer om hetgeheele eiland heen en ontmoette
meestal geel, maar worden bj verwarming indestraat,diehetafscheidtvan hetvasteland,
en 00k op den duur kleurloos;de alkalizou- den SpanjaardDionisioGaliano.Reedsvroeger
ten zjn altjd kleurloos, en de zurezouten hadden zich eenige Engelschen aan de Nutka-

doorgaans geelachtig rood. D e amm oniak- sound gevestigd, maar waren in 1789 door
zouten geven met een aftxekselvan galnoten de Spanjaarden verdreven.Tochstondenlaatsteene voortreFeljke soort van zwarten inkt, genoemden dit land aan Engeland af.Vervoldie door zuren blaauw , door alkaliën niet gens deden de Amerikanen hunne regten op
aangetast en door chloor niet geheel en al dit gedeelte der w estktlst gelden, maar 0ok
ontkleurd w ordt.
zj zagen af van hunne aanspraken in het
V ancouver of Quadra1 een eiland aan grensverdrag van 1846. In 1849 w erd het
de w estkust Van Britsch Noord-Amerika en eiland voor een tjdperk van tienJaren toet0t de kolonie Britsch Columbia behoorend, gewezen aan de Hudsonsbaai-com pagnie onder
strektzich uit van het noordwesten naar het voorwaarde,dater koloniën moesten gesticht
zuidoosten over eene lengte van 450 en eene worden. In 1859 werd hetalseene afzonder-

gemiddeldebreedtevan 85Ned.mjlenheeft ljke kolonie erkend, en sedert 1866 vormt
mjl.Hetisvan hetvastelandgeschelden ten Britsch Columbia.Hetvoorstel,om Vancouver

eeneoppervlaktevan ongeveer370 M geogr. hetmethetnabjgelegenevastelanddekolonie
zuiden door de Juan de Fuca-atraat,ten 00sten door de Golf van Georgia en ten noorden
door de Johnstone-straat(1 Ned.mj1breed)
en de Koningin Charlotte-sound.De kusten
zjn er in het algemeen hoog,steilen rotsaehtig en naar de zjde Van den Grooten
Oceaan sterk ingesneden,zoodat men er uit-

door een spoorweg met Canada te verbinden,

is n0g niet uitgevoerd. De ontworpene 1jn
z0u de kust bereiken bj de Bute-baai,met
een viaductde Johnstone-straatoverschrjden
en langs de oostkustvan heteiland zich uitstrekken naar Victoria.
V andalen,zie W andalen.

muntende havens aantreft (Quatsino.sound, Vandamm e (Dominique Joseph), graaf
lxdàxr-ç, een Fransch generaal uit den
Nutka-sound en Barclay-sound). Hetbinnen- van A '
land is er grootendeels bergachtig en bedekt tjd van het eerste Fransche Keizerrjk en
met uitgestrekte wouden,bewoond doorbee- geboren teCassel(Nord)den 5denNovember
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1:71, diende eerst als gewoon soldaat in de zoodat hj bj zjn overl
jden, op den 4den

koloniën,keerde bj het uitbarsten derOmwenteling terug naar Frankrjk en onderscheidde zich a1s aanvoerder van een door
hem opgerichtkorpsvrjwilligerB,chasseursdu
Mont-cassel geheeten.Reedsin 1793 washj
brigade-generaal,voerdein 1796bj hetRjn-

Januarj 1877?in hetbezitwasvandrieuit-

mu
egnede
wl
ntstvgaenvend
çe
nioeennde0e1nvernt
mo
n,na
lie
70et0s
tpo
1o
0r
0we
ml
ll
lars.Wetenschappeljke instellingen ofinrig-

tingen van weldadigheid waren nletdoor hem
bedacht.
legerhetbevelover eene kolonnederdivisieV an Diem ensland#zie Tasmania.
Dtlhesme en verkreeg in Februarj 1799a1s V angerow (KarlAdolf v0n),een uitstedivisie-generaal het kommandement over den kend regtsgeleerde, geboren den 5den Junj
linker vleugel aan de Donau.ln 1800- 1801 1808 te SchiFelbachinKeur-Hessen,studeerde
vochthj aan deBoven-Rjn en zagzich door te Marburg,vestigde zich in 1830 aldaar alB
den Eersten Consulbelastmethetkommando privaatdocent,werd in 1832 buitengewoon en
over de 16de militaire divisie.In 1805 streed in 1837 gewoon hoogleeraar en vertrok in

hj met roem bj Austerlitz, bemagtigde in 1840 als zoodanig naarHeidelberg,waarhj
1806 en 1807 Silézië en voerde in 1809 bevel in 1849 tot geheim raad benoem d w erd en den
overdeW ûrtembergschedivisie.Indevolgende llden October1870 overleed.Zjn hoofdwerk
Jaren was hj werkzaam als inspecteur der is:j,LeitfadenfiirPandektenvorlesungen'',later
kavallerie,in 1813 als kom mandant in W est- getiteld: sLehrbuch der Pandekten (1839-

falen en vervolgensin Saksen,maarbezoedelde 1845, 3 dIn; 7de druk 1863- 1870; laatste

vroeger en later zjn naam door geweldige druk,1875- 1877)''.Daarenboven schreefhj:
afpersing en door verwaarloozing derkrjgs- Ueber die Latini Juniani (1833)'',- en
tucht.Na den slagbjDresden zondNapoleon DUeberdieLex Voconia (1853)''.Sedert1841
hem met een korps van 30000 man naar B0- was hj mederedacteur van het:rArchiv fiir

hemen,om voor het Grooteleger den weg te die dvilistische Praxis''.
openen voor den terugtogt; Tandammestuitte
V anikoro of W anikoro,zie onder Danta
echter op destellingen derRussen bj Kulm Oryz.
(Q9 Augustus),werddaagsdaarna omsingeld V anilla ScAocrz ofVanilleisdenaam van
en moestzich met10000 man en 81kanonnen een plantengeslacht uit de familie der Stanovergeven,waarop keizer Aleœander hem naar delkruiden (Orchideën).Hetomvatheesterachde grenzen van Siberië deed vervoeren.Na tige,klimmende en dûormiddelvanluchtworde eerste Restauratie ontving hj verlofom tels zich vasthechtende planten meteen groenaarFrankrjk terugtekeeren.Gedurendede nen,vleezigen stengel,afwisselende,vleezige
Honderd Dagen verhiefNapoleon hem t0tpair of schier vliezige bladeren,groote,in okselen belastte hem met hetkommando over het standigetrossen ofbjschermen gerangschikte
3dearm eekorps,hetwelk t0tdeafdeeling van bloemenen eenelangwerpige,in den tjdder

Gronehy behogrde en den 18den Junj 1815
bj W avre in hetvuurkwam.Na de tweede
Restauratie werd hj verbannen en vertrok
naar Noord-Amerika,maar kocht in 1818 bezittingen bj Gent, en keerde in 1824 naar
zjne geboortestad terug,waarhj den 15den
Mei1830 overleed.
V anderbilt (Cornelius), een vermaard
Amerikaansch njverheidsman van Nederlandschen oorsprong,werd geboren den 27sten Mei
1794 opStaten-EilandbjNew York,was eerst
groenten-envruchtenverkoöper,zoodathjzjne
waren m et eene bootte New York term arkt
bragt,ondervondbj dienkleinenhandelgrooten
voorspoed en breidde zjne zaken langzamerhand uit. Gedurende den oorlog tegen Engeland in 1812 t0t 1815 washj leveranciervoor
onderscheidene forten derhavenvanNew York
en in dedaaropvolgendeJarendreefhjreeds

rjpheid eenigzins vleezige vrucht,dieaan de

punt met 2 kleppen openspringt en gevuld is
met moeB en een overvloed van kleine zaden.

F.planifolia Andr.heeft kort gesteelde of

langwerpige,plattebladeren,geelachtiggroene
bloemen zonder geur en Btomp driehoekige
vruchten ter lengtevan 15- 25 en ter breedte

van 13 Ned.duim.Zj gtoeit in hetoûsten

van Mexico in vochtige,schaduwrjke,warme
wouden en klimtertegen de boomen omhoog.
Voorts wordtzj in de kustgewesten vanVera
Cruz, aan de westzjde der Cordillera's in
Oaxaca,Tabasco,Chiapasen Yucatan,voortB
op Mauritius,Réunion en Java aangekweekt.
De vrucht wordt geuriger door cultuur en

heeft de hoogste waarde,wanneerzj lang en
vleezig,zeerspecerjachtig,donkerbruin(nagenoeg zwart), met kristal bedekt en niet

opengebarsten is. Hetaankweeken geschiedt
een uitgebreiden kusthandeltotaan Charleston ûp zeereenvoudige wjze:men hechtranken
toe.ThomasG4à0ld,de ondernemerderstoom- ter lengte van 1 Ned elaan boomen,en we1

bootljn tusschenNew York en Philadelphia, zöô dat zj naauweljksin aanraking komen

belasttehem in 1818 metdedirectie van deze met den grond.Die ranken drjven eerlang
zaak, en in die betrekking verwierfhj de hare wortelB in de schors,en geven van het
bekwaamheid en de middelen,om na verloop derde JNar aft,
gedure
elke
nlarnde
e een tjdperk van
van tien Jaren eenestoombootljn vooreigene 30--40 jaren,
ongeveer50vruchten.
rekening in hetleven te roepen.Steeds door De eigenaardige bouw der bloem veroorloûft
ge
ene
z
el
f
s
t
a
ndi
ge
bevr
ucht
ing, zoodat deze
voorapoed begnnstigd,washj weldra in het
bezit van 5 belangrjke stoombootljnen en door een insectgeschiedt.Intusschen kan men
beschikte in 1857 over eene vloot van 100 volgens het voorschrift van M orren te Luik
stoombooten. Met niet minder goed gevolg (1837)00k eenekunstmatige bevruehting bewaagdehj zich nu aan spoorwegspeculatiën, vnrderen, znodat zelfs in (le warme kassen
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van0nswerelddeelvruchtenworden verkregen. oxydeerd.Zj kan in chocolade,j:enz.zeer
Men oogstde vruchten voordatzjgeheelrjp goed de vanille vervangen en komt t0t dat

oogmerk in den handel.Men kan nameljk
met 10 Ned.wigtlesvanilline evenveeldoen
als met 500 Ned.wigtles keurige Bourbonvanille.
Vanini (Lucilio) of,zooalshj zich later
noemde,Julé%œ 0J:,
çJr,een Italiaansch wjs-

zjn en droogt ze door ze bj herhaling in
wollendekensteverwarmen.Wjgevenhierbj
afbeeldikgen van deze plant,nameljk in a
een stuklevan een tak metblnemen op l/ade
der natuurljke grootte, in b een tak met
vruehten op 1/5dedernatuurljkegrootte,inc
eehuitgespreidlipblad,inddelipinnatuurljken
toestand,om de stempelzuilgerold,en inede
stempelzuil,dezelutsteinnatuurljkegrootte.

geer,geboren in 1584 te Tauresano op Napo-

litaansch gebied, ontving zjne opleiding te
Romeen te Padua,werdt0tpriestergewjd,

De vanille,z00alsmendevrucht
nnemt,bevat0n-

geveer 120/0vet,
4O/Ohars,16,50/0
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Amphitheatrnm
aeternae providentiae'' in het
licbtgaf,in1616
gevolgd
door
De admirandig
naturae arcanis''1
een boek, dat
M nleidinggafom
hem van atheïsmus te beschul-

werkzaam wa8,
doch werd er in
hechtenis genomen, door het
Parlement veroordeeld en den

19den Februarj
1619 verbrand.

V anloo of
Van Loo is de
naam

van een

Nederlandsch
kunstenaarsgeslacht. Van de
leden noemen
&vj:JaeobVanloo,
#eboren te Slui:

(CaHg0a) vindt men in de vanillepeulen en omstreeks hetjaar 1614.Hp waswerkzaam
ontstaat bj de behandeling van coniferine te Amsterdam en vervolgens te Partls,waar
met chroomzuur kalium en zwavelzuur. hj 1idwerdvandeKoninkljkeschilder-acadéSchudtmen hetaanhoudend verwarpdemeng- mie en in 1670 overleed.Hj 8childerde porsel0sa 'aetaether, dan laat deze na hetver- tretten en andere stukken en behoorde t0tde
dampen vanglline achter,die na harezuivering beste coloristen zjner school.- Zjn zoon
kleurlnoze prisma'svormt,w elke naarvanille Lodewnk Vanloo, geboren te Amsterdam in
riekenen een Bcherpensm aak hebben.Vanilline 1640,verwierfte Parjs den eersten prjsder
lostgemakkeljk op in warm water,inalkohol Académie, maar moest de wjk nemen naar
en aether,smelt bj 80- 810C.
,sublimeert, Nizza en vestigde zieh in 1683 te Aix,waar
reageert zuur, vormtkristalliaeerbare zouten hj in 171: overleed,nadathj alsteekenaar
en wordt dooraalpeterzuurt0tzuringzuur ge- en fresco.schildergrooten roem verkregenhad.

VANLOU- VANNUCCI.
Zjn zoon Jean zlzfidf:,geboren te Aix
in 1684,Ontwikkelde zich te Rome, werd in
17401id van de KoninkljkeAcadémie te Parj8,schilderde aldaar,en in Engeland portretten en historiestukken,en overleed te Aix
-

in 1745.Zjn broeder Louis A ïcAe!Vanloo,
geboren te Toulon in1707,studeerdeteRome,

werd professoraan deAcadémiete Parjsen
overleed in 1771. Zjne historiestukken en

landschappen werden zeer geroemd en zelfs

met die van kafaël, nficcp en Correggio
2-e#e
'eTAîl@ye,geboren teTurjn in 1715j
volgde den bedoxven smaal
kvan zjn tjd en

vergelpken. - Een derde broeder Charlen

verwierf daardoox z0o veelroem dat Frederik Jf hem naarBerljn riep,Y7aar hj Potsdaua en SanqSoucivoorzagvanta1vanschilde-

rjen, die reeds lang naar de rommelkamer
zjn verhuisd. Hj vervaardigde 0ok cartons
voordetapjtfabriek tePotsdam ,enbegafzich
in 1772 naarParijs, waar hj een stuk met
allegorische fguren schilderde,dat,door een

12!

leverde.Zjn eersteleermeesterwaBnalemblni,
m=rop l6-jarigen leeftjdbegafhj zich naar
Rome? waarhj onderdeleiding van Giod6
FeccAl dewerken van Rafaël,en vervolgens
llaar Parma en Bologna,waarhj de kunstgewrochten der Lombardische school bestudeerde. Iloor den invloed van Crre
ggio,van
de gebroeders Olrcccien door de lelding van
Passerotti ontwi
kkelde zich zdn kunsttlent
o
y eene gelukkipe wjze en onderscheidde
zlch dooreen fraalcoloriet.Geruimentjd vertoefdehj te Romeen begafzich voorts naar
Siéna,waar hj doorde Vorsten en aanzienljken van zjn tjd begunstigd werd.Men
vindt er van zjne hand: rchristus op weg
naar Golgotha''9- pDe vlugtnaar Egypte''1
ljk van Sta Catarina''
,- en
rHet Huwe
XSt. Hyacinthus''. O0k in het Louvre te Parjs,te Mqnchen,s7eenen en Dresden heeft
men stukken van dezen kunatenur.Beroem;
zjn tevenszjne teekeningen,en hjheefteen
drietal etsen nagelaten.Hj overleed te Pisa
in 1609, en 00k zjne zonen Alaëlen Ml-

glas gezien:tevens een welgeljkend portret
van N dewj)k XV vertqonde.Hj overleed in cFzlJlAngelo Flu ïwaren uitstekendekunste1783.- Zjn zoon C'
enar Vanloo,een land- naar8.
schapschilder,geboren teParjsin 1742,be- V annucchi, zie Sarto.
gat'zich naar Rome, en mukte zich door
V annucci. Onder dezen naam vermelzjne schilderjen: pDe Nacht''en :9DeMor- den wj:
genstond'' zoo beroemd, dat de Fransche
Piêtro Flxz
lvcci,bjgenM md Per%gino,den
Académie hem in 1786 onderhare leden 0p- voortrefeljkstenschilderderUmbrischeBchnol
nam.Van 1800-1817 leverde hj nnderschei- en den leermeestervan Rntall.Hj wer;gedene landschappen op de Parjsche tentoon- boren in 1446 te Città della Pieve ,genoot
stellingen en overleedte Parjsin 1821,0ok op negenlarigen leeftj; het eersteteekenonandere kunstenaars met dien geslachtsnaam , onderwjs,vertoefde op zjnetogten geruimen
schoon niet allen t0t hetzelfde geslacht be- tjd te Florence en kwam eronderdeleiding
hoorende, hebben zich als schilders en gra- van V-roeMo,bjwienH onardoda Fileitot
veurs beroemd gem aakt.
zjnemedeleerlingen behoorde.In 1475 BchilV annes, de hoofdstad van hetFransche derde hj fresco'sop hetBtadhuiste Perugia
departement Morbihan (Bretagne), 4 Ned. en in 1478 teCerqueto,belasttezichin1483
mtllvan hetnoordeljk uiteinde derGolfvan met de vervaardiglng van een altaarstuk vonr
Morbihan verwjderd en aan den spoorweg de kapélvan hetstedeljk bestuurtePerugia,
vah Nantes naar Brest gelegen,is de zetel maarvert
rok vöôrdevoltoojinq hiervannaar

van een prefect)van hetdepartementsbestuur,
van een bissehop,van een geregtshofen van
eene handelsregtbank.In de benedenstadvindt
m en naauwe,donkere straten,maar in debovenstad vele moderne gebouw en. M en heeft

Rome, om er de muur8childerlngen derSix-

teel der H ertogen van Bretagne,eene hoofdkerk, een collège, een groot en een klein
seminarium , eene zeevaartschool.eene openbare bibliotheek,een muséum ,onderscheidene

werkplaatste Florence en ontving velebestel-

wetenschappeljkegenootschappen,laken-jlinnen en katoenfabrieken,jzer-en koperamelterjen,lootlerjen,scheepstimmerwerven,eene
haven voor kleine scheyen, veel handel in

lanyentjd tePexugia gewoondhad,rieppaus
Jul%us 11 hem in 1507 of 1508 naar Rome,
maar hj keerde weldra naar zjnegeboortestreek terug. Zjne laatate muurschildering
(in de kerk van Frontignano)gchilderdehj
in 1522.Hj overleed in datJaarte Frontignano aan de pest.Hj was een uitstekend
schilder,die vooraluitmunttedoorcorrectheid
van teekening en zuiverheid van kleur.Zjne
qguren zjn bevallig,sierljk en vnluitdrukking,hoewelhj nietschittertdoorkrachten

tjnsche kapélte schilderen (sM0zes en Zippora'',- rDedoop van Christus'',- en pHet
toekennen van desleutelgaanPetrus''
).In1493
zag hj zich gekozen t0t1id van den gemeener de overbljfselen van een voormalig kas- teraad van Perugia.Hj vestigdevoorts zjne

zout,graan,hennep,honig,was,boter,talk,

cider en Bordeauxwjn en omstreeks 16000
(alsgemeente18000)inWoners.Vannesi:het
aloude Dk iori
m Fe/lefel- inGallia Lugdu-qn
nensis.In 1342 werd de stad door de Engelschen ondergraafRobertnan zrfoi,:veroverd,

en van 1674 afwaszj gedurende 14Jaarde
zetel van het Parlement vvn Vannes.

lingen.In 1500 behoorde hj totde rpriores''
te Perugia en nam deelaan den strjd over
den pDavid''van Michele Angelo.Nadat hj

rjkdom van compositie.Vooralzjne rpiétà''

Vanni (Franeesco),eenverdiensteljk Ita- van 1495 en zjneoHemelvaart''voorVallomliaansch schilder,geboren te Siéna in 1563 brosa worden als keurige kunstgewrochten
(volgens anderen in 1565),behoorde t0t een zeergeroemd.Sedert1500schilderdehjvooral
geslacht,dat een grootaantlkunstenaars0p- om geld te verdienen,zoodathj Ge voltoni-

1Q6
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Jing zjner ontworpen stukken overliet aan
zjne leerlingen.Toch heeftmen o0k uitdat
tjdperk n0g voortrefeljke voortbrengselen
van zjn penseel,zooals:rEeneMadonnamet

van het hertogdom Lancaster benoemd. In

muséa is zeergroot,terwjldezeook elders

Gamar Tulrïfe?li,bjgenaamd degliOccu-

1858 verliethj de StM tsdienstmeteen pensioen van 3000 pond sterling,en overleed den

8sten Februarj 1851 op zjn landgoed Foots-

Heiligen''
, thans in het muséum te Londen, cray in Kent.
lie'' thans te Nancy. V anvitelli. Onder dezen naam vermelen eene olleilije Fasmi
**.
Het aantal zjner tukken in Italiaansche (!en W p
ale, een landschapschilder,gesproten uit een
in de groote verzamelingen niet ontbreken.
Atto Flllvcci, een Italiaansch gebchied- Nederlandsch geslacht, hetwelk Vitelliu of

schrjver,geboren den lsten December 1808 Kalf heette. Hj werd geboren te Utrecht
te Tobbiana op hetgrondgebied van Pistola. in 1647,begafzich op tg-jarigenleeftjdnaar
Hj wasbestemdvoorden geesteljken stand, Rome,bezochtverschillendeltaliaanschesteden
maar verliet hetseminarium 1om zich aan de en schilderde een aantal stadsgezigten en
beoefening der geschiedkunde te wjden.Op villa's,alsmede eenige zeestukken.Te Napels

zjn 23stelevenslaarzaghj zichbenoemdtot genoothj een eervolonthaalen werd erbehoogleeraar in de letteren en later in de ge- gunstigd door het Hof.Na zjn terugkeerte
schiedenisaan hetCollegio Cicogninite Prato. itome schilderde htj er bjna alde schoone
Hj werd in de staatkundige processen van gebouwen der stad,werd er1id van de aca1848- 1849 gewikkeld en moest geruimen démie van San Luca, en overleed te Rome
tjd a1s balling in den vreemde vertoeven, in 1736.
Lldgi Flsrïfd/li,desgeljkseen verdienstevooral ill Frankrjk!Engeland, Ilelgië en
Zwitserland, waar htl in 1852--1853 onder- ljk schilderen een zoonvan den voorgaande.
wjsgafindeAlgemeenegeschiedenis,daarna Hj werdgeboren teRomein 1700en op20w ederom in Frankrjk, totdat hg in 1856 jaxigen leeftjd reeds belastmetde frescobeterugkeerde naar Florence. Van de nieuwe schildering van de kapél van Sta Cecilia in
Italiaansche regéri
ng verkreeg hj achtervol- Trastevere.Laterwjddehtjzichaandeschoone
gens de betrekkingen van blbliothecaris der bouwkunstenverwi
erf0?z6jarigenouderdom
Bibliotheca Magliabecchiana,van hoogleeraar de betrekking van archltect aan de St.Piein deLatjnscheletterkundeaan hetIstituto terskerk.Hj leverde0okn0gschilderstukken,
di studj superiori, van senatoren van regê- maar hield zich hoofdzakeljk bezig methet
ringsgevolmagtigde bj de opperdiredie van restauréren van oude en het stichten van
gemeldlstituto.A1sschrjveronderscheidthj nieuwe gebouwen te Rome.Voortsdeed hj
zich dooreen krachtigen,kernachtigen stjl, te Ancona eene haven aanleggen en een hoswelkeOp dien van Taeitusgeljkt.Hjschreef: pitaal verrjzen en ontwierp onderscheidene
XStoria dell'Italia antica (1846- 1855,4 dln; plannen voor de restauratie van kerken te
3dedruk,1872)':.- gIprimitempidella li- Rome en elders.In1745werd hjnaarMilaan
bertà forentina (185643dedruk,3871)'',- I geroepen,waarhiieen planin gereedheidbragt
martiridella libertà italiana (6dedruk,1877)9
',
udj storici e morali sulla letteratura
pSt
latina (1854; 3de druk, 1871)'',- pRicordi
della vita e delle opere di G. B.Niccolini
(1866,2 dln)'',- rproverbi latiniillustrati.''
V ansittart (Nicholas), lord Beœley, een
Britsch staatsman, de telg van een uit het

stadle Sittart in Gulik afkomstig geslachten

voor de façade van den D 0m , dat evenwel
niet werd uitgevoerd,en in 1751naarNapels,

waar Karel III een ruim veld voor zjne
werkzaamheid opende. Hj restaureerde den
hoofdgevelvanhetKoninkljkpaleis,bouwde

er eenige nieuwe kerken,het lustslotte Caserta m et eene beroemde waterleiding, en
overleed te Rom e in 1773.

geboren den 29sten April1766,werd in 1791
V apeurs (dampen,opstjgingen) was te
advocaat,bemoeide zich vooralmetstaatkun- voren de naam van eene m odeziekte van
dige en fnanciéle vraagstukken en gafonder- dames,bj wiede vapeursinnietsandersbescheidenewerken inhetlicht.Daarhjt0tde stonden dan in booze luimen,door gekrenkte

Toriesbehoorde,bevorderdederegéringzjne eigenliefde,njd,najverenz.veroorzaakt.
benoeming t0t lid van hetParlement(1796) V ar, in het ltaliaansch Taro en in het
en belastte hem in het begin van 1801 met Latjn Varus,isde naam van eenekustrivier
eene belangrjke zending naar Kopenhagen, in hetzuidoosten vanFrankrjk.Zjontspringt
om het Deensche H0f t0t het verlaten der

Noordsche Alliantie te bewegen,waarin hj
echter niet slaagde. In 1805 werd hj oppersecretaris voor Ierland, was daarop eenigen
tjd secretarisder8chatkistenzorgde,datde

op de Zee-Alpen aan den voetvan den Mont
Pelaz en aan de grenzen van dedepartemen-

tenBassesAlpesenAlpesMaritimes.Zjheeft
een snellen stroom ,neemtdeTinea,d8Vesubia
en de Esteron in zich op en stortna een 100p

bank van Engeland in 1810 hare betalingen
in specie schorste t0tna hetsluiten van den

van 135Ned.mjl,zonderergensbevaarbaar

vrede.Na den dood van Pereeval(1812)werd
hj kanselier der schatkist en bekleeddegede
b
uk
re
wa
nda
emh
1e
0idJ,
ar
deanthdjit ambt met Z0O groote
zjn opvolgereenemeer-

1860 (vôör de annexatie van Nizza) in haar
benedenloop de grens tusschen Frankrjk en

te wezen? tusschen Nizza en Antibes zich
uitin de Middellandsche Zee.DeVar wastot

Sardinië.
Het departement Var, naar deze rivier geoverdragen.In Februarj 1823 werd hj met noemd, maar thans niet meerdoor haar bedere inkomstvan 7 m illioen pond sterling k0n

Jen titellord 36xley t0t pair en t0tkanselier

sproeid,omdatzjn voormalig arrondissement

VAR- VARGAS.
Grosse i
n 1860 bj het nieuwe deqartement
AlpesMaritimeswerdgevoegd,isomrlngddoor
de departementen Basses Alpes,Alpes Maritimes,Bouches dt1Rhône en doorde Middel-

landsche Zee en teltop 110,
8 L geogr.mjl
om streeks 300000 inwoners. De bodem is er

grootcndeels bergachtig;in hetwesteljk gedeelte strekken kalkgevaarten zich uit met

den Pyramide deLacher(1715Ned.elhoog),
en t0t de alleenstaande berggroepen behooren

de Monts d'
Estérel (500- 600 Ned.elh00g)
en de Montagnedes-Maures(400Ned.elhoog).

1Q1

den grond bedolven en soms 00k met4en t0p

zich daarenboven verhi
afend.Hetlnof(frnns),
aanvankeljk van den t0p naarden vnet0pgerold,draagtopderugzjdebruinebolletjes,
die den naam van stofhopplesofvruchthoopjes
(sori)dragen en alofnietmeteendunvliesje
(indusium) bedektzjn.Dezestofhoopleszjn
eene vereeniging van zaaddoosjes,en daarin
bevinden zich zeer Ejne korrels ofqoren;
deze zjn ééncellig en leveren onder '
tklemen
eene vliezige voorkiem (proembryo),waarop
zich deeigenljkevoortplantingswerktuigender
varensontwikkelen.Op de gedaanteenrangschikking diervruchthoopjesi:hoofdzakeljk

In hetzuiden gaatdeberystreek overinlage
heuvelsen eindeljk in dulnen.Dekustenzjn
errotsachtig ensteil,metvelekayen,baajen de verdeeling in verschillende geslachten ge-

en eilanden,0.a.de Hyérisehe Ullanden,en grond.In 0ns Vaderland kentmen 13geslacht0t de rivieren behooren er: de Verdon,de ten van varens met 24 Boorten. Onder deze
Argens, en onderscheidene kustrivieren.00k onderscheidt zich de pluimvaren (Osmunda

zjn ereenigemeren.lletklimaatiserwegens regalis L.) door sierljkheid en de mannetjes
hetgebergte en de zeezeer gematigd,enmen varen(Aspidium FilixMasL.4doorzjnwortel,
heeft er zelden vorst. De grond is er,met dien men vroeger en 00k thans n0g metgoed
uitzondering van enkelevlakten,vrj schraal, gevolg t0t verdtjvinç van den lintworm
zoodat hj geen graan genoeg oplevertvoor voorschreefofvoorschrjft.
V arese, eene zeer bevallige arrondissedebevolking.Daarentegenzjn eruitgestrekte
bosschen.Menverbouwtertarwe,gerst,haver, mentshoofdstad in de Italiaansche provinde
aardappelen,veelpeulvruchten,en vooralver- Corno, ligt tusschen h:t Lago di Corno en
krjgt men er eene aanzienljke hoeveelheid het Lago Maggiore, aan den SpoorW eg naar

oljvenolieenwjn (in 1876van dezenlaatsten
3353000 Ned. vat), - voorts ooft, Oranjeappelen, vjgen, amandelen, tabak enz.De
wouden leveren kastanjes,kurk en hout.Be-

Milaan en wordt wegenB haax bekoorljke

zjn erruimschootsvoorzien van visch,- de
zee inzonderheid van thonjnen, oesters en
koraal.Hetrjk derdelfstofengeeftersteenen bruinkolen,gips en kalk!jzer-,l00d-en
kopererts, en in drie zoutzlederjen aan de
kustwordtveelzoutverkregen.Denjverheid
strekt er zich vooraluitt0tjzel'-en kopersmelterj? de vervaardiging van stoomwerk-

en zjdespinnerj,papier-?katoen-en orgelfabrieken, eene klokkengleterj en omstreeks

omstreken en gezond klimaat het prempe
d'Italia'' genaamd. Men heeft er eene regtbank,eene kamer van koophandel,eenetechhalve onze gewone huisdieren heeft men er nische school, eene door Petlegrino in 1567
wild en gevogelte.00k levertdezjdeteelter gebouw de kerkj e0n netten schouwburg,
groote voordeelen, en de m eren en de zee vele prachtige paleizen en villa's,zjdeteelt
6000 en met de voorsteden ruim dubbelz00-

veelinwoners.Vele aanzienljken uitMilaan
houden erdeszomershun verbljf.TienNed.
mjlten noorden van Vareseverheftzich de

vermaarde bedevaartskerk van de Madonna
del M onte op een berg ter hoogte van 890
tuigen,fayence,glas,papier,kaarsen,zeep, Ned. e1, met een voormalig klooster en een
soda, lefler, kurken, vaten, vilt, tapjten, praehtig uitzigt.
schoenen, olie, essences enz. Van belang is
V argas.Onderdezen naam vermeldenwj:
er voorts de scheepsbouw en de uitrusting
L%ls de Vargas, het hoofd der nieuwe
van schepen, vooral te Toulon.T0t de uit- Andalusische schilderschool, geboren ts Sevoer-artikelen behooren er:wjn,brandewjnj villa in 1502 en onderw ezen door Diee.tp de

oljven-olie, essences,kurken,zeep,hoeden, la.
ptz'
rrerc.Hj begafzichnaarItalië,waarhj
zjde,papier,timmerhoutenz.Dehandelkan 7, volgensanderen 28 Jaar vertoefde en zich
er gebruik maken van 13 havens,van w elke
die van Toulon,Porquerolles,St.Raphaëlen

onder de leiding van Prino del FJ#J ont-

wikkelde,en trad in zjn vaderland op als
St.Tropez de voornaamste zjn.Voorts heeft hervormer der Gothische kunst.In de hoofdm en er spoorwegen van M arseille naarToulon kerk zjner vaderstad leverde hj hetaltaaren verder naar Nizza,met een zjtak naar stuk : rDe Geboorte van ChristuB' en eenige
de hoofdstad Dragtlignan.
vermaardefrepco's,benevenszjnmeesterstuk,
Varens(Filices)isdenaam eenerplanten- Xla Gamba' geheeten naar een verkortbeen,
familieuitdeafdeeling derBedekt-bloejenden datuitstekend çeschilderdis.Voortschilderde
(Cryptogamen). Zj omvat meer dan 2000 hj te Sevilla ln deCasadela Misericordia:
soorten, welke over den geheelen aardbol XHet Laatste Oordeel''in fresco.O0k in an-

zjn verspreid,doch groûtendeelsin de voch- dere gebouwen leverde hj voortbrengselen
tige keerkringswouden te huis behooren..De zjner kunst,schilderde daarenboven uitmunvarens zjn overbljvende gewassen,die zieh tende portretten,en overleed in 1568.
in den regelniethoog bnven den grond verJnan de 'Irtv-t
/c.
:,een Spanjaard,diezich
hefen, w aarop echter de prachtige boomvarens van den verzengden gordel eene uitzondering maken.De Europésche varens hebben
een weinig ontwikkelden stengel,soms onder

als lid van den Raad van Beroerte,in 1567

door Alva opgerigt, door zjne wreedheid
heeft berucht gemaakt. Bewjzen van zjne
onkunde en hardvochtigheid zjn doorRboft
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opgeteekend.Na hetvertrek van Alra verliet oosten V n Guarico en Pcrtuguéza en in het
noorden aan Portuguéza,Truxillo en Merida,
hj dezrlanden.
V arlanten of rariae Iecfïozzd,
v noemtmen heeft eene oppervlakte van 1121,6 D geogr.
de verschillende lezingen in oude handschrif- mjl.Degrondbestaatuitwjde,we
'1besproelde
ten van hetzelfde werk. Zj ontstaan door vlakten,die langs de,rivierongemeen vruchtgebrekkige taalkennis of achteloosheid der baarzjn.Deinwoners,wieraantalomstreeks
afschrjversen 0ok weldoorhunneongepaste 130000 bedraagt,houden zich bezig md den
zucht ODl verbeteringen of verklaringen aan l
andbouw,vooralmetk0@ -entabakseultuur,
te brengen. D e varianten van een bepaald en metde veeteel
t.- De hoofdstad Varinas,
gegchrift dragen gezamenljk den nV m Van aan de evenzoo genoemde rivier gelegen,
citoeltJyyexf.Het is de taak der lagere heeft door de gedurige burqeroorlogen veel
critiek,u1tdeverschillende lezingen deJuiste, Fel
eden en telt tegenwpordlg Blechts 5000
dat is de door den oorspronkeljken schrjver lnW oner8.
V
ariolae,zie Pokken.
gebezigde,0y tesyoren.Diltwjlsechterdraagt

eene gelukklge glssing (conjeduur) meerbj

Varius (Lucius),een Romeinsch dichter,

ppsitie (thema) t0tgrondslag ligt,waarvan
bj velerleiwjzigingen:toevoegselen entoonveranderingen demelodlebewaardbljftenzich
steeds metmindere ofmeerdereduideljkheid

is door een in Segtember 1866 geopenden

maxim! en minima van integralentezoeken.
V aneteit oflm scheldenheLd noemtmen afwjkingen in ondergeschiktekenmerkenbinnen
de grenzen der soort (zie Stelselj.Zj ontstaat bj de voortplanting door de verschil-

belang.- Varnaiswaarschjnljk hetaloude

tot het verbeteren van een bedorven tekst, laefde tusschen 82 en 14 vôôr Chr.en behoordan bet raadplegen van alde varianten.
de t0tde vrienden van Korati%sen Tirgiliws.
Variatie noemt men ill de sterrekunde Laatstgenoemde liet bj zjn overljden aan
de afwjkinq der Maan van deplaats,waar Varius en Plotéus Tlccl de 5Aeneis''achter
zj zich bevlnden z0u,z00geen invlped van met de bevoegdheid om dat gedicht naarhun
buiten werkte op haren 100p.Hare hoeksnel- goedvinden te wjzigen. Een treurspel van
heid is het grootst in de zizygiën en het Varius, s,Thyestes'' genaamd, is nagenoeg
kleingt in de quadraturen.Verdeelt men dus geheel verloren gegaan.0ok vervaardigde hp
de elliptische loopbaan der Maan in vier een epos,den dood van Caesar behandelend,
quadranten, dan wordt hare snelheid in het alsmedrlofdichten op Augustusen Agrippa.
eerste en derde door de z0n verminderd en
V arlx ofaderspat,zie onder Ader.
in het tweede en vierde vermeerderd. Dat
V arna of W lrlo,eene onlargs sterk beverschil, hetwelk 00,65 kan bedragen,is de vestigde stad in het voormalige Turksche
variatie. - Voorts heeten variatie
-n in de Donau-elaleet,aan de ZwarteZee,waarde
muziek,stukken,waarbj eenebepaaldecpm- Pasawadizich uitstortin de Baaivan Varna,

spoorweg metRoestloek verbonden.Ztl
'isde

zetel van een Griekschen metropolitaan en
Van onderscheidene vreemde cpnsulsj heeft
dnet hooren. - Variatie is in de wiskunde eene citadél, groote kazernes, magazjnen,
de vorming van alle groepen van één.twee een lazareth,eenenietvolkomenveiligereede,
drie ofmeerelementen uiteen gegeven aantal scheepsbouw,veelhandelen 20000 (volgens
elementen en alzoo een deel der combinatie anderen slechts 6000) inwoners,meestGrie(zie aldaar).Met den naam van varLatiereke- ken en Boelgaren. Zj is dc stapelplaats van
tempelt men echter ook een gedeelte den handel van Boelgarje met Constantinow1:
. bes
der hoogere wiskunde,hetwelk dient om de pel en uit een strategisch oogpuntvan veel
Odessus,eene kolonie van Milete.Hier leden
den loden November 1444 de Hongaren onder
W ladislaus 1I1 eene bloedige nederlaag in

een strjd tegen de Turken.In 1610 werd de

lende eigenaardigheden der beide seksen,die stad ingenomen door de Kozakken, die er
door verm enging aanleiding geven t0tvelerlei 3000 Christenslaven in vrjheid stelden.Eerst

afwjkingen,terwjlvoortsonderscheidenebj- in denJongsten tjd werd Varna aan de'zeekomende omstandigheden,inzonderheid woon- en rivierzjde voorzien met een zwaren wa1
plaats,klimaaten voeding,daarbj haren in- en eene diepegrachten de omliggende hoogvloed doen gelden,waarbj de aankweeking ten van batterjen,die de reede bestrjken.
of cultuur bovenal eene belangrjke rolver- In den 00r10g van 1828 vielzj den llden
vult. Varieteiten kunnen erfbljk worden en october in handen der Russen,en in Mei1854
doen alsdan denatuurljkerassenbjmenschen werd de stad door de Franschen en Engelen dieren ontstaan. Door kunstmatige aan- schen bezet, om vanhier den veldtogt naar
kweeking kan m en de doornen van prunus de Krim te ondernem en.

spinosa (sleedoorn)in vruchtt
lragendetakken
V arnbûler (Friedrich Gottlob Karl),vrjdoen overgaan, dubbele bloemen verkrjgen heer von xs# z. Hemminyen, een W iirtemof planten in bladeren,blpemen en vruchten

doen afwjkenvan de oorspronkeljkevormen.
Wj kunnen daaruit opmerken,datde soort
Feen standvastig karakterheeft,maarvatbaar
ls voor gestadlge wjziging.Zie voorts onder
Darwinismu .

bergsch Btaatsman, geboren den 13den Mei
1809! werd te Stuttgart opgevoed,studeerde

te Tl
ibingen en te Berljn,bezochtvan 1833
tot 1839 een groot gedeelte van Europaj
w erd 1id van het districtsbestuur te Ludwlgsburg,hield zich voortsbezig methetbestuur

V arinas of Barinan, eene provincie der van zjne goederen,stond van 1849 t0t1853
republiek Venezuéla,in hetwesten grenzende aan hethoofd van eenegrootemachinenfabriek
M n Merida, in het zuiden aan Apure,in het te W eenen, was sedert 1845,meteenekorte
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tusschenpoos, als vertegenwoordiger der rid- oëcierbevorderd.Bj Wagram werdhjzwaa'
derschap 1id van de rrweede Kamer en be- gewond,en na zjne herstelling vergezelde

vorderde door zjn invloed de afkondiging
der vrjheid van njverheid doorde wetvan
1Q Februarj 1862.Daarentegen streedhj in
1848 en gedurende het tjdperk der reactie

voor de belangen van den adel.Koning Karl
benoemde hem den 24sten 8eptember 1864
t0t minister van Buitenlandsche Zaken en

van het Koninkljk Huis en belastte hem

daarenboven met het toezigtop de middelen

van verkeer.Hj zorgde dan 0ok met jver
voor den aanleg van spoorwegen en YPas een
verklaard tegenstander van de hegetaonie van
Pruissen. In 1866 deed jj*
P* gedurende eene
beraadslaging indeKameroverdelegerkw estie

in eene heftiye redevoering tegen Pruissen
het nvae vietls''hooren. Niettemin gafhj

zjnegoedkeurendestem aaneenOf-en defensief verbond met Pruissen.Zoodoende verloor

hj de gunst der Nationale partj,terwjlde
Particularisten hem niet m eer ten volle vertrouwden.Zjne dubbelzinnige houding was
in 1867 oorzaak,dat bj de verkiezingen van
1867 de Ultramontanen en Democraten de
overwinning behaalden. Hj zelfbehield zit-

hj den Oostenrjkschen generaalprinsBentheim op onderscheidene reizen, 0.a.in 1810
naar het H0fvan Napoleon te Parjs.Toen
de Oostenrjkersin 1812deelnamen aan den
Russischen veldtogt, verliethj de dienst en
begaf zich naarBerljn.In 1813trad hj a1s
kapitein in Russischediensten werdaYudant
van Tettenborn,dien hj naar Parjs vergezelde.Te midden van het wapengekletter gaf
hj de rGeschichtederHamburgerEreignisse
(1813):'en de rGeschichtederKriegszige des
Generalsv0n Tettenborn (1815)''in hetlicht.
Te Parjszag hj zich benoemdt0tambtenaar
in Pruissischestaatsdienst,vergezelde in 1814
den Rjkskanselier von e>#:là:r# naar het
Congrès te Weenen,in 1815naarParjsen
werd vervolgens minister-resident te Karl8ruhe.Jn den zomervan 1819werdhj,vermoedeljk wegens deelneming aan den strjd
tusschen Bejeren en Baden overdeerfopvolging inBaden endetoewjzingderBadensche
Pfalz aan Bejeren, teruggeroepen, waarna
hj metdentitelvangeheim legatieraadmeestal
te Berljn vertoefde en aldaarden lodenOctober1858 overleed.W revelig over zjneverwjdering uitdeopenbarezaken,sloeg hjde

ting in de Tweede Kam er en onderscheidde
er zich a1s een uitstekend redenaar.In September 1870 ontving hj zjn ontslag uitde gebeurtenissen,vooralde binnenlandsche ontstaatsdienst, maar werd in 1872 t0t1id van wikkeling van Pruissen, m et achterdochtige

den Rjksdag gekozen, waar hi
j zich een blikkengadeen bragtzjneveelalbekrompene

voorstander betoonde der beschermende reg- en kleingeestige opm erkingen zorgvuldig op

ten. Hj schreef:rlleberdasBediirfniseiner het papier. Wjders behooren zjne talrjke
Gewerbegesetzgebung in W iirtemberg(.1846)'
', geschriten aanvankeljk t0t het gebied der
-

en pueber die Frage einesdeutschen Hei- romantiek en latertot datder biographie en

matsrechts (1864)''
, terwjl hj belangrjke letterkundigecritiek.Ongetwjfeldbekleedthj
rappûrten inleverdeoverstaatshuishoudkundige eeneplaatsonderdebesteDuitscheprozaschrjvraagstukken.
vers.Zjnstjl,naardienvanGöthegevormd,is
Varnhagen (Ad01f0 van),burggraafvan z0o beschaafd,datmen ernaauweljkseenig
e
en
Br
azi
l
i
aa
ns
c
h
s
t
a
at
s
man
e
n
Portosegurot
eigenaardig kenmerk M n waarnemen kan.Hj
geleerde, geboren in 1818 te Sorocabo in leverde: pDeutsche Erzëhlungen (1815)'' schteGedichte(1816),,,- pgejstllche
Brazilië,ult een !esl
achtvan Duits
hen 00r- Vermi
.c
,spronq, wjdde zlch aan de beoefening der Spriiche des Angelus Silesius (1822)''
gesehledenis, trad vervolgens in staatsdienst,
Nverd 1id der Braziliaansche Académie, gevolm agtigde te Madrid daarna gezant te
sveenen en overleed aldaar den 3ostenJunj,

11Goethe in den Zeugnissen der M itlebenden

(1823)'', rBiographischeDenkmale (18241830, 5 dln; 3de druk, 1872, 10 dln)'',rZurGeschiehtschreibungundLitel
'atur(1833)''
,
irdigkeiten und vermischte SchrifrDenkwi

1878.Hj schreef:rMartin Alf
bnso de Souza
(1839)'-1- rllistoriageneraldoBrasil(1855)1',
que,pointsde 1'histoire
rExamen de quel
géographique du Bre
'zil (1858)'', - pAmerigo Vespucci, s0n caractère, ses écrits, sa
vie etses navigations (1865)', rNouvelles

-

Vespucci;novos estudos(1874)''.
V arnhagen von Ense (KarlAugust),
een Duitsch schrjverjgeboren den zlsten Februarj1785teDiisseldorf,ontvingzjneeerste
opleiding te Hamburg en studeerdete Berljn
en te Halle in degeneeskunde,wjsbegeerte

boldt an Varnhagen tafl. 1-5, 1860)'', XBriefe an eine Freunbin (1860)'',- prajebicher (dl 1- 14, 1861-1870)/',- pBrlef-

ten (1843-1846, 7 dln, terwjl dl8 en 9
uitgegeven zjn door zijne nichtIuudmLlla d#sin.j in 1859)'
',- rKarlMiillersLeben und
klelne Schriften (1847):', - en rschlichter
Vortrag an die Deutschen (1848)M.Na zjn

recherches sur 1es derniers voyagesdu navi- dood verschenen n0g door de zorg van Lwd'vBriefevon Alexanderv0n Humgateur Qorentin (1869)/9
, - en rAinda A. milla d :.:il.g.

en oude letteren.De voorlezingen van Sehle-

wechsel zwischen Varnhagen und Oelsner

(1865)'/,

rBriefe v0n Btâ
'gemannjMetter-

nich,Heine und Bettina von Arnim (1865)'',
XBriefe v0n Chamisso,Gneisenau,Haug-

gel,Ficlde,Wolf,t
gcAîeïdr-ccler en k
%tfens witz enz.(1867,2 d1n)'',- ensAusgewëblte
hadden er grooten invloed op zjne rigting. Schriften (1871- 1877,19 dln)''.- Varnhayen
Reeds in 1803 gaf hj met Cltamisso een Ondervond gedurende zjn leven den zegen1,Musenalmanach'' in het licht. In 1809 ver- rjken invloed van zjne voortreFeljkeechttrok hj uitTiibingennaarhetOostenrjksche genoote Rahel zzàfoze Friederike Zepïl,geleger en &çerd na den slag van Aspern t0t boren te Berljn in Junj 1771,eenezuster
XIV.
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van den dichterL%dwi.q AoserfLevin.Sedert Chr. consulj vertrok in 6 vöör Chr.a1s pro-

1806 verkeerdezj op verschillende druk be- consulnaar Syrië,wmqrhj een opstand der
zochteDuitschebadplaatsen,voortsteParjs, Israëlieten dempte, verkreeg in 6 na Chr.

Fr
ankfortaan deMain,Hamburg en Praaq, het opperbevelin Duitschland,maar werd in
en was door den band der toegenegenheld 9 na Chr.door de DuitschersonderArmLnLus
verbonden t0t 1813 met Aleœander von der
A tp
.
rfïfz,die in den slag bj Montmirailsneuvelde.Daarop omhelsde zj,t0teen Israëlietisch geslachtbehoorend deChristeljkegodsdiensten trad den 27stlnSeptember 1814 in

hethuweljk met Varnhagen,dien zj sedert
1807 kende,en overleed te Berljn den Tden
Maart1833.Uithareschrifteljkenalatenschap
verschenen:pRahel,ein Buch des Andenken
fiir ihre Freunde (1833;2de druk,1834,3
dln)'',- pGalleriev0n Bildnissen ausRahels
Umgang und Briefwechsel(1836,2 d1n)'',BrlefwechselmitDavid Veit(1861,2dln)'',
en pBriefFechselmitVarnhagen (18741875,6 dln)''.
Varro.Onderdezen naam vermelden wj:

in het Teutoburger W oud geslagen.In ver-

twjfeling stortte hj zich in zjn zwaard,en
de woorden van Jugwntw.
n.gvarus,geefmj
mjne legioenenweder''zjn een spreekwoord
geYiorden.

V âsârhely, 00k Vânârhely-kôldmegö of
Hôldmezö-FJ:JrA:I, Fenaamd, het grootste

marktvlek in Hongarjs,inhetcomitaatCsomgrad, aan het meer Hed en aan een kanaal,
dat verbonden is met de Theisz,heefteen
gymnasium ,veel veeteelt aanzienljke vee-

markten,tabaks- en wjnbouw en omstreeks
45000 inroners,meestProtestanten.
V asam (Giorgio),een Italiaangchschilder

en bouwmeester,geboren te Arezzo in 1512,
was een leerling van M oheleAngelo en een
M arcns n rdsfïl.
s Varro,een dergeleerdste gunsteling der familie &iMedx te Florence,
Romeinen,geboren in l16 teReateinhetland waar hj den 27sten Junj 1574 overleed.Als
der Sabjnen.Hj voerde in den zeeroovers- schilder washj slechtseen vaardignavolger
00r10g het bevel over de Grieksche vloot en van zjn beroemden leermeester.Grooterwas
omhelsde in den burgerkrjg de partj Van zjn talentalsbouwmeester.HjdeeddeUKZJ
Po
mC4/1.
:,zaaar schaarde zich vervolgensaan te Florence en de Abbadia deiCassinensite
de zpde van Caesar,die hem met hetopzigt Arezzoverrjzen?maarvooralmaaktehj zich
0Ver

zjnebibliotheek belastte.Op 7o-jarigen beroemd door zjne pvite de' piu eccellenti

ouderdom werd hj metzjn vriend Cleero in
ballingschap gezonden, maar keerde in de
dagen van Angltstv terug en overleed in 28.

pittori,scultoried architetti(1550enlaterl''.
V asco de G am a,zie Gama.
V asteland of continent noemt men die

Hj onderscheidde zich doorzjnealjemeene groote landen der Aarde!welke,schoon 00k
kennis,vooralop hetgebied van critlek,his- door water omgeven, nlet t0t de eilanden

torie, taalkunde en staathuishoudkund6;hj worden gerekend. E1k dervjfwerelddeelen
is de grootste Romeinsche polyhistor. Van heeftzjn vasteland en zjneeilanden,enhet
zjnetalrjkegeschriften bezittenwj,behalve vasteland van Europa en Azië vormtéén gekleine fragmenten, slechts 3 boeken pDe re
rustica'' en van dç (vexmoedeljk) 25 boeken
rDe lingua latina'' de boeken 4 tot9.O0k
heef'
t men fragmenten van eene eigenaardige
soort van hekeldichten, bekend onder den

heel.OmtrentçastelandsklLmaatraadplegemen

de afbeeldingen van beroemde mannen teverm enigvuldigen.
P%blins Ferdpfïl: Varro, een Romeinsch
dichter uit Atax in Gallië,zoodat hj den
naam droeg vanAtadnus.Hjleefde in82- 37
vöör Chr. en schreef:pDe bello Sequanico'',
XArgonautica''1 - XSaturae'', - en een

te w enden. Zulk vasten heeft op bepaalde

het artikel K limaat.

V asten noemt men in hetalgemeen ont-

houding van spjs, en op kerkeljk gebied
zulk eene onthouding met hetdoelom daarnaam van rsatura Varroniana''(00k psatura door de begeerljkheden des ligchaams te
Menippea'/).Zjne vljtwasechtergrooterdan onderdrukken,boetete doen,degodsdienstige
zjne naauwgezetheid.Voorts vermeldtmen, stemming te verhoogen,de goedkeuring van
dat hj eene methode heeftuitgevonden,om hetOpperwezen teverwerven ofzjntoornaf

sterrekundig werk.Van een en ander zjn
slechts fragmenten bekend.
V arus.Onderdezen naam vermeldenwj:
Publins Hffïl.: Varu , een aanhanger van
Pompqiu.Hj werd bj het uitbarsten van
den burgeroorlog (49vöôrChr.)doordekrjgslieden van Caesar uit Picenum verdreven,
nam de wjk naar Afrika en voerde na den
slag bj Pharsalushetbevelovereengedeelte
van de vlootvan Pompqiws.Na den slag bj
Thapsus ontsnapte hj naar Spanle en sneuveldein den slag bj Munda in 45.
Publigtn QvïlcfïDl.
v Varus,een zoon van
den voorgaande. Hj voerde gedurende den

tjden plaatsdoorzichtespenenvanallespjs
of van bepaalde soorten van spjs,bjv.van
dierljk voedsel, inzonderheid van vleesch.
Wj vinden reedssporen van ditgebruik bj
de oude Hindoes en Perzen, voorts bj de
Egyptenaren en Israëlieten,en hetis uit het
Heidendom en het Mozaïsmus overgegaan in

de Christeljke Kerk.Door de wetvan Mozes
is een volkomen vasten voorgeschreven op
den Grooten Verzoendag, en in onzen tjd

vasten de Israëlieten 0ok op de herinneringadagen der beideverwoestingen van Jerusalem

doorNe%eadnesaren doorTitus.Bj deGrieken was het vasten een bestanddeelvan de

mystériën en bj deRomeinen van de dienst
van Ceres.IndeoudeChristeljkeKerkstelde
men het vasten op vrjdag,a1sden dag des
ljdeny van ChrLntws, en deze dag is in de

W esterscheR.Katholieke Kerk een vastendag
gebleven, waarop men zich van vleesch en
burgeroorlog bevelin Afrika,werd in13vöör vet onthoudt, met uitzondering van het ge-

VASTEN- VATICAAN.
val, dat de eerBte Kerstdag op een vrjdag
valt. Daarbj komt in sommige bisdommen
de zaturdag als vastendag. O0k wordt de
viering van sommige heilige dagen door een
vastendag voorafgegaan. Voorts behooren de
drie dagen voor hetHemelvaartsfeest,alsmede
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zettingen vertoonen. Op het alofniet v00rkomen van vaatweefgel berust de verdeeling
der planten volgensDeoandollein vaatplanten
en eelplanten. Volkomen ontwikkelde vaten

bevatten lucht,maar in sommige tjdperken
nemen zj sappen op,wier 0m100p door de
de woensdagen,vrjdagen en zaturdagen in plantzj bevorderen.
den advent t0t de vastendagen. De grootste
Vater (Johann Severin),eenverdiensteljk
kring van vastendagen echterisdepassie-tjdj taalkundige, geboren den 27sten Mei 1771 te
vanAschdagt0tPaschenzeven wekendurende. Altenburg, studeerde te Jena en te Halle in
Alsdan wordt t0top den middag geene spjs de godgeleerdheid, werd in 1796 hoogleeraar
genuttigd en op woensdag,vrjdag en zatur- aan laatstgenoemde en in 1800 aan eerstgedag geen vleesch.Van Palmzondag t0t Pa- noemde universiteit, voorts in 1809 aan die
schenwordtalleenop eerstgenoemden da4het te Königsberg. In 1820 echter keerde hj
vasten voorbjgegaan. Inttlsschen verschlllen naarHalle terug en overleed aldaarden 16den
de gebruiken omtrent het vasten in de ver- Maart 1826.Van zjne geschriften vermelden
schillende bisdommen, terwjl bj ziekte, wj: een vervolg op den pMithridates van
zwaren arbeid, het inwonen bj andersden- Adelung (1809-1817,2 dln)'',- yHandbuch
kenden enz.dispensatie kan worden verleend. der hebrâischen,syrischen,chaldâlschen und
De Grieksche Kerk heeftviergroote tjdper- arabischen Grammatik (1801)''t- en nLiteken van vasten,nameljk vöörKerstmis(15 ratur der Grammatiken,Lexika und W örterNovember t0t 24 December), de Groote sammlungen allçr Sprachen der Erde (18159
Vasten vöör PaBchen,beginnende metmaan- 2dedrl!k,1847)M.
dag na Sexagesimaj - van maandag na
V atlcaan. Omtrenthet gebouw van dien
Pinkster gedurende zoovele dagen als verloo- naam raadplege men het artikel Rome)hier

pen zjn tusschen Paschen en den 3denMei, bepalen wj 0ns bj de vermelding van het

en de vasten tereere van M ariavan 1 t0t daarnaar genoemde Vatoaanseke &seiIie.Het
15 Augustus.O0k deMohammedanenbeschou- werd a1s de twintigste algemeene.kerkvergawen het vasten alseen verdiensteljk werk, dering van den 8sten December 1869 t0tden
hetwelk in Maand Ramadan bepaald is voor- zosten Odober 1810 gehouden en diende om
geschreven. Men kan over de doelmatigheid doordevaststelling derPauseljkeonfeilbaarV&n het vasten verschillend oordeelen. Het heid de kroon te zetten op heteeuwenoude
heeftechtereenezeertwjfelachtigestrekking, gebouw der R.Katholieke kerk.In denzelfwanneer men het enkel in acht neemt a1s den tjd,toen de wereldljke magtvan den
eene kerkeljke verordening en hetgemisvan Paus ten evolge van 1en Duitsch-Franschen
een stuk vleesch door een schotelkeurigen O0r10g ineén zonk, kwam de geestel/kheid
visch ruimschootsvergoedt.
in het Vaticaan bjeen,om aan hetkerkeljk
De vastenanond is de avond vöôr den aan- gezag van den Paus nieuw en steun te verleevangvan den vastentjd,dedagvô6rAschdag, nen.Toen de condliën mislukten,in de 15de
de 47ste vôör het Paaschfeest.Daaronder be- eeuw terhervorming derKerkbjeengeroepen,
grjptmen echtergewoonljk 00k de daaraan bleef de onbeperkte heerschappj Van den
voorafgaandedagen,aancarnavalsvermakeljk- Paus op het gebied der kerkleer eene uitge-

maakte zàak.Toch behoorde het t0t de geVaten heeftmen in hetdierljk ligchaam liefkoosde denkbeelden van Piu JX , dat
en indeplanten.Omtrent deeersten raadplege deze heers
chappj og kerkregteljke gronden

heden gewjd.

m en de artikelen H art en aderen en W ater- moestworden bevestlgd.Sedert1864 wasbj

rgfes.D8plantenvaten ztjn doorloopendebui- hem het plau t0t rjyheid gekomen,t0tdat
zen, ontstaan uit overlangsche cellenreeksen, einde een Condlie bpeen te roepen.De uitwier tusschenschotten zjn opgeslorpt,terwjl schrjvingsbrief van 29 Junj 1868 bevatte
tevens de w anden dier vaten eene eigenaar- een zeer onbepaald programm a,m aarde Jedigeverandering ondergaan.Men heeftnameljk zuïeten gaven daarvan in de pciviltà cattonp'
waalvaten, bestaande uitregts oflinks ge- lica''eene onbewimpelde verklaring.De genew ondene spiralen en vooral in de bladnerven zing van het groote wereldbederf nameljk
van de roosgemakkeljk waar tenemen,- zou geschieden door de bekrachtiging van
ringvaten, die door verdikte ringen worden den psyllabuB''van 8 December 1864,door

uitgespannen, bjv.in de stengeldeelen der de ligchameljke hemelvaart van Mar%a t0t
balseminen, - netraten, die ontstaan als de een leerstuk te verhelen en vooral door de
spiraaldraad der verdikkingsgelaag breed en vaststelling derpauseljkeonfeilbaarheid.Dat

in vele takken verdeeld is,- ie8treepte'tu- daardoor de betrekking tusschen Kerk en
ten,bj welke deruimten,nietdoorde ver- Staat van het gebied van hetmoderne regt
dikkingslagen bedekt, spleetvormig zjn en weder tût dat der middeneeuwsche tbeorie,
00k welin scheeve rjen boven elkanderlig- zooals die doorGregori%sFff,Innoeenti%'N f,

gen, zoodat zj trapvormige vaten doen ont- Bonifaeins VIII en Paulu JF verkondig;
atxn,
n, - gesti
ppelde rlfdl,waarbj de ver- was, z0u worden teruggebragt,baarde aan

dikkingslagen, met uitzondering van min of de Mogendheden, in weerwil van de circumeer ronde plaatsen, den geheelen celwand laire van 9 April1869 van den BejerBchen
bekleeden, - en rozenkransvormige rcfel, ministervon AOAeIIOAe,weinig zorg.Zj verwanneer zj insnoeringen en bt
likvormige uit- söhansten zich achter haar vertrouwen op
9*
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VATICAAN- VAUCLUSE.

het gezond verstand en hetwelbegrepen zelf- de een vôör de ander na aan de besluiten
belang der bisschoppen, die in Duitschland, van het Concilie te onderwerpen.Zoodoende

in de Oostenrjksch-Hongaarsche monarchie stemden bj de vierde openbare zitting den
en in Frankrjk over hetgeheelweinig ge- 18den.Ju1j 552vaderenvo
'ôrdeonfbilbaarheid
neigdheid aan den dag legden,om ten believe

en slechtstwee ertegen,zoodathetverlangde

vandePauseljkealmagtzich eeneverkorting leerstuk naareisch vastgesteld en eeneverlentegetroostenvan hunnealoudebisschoppeljke ging van hetConcilie overbodig was.
regten. Maar de toekomst van het C0n-

Vattel (Emrich von), een verdiensteljk

ciliebeloofdereedsdadeljk bj dezamenstel- scbrjver,geboren den 25sten Augustus 1714
ling nietveelgoeds.De Grieken,Protestanten
en andere niet-R.Katholieken,doorden Paus
uitgenoodigd, om t0t de alleenzaligmakende
schaapskooi van Petrus terug te keeren,
schitterden doorhunne afwezigheid.Van 1037
praelaten, bevoegd om aan de kerkvergadering deel te nem en,w aren 719 opgekomen,

te Couvet in Neuchâtel, werd in 1758 geheimraad in dienst van den Keurvorst van
Saksen en overleed den zosten December 1767

op eene reis te Neuchâtel.Hj bewoog zich
vooral op het gebied der wjsbegeerte van
hetregt en verwierfgrooten roem doorzjn

werk:pDroitdes gens ou principes de la l0i

wier aantal in Januarj 1870 t0t 764 was naturelle appliqués à la conduite etaux afaangegroeid. Onder deze bevonden zich 276 faires desnationsetdessouverains(1758,2
Italianen, nagenoeg allen blinde volgelingen dlnl'' waarin hjdebeginselenvanhetgezond
van den Paus!- en datzelfde gold van 83 verstand en van de verlichting in toepassing
Aziaten,14 Atrikanen en 13 Australiërs.Het brengtop de staatkunde.
Concilie telde slechts 19 Dtlitsche leden,48
Vauban (8ebastian le Prêtre de), een
Oostenrjksch-Hongaarsche en 84 Fransche, uitstekend vestingbouwkundige, geboren den
en 00k van deze schaarden zich velen aan 16den Mei1633 teSt.Léyerde Fougereti
n

de zjde der Pauseljke partj.Deze laatste
bragt terstond een verzoekschrift aan den
Heiligen Vaderin 0m100p,waarinhjverzocht
werd te verklaren,dat de R.Katholiekeleer
vrjwasvan aliedwalingen;hettelde eerlang
410 onderteekeningen. Een adres in tegenovergestelden geestvonderslechts137,terwjl

Bourgondië,nam op l7-jarlgen leeftjd dienst
in hetSpaansche leger,hetwelk in die dagen

onder Condl tegen Frankrjk vocht,voegde

zich in 1653a1sOëcierderqeniebjdeFransche armee,bestuurde reeds ln 1658 de belegeringen van Grevelinyen,Yperen en Ouden-

aerde en noodzaakte ln 1667 onderscheidene
zelfs deze kleine minderheid het volstrekt Belgische vestingen t0t capitulatie.Inmiddels
nieteenswasom trenthetstandpunt,vanw aar en o0kna denVredevanNjmegenverbeterde
men de onfeilbaarheid moest bestrjden. De en vernieuwde hj onderscheidene vestingen.
meesten toch wilden zich nietverzetten tegen 00k bouwde hj desluisteGrevelingen,de
het beginsel,maar rekenden het verzoek der haven van Toulon en middelltjk hetKanaal

meerderheid ontjdig.Onderzulkeomstandig- van Langcedoc.In 1669werd hj inspecteurheden was de zegepraal der onfeilbaarheids- generaal van alle Fransche vestingen en vermannen slechts een vraagstuk van eenig ge- kreeg in 1703 den maarschalksstaf.Hj overduld. Reeds den zlsten Januarj waagde men leedden 13denMaart1707.Vanzjnegeschriften
het, een rontwerp der leerstellige constitutie vermelden wj: r'
rraité de l'attaque et de la
omtrent de Kerk van Christus''ayn debj- défense des places (1737,2 d1n;nieuwedruk,
ééngekomene Vaderen mede te dehlen, het- 1829)'')- pr
laraité desmines(1737 en laterl''1
welk de bedoeling der Curie in een duideljk - en rprojetd'
une dîmeroyale(1707;nieuwe
licht plaatste.Toen het in w eerwilvan alle ui
tgave 1843)''
. Zjne rMémoires militaires''
maatregelen van voorzigtigheid wereldkundig zjn in 1847 uitgegeven door FcrJ.
werd. kwam er eenige opschudding onder
Vaueanson (Jacques de),een bekwaam
de Mogendheden, maar het uitbarsten van
den O0rl0g benam de gelegenheid,elkander
daarover te verstaan. D e Curie had tevens

werktuigkundigej geboren te Grenoble den

24sten Februarj 1709,vervaardigde onderscheidenevermaardeautomaten,waarmedehj
van harezjdedengang derzakenbespoedigd zich in 1738 naar Parjsbegaf.Tn 1741 werd
door eene nieuwe regeling, die den invloed hj Koninkl
jk insyecteur der zjdefabrieken
der minderheid verlamde,en daarna werd op en later pensionarls der Académie van W eden 6den Maart aan het Concilie hetartikel tenschappen te Parjs, waar hj den zlsten

voorgelegd,datdePausinzaken vangeloofs- November1782overleed.In 1738gafhjeene

en zedeleer nietkan dwalen.Na eenlgewj- beschrjving van het mechanismus van zjn
zigingen van redactie werd den 24sten April Quitspeler.O0k schreefhj:rconstructiond'un
de bepaling omtrent hetR.Katholieke geloof nouveau tour à fler la soie descocons (1749,
en den 13den Julj de bepaling omtrent de 1770! 1773)'', - pconstruction de nouveaux
Kerk van Christwgaangenomen,- de eerste moullns a organsinpr 1es soies (1751),,,- en
eenstemm ig en de tweede met451 goedkeu-

Description d'
unegruenouvelle(1763)''.O0k

rende tegen 62 voorwaardeljk goedkeurende vervaardiyde hj drjfriemen en vond eene
en 88 afkeurende stemm en. Toen zonk den weefm achlne uit, welke door Jaegward door
tegenstanders de m oed in de schoenen en eenewjziging t0tvolkomenheidwerdgebragt.
het schrikbeeld eener dreigende scheuring Zjne verzameling van machines en modellen
verlamde hunne laatste krachten.Zj verlieten w as de grondslag voor het Conservatoire des
Rome, niet om verzetaan te teekenen tegen arts et metiers.
àet hun aangedaan geweld, maar om zich
V aucluse, een departementin hetzuid-

VAUCLUSE- VAUGUELIN.

oosten van Frankrjk,bestaatuithetgraaf-

schap Venaissin,hetprinsdom Orange en een
gedeelte van Provence, is doûr de departementen Drôme, Basses-Alpes, Bouches du
Rhône en Gard omgeven,en telt op 64,43 D
geogr.mj1omstreeks260000 inwoners,onder
welke zich 5000 Protestanten bevinden.Men
heeft er eene bergstreek metden Mont Ven-
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gewoonljk liederen bevatten,op bekende

of gemakkeljke zangwjzen gesteld en toe-

passeljk op den gangvan hetstuk,maarzj
wjkt ook wedervan hetzangspelaf,doordien
dit laatste veelalgevoelvolen roerend,doch
de vaudeville koddig,geestig en bjtend is.
Voo1'ts heeft men de dramevaudeville, e0médie-vaudeville en folie-vaudeville als even-

toux (1912 Ned.elhoog) en de vlakten van zooveleverscheidenheden.Te Parjs bestaan
de Rhône en de Durance, welke methare onderscheidene schouwburgen voorvaudevilles
zjrivieren en kanalen den grond besproejen. (Gymnase, Vaudeville, Théâtre du Palais
H et klimaat is er gezond,en de lente ver- Royal, Variétés enz.),en vooral Reribeheeft

schjnt er zeer vroeg.De bodem iserzeer een grootaantalvaudevilles geschreven.
onpeljk van hoogte en dus00k van gesteld- Vaudoncourt(GuillaumedelpeenFransch
held,maarin het algemeen zeer vruchtbaax, generaal en verdiensteljk schrjver,geboren
inzonderheid langs de rivieren.De bouw lan- te W eenen den Q4sten September 1772,ontden beslaan er 158000,de hooilanden 6000, ving zjneOpleiding teBerljn enParjs,nam
de wjngaarden 28000,de bosschen 68000en hier dienst bj de infanterie en ontving in
de heide- en weilanden 70000 Ned.bunder. 1797 van Bonaparte de benoeming t0t bevelIn de vlakten groetjen erdruiven,oljven, hebber der artillerie in deCis-Alpjnsche Rezuidvruchten, moerbeziën enz.,en op hooger
gelegen plaatsen zietmen tarwe,haver,maïs,
gierst,meekrap,aardappelen enkaardedistelen.
In de bergstreek heef
tmenyrachtigebosschen
en groenlanden. Het vee ls er middelmatig
van deugd,maar wild vindt men er in over-

publiek.Na den staatsgreep van 18 Brumaire

werd hj geplaatst btJden generalen stafen
in 1800 benoemd t0t kolonel.In 1801 werd
hj opperbevelhebber der artilleriein deItaliaansche Republiek en in 1805 streed hj
dapper Onder M assena aan de Brenta en de
vloed.Hetrjk derdelfstoFen leverterjzer- Tagliamento.In 1809 verkreeghj een komerts, bruinkolen, koper en bouwsteen. T0t mando in Tyrol,nam in 1812 onder Xugène
de belangrjkstebedrjven behooren er:land- deelaan den Russischen veldtogt,maar werd
en wjnbouw ,zjdeteelt,njverheidenhandel. op den terugtogt ziek te W ilna en vielin
De njverheid bepaalt er zich vooraltothet handen der Russen.In 1814 keerdehj naar
winnen van zjde,hetbereidenvan meekrap, Frankrjk terug en trad in dienstder.
Bowrhet vervaardigen van papier,hetspinnen en bons.Gedurende de H onderd Dagen benoemde
weven van wol,het sortéren van kaardedis- N apoleon hem tot inspecteur der Nationale

telen,hetmaken van machines,loojerj,het Gardein den Elzas?zoodathj na den tweevervaardigen van fayence, kaarsen, zeepj den va1vanhetKelzerrjk devlugtnam.Van
hoeden enz-, het stoken van brandewjn en Miinchen,waarhjeenewjkplaatsgevonden
hetbrouwen van bier.Despoorweg van Lyon had, begafhj zich naar Piémont(1821)en
naarMarseille looptlangsdewesteljkegren- was er korten tjd opperbevelhebber van het
zen van het departementen zendtzjtakken constitutionéle leger, waarop hj zich 0V0r
uit van Sorguesnaar Carpentrasen vanAvig- Spanje naar Engeland begaf.In 1825 echter
n0n naar Pertuis.Het departement bezit een keerde hj naarFrankrjk terug zondereene
lycéum en viergemeenteljkecollèges,alsmede plaats te erlangen bj het legeren overleed
een drietal middelbare seholen; het is in 4 te Passy bj Parjs den QdenMei1845.Van
arrondissementen verdeeld en heeft Avignon zjne gescbriften noemen wtj: rHistoire des
tot hoûfdstad.
campagnes d'Annibal en Italie (1812, 3 dln
Hetdorp Vaueluse (Vallisclausa),waaraan metatlasl/',- rMémoires pour servirà l'hishet departement zjn naam ontleent,ligt in toire de la campagne de Russie en 1812(1815,
het arrondissement Avignon in een w oest en metatl
asl'',- rllistoiredescampagnesd'Italie
rotsachtig dalderevenzoo renoemdebergke- en 1803 et 1804 (1817jmet atlasl'',- rllisten, heeft500 inwoners en ls vermaard door toire de la guerre des Françaisen Allemagne
het vertoef van Petrarea,die er de bekoor- en 1813 (1819,metatl
asl'',- rHistoiredes

ljkheid der omstreken in sonetten verheer- campagnes de 1814 et 1815 en France (1826,
ljkte. Tn zjne nabjheid ruischt defontein 5 dln)'',- en rllistoire politiqne etmilitaire
van Vaucluse,de bron der Sorgues.Nietver du prince Eugène, vice-roi d'Italie (1827,
vandaar heeftmen in 1809 een gedenkteeken 3 d1n)'
'.
ter eere de! grooten dichtersdoen verrjzen. V auguelin (Louis Nicolas),een uitsteV audevllle is de naam van eene soort kend Fransch scheikundige,geboren teHebervan tooneelspel met gezang en begeleiding

t0t in Normandië den 16den Mei 1793,werd

van Orkest.Zj ontstondte Parjsin denaan- in 1:91 lid derFransche Académie en in 1793
vang der 18de eeuw en ontleende dien naam leeraar aan de école des mines en aan de poaan ligtzinnige liederenjdie daarin voorkwa- lytechnische sehool,eindeljk in 1811 hoogmen en afkomstig waren uithetVaudeVire, leeraaraan dehoogeschoolteParjs,en overeen dal, waar de vermaarde voller Basselin leed den 14denNovember 1830.Hj ontdekte
ze tot vermaak zjner tjdgenooten vervaar- hetchromium en hetberyllium ,hetkinazuur,
digdo. De vaudeville kom t daarin overeen hetcyanzuur enz.,vond hetureum indeblaasmet heteigenli
jke zangspel,dat beide - en steenen en in de urine, en volbragt voorts
hierin onderscheiden zj zieh van de operette talrjkemerkwaardigeonderzoekingen,diehj
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in onderscheidene tjdschriften,inzonderheid 1861 nederlegde.Thans is hj oppercurator
in de pAnnales de chimie'',mededeelde.
der Hervormde Kerk in het district aan deze
Vautier (Benjamin),eenuitstekendgenre- zjde van den Theisz.
schilder, geboren den 24sten April 1829 te
Vaynes van Brakell (Jhr.Reinhardt
Morges in Waadtland, ontvins zjne eerste Godfrled Benjamin de),geborenop denhuize
opleiding te Genève, vertrok ln 1850 naar rde Plack'
'(gemeenteBemmel)denzdenMaart
D'
lisseldorf en toefde vervolgens een jaar 1801j vertrok in 1818 a1sgenie-oëder naar
te Parjs, waarop hj zicb te Diisseldorf Indië, klom er op t0t kolonel-diredeur en
vestigde. De Koning van Pruissen verleende kommandantvan de genie,werd in 1857 gehem den titelvan professorjen hj is1id der pensioneerd en vestigdezich te Arnhem $waar
académiën te Berljn, W eenen, Miinchen, hj den Q7sten December 1862 overleed.Hj
Antwerpen en Amsterdam , ridder van ver- schreef: rDe verdediginç van Nederlandsch
schillende orden en bezitter van onderschei- lndië (1859,3 stukkenl'',- rEindbeschoudenetentoonstellinysmedailles.Hjbehoortt0t wing en proeve van een stelselvan verdedide beste genreschllders van onzen tjd.Zjne ging(1860)'',- rGeen doorbrakenmeer,enz.
teekening is meesterljk,zjnekarakteristiek (1861)'', - rW erken bj de beslissing van
keurig,edelen we1eens humoristisch,zjn het Indischevraagstuk (1862)'',- ypalissy's
colorlet eenvoudig en de uitvoering zeer zorg- kunstbronnen in Neerlands woestjnen enz.
vuldig.Hj behandeltmeestaltafereelenuithet (1862)',- enpAmsterdam wedereenezeestad,
leven der landlieden in Zwitserland en het enz.(1862)''.- Ztin broederJhr.HenriJean
Schwarzwald, en vele zjner stukken zjn Leopold Thlodore de Flt
p e: van lrakell,
door de graveernaald al
qemeen bekend ge- werd in 1860 gepensioneerd als kapitein ter
worden.O0k ishj metultstekend gevolg als Zee bj de Nederlandsche marine,vestigde
illustrator w erkzaam . Van zjne stukken in zich te Arnhem !en schreef:pzestien reizen.
olieverf noemen wj:pDe eerste dansles(in Herinneringen u1teen 4ojarige loopbaan bj
het muséum te Berljnl'',- rllet ljkmaal de M arine, opgedragen aan Z. K. H .Prins
(in hetmuséum W allraf-RichartzteKeulenl''
, Hendrik derNederlanden (1870).
enis'' - pDe boer en de m aV azal, zie Leenstelsel.
rDe begraf
kelaar''1 - DDe huweljksreis'')- en pDe V ecellio (Tiziano), gewoonljk Titéaan

gemeenteraadsvergadering''.
geheeten, het hoofd der Venetiaansche schilVauxhall,denaam eenervoormaligeuit- derschool en geboren in 1477 te Cadore in
spanningsplaats te Londen bj de Vauxhall- Friaal, vertrok als knaap naar Venetië,om
b
rug,werd nietlanqnadeRestauratie(1660) zich Op de schilderkunst t0e te leggen.T0t
geopend, bereikte ln het midden der 18de zjneleermeestersbehoordendemozaïekschilder
eeuw het toppunt van bloeia1s vereenigings- Zneeato en Gentile Wdllili; 00k de werken
punt der aanzienljken en werd in 1835 ge- van Palma FdccMoen Giorgionehaddengrooten
sloten.Later vond men op die plek de Cre- invloed 0g zjne ri
gting, terwjl hj teven:
morne-gardens,in 1878 verdwenen.De naam jverig sehllderdenaardenatuur.Hjvervaar-

Vauxhallis vermoedeljk afkomstig van een digde omstreeks hetJaar 1507 met Giorgione

aldaar gelegen buitengoed,Fawkeshallgehee- de thans verdwenen fresco's in hetFondaco
ten, of van eene weduwe Jane Fcvz,die er deiTedeschite Venetië,in 1511 met Campagin 1615 grondeigendom bezat.0ok in andere nola die in de Scuola delSanto te Padua en
steden heeftmen dergeljke uitspanningsplaat- vervolgens te Vicenza,maar keerde in 1512

sen of o0k dergeljkevereenigingen metden terug naar Venetië. Nadat hj het aanbodj
naam van Vauxhallbestem peld.
om in dienst te treden van Leo X ,van de
Vay (Nicolaas, baron), een Hongaarsch hand gewezen had,begafhj zich in dievan
staatsman, geboren den 29sten April1801 te den stedeljken raad. Later knoopte hj beAlsö-zsolcza in hetComitaat Borsod,genoot trekkingenaanmetAl
fonso'
/
lclFerrara,zoodat
eenevoortreFeljkeopvoedingenstudeerdeaan hj in 1516 derwaartsreisdeen erdiensporde universiteiten aan depolytechnischeschool tret,derAanbiddingvanVenus''(beidethans
teW eenen.Alsaanhangerderregéringspartj te Madrld.), alsmede:t?ïHet Bacchanaal''/ bekleedde hj vöör 1848verschillendebelang- rBacchus en Ariadne enz. schilderdr. Te
rjke betrekkingen en werd in laatstgenoemd Ferrara8l00thj 0ok vriendschapmetAr%osto,
Jaar Koninkljk commissarisin Siebenbiirgen. wiens portret hj meerdan eenmaalvervaarHetambtvan gouverneurvanHongarje,hem digde.Voortsschilderdehj voorIkderi
govan
in 1850 door de regéring aangeboden,wees M antua eene pGraiegging'',thans te Parjs.
hj metverontwaardigingvan dehand,en hj In 1526schiep hj zjn meesterstuk!derMawerd in 1852 ter dood veroordeeld,metver- donna van het Huis Peyaro'' ln Santa
lies van zjne goederen.Intusschen ontving Maria dei Frari te Venetië.In 1527 werd
hj na eene korte gevangenschap genade,en hj bekend met Piltro Hrefiwo en vervaarzjne bezittingen werden teruggegeven aan digde diens portret voor Ikderigo Gonzaga.
zjne kinderen.Geruimen tjd leefdehj amb- In 1530leverdehjzjn ppetrusMartyr''voor
teloos,zonder zich metopenbare aangelegen- San Giovanni e Paolo, in 1867 eene prooi
heden te bemoejen,maar in 1859 trad htJ
'op der vlammen geworden, en in 1532 vertrok
om de regten derProtestantsche Kerk in Hon- hj op last van Federlgo Gonzaga naar Bogarje te verdedigen en zag zich in 1860 be- logna,waar zich keizer Karel F bevond,
noemd t0t Hofkanselier van het koningrjk wlens portret hj t0t tweemaal t0e verHongarje, welke betrekking hj echter in vMrdigde.Hj zag zich daarop benoemd tot
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Hn
flchilderdes Keizers,t0t gruf van :et noordwesten van Miinster ontspringtj d00r
palels van Lateraan en t0t rldder van den Hannover loopt, ten zuiden van Koevorden
Goudeh Spoor.Daarna schilderdehjdepor- deNederlandscheprovincieoverjsselbereikt!
tretten van Frans I en Isabella d'Wdfe,ver- de Regge opneemt en zich tusschen Hasselt
volgensdatzjnerbeminde(thansin hetBel- en Zwolle vereenigtmet hetZwarte W ater.
vedère te W eenen),endaarna dievan Eleo- V eda noemen de Indiërs het oudste genore Goszlgg en van haren gemaalFraneeseo deelte hunner letterkunde,hetwelk zich door

A A1 (in deUëzjte Florence).Eenpatent, taal en inhoud aanmerkeljk van het latere
hem door den Raad van Venetië verleend, onderscheidt.De Veda (W etenBchap)bestyat
werd hem ontnomen en aan Pordenone toege- uitdrietrappen,deMantra(godsdienst),Br#Akend,waarop hj denpslagbj Cadore''schil- mana (godgeleerdheid) en Soetra (draad of
derde, van w elken alleen de gravure van pand),Felkemenin devierdeelenderVeda,
Fontana is bewaard gebleven.Na den dood Rzk,sJz4cl,Jadsjoes en Atltqrwan,telkens
van Pordenone (1539) kreeg hj zjn patent terugvindt. De Mantra,o0k Samhitâ (verzaterug, en K- el F riep hem in 1541 naar meling)geheeten,hetoudste deel,bevat lofMilaan.In 1542 vertrokhjnaarRome,waar zangen en spreuken,metofzonderbetrekking
hj op luisterrjke wjze ontvangen werd en op godsdienstige plegtigheden, en sommige
het portret
van paus Panlun III schilderde, daarvap zjn afk- stlg uitoverouden tjd.ln
:@
alsmede ZPn0 beroemde 2yDanaë'', thans te

Napels.Op zjne terugrels naarVenetiëbezocht hj Florence,en in dien tjd vervaardigde hj zjnebevallige pLavinia''. In 1548
riep KarelF hem naarAugsburg,waarhj
portretten schilderde van den Keizer.W eldra
keerde hjterug naarVenetië,maarwerd in

de Brahmana vindt men een zeker verband
van de oFerliederen met de oferanden en
deze vormen de oudste bron voor de kennis

der godsdienstigeceremoniën,terwjlzj 00k
taalkundige verklaringen, legenden en leerstellige beschouwingen bevatten.Zjbehooren
t0teen tjdperk vanOvergangenverkondigen
1550 nogmaals naar Augsburg geroepen!om de gevoelensvan verschillendescholen.Intuser het portret van Phili
ps 11 van Spanle te schen zjn slechtsdrieBrâhmanabewaardgeschilderen,terwjlhjo0k nazjneterugkomst bleven,welke totde heerschendescholen bete Venetiëvoor dezen Koningwerkzaam bleef. hoorden.I)e eerste pogingen t0t hetopmaken
In 1566 werd hj lid der Académie teF10- van een wjsgeerig stelselvindtmen in drie
rence en stierf te Venetië aan de pest den gedeelten der Brâhmana,welke den afzondyrzisten Augustus1576 in nagenoeg loojarigen ljken naam van oepanisjaddragen.DeBrn
ahouderdom.Hetrealismus derVenetianen,door mana-letterkunde heet men o0k welQroeti
deVlaamschesehoolbevorderd,bereiktezjn (&ehoor),datwi1zeggen een onderwerp van
toppunt in Titiaan.Men moetbj hem het voordragt,eene leer.De Soetraeindeljk 0mideale van Rafaèl en Miekele Angelo niet vatten een stelselmatig geheelvan de kerkezoeken en hunne corredheid van teekening ljke,uitlegkundigeenovergeleverdestellingen
evenminjmaarbj behoeftin geniegeenszins der Brâhmanen en onderscheiden zich door
voor hen ondertedoen.Hj isdevoortreFe- eene ongemeene bondigheid en beknoptheid.
ljkste Italiaansche colorist en verstnnd de Menheeftde Kalpa-soetra ofQraoeta-soetra,
kunst,aan zjne fguren een edelen stempel die enkelover oFerplegtigheden handelenjde
te geven.Er isin hetalgemeen ietsrustigs, Grihja-soetra,welkedehuiseljkeplegtigheden
ietsvreedzaam in zjnekunstgewrochten.In- bj geboorte, hureljkj dood en begrafenis
tusschen kon hj zich niet onttrekken aan omvattenendePratiçakhja-soetra,welkezich
den invloed der Italiaansche school,en tus- tot de liederen en de uitspraak der w oorden
schen zjne laatste stukken,zooals:pchristus bepalen. W jders heeft men een aantal uitmet dedoorneekroon (teMi
inchenl''en zjne legkundigegeschriften,zooalsdeAnoekramanî,
veel vroegere, zooals: pDe schatpenning (te verhandelingenoverdichters,versmatenenggdDresdenl'',bestaat een grootonderscheid.In hepen vanafzonderljkeliederen,- deltihasa
zjne latere stukken ismeergloed en leven. en Poerâna metsagen over hetontstun der
ve
rs
c
hi
l
l
e
nde
vo
rme
n
van
eer
edi
ens
t
,
de
NiZjne historiestukken hebbenietsportretachoe ofverklaringen vanëuisterewoorden,
tigs,doch daaronderzjn er,dietotdevoor- ghant
treleljkste voortbrengselen derkunstbehoo- - en de Niroekti(uitlegging),eenboek van
ren.Uitmuntend zjn bovenalzjnevoorstel- taalkundigen inhoud.
De Samhitâ der Rigvedabevatde liederen,
lingen van het Venetiaansche leven.O0k als
landschapschilder heefthj veelschoonsgele- welke de Indiërs uithunne woonsteden aan
verd,vooralwegenszjnedichterljkeopvat- de Indus medebragten, terwjl hare oudste
ting,zoodat Pousin en ClaudeZprrcil eigen- hymnen opklim men t0t in de 15de eeuw vöôr
ljk op zjneschoudersstaan.Kunstgewrochten Chr.Zj isverdeeld in 10 Mandala (Kringen)
van Titiaan vindt men in de eerste plaats te met1017lof
zangen (Soekta)in 10580 verzen
Venetië,voorts te Madrid,in hetLouvre,te (RitsJ).Deafzonderljke Mandala wordenaan
ve
rs
c
hi
l
l
e
nde
vervaardigerstoegekend,enalleen
Dresden,te W eenen enz.
V echt (De) is de naam van een paar de eerste en laatste bevatten liederen van
kleine rivieren in Nederland, vooreerst van di
chters (RisJi)van verschillende geslachten.
een arm van de Rjn in Utrecht,waarhj In deonderscheideneMandalazjndehymnen
zich noordwaartswendt,om zich bj Muiden gerangschikt naar de godheden, welke zj
uit te storten in de Zuiderzee,- en van de verheerljken,vooreerstàgni,dan Indraenz.
overjaselsche Vecht, die in W estfalen ten Het9deboek bevatenkelliederen,gewijdaan
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Soma. De verzen der Rigveda behelzen de
oudste berigten over de geschiedkundige en

maatschappeljkebetrekkingen derIndiërsen
zjn van hethoogstebelang voordemythologie der Indo-Germanen,terwjl hunne taal
veelouder is dan het gewone Sanskriet.Men
hqeftdaaropeenbelangrjkencommentaar,van
R'
ajana uitde 14deeeuw.- Totde Rîk behooren het rAitarela-Brâhmana (uitgegeven
door S aug in 1863.2dl
nl''en hetroanktraJana-Brâhmana'' - en van de Soetra het

râçvalâjana-soetra (in de sBibliothecaIndia''
van 1864-1874)''en hetçankhâjana-sqetra,
benevens de zeer belangrjke pprâticn
akhjaSoetravan Qaunaka(uitqegeven doorRegnier,

ongetwjfeld is zj na dien tjd
. onveranderd
aan de nakomelingschap overgeleverd. O0k
nu n0g vindt men Brahmanen,die eene ge-

heele Veda (Samhitâ,Brâhmana en Soetra)
van buiten kennen en alzoo eenewandelende

boekerj vormen.Ook dewjzevanvoordragt
is tot in de kleinste bjzondexheden getrouw
overgeleverd?en verschillendegeleerdenhebben
zich in de Jongste Jaren met vruchtaan de
verklarinq derVeda-letterkundegewjd.
Vedellus (Nic0laas), een verdiensteljk
godgeleerde,geboren in 1596te Hegenhausen
in de Pfalz,studeerde teHeidelberg,verkreeg

erin 1617 het doetoraat in dewjsbegeerte
en begaf zich vervolgens naarGenève,waar

1857- 1858)''.De Samhlta der Samaveda is hj eerlang t0t hoogleeraar werd benoemd.
eene bloemlezing uitdie derRigveda en levert Nadat hj eenedergeljke betrekking te Laude verzen,Kelkebjdeoferandenaan k%oma sanne had van de hand gewezen,wer; hj
werden gezongen.Sâman beteekenteen naar
zauziek gecadenceerd vers,en iederritsjkan
in een onbepaald aantal sâman veranderd
worden. Van de 1810 verzen van de Sâma-

in 1630 Fofessor in de godgeleerdheid en in
de Hebreeuwsche taal te Deventer, en in
1639 in de wjsbegeerte te Franeker,Y7aar

hj zjn ambt aanvaardde meteeneredevoeveda zjn slechts 78 nietin deRîk-samhitâ ring:,!De concordia Mosis et Araonis''
.Hj
in de overleed aldaar reeds den 26sten September
Sj
o
genomeni,
enelal
deouder
lezingdad
ve
rzen
amaveda
sVe
ner
die
der
Rigveda 1642.Hj was eenonverdraagzametegenstan(
uit6egeven doorBentey in 1848,2 dln).T0t der der Remonstranten en heeft eene reeks
deSamavedabehooren:het

DTandja-Brâhmana'
'1 van godgeleerde geschriften in het lichtg00ok ppantslawinç
a''geheeten,- hetrSjad- zonden.
'' -

V ederdistel, zie C%@rs%#, .
Vederen behooren t0tde kenmerken der
de pAnoepadasoetra'
',- de pNidânasoe- vogels en bestaan voor het uitwendige uit
tra'' - de ppoesjpasoetra''enz.De rlads. twee deelen,de schachten de vaan.Aan de
Joerveda''bevat dichterljke spreuken en uit- eerste onderscheidtmen de spoel,eene ronde,

winça-Brâhmana ,

voortsdeSortraisvan

Maçaka''
,- pluâtjâlana''
,- pDrahjâjana''
-

s
praken in proza voordeqezamenljke pleg- doorschjnende, holle, hoornachtige buis en
tigheid der oleranden en ls verdeeld in de de eigenljke schacht,zamengesteld uit een
,1Zrarte Jadsjoerveda'',o0k r'
faittirîja-sam- wit, droog,zeer ligt merg,bedektmeteene
hita''geheeten (uitgegeven doorA.Weber in hoornachtige,zeer veerkrachtige plaat.In de
XIndische Studien'' dl. 11 en 12, 1871 en

spoel heeftmen een vliezig vaatwerk,uitin

1872)en deoW itteJadsloerveda''ofrvads- elkandergese.hoven trechtertles ofblaaslesbeJasanela-samhitâ (desgeljks door Weber in staande,van boven eindigendineenebuis,maar
hetlichtgezonden in 1849- 1852)'',Van groot aan de benedenzjde verbonden met de huid,
belang is het poatapatha-Brâhmana voor zoodat de vederdaaruitvoedselkan ontvanden W itten Jadsloes''; het is door omv>ng gen Deschachtis aan beide zjdenmetuiterst
en inhoud het aanzienljkste van alle Brah- flne, evenwjdige takken of baarden bezet.
mana en merkwurdig doorzjn verband met Het geheel dezertakken noemtm en devaan,
de latere epische poëzj der Indiërs, met die aan beide zjden geljk of ongeljk van
dç leqenden der Boeddhaïsten en met de groottekan wezen,naarqelangvandeplaats,
Sankhla-wjsbegeerte (ook door Weber ter waar de veder zich bevlndt.De takken der
perse gelegd in 1852- 1855).DeSamhitâ van dekvederen zjn bezet metbaardles, die voor
Atharvaveda bevat in 20 beeken (kânda) deeenehelftvoorzienzjnvanhaakvormig0mongeveer 760 lofkangen met nagenoeg 6000 gebogen haartjes,welkezich vasthechten aan
Vorzen wgarvan een vjfdedeelafkomstig is deanderehelftderbaardles,zoodatiedereveder
uit de Riksamhitâ,meestaltooverformulieren, een zam enbangend geheelvormt.De vaan der
verwenschingen, bezweringen van booze staartvederenvormteenzamenhangendblaadlej
geesten# spreuken en allerlei zaken uit het dat de ltlehtnietdoorlaat,zonder datde dra-

dageljksch leven (uitgegeven door R0th en den aan elkander zjn gegroeid.Devederen
Wltétney in 1855- 1856).Het daarbj behoo- der vogelen vernieuwen zich op tweeërlei
rend pprâticâkhja''heeft W l
titney doen op- wjze,nameljk door het rujen ofuitvallen
nemen in het plournal of the Ameriean der vederen in den herfst en door hetaanOrientalSodety (1862)'.V00rdegeschiedenis grotljendervaantakkenin delente,waardoor
der Indische wjsbegeerte zt
jn de pupanids- de geheele veder een nieuwen glans en somJads van Atharwan''van groot belang.De tjdsgeheelanderekleurenverkrjgt.Vederen
geheele Veda-letterkunde,die reeds in de 6de w orden tot velerlei oogmerken gebezigd:de
eeuw vöör Chr.gesloten was,is ongetwjfeld Groenlandersm aken van de vellen van eidergeruimen tjd enkel door mondeljke overle- ganzen een warm kleed,waarin zj de felste
ring bewaard gebleven.Op welk tjdstip zj koude trotséren,- algemeen worden vederen

heteerstinschriftisgebrayt,kanmentegen- gebruikt t0t het vullen van bedden, - te
wonrdig niet met zekerheld bepalen, maar voren schreef men met ganzepennen, - en
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de Mexicanen vervaardigen van de prachtige hetpraeceptoraatinzjnegeboorteBtad.In1825

vederen van kolibri's allerlei schilderstukjes werd hj praeceptorte Amsterdam, verwierf
in 1839 den doctorstitel, klpm in 1846 op t0t
np dewjzevan mozaïek.
Vedermotten (Pteroyhoriden)i:denaam redor,en overleed den Q4stenJanuarj 1861.
van eene kleine familie ult de orde der Vlin- Hj schreef:rHandwoordenboek derRomeinders (Lepidoptera). Zj onderscheiden zich sche oudheden (1838)'',- pHurlemlehe vervooral d0A de gedaante der vleugels, daar tellingen uit den ouden tjd (1850)'',- en
deze door spleten in gevederde slippen ver- pLevensberichtvan den admiraalRjk''in de
deeld zjn.Dezevlindertjesvlieqen b'
javond, Handelingen derMaatschappj van Nederlanden van de in Nederland te huls behoorende scheLetterkunde.O0k waBhjmetprofessor
soorten noemen wj: het witte,nqfninqerige Blumeredacteurvan pDeIndischeBtj''.
s, geboren den Qlsten Mei
nedermot
je (Pterophorus pentadactylus) met Daniël F::#:A;.
twee slippen aan de kromgebogen voorvleu- 1800, eerst redacteur der Staatscourant en
gels en drie vederen aan de achtervleugels, sedert 1847 griëervan de Tweede Kamerder

en het vedermoLie van de kampeêfoelie
(Alucita polydactyla),datelken vleugelverdeeld heeftin zespennet
jesofvederbes.Het
is geelachtig bruin of bruinachtig grjs van
kleur,met donkerbruinevlekjesop devleugels,terwtjlhetaandespitsvane1k vedertje
-

Staten-Generaal.Hj schreef;pLeven van J0han Maurits van Nassau (1840)9'1- en rLevens van beroemde staatslieden (18454 3de
druk,1857)'',alsmede bjdragen in tjdschriften enjaarboekjesen leverdeeeneverkorting
der rBloemlezing uit Nederlandsche proza-

een zwartoogjeheeft.Hetvliegtdesavonds schrj'vers door N.G.van Kampen (1847,3
dikwjls om de lamp,en zjn vleeschkleurig stukken;2de druk,1859)''.
rupsje vernielt debloemen derkamperfoelie. V eelgodendom , zie Polythasm%s.
Veelhoek is de naam van eene iguur,
V edette zie Sel
tildwaeht.
Veeartsenkkunde is de wetenschap, die meer dan vierhoeken heeft.Bjeen vierdie de ziekten en gebreken der huisdieren hoek liggen allezjden in hetzelfdevlakjen
leert kennen, genezen en voorkomenjomvat bj een regtl
jnigen veelhoek zjn allezjden
a1z00 de genees- heel- en verloskunde der regt.Ljnen,dietwee nietaan dezelfdezjde
huisdieren en is metde gew one geneeskunde, geltlgene hoekpunten metelkander verbinden,

nameljk die der menschen,op hetnaauwst noemt men diagonalen,- bjv.in den veelverbonden. Hare hulppiddelen zjn de ont- hoek abcdef zjn ao,ad en aedediagonalen
leed- en natuurkunde der dieren,de natuur- van het punta.In een zeBhoek heeftiedere
en scheikunde de plantenkunde,de genees-

middelleeren deartsenjmengkunde,deleefregelkundeenhethoefbeslag.Vermoedeljk was
de veeartsenjkunde reeds bj deGrieken bekend,en de Romein Vegetius heefteen boek
geschreven over deze wetenschap.In de mid-

deneeuwen bleefzj sluimeren en begon eerst
in de 16de eeuw te ontwaken,toen R'aellLus

op lastvan koning I'
rann I van Frankrjk

eenige geschriften over die wetenschap uit

het Grieksch in het Latjn vertaalde.S0mmige schrjvers begonnen te verzamelen wat
vroegeroverdatonderwerp w as medegedeeld,
maar eerstin de 18de eeuw vestigden de geleerden hunne aandacht op de ziekten der
runderen.In N ederland handelden Le Frlzlcg
van zer/rAey , Teirac,J.G.E berhard en 2 ldraeaszlrïqs.szzlczloververschillendeonderdeelen

Veelhoek.

derveeartsenjkundeen leverden goedehandboeken over de ziekten en de verloskunde
van het vee.In 1762 verreesin Frankrjk de
eerste veeartsenjschool te Lyon, die weldra
gevolgd werd door eeneanderete Alfortbj
Charenton.Dit voorbeeld werd in Oostenrjk,
Denemarken enPruissen gevolgd,eneindeljk
w erd o0k ip onsVaderland in 1821teU trecht
eene Rjks veeartsenjschool geopend, waar
de verdiensteljkeA.Fkzzlcz (ziealdaar)gedurende eene reeks van Jaren met uitstekend

hoek drie diagonalen; men zou er dus 18

den wj:

deelt.Een regelmatige veelhoek heeftgeljke

kunnen trekken,maar dewjlelke diagonaal
voor2 hoekengeldt,zjnermaarhalfz00veel,
dus 9. In het algemeen heeft men in elken

veelhoek(Z- 3Y diagonalen,wanneernhet
aantalhoekenbeduidt.Eeneljn,dieeenveelhoek snjdtzonderjuisttweehoeken teverbinden,noemtmen eene transvernaal.Dehoe-

ken van een veelhoek zjngeljk aan(n- 2)Q

regte hoeken,en men kan de oppervlakte of
gevolg is werkzaam geweest.
inhoud van een veelhoek meten, wanneer
V eegens. Onder dezen naam vermel- m en hem door diagonalen in driehoeken verDirk Jlcpll: Veegens,een Nederlandschlet- hoeken en geljke zjden;men kan dien geterkundige,geborenteHaarlem den29stenApril makkeljk beschrjven,door een cirkelomtrek

1798.Hj studeerdeteLeidenin deletterenen in geljke deelen teverdeelen en dedeelpunaanvaardde na zjn candidaatsexamen in 1819 ten door regte ljnen te vereenigen of door
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de deelpunten rMkl
jnen te trekken.In het
eerste gevalverkrjgtmen een ingeschreven,
in het laatste een ozageschreven veelhoek.
Van den ingeschreven zeshoek is de zi
jde

geljk aaq den straal.

V eelhoevigen , zie Dlkhnidi
gen.

de heilige vlam derhuweljksliefdedoorden
storm Van den zinneljken hartstogt uitgebluscht en de Zegen, uit het huisgezin ontluikende, vernietigd wordt. O0k is van de
geborenen hetaantal manneljkeen vrouwe-

ljke personen nagenoeg geljk, zoodat 00k
V eelvraat (Gu10 ardicus Desm.,ziebj- hierin eeneveroordeeling derveelwjverj ligt
gaande afbeelding)is de naam van een zoog- opgesloten.- Menvindtwjdersenkelevoordier uit de familie der Marderachtigen en uit beel
den van volken,bj wie de veelmannrq
de orde derVerscheurendedieren,hoewelhj in zwang was of de huweljksverbindtenis
dooreen gedeelteljk drukken op devoetzool van ééne vrou:z met zaeer dan één man.Ilat
veel overeenkomst heeft met de familie der deze althans nietminderverwerpeljk is dan
Beeren.Hj isomstreeks1Ned.ellang,rood- deveelwjverj behoeftgeen betoog.
V eem gerigt is de nM m van eene geheime regtbank, die in de middeneeuwen in
korte, roode ooren.Hj bewoont Lapland, Duitschland,inzonderheid in W eatfalen,buiFinland, Siberië en hetnoorden van Noord- ten deokenbaremagtom vonnissen ui
tsprak
Amerika en maakt zich van groote dieren, en ten ultvoer bragtwegens misdrjven van
bjv. van rendieren! meester, door uit een zoodanige personen, die zich door aanbruin van haar,ietsdonkerdert0tzwartbruin
op den rug en heeft een korten staart en

boom op hen tesprlnqen en hen in den hals z
ien, invloed of geld qewoonljk aan elke
te bjten. Zjn naam ls waarschjnljk eene straf onttrokken.De afelding van hetwoord
verbastering van
dien, welken

veem is onzeker.
Ilet droeg ook
den naam van

hj in Zweden
draagt,nameljk
Fj:l-Frëss(Berg-

vrl
jgerLqt,omdat

alle vrjqebore-

kat). In NoordAmerika noemt
men hem < pI-

nen daarln zit-

ting
konden
hebben,alsmede
dien van geheim

Terenen.

Veelwtjver:

of

gerigf,omdatde

pol
ygantie,

eigenljk pol
ygy-

..

.

A''*-

'w w

pie,is de echte- V % u
'A'<w
- r<. w..- .
..
ljke verbind- .- > .tenis van é4n
man m et m eer
Deveelvraat.(&'uI0arcticlu).
dan éénevrouw.

Zj is over ge-

% w< w

'v.x

zittlngen in het
geheim gehouden werden.Intusschen heeftde
verbeelding ten
onregte aan het
veemgerigtaller-

lei b'seljkheden

heel Afrika verspreid en bj nagenoeg alle toegedicht. H et geschiedkundig onderzoek
Aziatische volkeren door zeden en godsdienst heeft bewezen, dat men het beschouwen
veroorloofd, terwjlzj onderde Indiaansche m oet a1s eene eerwaardige Germaansche
stammen in Amerika t0t de zeldzaamheden regts-instelling, dat men er geen gebrui
k
behoort.00k ineenkleingedeeltevanEuropa, m aakte van de pjnbank, dat de zlttingen
nameljkinTurkje,heerschtveelwjverj,maar slechts gedeelteljk geheim en de vergaderin veel geringere mate dan men doorgaans plaatsen algemeen bekend waren.Het veemmeent.Alleen bemiddelde mannen kunnen er gerigt wordt we1 eens beschonwd a1s eene

mçer dan ééne vrouw onderhouden, en een instelling van Kcel de Groote, maar zj is

wel
' voorziene harem veroorzaakt groote kos- enkel eene Germaansche regtsbedeeling, die
ten.De bewoner van Perzië mag slechts vier in den tjdderCarolingen ontstond.Volgens
w ettlge vrouw en hebben, m aar het aantal het oud.Germaansch regt nameljk k0n de

tjdeljke bjwjven isonbepaald.Bj de oude
lsraëlieten bestond de veelwjverj,en deze
wordt aan de Mohammedanen door den Koran
uitdrukkeljk toegestaan.OnderdeC.hristeljke
volken wordtdeveelwjverjdoordeKerk en

Keizerdebevoegdheid verleenen,overleven
en doodtevonnlssen.Terwjldiebevoegdheid

elders in Duitschland overging op de heer-

schers des lands, bleef zj gehandhaafd in

Westfalen,og den prooden grond'
' eenege-

den Staata1s ongeoorloofd beschouwd,en al- heimzinnigeultdrukking,dievoorzekermetde
leen de Mormonen achten haar eene Gode bloedige volvoering der doodvonnissen in verwelgevalligeinstelling.Intusschenzjn 00k in band staat. In dat land toch had men geene
ons werelddeel voorheen andere voorstanders magtige vorstenhuizen,die zich hetregtvan
der veelwjverj opgestaan,bjv.de W eder- leven en dood toeëigenden. Hetvuistregtder
doopersteMiinsterin 1533,terwjlvoortsin middeneeuwen wasvoorts ongemeengeschiktj
de l7de eeuw Johann Zyzer en Lorenz We-l r om de uitbreiding van hetveemgerigtte behaar zochten te verdedigen,- laatstgenoem de vorderen. Sedert het midden der 14de eeuw
vooral op aansporing van den Keurvorstvan had men overalin Duitschland leden van het
de Pfalz,die twee vrouwen nam.Teregtver- veemgerigt, die elkander door bepaalde teewerpen allebeschaafdevolkendeveelwjverij, kens herkenden en bereid waren,deindaginpmdat daardoor de vrouw diep vernederdj gen aan de betichte personen overte brengen
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en devnnniasentevoltrekken.Iedervrjeman Vorsten,geljk wjreedszeiden,voegdrnzich
uit een wettig huweljk en van onbesproken bj dien bond.Op de kapittelvergaderlngen,
naam k0n in dien bond worden opgenomen. diegewoonljk te Dortmund en ArnbergwerOok vele Vorsten behoorden tot de leden,en den gehouden,verschenen de vrjschepenen,
in 1429 deed zich zelfskeizer S%ismwnd on- de vrjgraven en de stoelheeren,terwjl de
derhen (de Wetenden'')opnemen.Iederlid aartsbisschop (Keurvorst) van Keulen erhet
toch draeg den paam van W etende(Scitus of voorzitterschap waarnam. De besluiten van
Vemehotus)ofvan Vrjycltepenvan hetHeili
ge deze vergaderingen werden hoogergeachtdan
App-.
scFzeRl
jk.Devrjstoelofdeplaats,waar een bevelvan den Keizerofeene bulvan;en
het gerigt vergaderde, was doorgaans een
heuvel ot'eene andere algemeen bekende en

vooriedertoegankeljkeplek.Deaanzienljkste
vrjstoel, om die reden o0k wel sKeizers-''
of pKoningskamer''geheeten,bevond zich te
Dûrtmund en werd gehouden op demarktbj
hetraadhuis.De beschermheer van hetgerigt
droeg den naam van stoellteeren wasdikwjls
een Nvereldl
jk ofgeesteljk vorst.Op hem
volgden in rang devrngraven,doorden stoelheeruitde vrjschepenenvoorlevenslanggeko-

Paus.
De l00p der zaken wasbj hetveemqeri
gt

een dergeljkealsbj deoverigeoud-DultBche

regtbanken; men deed uitspraak naar het
gewoonteregt en naar de wetboeken der middeneeuwen, inzonderheid naar de bepalingen
van den psaehenspiegel''. De vrjstoelen en
de regtsdagen waren algemeen bekend, de

zittingen hadden plaatsbjdag,en iedervrje
man k0n er verschjnen.De schepenen en
de vrtigraven namen plaat: op eene bank;
zen. De opperstoelheeren vertegenwoordiger vöôr hen stond eene tafel,waarop zich een
des Keizers was de aartsbisschop van Keulen zwaard en eenvan wilgentwjgen gevlochten
a1shertog van W estfalen.De opneming onder strop bevonden,en achterhen was devroonde wetenden geschiedde vôör een vrtjstoelop voogd.Alleen dân,wanneer de openbare zit-

den rooden grond.Denieuweling moestknie- ting in eene geheime veranderd werd,moeslen en met ontbloothoofd, de regterhand op ten alle niet-wetenden zich verwjderen.Wehetzwaard vandenvrjgraafleggend,bj Ood gens het groot aantal vrjschepenen onderen zjne Heiligen zweren, dat hj dezaken scheidde zich echterde geheime zittingslechts
van hetveemgerigtz0u geheim houden enhen weinig van de openbare;bj de geheimeveralleen aanklagenj die zich aan overtredin- oordeeli
ng van hertog Hendrik van Wd#:re>
gen schuldig maakten,voorts de belangenvan bjv.(1434) waren niet minder dan 18vrjden Koning en van hetveemgerigtdes Hei- graven en 800 vrjschepenen tegenwoordig.
ligen Roomschen Rjks bevorderen, en zich Alleen een vrjschepen k0n alsaanklager0pdaarbj niet doorgaven ofbeloften,vrees of treden. In de eerste plu ts werd onderzocht.
angst laten besturen. Op den laagsten trap ofde aanklagt betrekking had op eenezaak,
onder de w etenden bevonden zich de troon- die pveemvroge''was,dat is voor hetveemboden, die aan de bevelen der vrkgraven gerigt behoorde te worden behandeld. Het
moesten gehoorzamen en de orde handhaven. veemgerigt toch bemoeide zich metalle misStipte geheimhouding onder bedreiging eener drjven, waarop de doodstraf was gesteld.
vreeseltk
'e doodstrafwashun voorgeschreven. In zûodanig gevalwerd t0tden beschuldigde
De geheime woorden der wetenden waren: eene oproeping gerigt en door een vrilgraaf

XStrick,SteinyGras,Grein (S.S.G.G.),doch bezegeld.Men Btelde hettermjn op 6weken

de beteekenis dezer woorden isonbekend,en
die van hetdoorKarelde Grootevoorgeschreven noodwoord: rReinir d0r Feweri'' ligt
evenzeer in hetdulster.De groet der schepe-

en 3 dagen, maar een wetende had regt op
eene t0tdriemaalherhaaldeoproeping.Alleen
de wetende werd voor het geheim e geregt
gedaagd, en de niet-w etende in de eerste
nen geschiedde op deze wjze:hj legde zjne plaats voor de openbare zitting en slechts
regter hand op den linker schouder van den voor het geval.dat hj aan dezeoproeping
ander en zeide:rlchgriiszEuch,lieberM ann: geen gehoorgaf,voor de geheime.De oproeW as fanget Ihr hier an?'',w aarna de ander pingsbriefwerd gewoonljk nietM n den aandesgeljksderegterhand op denschoudervan geklaagde in persoon overhandigd,m M r aan
den groetende legde en ten antwoord gaf: zjn huis vastgehecht,waarna men drie splinXAllqrGliickekehreein,wodiefreienSchöFen ters a1s waarmerken terugbrjgt aan het
sein! De voorregten van den vrjschepen veem gerigt. Voor de behandellng der z= k
waren daarin gelegen, dat hj zich op de hield men zich stipt aan de van oud:gebrui-

W estfaalsche regtbank k0n beroeqen,dataan keljke formaliteiten.De behandeling van het

zjnewoorden grootergeloofwaardlgheidwerd geding werd ingeleid door zekere plegtighetoegekend dan aan die der niet-wetenden en

den en bepaalde vragen en antw oorden,tuB-

dathj a1saanklagerofaangeklaagdetoegang schen den vrjgraaf, de schepeneh en den
had tot de geheime zitting, alsmede t0t de vroombode gewisseld! daarbj mogten deze
kapittelvergaderingen, waarop de Bond over

verschillende waardigheidbekleeders geen ge-

zjne belangen beraadslaaqde.Vrjschepen te bruik maken van helm ,hoedofhandschoenen,
zjn verschaftegrooterveillgheid daneenKei- mantel of wapen.Verscheen de beschuldigde
zerljkevrjbrief.Daarom trokkenuitalle00r- en bekende bj het zaisdrjf,dan Nverd het
den van Duitschland lieden naar W estfalen, doodvonnis uitgesproken en hj aanstonda
om er zich onder de wetenden te doen 0p- oggeknoopt.Loochende de aangekl
aagdehet
nemen.De vrjesteden zorgden,datdeleden zalsdrjf, dan raoesten er beNijzen Nvorden
van den raad er t0e behoorden) en 00k de aangevoerd. svas hj een vrjschepen, 4an
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k:n hj volgensde ouderegewoonte metden
zuiveringseed volslaan. Latex zwoer de beschuldigde vrjschepen eerstalleen,en tegen
hem optredendlegdezjn aanklagermettwee

hebben op den veroordeelde. Deze k0n duB
zjnestrafniet ontgaan,en hierop berustte de
schrik voor hetveemgerigt.Misbruik vanmagt

evenwelkon niet altjd worden verhinderd;
helpers den eed af.De beschuldigde k0n het re
eds in de eerste helft der 15deeeuw w ergevaar afwenden door zes getuigen te doen den voorbeelden daarvan gevonden en in de
zweren,maardeaanklagerzjnebeschuldiging tweedehelftnamen zj z0o sterk t0e,dathet
staande houden met twaalf beëedigde getui- veemgerigt een ondrageljke last werd.Het
gen,totdateindeljk debeschuldigdedeover- k0n 00k allengs beter gemist worden,Omdat
winning k0n behalen door er twintig v00r m en overal Van regéringswege eene deugdehet geregt te brengen. W anneer een niet- ljke regtsbedeeling invoerde.De regtsvordewetende zich Van eene aanklagt w ilde Zl11@- ringen van keizerM aaâmiliaan endegestrenge
Veren m oesten tw ee beëedigde vrjschepe- maat
regelen derVorsten,diegestadig grooter
**
n0n hem ter Zg
(1(; staan. Verscheen de be- 'magt erlangden, droegen nietweinlg bj tot
schuldiger niet, dan w erd de beschuldigde afschaëng van het veemgerigt, dat in de
vrjgesproken.Bleefde beschuldigde w eg,z00 lGde eeuw alleen in W estfalen was in stand
Nvachtte raen t0tdesnamiddags3 tlur,waarop gebleven,maar ook dâ
.âreerlang zjne magt
de vrjgraafvroegjofdeoproeping behoorljk en beteekenis verloor.H ieren daarontm oette
geschied was? Na toestemmendautwoorddeed men er n0g Jaren lang eenige belagcheljke

hj den naam des'
beschuldigden t0tviermaal overbltifselen van het vroegere veemgerigt.
t0e hooren en vroeg,Ofiemandaanwezirwas Koning Jerômeruimde 00k deze uitden weg,
om zjne plaats in tenemen?Kwam hlerop en de laatste vrjgraaf (Engelhardt)overleed
geen bescheid, dan trad de beschuldiger te te W örlin 1835.
voorschjn,herhaalde knielend zjneaanklagt Veen,zie Turjï
en bevestigde met de hand aan het zwaard
Veen. Onder dezen naam vermelden wp
'-:
de waarheid zjner woorden met een eed, Oetavio rfzs Treen,m eer bekend onder deh
waarop de vrjgraafdeveroordeeling (Verfe- naam van (ltto Venéukqot-Vaenius,een vermung) uitsprak met de woorden: rAan den dienstelijk Nederlandsch schildervan aanzienb
schuldigde ontzeg ik allen vrede allevrj- ljke afkomsten gebûren te Leiden omstreeks
he
eden en regten,d0e hem in den b,
an enver- bet Jaar 1560.Op ls-jarigen ouderdom werd
klaar hem eerloos, vredeloos, zegelloos en j)p
** wegens zjn gt
lnstigen aanleg door den
vervallen Van alle regt; ik veroordeel hem
cardinaal Grae8beek m et brieven van aanbenaar de bepalingen van het geheime gerigt veling naar Rome gezonden,waar de cardien wjde zjn halsaan den strop,zjn ljk naalMaduceLhem metvoorkomendheid beleaan de dieren des velds en de vogelen des gende.Hj bleef erzevenJaren,wasdaarna
hemels; ik beveel hem in de magt van G0d w erkzaam voor den Keizer te W eenen en
en beroof hem van leengoed en eigendom ; bezocht vervolgensde Hoven derKetlrvorsten

zjne vrouw za1weduwe,zjnekinderen zullen wrezen zjn.
''Daarop nam de vrjgraaf
den wllgen strop en wierp dien op de tafel,
en allevrjschepenen,om deregtbank vergaderd, spuwden op den grond alsof zj den
veroordeelde reeds aan de galg zagen vastgehecht. Het uitgesproken vonnis werd in
geschrift aan den beschuldigde ter hand gesteld, en daarin was het verzoek aan alle

vrjsehepenen opgesloten, den aanklager bj

van Bejeren en Keulen.Daarna vertrok hj
naar de Spaansehe Nederlanden,waar Pamma
hem t0thoofd-ingenieuren schildervanSpanje
benoemde.Na hetoverljden van den Hertog
vestigde hj zich te Antwerpen en schilderde
er verscheidene stukken voor kerken en gestichten. O0k had hj er het toezigt op de
zegebogen, tèr gelegenheid van de bljde inkomst van aartshertog Albertverrezen.W jders werd hj te Brussel intendant van de

hetvoltrekken van hetvonnis behulpzaam te m unt en scllilderde er de portretten van A lw ezen. M eestal w erd het vonnisgeheim ge- bert en Isabella,bestemd voorkoning Jaeobun
houden.Daarenboven gold devreeseljke bevan Engeland.Lodewnk X 1I1 zocht hem
paling, aan het oud-saksiche regt ontleend over
e halen om zich te Part
jste vestigen,
dat een misdadiger, op heeter daad betrapt,
, m aar tt
e vergeefs: hj overleed te Brusselin
terstond gestraft k0n worden. M en verstond 1634.In het muséum aldaar vindtmen van
daaronder,datde Overtrederonderzulke 0m- hem eene rl
fruisdraging'',- eene plleilige
standigheden gegrepen werd,datergeenerlei familie'' - e
n pchrlstus Op den berg''- te

twjfelomtrentzjneschuldoverbleef,en ook,
dat de dader zjn misdrjf onbewimpeld beleed.Waren bj één dezergevallendrieschePenen tegenwoordig, dan konden zi
j den
m isdadiger zonder verder procès grjpen en

Antwerqen een rAvondmaal''- rDebarm-

hartigheld van St.Nicolaas'',- ozachéus op

den vjeeboom''
,- mSt.LucasvO'ôrdenP1'
0-

consul''1 - DDe roeping van St. Andréas''1
>De marteldood van St.Andréas'',- en
ter dood brengen.De gewone doodstraf was. rHet laatste avondmaal'',- te GentpDe 0pdie door middel van den strop Yvaarbj een wekking van Lazarus'' - en in hetmuséum
boom t0t galg diende. In deze boom staken te Amsterdam 12 stukken voorstellende de
de schepenen hun dolk, metde letters S. S. historie van ClaudiusCirïlï.
:;deze leverde hj
G.G.geteekend.Steedsmoesten erdrie vrj- aan de Algemeene Staten voor 2200 gulden.

schepenen tegenwoordig zjn om het vonnis Van zjne letterkundige werken noemen wj:
te voltrekken, eensdeels om alle m isbruiken pvita D.Thomae Aquinatis(met30 platenl'',
te verhoeden, anderdeels om de overmagt te

i Flacci
pllorati

imagines in aes incisae
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(1607 en later bj herhalingl'',- plmoris
diviniemblemata (1615 en later,met 60 plat0D)'' - en mllistoria septem infantitlm de
XZVZ''@
Jan 1)Jl der Feez?,,een Nederlandschdichter,
geboren te Haarlem in 1578 of 1587 en later
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(1830- 1834)'1,- pEen Nederlandscheschool-

meester in 1672 (1872)'',- rEen en ander

overdegemeenteHoogeveen (1873)''- pEen
handvolujen (1874)'',- entalrjkeopstellen
in ttjdschriften enjaarboekjes.
Here Gdrrïf.
s van der Feel, een Friesch
apothekerte Deventer,waarhjindetweede dichter en schrjver,geboren te Grouw den
helft der volgende eeuw overleed.Van zjne 15den Maart 1816 en sedert 1847 hoofdondervoortbrengselen noemen wj:rverkeerspelop wjzer te Driesum. Hj leverde: s'rwaalftal
'tbatement nu kortelingh binnen Antwerpen zangstukjes V00r J
@0ng0 kinderen (1837 en
t0tschimp van den Princevan oraengien uyt- 1842,2 stukjesl'', rRymkesfoarFriesen
gebeelt (1631)'', mKaetsspelofwederstuyt (1844)''1 Fryske Fiowerstim (1844)',op de leugen-laster enz.(1632)'' - dlfruc- rClipsrjmkes(1844)'',- rDescoalforsjongery
1847)'' - rLytze rymkesf0rbern (1842)''
kendanstoegheëjghentdevjflammeAntwerp- (
sche wederbotters (1632)'' - moverzeesche - rDe wylde lantearne (1855)'', - pNye
zege- en bruiloltszangen (3de druk, 1641)'' meaxstimm ige, greatliks oirsprunklike sannnebeeldenofteAdamsappelenz.(1642),', gen (1856)'', - pDe Kaertlizzer (1856, berzi
ucht van Em anuëlCarbonero enz.'',kroond)'', - rOars is '
t nou! (1859)''
!rKl
en rNikkerspraetle enz.''.Van zjnegezamen- rCuraters,weits!(1861)'',- ?De overwlnteljke werken verscheen in 1745 een vierde ring der H ollanders op Nova Sem bla,Tollens
druk.
fort
kyske (1861)'/1 - rllet plonge Holland''
Jan 'tlcs der Veen,een w elsprekend Neder- en oud-Friesland (1863)''
, - rFrjmetslery
landsch pleitbezorger;geboren in 1810.Hj (1871)'',- en vele bjdragen ln dagbladen
studeerde te Groningen, promoveerde aldaar enJaarboekjes.
Binne Bolleman '
tlcl der Veen, geboren te
in 1832 in de regten en werd advocaatbj
het provinciaal geregtshofte Leeuwarden en Drachtenden24stenMaart1818.Hjwerdprelid der Provinciale Staten van Friesland. dikant te Eernenwoude en was van 1868 t0t
VoortswerdhjsecretarisdergemeenteIdaar- 1871 lid van deSynodaleCommissiederNederderadeel, doch vestigde zich later wederals landsche Hervormde Kerk.Hj schreef:plle
advocaat te Leeuwardent w as van 1850 t0t Floreenpligtigen en de Gereformeerdegemeen1853 buitengewoon 1id derProvincialeStaten, ten ten platten lande in Friesland in w e-

en overleed den l7denFebruarj 1857.Hjwas derzjdsche betrekking (18554 2de druk,
een m an van groote bekwaamheid en wist 1858),',- rDekosteriein Friesland alsgodszich deze op verschillend gebied met Onver- dienstig.kerkeljke instelling enz.(1862)''
,.moeiden jver ten nutte te maken.Inzonder- en eenevertaling,getiteld:pcharlesSpurgeon
heid Bchitterde htldoorzjnewegslependewel- enz.(1860)''hbenevensond.erscheidenebrochures
sprekendheid,zoodat allen,die hem hoorden en opstellen in tjdschritten.
aanstonds onder den invloed kwamen van

V eenbrand veroorzaaktin 0nsVaderland

zjnehelderedenkbeelden,vanzjn beeldrjke we1eens groote schade,wanneerbj groote
taalen van zjne indrul
twekkende voordragt. droogte het vuur, door den wind gevoed,
Sedert1848 vormdehjmetA.F.Jonystra en zic'h over de veengronden verspreidten deze
A. TlGgz/rldr Prinsde redactie derpprovinciale met de daarop aanwezige turfstapels in asch
Frieschecourant'' indien tjdhetorgaan der herschept.Zulk eene ramp ontstond bjv.den
stelselmatige liberalen in Friesland.
Jan ran der Veen Azn., een verdiensteljk
Nederlandsch schrjver. HtjNverd geboren te
W ier in Friesland den 6den Mei 1810,w as
van 1830 t0t 1834vrjwilliger en oëcierbj

de schutterj en werd vervolgens griler van
hetkantongeregt en sc.
hoolopziener te tloogeveen. Hj schreef in poëztj: rDe Rooversq
een Drentsch verhaal(1838)'',- rW elkomstgroet aaD de bezoekers van Drenthe bj het
20ste landhuishoudkundig congrès te Assen''

Nachtlichtjes(1865)M,- p1815Waterloo
(1865)''1 - m'
rwee liederen voor Drenthe
(1865)'',- pFeestliedjes voor 1872 (1872)''
enz.,- en in Proza:rlets over oom Thomas
(1842)'',- rMeesterPaul.W aarheid en Verbeelding(1844)'',- sDrentschmozaïek(1844-

o

1848,2 stukkenl'',- gpaulsverbljfop den

Sperwerhorst (1847)'',- pTweevertellingen

(1849)''
, - pDe laatste bewoners van Lycklama-state (1852)'',- rV00r zestig jaren

(1855)''- pRemonstrantenenContra-Remon-

llden Juni1833 doorhetafbranden vanboek-

weitgronden te Zevenhuizen en in 1880 bj

W eerdingermond,beidem alen in de provineie
Groningen en vernielde ertelkens een 70-tal
w oningen.

V eendam , een aanzienljk dorp in de

Nederlandsche provincie Groningen, behoort

tot de Veenkoloniën (zie aldaar), ligt aan
twee evenwjdig loopende kanalen,teltruim
10000 zielen en grenstonmiddelljk aan W il-

dervank, dat eene bevolking van om streeks
8000 zielen bezit.D itdorp verreesinhetm idden der 17deeeuw op eenw oestenveengrond,
die allengs w eggegraven en door vruchtbaar
bouwland vervangen werd.Men heeftteVeen-

dam 9 openbare scholen van lageronderwjs
en ééne bjzondere school,eeneschoolvoor
meer uitgebreid lageronderwjsvoorjongens
en eene voor meisles,eene hoogere burgerschool met vjflarigen cursus, eene school
voor landbouw en njverheid,eene normaalscr
hool en sedert eene reeks van Jaren eene
Latjnscheschool,dieden lstenOctober1880

stranten (1858, 2 dln)', - pDramatiscbe
schetsen (1868)'', - pveertig Jaar geleden. woxdt opgeheven. Voorts heeft men er eene
Herinneringe: uithetDrentscheschuttersleven Hervormde,ChristeljkHervormde,R.Kathœ
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lieke en Doopsgezinde kerk en eene Israëlie- diekorterzjn dapdevleugels,eneeneaardtische synagoge. De Bcheepvaart, vroeger achtig bruine kleur.Hj bewoont een klein
aldMr een belangrjk middel van bestaany h01onder den grond,weleensterdiepte van
iserthansineenkwjnendentoestand.Daaren- 5 Ned. palm gelegen, maakt loepgraven en
tegen bloejen erde landbouw,de handelen gaat 'snachts uit om voedselte zoeken.Het
vooral de fabrieknjverheid; men heeft er wjfje legteen Frootaantalejeren in zoodaonderscheidene aardappelmeel- en aardappel- nig hol, dat zj met een digtvastgekneden
stroopfabrieken, gteen- en pannefabrieken, m uur omgeeft. Hj wordtvooraldoordegehoutzaagmolens,eenesteennootknoopenfabriek wone mollen jverigvervolgd.
enz.Dit dorp isdoor middelvaneentramway
Veenmo!,zie Dphagnum.
methetspoorwegstation Zuidbroek verbonden.
V eenplm s of Wolle-qran,zie Eriopâorum.
Eindeljk heeft men ereen nieuw gemeente- V eepest ofrunderpestiseeneeigenaardige
huis,een qink post-en telegraafkantoor,eene typheuse ziektevan hethoornvee,w elkedoor

bloejendevereenigingIndustriaeSacrum ,eene besmetting ontstaat.Zjontwikkeltzichvooral
landbouwvereeniging,eene Kamer van K00p- in de zuldoosteljke steppen van Europa en

h
andel tmet W ildervank)!enz.Erverschjnt verspreidt zich vandMr door overdraging of
eene Oude en 00k eene Nleuwe Veendammer besmet
ting.Reeds in oude tjden vindtmen
Courant, welke laatste echter te W ildervank daarvan gewag gemaakt,bjv.bj Plinins,qn
wordt gedrukt.
onder Karel de Grppfe, in 809,schjnt zj
V eendam p , of teenrook, door de Duit- groote verwoestingen te hebben aangerigt.In
schersHa enraucâ,e:er-ofHaarranekjMoor- 1625 werd zj ui
tHongarjëovergebragtnaar
dampf of Moorrana geheeten,komt in 0ns Italië,en in 1630 heerschte zj ln ergemate
Vaderland op droogedagen van Meien Junj in het dal der P0.00k in 1709 kwam zj
dikwjls voor en vertoontzich alseen kwa- doorveekoopersuitTartarjenaarItalië.Ons
ljkriekende, drooge nevel,die de z0n verduistert.Men heefttevorenoverden oorsprong
van dit verschjnsel verschillende gevoelens
gekoesterd,terwjlmen thansalgemeen overtuigd is,dathet ontstaat door den rook,die

bj ooate-en noordoosteljke winden naarons
overwaait van de Duitsche grenzen, waar
men de hopge veenen door het verbranden
der bovenkorstin gereedheid brengtvoorden
boekweitbouw.

V eenkoloniën is de naam der Groninger
dorpen,Hoogezand,SappemeeryoudeenNieuwe
Pekela,Veendam en W ildervank,welke ont-

Vaderland werd erdoorgeteisterdin delaren

1713- 1719,1741- 1756 en 1768- 1786.Ver-

scheidenevan oqzelandgenooten,vooralCamgeschriften over de veepest verdiensteljk
gemaakt. In 1813 en 1814 woedde zj te
Utrechtywerwaartszj werdoveryebragtdoor
hetsteppenveeuitOostenrjk,enln1865vertoonde zj zich in Engeland en 00k in de
omstreken van Schiedam ,waarzjechterdoor
krachtige maatregelen vernietigd werd.
Veer. (De). Onder dezen naam vermelden wj:
per en GeertAe1l#e.:,hebbenzichdoorhunne

Gerrit de Veer, die in 1596 en 1597 den
den turf-afvoerdoorhoogeveengrondengelegd. togt naar Nova-zembla bjwoonde en later
Aldur bloeit delandbouw ,vooralo0k omdat de volgende w erken in het licht gaf:pW aerdiekanalenenhunnetalrjkewt
jken(zjvaarten) achtige beschryving van MTilliam Barendts

gtaan zjn langsde kanalen,ten behoevevan

na het verdwjnen van het veen uitmuntende drie Syllagiën (1599?'9, - en pverhael van
diensten bewjzen, zoowel ter besproejing de eerste schipvaertder Hollandsche en Zeeu-

als t0taanvoer van m eststofen en afvoervan sche schepen door 'tMTaygat enz. Met drie
landbouwproducten. In het midden der 17de schepen uytTexel gexeylt in den Jare 1594
eeuw is m en er begonnen methet ontginnen enz.(1648)''.
Ellert de Fder,ridderen heer van Calandsder dalgronden (afgegravene veengronden) o0g
en in 't laatst der 16de en in 'tbegin
door middel van straatvuilnis uit de stad
Groningen, en n0g altjd geeft men er de der l7de eeuw secretaris en pensionaris van
voorkeur aan laatstgenoemde meststof,die te Amsterdam.Hj wasin 1610 gezantin Engevoren te bekomen w asvoorhethalen2maarnu J
andtervereFenins derCleef-Gulik-Bergsche
wcgens haar hoogen prjs aanzienljkevoor- erfenis,- voorts ln 1611 lid van den H00deelen oplevert aan de stad Groningen,welke gen Raad en overleed in 1620.Hj schreef:
daarenboven als eigenares van in pachtuitge- XDe schrickelyken gruwelycken blixem des
dane gronden en van onderscheidene vaarten bans, door den Paus van Romen tegen den
en vallaten grooten invloed heeft in de Veen- doorlvchtigen Coninck van Navarre wtgestort
koloniën.
(1585),- pDattweede deelvan de HollandV eenm ol (Gryllotalya vulgaris Z.
)isde sche en Seelandsche Chronycke enz. 1515naam van een insect ult de orde der Regt- 1564 (1595)'
',- en p'
rsamensprekinghe van
vleugeligen (Orthoptera).Hj iseen van onze 'trecht der Coninghen door Georgius Buchagrootste gekorvene dieren en onderscheidt nanus (in dichtmaat, 1610)''.
zich door een eivormigen k0p, halfweg in
Abraham de Veer,gouverneurvanSuriname
het halsschild gedoken,borstelvormige,veel- en geboren te Curaçao den 8sten Januarj
ledige sprieten, voorpooten,welke eenigzins 1767. Hj bekleedde aldaar onderscheidene
op die van den mol geljken, breede korte betrekkingen en werd in 1801ontvanger-genedjen,aan deonderzjdemeteentandvoorzien, raalen lid van den Raad vanPolicie.In1803

knrteschenen,met5tandjesgewapend,kleine zjg hj zich bvlastmet hetbestuurvan dat

larsen, over elkander geslagen dekschilden, elland, hetwelk hp tegeu de aanvallen der
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Engelschen versterkte.In 1805droeg hj het de 14de eeu:i verkreeg zj Btedeljke regten,
bewind over aan Câangion, werd weder ont- en de koopvaardj bloeideernngezaeen.Ook
vanger-generaal en vertrok, nadat Curaça: hadden de heeren v@n Jrddr: een groot gezag
in 1807 door de Engelschen veroverd was, 0Ver hetz
eewe
zee
nv,
ikwjl
skewerden er
ten
beho
eednerdg
rafelj
regéring
naar het Vaderland. Hier zag hj zich be- schepen
noemd t0tkommandant-generaalderkustvan uitgerust. Na de inneming van den Briel
Guinéa met den rang van generaal-majoor. schaarde 00k Veere#zich aan dé zjde van
Met vergunning van het gouvernement nam den prins TGn O:cl. en de admiraalSebashj aan boord van het fregat sGelderland'' tiaan de Lange Van Veere uitgezeild,deed
eene aanzienljke hoeveelheid koopwaren zich in den strjd tegen den overmagtigen
mede, doch het schip werd t0tzjnegroote vjand in de lucht vliegen.00k laterjverden
schade door de Engelschen genomen en naar de ingezetenen dezer stad steeds voor het

Plymouthopgebragt,terwjlhjkrjgsgevangen
bleeftot 1809.Toen begafhj zichnaarAfrika
waarhj metvelemoejeljkheden en gevaren
te worstelen had,terwjldehem toekomende

Huisvan OrJ4/een stondenhiermede,evenals

bleef hj getrouw op zjn posten deed erde
Nederlandsche vlag wapperen in weerwilvan
de inljving van Nederland in hetFransche
keizerrjk.In 1816 gafhj hetbewind over

Oranje.Het bleef in hetbezitvan ditHuis

gelden uit Nederland achterbleven.Niettemin

die vanVlissingen,ineeneeigenaardigebetrekking.Beidesteden warendoorKarelF verheven
t0teen markgraafschap,en ditwasdooraankoop heteigendom gewordenvandenprinsvan

totdat in 1732 het markgraafschap door de
Staten van Zeeland werd opgeheven.Hoewel
hersteld toen W illem IV atadhouder werd,
aan Daendels en zag zich belastmethetgou- kwam daaraan in 1795 voor goed een einde.
vernement dereilanden St.Eustatius,St.MarV eerkracht of elanticiteitnoemtmen de
tin enSaba.Daarhjterstonddezebetrekking neiging der ligchamen om na eene vormveraanvaardde, moest hj de rekening en ver- andering,door drukking,schok,botsing enz.

antwoording van zjn vroeger beheeraan an- veroorzaakt, t0t den oorspronkeljkén vorm
der6n overlaten; zj werden echter goedge- terug te keeren.Alle ligchamen hebbep deze
keurd en de Veer zag ziqh versierd met de neiging,maar in zeer verschillende mate.De
Orde van denNederlandsehenLeeuw.Deaan- meestveerkrachtigezjn degassen,deminst
zienljke s0m evenwel,diehjwegensachter- veerkrachtige de vloeistoFen.W anneer echter
stallige tractementen ontvangen had,gingdoor de drukki
nq eene zekere grensoverschrjdt,
hetbankroetzjnerlasthebbersvoorhem ver- houdt het llgchaam op, veerkrachtig te weloren.In 1822werdhj gouverneurvanSuri- zen;immers eene stalen veer, die te sterk
name,waarhjveelgedaanheeftterbeperking gebogen wordt, breekt, en de gasBen gM n
van den slavenhandelen t0tbevordering van bj voldoende drukking inden staatvanvloeiden bloei der kolonie;hj overleed tePara- stofover.
maribo den lsten Mei1838.
V eeteeltnoemtmendekunstmatige,door
Eendrik de 'Qer,een verdiensteljk Neder- bepaalde regels bestuurde fokkerj van
landsch schrjver,geborenteSommelsdjkden zulke huisdieren, welke den gemeenschappeQ3sten November1829.HjstudeerdeteUtrecht ljkennaam van veedragen.HetisharefM k,
in de godgelecdheid,was achtervolgens predikantte Meerkerk, W ormerveeren Delften
werd in 1864 directeur der hoogere burgerschool in laatstgenoem de stad. In 1871 verw isselde hi
J- deze betrekking m et die Van
redacteur Van het pNieuw s van den Da '
'
w aarin hj de meeste hoofdartikels levert.

zoodanige dieren inhetleven teroepen,welke
in een ofanderopzigthetgrootstenutaanbrengen.Men foktpaarden t0tlast-en trekdieren,
harddravers en koetspaarden,- runderen om
hunne melk ,hun vleesch en hun vet,ookwe1
om hen als trekdier te bezigen,- schapen
om hunne wol,hun vleesch en vet, - en

ringh voor 'tjonye Holland(1868;2dedruk
1
869)''- pTrou-rlngh-Nieuwebundel(1872):'
ans Holster (1871, 3 d1n)'',- en
pFr
BloemlezinguitNederlandscheprozaschrjvers

Dedierenvanhetzelfderashebbenhunneeigen-

eene stad op W a1Areere of Ter
cheren in Zeeland, telt naauweljksduizend
inwoners,maar is merkwaardig wegens hare
geschiedenis. In het stadhuis, het admiraliteitsgebouw en de grootekerk zietmen thans

ersedertonheugeljken tj;in denzelfdentoe-

Ook was hj eenigen tjd mederedacteur va'
n zwjnen om hun vleesch en spek.E1k dergeL0s en Vast'',- voorts lid van het hoofd- noemde huisdieren vormt eene afzonderljke
bestuur derMaatschappj:totNutvan 'tAlgc- soort.Indien verschillendesoortenparen,heeft
meen enz. W jders vermelden wi
j van zjne in som mige gevallen bevruchting plaatsen er
geschriften:pvan geljke bewegingen a1sgj ontstaan bastaarden, welke in den regelon(1859, 2 d1n)'',- pAgatha W elhoek.De vruchtbaar zjn. Eene onderafdeeling of verkerk,de staaten hethart(1860)''
,- prrou- scheidenheid dersoortdraagtdennaam vanran.

(1872)''.

aardige kenmerken,doch 0ok de rassen zjn
veranderljk.Menkan de verychillenderassen

derhuisdierenverdeelenintweegrootesroepen.
Men vindtin sommigestreken zoodanlge,die

Btand hebben verkeerd,zooal:inOpper-silézie

en Lithauen dekleinepaarden,in Spanlede

merino's en in Galicië en Polen de hoogpootige varkens.Zulke rassen noem tm en natu- n0g overbljfselen van harevoormaligegroot- rl.sq:ep. Naast deze heeft men de cnlt%nrranheid. Deze stad kwam in 1280 in hetbezit .::s,nameljk zoodanige,diedoorkunstmatige
van Wolfert t)Jl Borselen,dieerhetnabj- behandeling van menschen t0t een hoogeren

gelegen kasteelSandenburg deedverrjzen.In trap van ontwikkeling zjn gebragten in ee4
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nf ander opzigt boven de natuurrassen uitmunten.Men verbetertde nattlurrassen vooral
door verpleging en voeding en vooraldoorde
veredelde schepselen met elkander te doen

een breeden rug?een ruim bekken,gewelfde
ribben, een klelnen k0p en schrale pooten.
Alen geeft bj zulk een dier aan den vorm
van den romp den naam van parallelogram-

paren, ten einde in de jonqen den aanleg vorm ,omdat bjv.bj hetShorthornrund een

voor de gewenschte verbeterlng in dubbele
m ate terug te vinden.Men ziettrouw ens,dat
de rassen ollder min gunstige omstandigheden
ook w eder ontaarden. Tusschen de natuur-

en cultuurrassen heeftmendehalfrassen.Eindeljk onderscheidtmen bj deveeteeltdefa-ïIi:,nameljk de gezamenljkeafstammelingen van hetzelfde vrouweljke dier.Hoewel

regthoekig parallelogram kan getrokken wor-

den,waarvan de bovensteljn van hetbegin
van den staart naar de schoft en de onderste

langs den buik loopt.Dergeljke hguren verkrjgt men 00k bj de dwarse doorsneden

van het So@@uthdownschaap en van het Engelsche ZW Pn. De aanleg t0t vroegrjpheid,
die o0k in verband staatmetdeinrigting van

nu de dieren van hetzelfde ras zich door de maag,wordt erfeljk,wanneer deoorzaeigenaardige eigenschappen onderscheiden, ken,welke haarbevorderen,duurzaam zjn.

heefttoch iederdierevenzeerzjnebepaalde De vroegrjpheid vereischtbovenalvoedzame
kenm erken.D eze waartenemen en te beoor- spjzen en levertin vleesch envetgrootevoordeelen is eene hoofdzaak voor den veefokker deelen op,terwjl zijde vruchtbaarheid been veehouder,daarzjJuistzoodanigedieren nadeelt.Defjnheiden vroegrtipheid ontstaan
moeten weten te kiezen,welkehetmeestaan hoofdzakeljk dooreeneuitstekendevertering
hun oogmerk beantwoorden. Sommige ken- en omzetting van hetontvangen voedsel.Niet
merken zjn eigen aan den leeftjd:bj het altjd zjn defjnere soorten voordenvetweiJonge dier zjn deledematen lang in verhou- der voordeelig,omdathj de grovere bj aanding t0tden romp,- tanden en horenszjn koop voorgeringeren grjsbekomen kan.
niet ontwikkeld, - de haren hebben soms
Bj de veeteeltverlleze men niet uit het
eene andere kleur enz.,en toch m oetde vee- 00g,dat we1is waar deJongen gewoonljk
fokker kunnen zien,watuithetjongeschep- de eigenschappen overnemen derbeldeouders,
sel groejen zal.00k hebben de manneljke m aardathettevcns onzekm'is,welke eigenen vrouweljkedierenhunneeigenaardigeken- schappen heterftvanhetmanneljkeenwelke
merken,en wàrden deeersten van hunvoort- van het vrouweljke dier.Daarenboven heeft

y
lantingsvermogen beroofd, dan naderen zj men toevallige eigenachappen, die ligtweder
ln vele opzigten t0t de laatsten.Brengtmen verloren gaan, maar o0k w eleens van duur
ouderdom en geslacht niet in rekening,dan zjn bj denakomelingschap,zooalswj zien

dient men te bepalen, welke de beste lig- in het mauchampsras der merinoschapen en
chaamsvorm is voor het doel,waartoe men in de hoornlooze runderen.00k verychillende
het dier wi1bezigen, zoodat bjv.voor de ziekten kunnen erfeljk worden bj hetvee,
paarden geheelandere punten in aanmerking en men vindt hierbj tevenshet atavlsmus,
komen dan voor de runderen. Daarenboven nameljk hetovergaan derziektenietvan de
1et m en op de Ejnheid, den adel,den voorspoedigen groeienz.De eigenschap van ;Jnheid kent m en toe aan een dier m etdunne,
ligte beenderen, eene losse, dunne, w eeke
huid, weinig haar,een kleinen kop en dunne

ouders op het kind , maar van de grootouders

Een huisdier wordta1sedelbeschouwd,wanneer het de gewenschte eigenschappen in de
hoogste mate bezit of 00k w anneerhet van
zuiver bloed is,hetwelk bjv.in Engeland
door de stamboeken der paarden w ordtaangewezen.In hetlaatstegevalzjn zulke die-

het ontstaan van een verbeterd ras bevorderen.In heteerste gevalverkrjgtmen op den
duur rolbloedvee,en door paring van een volbloed met een dier van anderen stam erlangt

op het kleinkind. Zooveel mogeljk geljke
dieren geven btl paring Jongen met dezelfde
eigenschappen,terwjlde eigenaardige eigenschappen in sterk verschillende dieren bj de
ledematen. In llet omgekeerde geval noemt *
jongen elkander aanvullen. In elk geval is
men een dier grof. Vrouweljke dieren zjn het steeds van belang, m eerte letten op de
steeds Elner dan de manneljke. Melk- en bljkbaar goede eigenschappen der fokdieren
slagtvee moet ;Jn wezen,maar men vordert dan op hunne afstam ming. M en kan voorts
die eigenschap niet in trekvee,en overdreven zich bejveren,in hetzelfderastebljven en
tlnheid in een manneljk fokdier evenmin. o0k door kruising van verschillende rassen

men hal
fbloed;hetspreektvan zelf,datdoor

eene voortzetting van deze vermenging het

ren adelljk, maar,evenalsin demenschen- volbloedvee langzamerhand ontaardt.
maatschappj. niet altjd edel.T0t de edele
Vega.Onder dezen naam vermelden wj:
rassen rekent men het Arabische paard,het
Garcilaso (eigenljk Garséas ZJ.
:p) de la
merino-schaap en het Engelschezwjn.Eene Veya, een verdiensteljk Spaansch dichter,
belangrjkeeigenschap isvoortsveelaldevoor- geboren te 'P01ed0 in 1503. Nadat hj eene
spoedigegroelofdevroegrjpheid,welkever- zorgvuldige opvoeding genoten had.trad hj
kregen wordt doorreedsvöör de geboorteaan onderKarel F in krjgsdienstennam deelaan
de moeder en na de geboorte aan hetjonge een veldtogttegen de Turken en eeneexpeBchepseleen overvloed van doelmatig voedsel ditie tegen '
runls.Daarnavertoefdehjeenigen
te bezorgen en het door zorgvuldige verple- tjd te Napels, werd in den oorlog tegen
ging tegen elken ongunstigen invloed te be- Frankrjk bj Frelus gevaarljk gewond en
veiligen.Hetvroegrjpe dierisdoorgaansbe- naar Nizza gebragt, waar hj in 1536 overtrekkeljk groot;hetheefteenebreedeborst, leed. De Spaansche dichtkunst is veel aan
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hem verschuldigd, en zjne Obras' werden zich00k eenmuséum vanschilderjenbevindt,
meermalen gedrukt.
aan deze familie toebehoorend.Hessel Vegelin
Lope de T%çl ofeigenljk Lopez Fdlïzde rczl Claerberyen, geboren den 19den October

Vega Carpéo een beroemd Spaansch tooneel- 1655, was eerst grietman van Utingeradeel,
dichter.Hj wasdetelg van eenadelljkCas- daarna van Haskerland en overleed den Q8sten
tiliaanseh geslacht en geboren te Madrid den November 171.
5.- Johan Togelil van Claer25stenNovembel
.1562.Aanvanlteljkstudeerde bergen, een zoon van den voorgaande en gejj** te Madrid, omhelsde daarop wegens be- boren den z7sten Augustus 1690,werd rent-

perktheid van geldmiddelen de kri
lgsdienst meester van geesteljkegoederen in Kempen-

en zettenahetoverljden zjner onierszjne landtvervolgens grietman van Doniawerstal
studiën voort te Alcala de Hennares en te

en lid van Gedeputeerden, schreefeen yver-

Salamancj.Schoon eerstvoornemensdengeesteljl
ten standte omhelzen,trad ht
Jwederom
in krjgsdienst. Inmiddels had hj zich a1s
dichter en schrjverbekend gemaaktt
lool.zjn
roman: pArcadia/'. Schulden bragten hem in
de gevangenis, maar hj ontsnapte en nam
dienst op de Armada.Na het vernielen van
deze zwierf hj l'
ond in Italië en in zjn Vaderland,totdat hj in 1611 in den geesteljken stand werd opgenomen.Sedertdien tjd
schittexde zjn dichterroem met ongemeenen
glans.Zjnetalrjkedichterljkevoortbrenselen,
waartoe nietm inder dan 1500 tooneelsttlkken
behooren, getuigen vau eene onuitputteli
jke
vindingskracht,van een verbazenden rjkdom
en Juistheid van karakterteekening, zoowel
van mannen als van vrotlw en,vaneenelevendige verbeelding en van eene verwonderljke
heerschappj over de taal.Slechtseen klein
aantal stukken (ongeveer 320)is in devexzameling zjner slcomedias (1604- 1647,28
dlnl''opgenomen,en vele zjn n0g nieteens
gedrukt.Van zjne overigo werken,0ok in

toog over de Veengraverjen (1766)/, en

proza,bestaat eene verzameling van 21 dee1en, welke in 1776- 1779 in het licht verscheen.
Geor-q!vrjheervan F:.
gJ,eenverdiensteljk

overleed te Langweer in 1772. - Philip

Frdtfez'
ïk Veqelin '
pl. Claerbergen,desgeljks

een zoon van Hessel en gebûren den 9den
Mei1685,werd eerstritmeesteren vervolgens
grietman van Haskerland,daarna lid van derl
Raad van State en gedeputeerde te velde,

onderscheidde zich door zjne wis-en werktuigkundige kennis, bevorderde den aanleg

der Dokkumernieuwe zjlen en dernieuwe
Haskerdtjken, gaf een paar Latjnsche geschriften in het licht,en overleed den 28sten

#
Juli
j 1738. AssuerusTQ.
>lia van OIcezà::gen, een broedervan den voorgaande en geboren den 9den Junj 1711,waseerstgriet-

man van Ferwerderadeel, later van Haskerland, legde deze betrekking neder in 1749,
en leefde n0g in 1760.- H ess'el T4.p lïl van
Claerbergen, een zoon van Johan en geboren
den 3den October 1723,werd in 1749 1id van
de Staten en in het daarop volgende Jaar

grietman van Haskerland.Hj overleedreeds
den 12deu Julj 1750. - ValerinsLodewqk
T'relelis'tltzs Claerberqen geboren in 1114,werd
in 1816 grietman van Haskerland,voortslid
derridderschap en derProvinciale Staten van

Friesland.In1835legdehj hetgrietmanschap
wiskundlge. Hj werd geboren in 1756 te neder en overleed te Joure den 14den Julj

Sagoritza in Krain,studeerdete Laibach,zag
zich benoemd t0t scheeps-ingenieur en ging
vervolgens, over bj de artillerie en werd
eerst leeraar in de wiskunde en vervolgens
1tj.9-J
* de oprigting van het korps bom bardiers
professor in de wiskunde met den rang van

1844.
V egesack 9 eene stad op het gebied der

vrje stad Bremen, aan de W eser en aan
den mond der W iimme en door een zjtak

met den SpoorWeg van Bremen naarBrem erhaven Verbonden , telt nog geen 4000 inw oluitenant-kolonel. Nadat htj zich in de veld- Ce1*s,maari:m erkwaardigWegen8zjnehaven,
togten tegen de Turken en Franschen onder- zjnegrootescheepstimmerwerven,zjnetouw-

scheiden had,werd hj in 1800 in den stand slager/en en zgnebakkerjen van scheepsbeder vrjheeren opgenomen en in 1802 t0t1id sehtlit.Men heefter eene reaalschoolen eene
van den landdag in Krain benoem d.Den 20sten hoogereburyerschnolvoormeisjes.
September 1802 vond men zjn 1jk in de V egetarlanen ofplanten-etersnoemtmen
D onau en eerst in 1811 kwam hetaan den de leden der Vegetarian Society, in 1847
dag, dat een m olenaar hem verm oord had. door Mmpson tetkonden gesticht.Zjverwer-

Zjne pvorlestlngen iiber die Mathematik''
, pen hetgebruik van dierltjk voedselen bebeleefden in 1822 eene 6deuitgave in 4 deelen. weren, dat de mensch zeergoed van voedsel
Voorts vermelden wj van bem : oluogarith- uithetplantenrgklevenkan.Tevensbeschoumische, t'rigonometrische und andere Tafeln wen zj vleesch als een schadeljken prikkel
n a1s de oorzaak van velerlei ziekten,ja,
(1783 en laterl'',- pluogarithmisch.trigono- e
metrischesHandbuch(1793;60stedruk,1876)'' als de bron van onderscheidene maatschappe.
en rThesaurus logarithmortlm completus ljke verkeerdheden.Niettemin gebrt
liken z1
)
melk, botert ejeren on kaas, maar zjn af(17941''.
V egelin van Claerbergen is de naam keering Van sterke dranken en specerjen.
van eenaanzienljkFrieschgeslacht,afkomstig Op geneeskundig gebied zjn zjvoorstanders
van den Zwitzerschen stam Vögelin en een van de natuurgeneeswjze. In Duitschland
vogel in het wapen voerend.Onderscheidene hebben zjin 1869onderdeleidingvanBaltzr
leden van dit geslacbt bekleedden de waar- eene vereeniging t0t stand gebragt. T0t de
digheid van grietman van HaBkerland en wa- schrjversoverditonderwerpbehoorenAleott,
ren op een kasteelte Jouregeve8tigd,alwaar Grakam ,Lane,GIJ/ZJ#,Baltzer,HahnjDtruvey
XIV.
10
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Rensakeenz.,maarhunne leerheeftbestrj-

Veiligheidsklep , zie onder Loeomotief.

Veiligheidslam p, zie onder Lamp.
dersgevonden in uitstekendephysiologen,z00a1s Virehow :Ludwig,F'ttnke enz.
V eirac (Johannes),een verdiensteljk NeV egetatle noemt men den groei eener derlandsch geneeskundige, geboren in 1743,
plantt den plantengroei van eene bepaalde studeerde te Leiden in de geneeskunde,promoveerde aldaar op eene dissertatie: rDe
streek en eindeljk dat gedeelte eener plant, Cr
l
*S1*11 en vestigde zich achtervolgens te
waarin de Ontwikkeling der voedingsorganen
Gouda,te Sommelsdijk en te Rotterdam .Tot
plaats grjpt.

Vegetius (PubliusRenatius),00k Veteri- zesmaaltoezaghj zjneantwoorden op prjs-

zlcrï'
ll.
s geheeten, geboortig van Volterra, Vrzgen bekroond, w erd lid Van onderscheileefde in de tweede helft der 4de eeuw en is gene geleerde genootschappen,weeseen prode vervaardiger der rArtis veterinariae sive fessoraatteHarderwjk vandehand,enoverdigestorum mulomedicinae libri IV (1528 en leed in 1795.

1
781)' in Onderscheidenetalen overgebraqt,
-

Veit(Philigy),een uitstekendschilder1
,ge-

een werk,waarin hj de ziekten derhuls- boren te Berlpn den l3den Februarj 1d9:,
dierenen haregeneeswjzebehandelt.Volgens bragt zjne jeugd gedeelteljk dool*te Parjs
Fraas en Sprengelechter heefthj nooitbe- ten huize van zjn stietkader Friedrich von
eerling Van
staan en is dat geschriftafkom stig van een Sehlegel en werd daar
Naop
dateen
hj l
l te Ilresden.
deelgenomen
Italiaanschen monnik uitde 12deof13deeeuw. M atfl'J'
V eglia, een Oostenrjksch eiland,tothet had aan den vrjheidsoorlog, vertrok hj in
m arkgraafschap Istrië behoorend, ligt in de 1825 naar Rome,waar hj zich bj de R0Golfvan Quarnero,heefteeneuitgebreidheid mantische schoolvoegde.M et Corneliu ,,$'cAJvan 7,7 E) geogr.mjl)levertwjn,oljven- dow en Overbeek schilderdehj de geschiedenis
olie,graan en zjde,en bezitfraajebosschen, van Jozefin frescoin de Casa Bartholdr,marmergroeven, onderscheidene havens en

voorts in de Villa Massimitafbreelen u1tde

dia''van Dante,- in dekerk
17000illwoners.Deevenzoo genoemdel
tofd- XDivina Comme
.
dJJ# is de zetel van een bisschop, en men
vindt er eene hoofdkerk, een kasteel,eene

van Trinita da Montieen altaarstuk,M aria
voorstellend als Hemelkoningin, - en pD e

haven en 1500 (alsgemeente6000)inwoners. zegepraal der qodsdienst''in het Vaticaan.
Vehse(KarlEduard),eenDuitschgeschied-. In 1830 werd hj diredeurvanhetSt:del'sehe
schrjver,geboren den 18den December1802 InstituutteFrankforten schilderde een nHeite Freiberg,studeerde teLeipziy en teGöt- ligeGeorge''voordekerk teBensheim,DSimeon
tingen in de regten, vestigde zlch in 1843 in den Tempel'', ,:De beide Maria'
s bj het
te Berljn,daarna in Zwitzerland,vertoefde Fraf van Jezt
ps''en een grootfrescoschilderj
van 1857 t0t 1862 in Italië,begafzich toen

naar Saksen,verloorltetgebruik zjneroogen
en overleed den 18denJunj 1870 te Briesen
bj Dresden.Zjn hoofdwerk is:sGeschichte
derdeutschen HöfeseitderReformation(18511858,48 dln)'',Voortsleverdehj:pGeschichte
Kaiser Otto des Gr. (3de druk 1867)'', rTafeln der Geschichte (1834)'', - pDie
W eltgeschichte aus dem Standpunkt der Ku1tur (1842, 2 dln)'',- en rshakespeare a1s
Protestant, Politiker,Psycholog und D ichter
(18512 dln)''.
V eile is de hoofdstM van een evenzoo
genoemd ambt,hetwelk op 42,38 D georr.
mjl105000 inwoners telt en gelegen is ln

ln genoemd Instituut,rDe invûering van het
Christendom en van de Kunstin Duitschland''
voorstellende,alsmede de beidebeelden:rlta-

lia'' en rGermania''. Later bepaalde hj zieh
bj de studie der antieken en leverde voor

meergemeld Instituut: pD e werkplaats der
oudste Helleenache beeldhouw ers'' en rllet

schild van Achilles'',- wjdersvoorde rRö-

m ersaal'' de portretten van Karel de Grpofe,
Otto IV en Frederik 1I.In 1846 verplaatste

hj zjn atelier naar Sachsenhausen en schilderde er voor den dom te Frankfort het altaarstuk:pDehemelvaartvan Maria'' envoor
den Koning van Pruissen: pDe beide Maria's

bj het grafvan Jezus''
,- mDebarmhartige

hetzuiden van Jutland De stad verheftzich Samaritaan'' - en.
nDeEgyptischeduisternis''.
aan den mond der Veileaue en aan den Vei- In 1847 leverde hj eene groote teekening

vonreenefresco-schilderjin denD0m teBerlefjord rn beritslechts6000 zielen.
V eihgheldsbuizen ofbuizen van W elter ljn, - en eene reeks van schilderstukken
worden bjhetontwikkelen van gassen gebe- voor den D0m te M ainz. Hj overleed den
zigd.Zulk eene glazen buis, van boven in 18den D ecem ber 1877 te M ainz als directeur
een trechter eindigend,is in het midden b0l- van hetmuséum van schilderjen aldaar.A1s
vorm ig uitgeblazen en wordtonder en boven een geloovig R.Katholiekbehandeldehjgodsden b0l naar tegenovergestelde kanten knie- dienstige onderw erpen met eene ongem eene
vormig omgebogen,zoodatdeuiteinden even- dieptevan gevoel.- 00k ztinbroederJohann
wjdig zjn,maartegenovergestelderigtingen Fet't, in 1852 te Rome gestorven,heeftals
hebben.De b0l met het benedenwaarts 0mgebogen deelwordtmetkwikofwater gevuld
en het onderste gedeelte luchtdigtin hetgasontwikkelend mengsel geplaatst. W ordt nu
de drukking te groot, dan kunnen de gassen
door de vloeistof van den b0lontsnappen,-

historieschilder een goeden naam verworven.

V eitsdansj zie Vitusdans(St.)
VejiN eene Tuscische stad in Etrurië,op
eene hooge,steile rots aan hetriviertje Crenera ten noorden van Rom e gelegen,w aseene

van de aanzienljkste der twaalfsteden van

etEtrurisch Verbond,reeds magtig vöör de
is zj tegering,dan kunnen luchtbellen van h
huiten t0t de lnwendige ruimte doordringen. stichting van Rome en vermM rd doar een
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tempel van Jl>. Zj werd d00r Koningen
geregeerd,streed gedurendehonderdjurtegen
Rome en werd in 396 vôör Chr. na eene
tienjarige belegering door Camillnsveroverd.
Daarop werden hare inwoners a1sslaven verkocht, en haar gebied werd aan dat van
Rome toegevoegd. Nu was de bloeider stad
vernietigd, en eerst in de dagen van Caesar
ontstond er eene kolonie van veteranen.Pas

14ç

guez is de grootste Spaanschesckilder.Zjne
stukken onderseheiden zich niet zoozeer door
een edelkaraktera1swe1doornatuurljkheid
van uitdrukking, door kracht en leven en
door een zilverachtig coloriet.Vooralleverde

hj fraajeportretten.Stukken van zjnehand
vindt men niet alleen in Spanje,maar0ok
in Engeland, te W eenen, te Miinchen te

Parjs enz.
V elde (Van de).Onderdezen naam verdeze stad zich weleer verhiefaan de regter melden wj in de eerste plaats een NederzjdederVilla Flaminia,tegenoverdekleine landsch kunstenaarsgeslacht; du rtoe behoorstad Isola Fnrnese. Aan de overzjde der den:

in den Jongsten tjd heeft men ontdekt,dat
Cremera heeftmen hetkerkhofvan het oude

Jan rJ. de Velde, een vermaard schoon-

schrjver,geboren te Antwerpen in 1569 en
Vejigevonden.
Vela (Vincenzo),een verdiensteljk beeld- overleden te Haarlem den loden September

houwer, geboren in 1822 te Ligornetto in
Tessino,was eerst werkzaam in de steengroeven van Viggio, vervolgens aan de herstelling van den D0m te Milaan en bezocht
daarna het atelier van den beeldhouwer Cac0%*3j0C1
*. In 1847 begafhj zich naar Rome,
Tverkteer aan hetmodêlvan zjnrspartacus''

maarwerd plotseljk t0tdekrjgsdienstopgeroepen.Zoodra hj in 1838 deelhad genomen
aan den 00r10g tegen oostenrjk, voltooide
hj zjn pSpartacus'' nadathjreedsvroeger
door een basreliéf: rChristus de dochter van
Jaïrus opwekkend''den eersten prjsteVenetië verworven had.Hj wel'
d benoemd t0t

1623.
Esayas of Jesaias van de Velde,een z00n
van den voorgaande, geboren volgens som.
migen te Leiden in 1597 en volgens anderen

omstreeks 10 jaar vroeger te Haarlem.Hj

vestigde zich te Leiden en werd er in 1614
reeds onder de vermaarde schilders gerekend.

Bj afwisseling woonde hj 0Ok te Haarlem

en te'sGravenhage e11schilderdevoorallandschappen met ruïnes.schermutselingen en gevechten. Op het Trippenhuis te Amsterdam
heeft men van hem : rDe kat de be1 aanbindende'' en in hetmuséum te W eenen een

ruitergevecht. 00k zjne teekeningen met de

litl der Académie te Milaan maar nava deze pen, met Oost-lndischen inkt en met zwart
benoeming niet aan en vertrok naar Turjn, krjt zjn zeerf<aaien worden duurbetaald.

waar hj Onderscheidene kunstgewrochten Zjn sterfjaar is Onbekend,maarhj wasin
schiep, zooals: rH00p en berusting'' - een 1652 n0g in leven.
standbeeld voor het graf van Donizetti,Jan van de Velde,een verdiensteltjk gradat van den minister Balbi, - en dat van veur,waarschjnljk teLeiden omstreekshet
Fïcfe Emanuël.Daarenboven vermelden wj jaar 1598 geboren. Hj schilderde weinig,
n0g: pFrankrjk en Italië'' - rDe laatste maar liet veelgravuresachter.Vermoedeljk
dagen van Napoleon 1'/, - scolumbus en woonde hj te Haarlem en overleed aldaar
Amerika'' - en rDe Lente''.
in 1660.
W illem 'pll de Velde, de 011#:, een VerV elasquez de Silva (Don Diégo),een
uitstekend Spaansch schilder, geboren den diensteljk zeeschilder en teekenaaren waar6den Junj 1599 te Sevilla,waseen leerling schjnljk een zoon van Esayas.Hj werd gevan H eerera en Pacheco, maar bepaalde zich boren te Leiden in 1610,legde in zjneJeugd
vooralbtjde studie der natuur.Aanvankeljk zich toe op de scheepsbouw kunde en zeevaart
behandelde hj onderwerpenvan ondergescbikte en erlangde weldra eene groote bekwaamheid
beteekenis, en het vermaardste stuk in dat in het schetsen van zeegevechten.Meermalen
Fenre iszjn pW aterdraqer(Aguadorl''thans begafhj zich opdevloot,dietegenEngeland
ln het muséum te Madrld.Nadat hj in 1623 in zee werd gebragt,en vergezelde de admitxd,sezltdcr Obdam en de .
Av!/Jdr,
t0tHofschilder wasbenoemd,bestudeerdehj ralen van Wz'
te Madrid devoortbrenyselen derNederland- om met levensgevaar zjne teekeningen Op
scbe Bchool,inzonderheld die van Rnbens,- papierofdoek te brengen.Diestukkenwaren
voorts in 1629- 1631 te Venetië die van Ti- gewoonljk beyteld ofwerden aangekocht door
fïccs, Veronese en Tintoretto en te Rom e die de Staten. Na het einde der Engelsche 0crvan Rafaël en Miehele H.
l#:I/.Om de stich- logen vestigde hj zich op uitnoodiging van
ting eener Académie van beeldende kunst Karel 11 in Engeland en overleed te Greenvoorte bereiden,begafhj zich van 1648 t0t wieh in 1693.
W illem van de Velde, de Jonge,een Z00n
1651 w ederom naar ltalië en werd daarop
door den Koning benoem d t
0t ayosentador van den voorgaande en geboren te Amsterdam
mayor of maarschalk van hetKonlnkljk pa- in 1633.Men meent,dat hj zjn vader op
leis.In 1655voltooidehj hetvermaardestuk, dienszeetogten vergezelde,m aar zeker ishet,
bekend onder den llaam Van rDe (Konink- dat hj Irjet dezen naar Engeland vertrok en
ljke)Familie'',waarna hjin1658in den rid- door Karel11 t0tH ofschilder w erd benoem d.
derstand werd opgenomen. Hj overleed te Behalve van eigen studiën,maakte hj geMadrid den 7den Augustus 1660.Van zjne bruik van de teekeningen van zjn vaderen
stukkenvermelden wjn0g:pDebroedersvan verwierfweldra als zeeschilder grooten roem.
Jozef'', - :Job''1 - XMozes,uithet water Zjne kalme zeeën met fjne,heldere!doorgetogen'' - en rDe dochters vanL0t''.Velan- zigtigk)luehten,zi
jne onstuimige zeeèn met
10*
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stormachtige lllchten en zjne zeegevechten
zjn wereldberoemd. Vele van zjne stukken
bevinden zich in Engeland.Na het overljden
van Karel11 vertoefdehj eenigen tjd in zjn
Vaderland,en men vindt van zjne hand in

het Trippenhllis: pGezigt op de haven van
Amsterdam'' - een woelend en twee stille
waters, - pDe overgave van het Engelyche
admiraalschip The royalCharles'',- en pllet
opbrengen van vierEngelscheschepen''.Later

Dicht- en Letteroefenend Genootschap, hetwelk haar diehtstuk: pNehelllia''bekroonde,
en schreefdaarenboven onderscheidene andere
gedichten,welke in verschillendegenootschap-

peljkewerken verstrooid zjn.
Josef vande Velde,een Vlaamschletterkun-

dige,qeboren den lstenJulj 1816 te Schellebelle ln Vlaanderen.Hj studeerde aan het
collège te St.Nicolaas,werd eronderwjzer
aan de normaalschool en zag zich vervolgens

keerde hj naar Engeland terug,en overleed benoemd t0t professor van middelbaar onderte Londen in 1707. In het Mauritshuis te wjsaan hetcollège van St.MariateOuden'sGravenhage heof'
t men van hem twee stille aarde.Sedert 1860 ishjaldaarbibliothecariswaters, - en in het museum van der Hoop archivaris.Behalve onderscheidene vertalingen
te Amsterdam een fraai stuk, l,llet kanon- leverde hj: pvaderlandsche Bloemkrans
schot'' geheeten. Voorts heeft men kunstgewrochten van dezen schilder in het Lolzvre,
te Dresden,W eenen enz.
Adriaan lltxs de Fdl#d, een broeder van
den voorgaande en geboren te Amsterdam in

(1859)'',- pW as GraafvanEgmontinderdaad

1639.Hj verwierfals dieren-en landschapschildergeen minderen roem danzjn broeder
a1s zeeschilder.Hj ontwikkelde zich onder
de leiding van Jan Y'
i/z
ltzptf.
ç door jverige
studie der natuur.Zjneogvatting isedelen
geestig, zjn coloriet en llchteFectzjn treffend van juistheid,zjne teekening iscorrect
en zjnebehandelingmeesterljk.O0kinandere
genres muntte hj uit. Hj leverdeeene !,Af-

de Bincho en onze Lieve Vrouw-lferk van

neming van hetKrt
lis''v0or de R.Katholleke
kerk op de Appelmarkt te Amsterdam en

eenige pLjdenstatbreelen'' voor die in de
Spinhtlissteeg.00k stoFeerde hj schilderjen
van Tvl
jnands,van der Heyden,Robbema en
Heekeï'
tmetfguren,enmenvindtzjnekunst.

een verrader? (1860)'',- pGeschiedenisder

Nederlandsche letterkunde (1861):',- pNederduitsche Dichtproeven (1863)/',- pDeKrokodilvan Kerselaerenz.(1868)'',- pArnulphus
Pamele te Oudenaarde (1872)'',- plletstad-

lllisen delakenhallevan Oudenaarde(1872)'',
-

ekfèesten van sveimarin DuitschpDe muzi

land'' - en talrjke bjdragen 6n artikelen
in dagbladen.

Jaak Frtlp.
v van de Telde,desgeljks een
Vlaamsch letterkundige.Hjwerd geborenden
zosten Mei181:te HammebtjDendermonde,
was eerst werkzaam Op het notariskantoor

van zjn vader enschreefmerkwaardige bjdragen in het Gentsche pKunst- en Letterblad/',werd in 1843medewerkeraan hettjdschrift:rGrootmoederken''van Wolf,stiehtte
het volgendeJaar met Sleeokœ en de Laethet

gewrochten in de voornaamste muséa van Btaatkundig blad:nv laamsch België''en was
Europa. ln het Trippenhuis te Am sterdam daarna vertaler van het pBulletin oëciel'' en
heef'
t men: oEen landschap met rustend en toen corrector aan den pM oniteur Belge''. In
grazend vee'' en pEen heuvelachtig landschap 1846 aanvaardde hj met EcrevLsseen Rleeckœ
met eene hut'' - in het muséum van der de redactie van llet tgdschrift: pDe VlaemHoop:pEen Brabantsch landschap'',- in het sche stem'
' en gaf met laatstgenoemde een
Mauritshuis te 's Gravenbage: rEen boom- paar woordenboeken in het licht. In 1859

rjk landschap met beesten''en rEen gezigt echter vertrok hj naar Londen en werd er
op het strand te Scheveningen''
, - in het corrector aan een dagblad.
Louvre zes kapitale sttlkken, waaronder:
V elde (Frans Karlvan der),een Duitsch
DHet strand te Scheveningenjwaar de Prins romanschrtjver,geboren te Breslau den Q7sten
van Oranlc wandelt''en een pltlsvermaak''1- September 1779, studeerde te Frankfort aan
in bet muséum te Dresden desgeljks zes de Oder in de regten,was op verschillende
stukkengwaaronder landschappen m etvee en plaatsen inregterljkebetrekkingen werkzaam ,

een pllsgezigt''1 - en te W eenen oolt zes en overleed te Breslau den 6den April1824.
stukken, waaronder een heerljk y
jtzandsehap Na een aantal mislukte dramatische proeven

met terugkeerend vee bj ondergaandez0n''.
Deze voortrefeljke kunstenaar overleed te
Amsterdam in 1672 op drie-en-dertig-larigen
leeftjd.Hj heef'
to0k eenigeetsen nagelaten.
Voortsvermelden wj nog:
Willem rc4 de T-:1#:,geboren teâmsterdam
den 5den September 1751 en overleden den

schreef ht;eenereeksvan historischeromans
en verhalen, van welke vooral rDie Eroberung v0n Melico' en pArwed Gyllenstierna''
zeer in den smaak vielen.Van zjne gezamenltike werkenverscheen in 1866 eene 7deuitgave in 10 deelen.

Veldenaar (J0han), boekdrukker te
29sten Januarj 1829 en vervaardigervan het Utrechttgafin 1479 in het licht:pchronica,
147fte li4ste en 175steder pEvangelische ge- quaef
asciculustemgorum dicitur.PerJoannem
zangen''.- Zjneechtgenoote,Johanna27*
1.
:c- Veldenaerin Qorentlssima universitateLovanibeth Helmeke,geboren te Amsterdam den 4den ensi.'' Er is ook een druk van 1480.Deze
Novem ber 1762 en overleden te Zutfen den kroniek is ongeveer dezelfde als m en in de
26sten October 1844, leverde in dienzelfden DAnalecta''van M atthaens onderden titelvan
bundel het 2de, s0stl, ygste en 85ste,- en rChronica de Hollant''aantreft.Boœltorn geeft

in dien der Doopsgezinden (Gr00te Bundel) er een uittrekselvan in zjne pcronjk van
.
het 85ste, glste, lzsste, 124ste en 164stege- Holland,Seland en W estfriesland''
V eldkers,zie CardamLne.
zang. Zj was lid van het Amsterdamsch
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Veldmaarschalk is in bjna allelegers aan degenen, die haar kwamen raadplegen,

de hoogste militaire waardigheid, doch dlkw erf enkel een titel.Zie voorts onder AKaardcAclk.
V eldm uis,zie onder Muls.
V eldsla,zie onder Valeréanella.

antwoord doo1'een uitverkoreneuitharebloedverwanten.Tn 69vôôrChr.verklaardezjzich
vôôr den Opstand der Batavieren Onder Ciaw
dius Oïrilid en verscbafte dezen daardoor

bestempeld wordt. Eene geschiedenis, die

landsöh graveur,geboren teLeiden den 3lstan

den btjstand van onderscheidene Germaansche
V eldslag isdenaam vaneenebelangrtjke stammen.Zj overleed waarschjnljk in g0ontmoetingvantweevjandeljkelegers,terwjl vangenschap te Rome.
eene minder belangrjke metdien vangeveeht Velijn (Philip),een verdiensteljk Neder-

hoofdzakeltjk develdslageneninhetalgemeen Januarj 1786eneenleerlingderteekenacadédeoorlogen vermeldt,noemtmeneeneHLstoire- miealdaar,ontwikkelde zich onderde leiding
bataille.
van Del
fos, vertrok vervolgensnaarAmsterV eldspaat is eene sterk verspreide delf- dam ,vertoefde 8jaarte Parjsen keerdein
stof, die met kwarts en glimmer tOt de be- 1813 terug naar Amsterdam. Hier graveerde
standdeelen behoort van graniet en gneis en h!
juitstekendeportretten,plateninjaarboekjes
0ok in vele andere rots:oorten voorkom t.Tot 0nz., ell overleed den 4den Mei 1836. Van
het veldspaatbehooren 00k albkten labrador. zgneleerlingennoemenwjdeLangeendeMare.
Albiet vindtmen vooral in hetAndesgebergte
V elites waren de ligt gewapende troepen
en labrador in deSyenietsoorten,terwjldit b
v
a
n
etRomeinschelegioen.Zjstredenmet
laatste de hoofdmassa uitmaaktvan vele oude ooghe
n pjlen en metwerpsglesen,hieren
lava's, inzonderheid van basalt,alsmede van daar vôôr het front verstroold vôôrdat de
de nieuwere lava'svan den Etna.Veldspaat, eigenljke strjd een aanvang nam.- 00k
albiet en labrador hebben nagenoeg dezelfde onderNapoleonIdroegenbataljonsvanJonge
kristallen, doch de grootte der hoeken is lieden uit den deftigen stand dezen naam .
ongeljk.Hunnehardheid isdezelfde;zj wor- Vella (Giuseppe),geboren op heteiland
den door kwarts gekrast.Alle bevatten zj MaltaomstreekshetJaar1750,heeftzich beeenegeljkehoeveelheidaluin-enkiezelaarde, rucht gemaakt dooreen letterkundig bedrog,
benevenseen alkali,terwjlmen in betveld- Hj waskapellaanderMalteserOrdeengrondlg
spaat potasch en in albiet en labrador soda bekend methet Arabisch dialect,hetwelk op
en daarenboven in labradol'kalk aantreft.De genoemd eiland gebezigd wordt.Hj vervaargewone kristalvorm van hetveldspaatis het digde handschriften in deze taalen gafvoor,
zesvlakkig prisma, en dikwjls vormt het dat hj deze op zjne reizen gevonden had.
tweelingskristallen.Zjne kleurisgewoonljk yu(g. bestonden uit verloren geraakte boeken
grjs-,geel-ofroodachtig wit.In hetgraniet Van Llrilts,oirkonden betrekkeljk deheer-

van Siberië komt het vool. meteene groene schajpj der Noormannen op Sicilië,brieven,
kleur en draagt den naam van ama onensteen. gewlEBeldtusschen Arabische stadhoudersenz.
Zilverachtig veldspaat noem t m en adnlar en Nadathj degunstvan denKoningvanNapels
opalisérend veldspaat maansteen.Het fraaiste had weten te winnen,begon hj in 1789 op
veldspaat komt van Ce)'10n.In hettraehiet diens kosten gemelde stukken uitte geven in
van den Drachenfels vlndt men glasachtige hetArabisqh meteene Itali
aanschevertaliny,
veldspaatkristallen. Albiet onderscheidt zich nameltik: een DCûdice diplomatica diSicilla
i
l
Ar
abi
door zjn vederachtig gestreept voorkomen, sotto governodegli
(5 d1n)'',- het
door de laagsgewjze vorming der blaadjesen eerste deel van Llvlus, en de briefwissehetovergaan van deze in cen stralig w eefsel. ling onderden titel:oltitab divanM esr5Libro
Het heeft behalve de witte l
tleur (albus), diconciliû diEgitto''.Aveldra echter bragten
waaraan het zjn naam ontleent, ook we1 twee geleerden ,H ager en Tyeksen, het beeene vleeBchroode en grocme.Labrador werd drog aan den dag.Nu werd Vella van zjne
door de Moravische broeders in groote stuk- waardigheden ontzet en tot de gevangenis
ken in het Nnord-Amerikaansche gewestvan veroorderld,waarin hj in 1824overleed.
dien naam gevonden en is in de bergstreek
V ellelus Patèrculus (Marcus),een R0-

van Europa algemeen verspreid.Het is grjs- meinsch geschiedschrjver,geboren omstreeks
achtig witofgrgs,maar heeftopdespljtings- hetJaar 19 vöör 0hr.,trad metden aanvang
vlakken fraage groene, blaauw e, gele en onzer Jaartelling in krijgsdienst, vergezelde
roode kleuren.Verweerd veldspaatleverteen als praefectus equitum Tiberiusop zjneveld-

vruchtbaryn grond en wordtonderden naam togten, w erd in 14 t0t praetor benoem d en

van kaol%en door de Clïinézen gebruikt tot vervaardigde in 30 eene schets derRomeinhet vervaardigen van porselein. Eene digte sche geschiedenis onder d0n titel:pllistoriae
soort van veldspaat draagt den naam van Romanae ad M.Vinicium libri11'/,doeh het
veldsteen. Deze is 1'
ood, brtlin, geelofgrijs eerste van die beide boeken isnagenoeg gevan kleur, splinterig Op de breuk en zeer heelverlorengeraakt.Hetwerkisingezwollen
hard.
stjlopgcsteldennietvl
s tepleitenvanvletjerj.
V eleda of Velleda,volgens Flcifl, eene Hetbewaard gebleven gedeelte werd in 1515
Germaansche wigchelares uit den stam der in de abdj Murbach in den Elzasontdekt,
Brtleteren, bewoonde een hoogen toren aan cn dit handschrift - later verloren gegaan
deLigpeinhettegenwoordigW estfalen,Ont- - is in 1520 door Ilhenqnus terperse gelegd.
trok zlch aan de oogen dermenigte,om door Eene der laatste uitgavel
A is die van Eyssengeheimzinnigheid eerbied te wekkcn en gaf hardt(1865).
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Arelletri, eeno arrondissementshoofdstad geesteljke uithet begin der 14de eeuw , verin de Italiaansche provincie Rome,aan den toefde in 1295 teParjs,wasin 1304priester
voet van het Albaansch gebergte, niet ver te Sichem in Brabant,in 1313 teVelthem en

van de Pontjnsche Moerassen en eenstation
van den spoorweg van Rome naar Napels,
heeft eene hoofdkerk (San Clemente),een
gymnasium en eene technische school,onderscheidene fraaje paleizen,eenegrootewater-

bevond zich in 1313 in hetleqervöörAntwerpen.Hj schreefonderden tltel:,spiegel
historiael''eenert
jmkronjk in 8 boeken,van
welke de eerste 6 eene soortvan algemeene
geschiedenisbehelzen.Datgeschriftis in 1717
uitgegeven door Isaan le Z04.g,en het derde

leiding,eenstandbeeldvanpausClemensTllh boek werd in 1840bewerkfdoorden lateren
wjn- en oljvengaarden en omstreeks 15000
inwoners.- Deze stad is hetoude Velitraej hoogleerjardr.Jonekbloet.
had in de laatsteJaren van hetW estersch- Veltlln of ValTellina,een landschay in

Romeinsche Keizerrjk veel te ljden van de Lombardje tusschen de Bernina-en Veltllner

Gothen en Longobarden,kwam daarop onder Alpen en door de Addabesproeid,vormtthans
de heerschappj der Tusculaansehe graven en de Italiaansche provincie Sondrio.Hetbestaat
vervolgens onderdie van den Paus.D en 19den in rtlimerenzinuitdelandschappen Chiavenna,
Maart 1849 behaalden de Republikeinen uit Val Tellina en Bormio,welke in de middenRome hier eene overwinning op de Napoli- eeuweneen gedeeltevan Lombardjeuitmaaktanen.
ten en onderhet beheer kwamen van de herVelocipède (snelvoeter) isdenaam van togen van Milaan.In 1512maaktendemannen
eene doorgaans tweeradige draisine (zie al- van GrMuwbunderland zichvan ditlandschap
daar),waarbj het evenwigtbewaard wordt meester, en het werd daarop door hertog
door de vliegkracht der raderen en door de MaœLmiliaan S/àrzl aan hen afgestaan.Het

behendigheid van den rjder,die met zjne aanzoek derVeltlinersom bjGraauwbundervoeten den grond niet aanraakt, maar het land teworden ingeijfd en dezelfderegten te
rad in beweging brengt door op krukken te erlangen a1s de bew oners van dit canton,
treden, welke aan het voorrad zjn aange- werd van de hand gewezen,zoodatzj einbragt.Zjnehandenrusten opeenedwarsstaaf, deljk in 1620inopstandkwamen,deProtesdoor middel van welke hj het voorste rad tanten om bragten en een eigen bewind beverdraajen enalzoozjntoestelbesturenkan. noemden.Dit gafaanleiding t0teen bloedigen

Het eerate voertuig van dezen aard werd in oorlog, waarin de mannen van Graauwbun1867 uitgevonden doorMiehauœ,doch de aan- derland de overhand behielden en in 1630
vankeljlke geestdrift voor deze uitvinding is bj hetVerdrag van Regensburg door Frankaanmerkeljk bekoeld, daar men opmerkte, rjk en Oostenrjk a1s regtmatige bezitters
dat een snelle qang eene grooteinspanning werden erkend. Van wege de overwinnaars
van kracht verelscht, op den duur te zwaar werden er nu despotieke landvoogden aangevoor 's menschen ligchaam. Men heeft 00k steld, die het land gedurende nagenoeg 2
'
4s-en waterveloeiptdesvervaardigd,die even- eeuwen teisterden. In 1797 zonden de Veltw elgeen grooten opgang hebben gemaakt.
liners gezanten naar B onaparte,die hetland
V elp , een fraai dorp in deNederlandsche inljfdein deCis-AlpjnscheRepubliek.Sedert
provincie Gelderland,een uurgaansvan Arn- 1804 vormde hetal
s deyartementAdda een
hem en door middel van een tramway met gedeelte van het koningrjk ltalië,en sedert
deze stad A'erbonden,teltomstreeks 3000 in- 1814 a1s delegatie Sondrio een gedeelte van
w oners. Men heeft er voorts het prachtige het Lombardisch-venetiaansch Koningrjk.In
invalidenhuis Bronbeek, de schoone buiten- 1859 verviel het met Lombardje aan het

plaatsen Beekhtlizen en Biloen,eene menigte koningrjk Italië en is thâns deItaiiaansche
sierljkevilla'sen lommerrjke wandeldreven, provincie Sondrio.
zoodat vooralin den zomer velen van elders
aldaar het genot van hetbuitenleven kom en
smaken.

Veluwe,zie Gelderland.

V elzen.Onderdezennaam vermeldenwj:
Gerard van Fdlzds, een Hollandsch ridder

V elsen (Cornelis van),een Nederlandsch uit de 13de eeuw en den moordenaar van

godgeleerde, geboren te Ouddorp den 29sten
Mei 1696, studeerde te Leiden,was achtervolgers predikant te Ede en te Groningen
en aanvaardde in laatstgenoemde stad op den

graafI'lorisF (ziealdaar).Nahetvolbrensen
van zjnsnoodopzet,begafhjzichmeteenlge
medepligtigen naar hetslot Kroonenburg aan
de Vecht, hetwelk door de verbitterde aan-

22sten Julj 1728 een buitengewoon profes- hangersvandenGraafbelegerdwerd.Eindeljk

soraat met eene oratie:>De religionis Chris- moest hj zi
ch overgeven;volgenssommigen
tianae rationalitate'', werd in 1731 gewoon is hj toen door het verwoedevolk vaneénhoogleeraar, bekleedde in 1735- 1736 het gescheurd, en volgens anderen naar Leiden
redoraat, alsmede in 1750- 1751, en over- gebragt en aldaar geradbraakt.

leed den 19denAyril1752.Hj schreef0.a.:
1:Theoloriae practlcae medulla (1750)/': DTnstitutlonestheoloqiaepracticae (1784),,Kerkeljke redevoerlngen (1768,2 dln)''
,XLessen der waarheid (1726)'9
, - pHeilige

Simonvan Fdlzds,eenverdiensteljk Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren teAmsterdam den 14den December 1809,studeerde
in de theologie, werd predikantbj de HervormdegemeenteteDrogeham,laterbjChriste-

godgeleerdheid (1703)'',- en onderscheidene ljk-Afgescheidengemqenten eneindeljkhoogleerredenen.
leeraaraan de theologlsc'he schoolte Kampen.
Velthem (Lndewjk van),eenBrabantsch Hj schreef:pstemmeneenswachters(1836)'',
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pverantwoordingwegensgodsdienst(1836)95,
rdruktegemeente(1837)/',- rBrief
pDe ve
overhetoefenen(1838)''
,- pDezaligedooden
(1842)'',- pApologie der kerkelkkeafscheiding in Nederland (1848)/
',- rGedachtenis
en rede bj de aanvaardingderbetrekkingbj
de Theologische schonl (1855)''
, - g'
FeestBtolen (1862)'',- rDegetrouwheid van den
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Een valsche munter enz. (1871)//,
Xonze hoogere burgerscholen (1873)''1

en
Ven (Van der).Onder dezen naam vermeldenwj:
Johannes zlfnpïv.
s van &r Ten, een uitstekend beeldhouwer,geboren te 'sHertogen-

bosch in 1800.Hj bezochtdeacademiën te
Antwerpen en te Brussel,vertoefde van 1822

Evangeliedienaar(1864)'',- rDewaardeder t0t 1827 te Parjs,en verwierfin 1825met
Bymbolische schriften (1866),- pw itten- zjn beeld:rphiloctetes''den eersten prjsop
berg-W ezel-Dordrecht (1869)'',- s,'
Belt
jdenis de tentoonstelling te Antwerpen.In 1826 ontdes geloofs (1868)'', - rDe roeping der ving hj driemedaillesteParjsvoorboetseerKerk (1873)'', - en rGedachtenis en bede werk, en in 1827 werd zjn rNarcissus''te
(1876)''.
Brussel met den eersten prjs bekroond.In
Sy0.
f/rleRl.
vTl
todenmJ4 Velzen,desgeljks 1830 verwierfhjteAntwerpen denprjsnaar
een verdiensteljk godgeleerde,geboren den Rome, maar begaf zich eerst in 1834 der26sten November 1809 te oudkerk in Fries- waarts, nadat hem uit zjne geboortestad
land. Hj studeerde en promoveerde teGro- hulde was gedaan meteene gouden medaille.
ningen in de godgeleerdheid en werd in 1835 Te Rome kwam hj in aanraking met Tl
tor-

yredikantteMetslawier,in 1838teWolvega, waldsen, Ralteh,, G'Jùzop, Kersels enz., en
ln 1842 teNjmegen en in 1846te Leet
lwarden. Van zjne geschriften vermelden wj:
Het leven en sterven van R.Passchiervan
Djk (1847)/'
,- rReisherinneringen uitZuidDuitschland (1854)''
,- pllerinneringen aan

vervaardigde er t0t tweemaal t0e zjne beroemde rEva/', in 1851 te 'sGravenhage
tentoongesteld en vervolgens een sieraad van

het musôum van Willem I1.Hj ontving de

orde van den Nederlandschen Leeuw en beide reis naar de wieg en bakermat der Her- telde eene pMadonna''en een borstbeeld van
vorming (1858,met zjn broederl'',- ,,Me- den prins Tan Orapl'e.Voor degravind'Oultrelanchton de hervormer, in eenige hoofdtrek- mont vervaardigdehjeenerpieta''inbasreliéf
ken (1860)'',- gchristus en z'
dneheiligen. van Carrarisch marmer,- voortseenepRtlth''

Levensbeolden voor de 365 dagen desjaars - een pst.Jan''- en een rBadend meisje'(1861- 1864)'', - pW egwtjzer naar hetG0- Hj verlietRome in 1848 en steldein 1849
desberger waterbad (1866)''
,- nBladen uit twee ontwerpen ten toon voor een standbeeld
hetdagboek eener l4-daagsche reisnaarZwit- van Willem de Zîtl
ï#dr,doch zag zich niet

serland(1869)/',- plletPassionsspelteober- met de uitvoering belast. ln 1850 vertrok
ammergau (1871)''
,- en pBegraven ofVer- hj naar Rome om zjne joederen in tepakbranden?Vergeljkendehistorischeenkritische ken en werd in 1853 dlrecteur van de Kostudie(1875)/,.
ninkltjke schoolte 'sHertogenbosch.Hj verUlbo < iI#:!- Tltoden ran Velgen,een broe- vaardigde een borstbeeld van den geneesheer
der van den voorgaande en mede een ver- Buehner,- eene marm eren groep,den over-

diensteljk schrjver.Hj werdgeboren te0ud- leden prinsMauritsalsbeschermengelbj de

kerk in Friesland den loden April 1815, wieg van zjnjongerenbroeder!prinsàleœanstudeerde in de godgeleerdheid en werd pre- dt?r, voorstellend,voor de Konlngin,- veerdikant teBergum.Van zjnegeschriften ver- tien beelden voûr de St.Janskerk te 'sHermelden wj: nTafereelen uit de openbaring togenbosch, - een borstbeeld van St.Jan
van Johannes (1815)'',- l,Langs de oevers den Evangelist, - een basreliéf,rHagar in

vanMaasenRjn (1850)'',- ,BtJ
'denwatersnood van 1861(1861)''?- rGedic,
hten (1862)'/,
Le
ve
ns
ges
c
hi
ede
nl
s
van
Je
zus
Christus
r
(1862)''1- plezus'zondeloosheid (1862)''
1XZes weken in hetnoûrden (1867)''.- en
DDegoddelpkecommedievanDanteAlleghieri
vertaald en verklaard (1874)'' benevens een
grootaantalbrochures,opstellen in tjdschriften enz.

de woestj'n'' vooxstellend,- rAbeleen lam

ten oFerdragend'' en eene herhaling van
het basreliéf der gravin d'Oultremont. Toen

hj dit wilde plaatsen in de kerk te Mortel
bj Gemert,werd hj den 12den Julj 1866
door den dood verrast. Zjne beelden zjn
edel,bevallig en keurig gemodelleerd.
Ernest Philip A '
liserf van der Tr
ex, een
Vlaamsch letterkundige,geborenteAntwerpen

V en (Elize van de), een Nederlandsch den 7den Julj 1846. Hj schreef onder den
onderwjskundige,geboren teEdam den 5den pseudoniem Jae.Atz#6-JcA:r: ronze grootste
Odober 1833, studeerde en promoveerde te vjand?kritiek overdeChristeljkegodsdienst
Leiden in de wis- en natuurkunde, werd in (1872)7',- mDe geheimen van een klooster,
1856 leeraar aan het gymnasium te Leiden,
in 1864 directeurvan de hoogereburgerschool
te Haarlem , bekleedde van 1860 t0t 1872 de
betrekking van schoolopziener en schreef

oorspronkelt
jke roman (1874)'',- en v00rdragten, door hem des wintersgehouden.In

1873 redigeerde hj het demoeratisch weekblad:plletvrje v0lk''
,en in 1876isin den

o.a.: pBeginselen derkosmographie(1869)'9 schouwburg te Antwerpen hethistoriech drapEe
n bxiefovermiddelbaaronderwjs,ge- ma:pcharlotteCorday,''van hem opyevoerd.
schreven aan S.A.Naber(1865)'',- pGods. - 00k zjn broederFlorentJan Aklserfran
dienstonderwjBen openbaaronderwjs(1868)'', der Tres,geboren den lsten Januarj 1818,
rHet Chri
steljk paedagogischbeginselin heefta1s secretaris derAntwerpsche afdeeling
ëe wet op het lager onderwjs (1869):', - van hetW illemsfonds onderscheidene verhan-
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delingen uitgegeven en btjdragen in ti
jdschriften gelevrrd.
V endee,een Fransch departement,alzoo
geheeten naar het riviertje van dien naam,

hetwelk zich uitstort in de Sèvre Niortaise,
is omgeven door de departementen Loireinférieure,Maine-et-Loire,Deux Sèvres,Charente Inférieure en den Atlantische Oceaan,

in Neder-poitou Câarettet0taanvoerder.Binnen eene maand waren in alle oorden ;es

lands kolonnes van oproerlinqen vereenigd,
die de afzonderljke republikelnsçhe korpsen
metgoed gevolg bestreden.Gemisvankrjgskundige bekwaamheid werd opgewogen door
eene grondige kennis van hetterrein,en toen

de adel zich aan hunne zjde schaarde,eren telt op ruim 122 D geogr.mj1412000 langden de landlieden een uitstekenden bevelinwoners.Dit departement ligtgedeeltjk op hebber in Laroeltsl.aoquelein, die den 25sten
het stroomgebied van de Loire,welke er de Mei 1793 bj Fontenay le Comte eene schit-

Sèvre Nantaise metde Maine en de Acheneau terende overwinning behaalde en den loden
metde Boulogne ontvangt,en wordtgedeelte- Junj Saumur veroverde.Deze stad werd nu
ljk dooreenigekustrivierenbesproeid.Behalve hetmiddelpuntderkrijgsverrigtingen,waarna
het kanaalvan Luçon zjn er onderscheidene men Catltelinean t0t opperbevelhebber koos.
afwateringskanalen. De grond iser zeer ver- InmiddelslietdebeloofdebjstanduitEngeland
schillend; men heeft er le marais ofmoeras- op zich waehten,en om meerhulpbronnen te
land, eene zandige en lage streek langs de Openen,ondernam dearmee der Vendéersden
zee,die men echter doorkunstaerkenvrucht- zgstenJunj 1793 een aanvalop Nantes,die
baar heeft gemaakt; le bocage,waar men evenwelongelukkig uitviel.Na den dood van
grooteuitgestrekthedenheideaanlreft,maarook Catltelineau kwam de baron d'
E lble aan hun
veelboseh,ooft-enwjngaarden,- enlaplaine, hoofd.lnmiddelsbeslootdeNationaleconventie,
eene dorre,schraalbesproeide vlakte.T0tdit tweegrootelegprsbjLaRochelleonderRossL
qdepartement behooren 00k de eilanden Noir- nolen bjBrestonder Candal
tzbjpén tetrekmoutieren Dieu,welke van alle kanten door ken en alzoodekustaftesluiten.Daarenboven
klippen omgevenzjn.Van hetNed.bundertal zond zj llet roemrjke garnizoen van Mainz
deroppervlaktezjn 415000bouwland,120000 naar deVendée en besloottevens,datdewouhooiland, 15000 wjngaarden, 27000 bosch, den en gehuchten derVendéedoordevlammen
en 48000 heide-enw eidelanden.M en verbollwt verwoest,het huisraad,het vee,de vrouw en
er tarwejgerst,haveren boekweit,- voorts en ltinderen naar het binnenland van Frankgroenten, knollen, vlas, hennep, koolzaad rtjk gebragt,de goederen deropstandelingen
en wjn. Het rjk der delfstofen levert er verbeurd verklaard en de landstorm der na-

steenkolen,marmer,antimonium en jzerhou- burige qewesten opgeroepen zouden worden.
dendebronnen.Hetklimaatise1'veranderljk, Niettemln zegepraalden deVendéersbj Chanmaarniet0ng0Z0nd.D0 VOornaamste bronnon tonay en Torfou.om zich levensmiddelen te
van bestaan zjn erlandbouw,veeteelt,zout- verschaFen, Bretagne in opstand te brengen
winning en visscherj.De njverheid is er en de verwachte Britsche hulptroepen te gen0g weinig ontwikkeld en levertpapier,lin- moet te komen,trok het hoofdleger derVennen garen,wollen en katoenen weefsels,sar- déers over de Loire, m aar de gekoesterde
dines, beenzw arten kunstm est,en er w ordt verwachtingen bleven onvervuld.De inwoners
handelgedreven in zotlttgraan,aardappelen, vau Bretagne betoonden weinig sympathie en
peulvruchten,groenten en visch.Het verkeer de Engelschen bleven uit. Op den terugtogt
Tiordt er bevorderd doûr den SP00rW0g Van behaalden de Vendéers welis waar de overNantes naar La Rûehelle, donr dien van winning bj Dol, maar verloren in de geBressuire naar Sables d'Olonne en door 8 vechten bj Le Mans 15000 man.Een ander
havens.Men heefter een lycôum ,2gemeente- korps werd kort daarna bj Savenay vernieljke collèges en eeneschoolvan middelbaar tigd, en slechts een klein gedeelte onder

onderwjs.Dit departement is verdeeld in 3 LaroajaoqneleLnen StoFetOntsnaptenaarhet
arrondissementen en heeftLa Roche sur Y0n vaderland. Nu vielen de troepen der Natiot0thoofdstad.
nale Conventie in de Vendée,waar Cltarette
De bevolking van het geheele kustgewest zich nog staande hieldjen zochten door een
der Vendée, dat het grootste gedeelte van vreeseljken verdelgingloorlog(degevangenen
het aloude Poitotl,alsmede een gedeelte van werden over de kling gejaagd)het land in

Anlou enBretagne- tezamen 400 D geogr.
mijl- omvat,onderscheidtzich in karakter
0n l
evenswjs van de overige inwonersvan
Frankrjk en was weinig ingenomen metde
Revolutievan 1789.De adelen degeesteljkheid waren er diep gekrenkt door het verlies van hunne voorregten en zoehten 00k de
landlieden op te hitsen.Reedsin 1791 hadden
hieren daarvolksbewegingen plaats.Doorden
val van hetKoningachap en de teregtstelling

eene woestenj te herscheppen. Toch zouden de phelsche kolonnes''van generaalTlr-

g'
eaw bezwaarljk haar doel bereikt hebben,
z0o zj naden dood van Laroehqjaequelin (28

Januarj 1794)niet geholpen waren doorde

tweedragt der Koningsgezinden.In Meiwerd

Tcreaw tertlggeroepen, en zjne Opvolgers

betraden een zachteren weg;den zden Decem-

ber1794werden in eeneyroclamatiedenVendéers vrede en vergiffenls aangeboden. Den

van Lodet
vnk X Vl klom teverbittering,en 15den Februarj 1795 sloot Cltarette te La

toen den loden Maart 1793 eene grooteligting
van recruten z0u plaatshebben w erd devaan
Van den opstand opgestoken.Te St.Florent
koos de menigte een voerman,Cathelineau,en

Jaunaye een verdrag, waarmede den zosten

Mei 0ok Stîmet en andere aanvoerders instemden, volgens hetwelk de Vendéers de
Republiek zouden erltcnnen en daarentegen
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vergilenis,schadeloosstelling,vrjstellingvan
de krjgsdienstenvrjheid vangodsdienstontvangen. Van beide zjden eehter werd dit
verdrag sleehts voor een wapenstilstand gehouden en meermalen geschonden. Toen in
Junj 1795 eene Britsche vloot een troep
Fransche uitgewekenen te Quiberonaanland
zette,verklaal-de Cltavette op nieuw den 00rlûg aan de Republiek. De verdeeldheid van
de aanvoerders der opstandelingen,de ongeschikte bewegingen der emigranten en de
maatl.egelen van Hoehe verhilqderden echter
den opstand. Cl
tarette en Stometwerden in

het voorlaar van 1796 gevangen genomen en
doodgeschoten.EenevolkomeneOnderwerping
derVendèehad ee,
htereerstplaatsinJanuarj
en Februarj 1800,nadatmeer dan 150000

vaenschen omgel
tomen waren. Gedurende de
Ilonderd Dagen grepen de Vendéerswederom
naar de WJPODS,maar Werden d00r gel
leraal
Lamarque geslagen. Na de Julj-omwenteling
ltwam e0n gedeelte der Vendée in opstand
ter gunste der Bourbons en in April1832 begaf de hertoqi
n van Werri zieh derwaarts,
om kracht bIJ te zetten aan die beweging.
Er barstte dan O0k hier en daal'een oproer
uit, doch het werd door de waakzaamheid

der reqéring en doorde geval
zgenneming der
Hertogln spoedig gedempt. Z0o eindigde de
oorlog in deVgndée.
Vend:m ialre(wjnoogstmaand),deeerste
maaltd van den Revolutionairen kalenderin

Frankrjk,duurde van 22 Septembel't0t21
odober

venàetta(De)isdebloedwraakderIta-

lianen,vooralderSicilianen.Zie Onder Bloedwraak.
V endôm e. onder dezen naam vermelden

wj:
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werd hj eerst naar Vincennes gebragt en
toen naar Holland verbannen.EenigeJaren
daarnaOntving hjverlofom terug tekeeren,
maarhijmoestin1641,beschuldigdvan eene
poging t0tmoordOpRiehelieu,dewjk nemen
naar Engeland en kwam eerst na den d00d
van dien staatsman weder in Frankrjk.Na
het overljden van Lodewqk XIII stond hj
bj de regentes Anna van Opdfd;
?,
rgk in blalkende gunst en behoorde met zjn tweeden
zoon,Franqoisde Wex/prf,t0tde partj der
importants.Bj hetuitbarsten vandeonlusten
der Fronde moest h:
J echterwederom Frankri
jk verlaten, maar sloot in 1650 vrede met

M azarin en verkreeg hetgouvernementBourgondië en den titel van intendant-generaal

van se,
heepvaarten hapdel.Hj ontrukte in

1653 Bordeaux aan de Frondeurs en bragt

alsgroot-admiraalvan Frankrjk in 1655aan
de Spaansche vlootvôôr Barcelona de nederlaagtoe.HtjcverleeddenQzstenoctober1665.
Zjn Oudste zoon Lowls,hertgg nan Vendôme) geboren in 1612,droeg gedurende het
leven van zjn vader den naam van hertog
van J.fàrcpdlz, nam deel aan de oorlogen

Onder Lodewqk XII1 en werd in 1649 t0t
vice-koning van Catalonië benoemd.In 1651
trad hj in hethuweljk metLaura Xcpcili,
eene nicht van l
Y azarin,na wierdood (1657)
hj den geesteljken stand omhelsde.ln 1667
werd hj cardinaalen legaata latereaan het
H0f van Frankrjl
t, en overleedte Aix den
Gden Augustns 1669.- Zjn oudste zoon en
Opvolgerin dehertogeljke waardigheid was
LoulsJodewl,,geboren den lstenJulj1654en
een beroemtl veldheer van LodewqkXIV in
den Spaanschen Successie-oorlog.Hj voerde
t0taan del
z dood zjns vadersden titelvan
hertog rJ# Penthièvl-e.In 1672 volgde hj
Lodewj;k naar Holland a1s bevelhebber der
ljfwacht,nam deel aan develdtogten onder

Vendôme,eene arrondissementshoofdstad in
het Fransche departementLûir et Cher,aan
de Loir en aan den Orleansspoorweg.Zj is T'
uvenne,voortsaan debelegering van Condé
de zetel van een geregtshof en heeft 5 ker- en Cambrai en werd in 1678 t0tveldmaarken, een vervallen slot, een lycéum , eene schalk en in 1681 tot gouverneur van Proopenbare boekerj,een muséum ,een schouw- vence benoemd. In 1688 werd htjluitenantburg,een hospitaaleneenekavalleriekazerne, generaal, streed in de vier Vlaam Behe veldbenevenspapier-en handschoenenfabrieken en togten, voerde in 1693 onder Caténat bevel
omstreeks10000inwoners.D eom strekenvorm- in Italië el
z werd in 1695 opperbevelhebber
den te voren onder den naam van Vendômois van hetFranschelegerin Catalonië,waarhj
een llertogdom.
den lotlenAugustus1697 Barcelona veroverde.
Vendôme, een aloud hertogdom , dat zjn Bjhetuitbarsten vandenSpaansebenSuc,
cessienaam ontleende aan de evenzoo genoem de oorlog belastte hj zich in 1702 al8 plaatsverstad en door I'
rans 1 ter gunste van Karel vanqer van Vil
lerol met het kommando in
elzlBourbon t0t een pairiehertogdom verheven Itallt!,leverdeprinsEmqenlltsbj Luzzara den
werd.Nadat Karel'
s kleinzoon,Hendrik IT', 15den Augustus een slag,die onbeslist blcef,

den troon van Frankrjk beklommen had, deed het volgende jaar een inva'
l in Tyrol,
schonk hj het aan zjn oudsten zoon, bj bombal'deerde Trente,maarzag zich tnch geGabrielle #'.
r,
:fr&d verwekt,aan Clsar,her- noodzaakt,naarLombardjeterugtetrekken.
t0g v@n T'dCIiJI
;C..Deze,geboreninJunj 1594 Daaropbeoorloogde hjin 1701devereenigde
op hetslot Coucy,wasreedsop vierjarigen troepen valzSavoyeenOostenrjkinPilmont,
leeftjd verloofd met de erfdochtcr van den bemagtigde in MeiVercellien nogdxaakte in
hertng de Aercp:lr,die aan zjn toekomstigen September Tvrea t0tde Overgave.Dell16den
schoonzoon hetbestuur Over Bretagneafstond. Augustus1705 leverde hj prinsE%t
genl%seen
Gedurende de minderjarigheid van zjn half- slag)diedesgeljl
tsOnbeslistbleef,bjCassano
broeder Lodewk
jk XIII nam Vendôme deel en versloeg den 19den April1706 de Keizeraan de intrigtlesvan lïetllof,zoodathjmecr- ljke troepen Onder Reventlow bj Calcinato.
malen in hechtenis geraakte,en toen hj in ln Julj werd hj naar de Nederlanden ge1626 tegen R'
icltelie. had zamengespannen, zonden, om nogmaals in plaats van Villerol
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enetegeFr
ke
r, waar
het kommando op zich te nemen.Hj ver- ambt aan de acadpmi
Zj
leearn
de
he
id
sehonk
overde in 1706 Gent, Brugge en Plassendal, hj in 1787overleed.

maarleed den lldenJulj bj Oudenaarde de
nederlaag,zoodat hj van het bevelhebberschap werd ontzet.In 1710trok hjmethulptroepen naar Spanje en bragtden 3det
aSeptember Plilips F weder binnen de muren
van Madrid?- voortssloeg hj deGealliëerden bj Brlhuega en Villaviciosa;waardonr
zj alhunneveroveringen in Spanleverloren.
W jders begafhj zich naarCatalonië om er
een opstand te dempen,en overleed te Tignaroz in Valencia den lldenJunj 1712.Zjn Jongere broeder Philippe de Vendôme,
geboren den 23sten Augustus 1655 en grootpriorderMaltezer Orde in Frankrjk,streed
dapper onderLodewl
jk X1V in deNederlanden en aan de Rjn,- voorts sedert 1693
alsluitenant-generaalin Italiëen Spanje.GedurendedenSpaanschen Successie-oorlogdiende
hj rneestalin Italië.Na hetsluiten van den
vrede begaf hj zich naar Parjs, waar hj
een losbandig leven leidde,en overleedaldaar
als de laatste van zjn geslaehtden 24sten
Januarj 1727.
V enedey (Jak0b),een Duitsch schrtjver,

hem een Européschen roem ,en a1sbjvelverklaarder maakte hj zich verdiensteljk door
commentaren 0p: oGenesis (1747)''
, - pJeremia (1765)'',- mEzechiël(1790)'' - pDaniël (17454 2de druk 1752)'y - pzacharia
(1787)',- rMaleachi (1788)'',- en vooral
op de ppsalmen(1742enz.
,7dln)''
.Vermaard
zjn ook zjne plnstitutioneshistoriaeecclesiasticae V.etN.T.(1768, 7 dln)'',terwjl
hj daarenboven n0g vele anderegeschriften
in het lichtdeed verschjnen.
Gerardus zzil-p Venema,eenverdienstel
jk
wis- en nattlurkundige,geboren te Sappemeer
den 26sten Maart 1808.Hj ontving z'
jne0pleiding aan de inrigtingen van onderwjs aldaar en wisthetontbrekende dooreigen oefening en ervaring op eene uitstekende wjze
aan te vullen.0p ruim zocjarigenleeftjd zag
hj zich benoemd t0tturl
ïneter,standplaatste
Heerenveen,en in 1854 totburgemeester van
W inschoten en w erd in 1865 geplaatst als
chef aan het bureau voor statistiek op het

Provinciehuis te Groningen.Tevens was hj
in de betrekkingen van jkeren van schoolgeboren den Q4sten Mei 1805 te Ketllen, stu- opziener m et den meesten jver w erkzaam .
deerde te Bonn en te Heidelberg in de regten Als lid van de ProvincialeStaten nam hjeen
en moestin1832wegenszjngeschrift:pueber zeerwerkzaam aandeelindeverbeteringder
Geschwornengerichte' Pruissen vezlaten.Ah scheepvaartkanalen en de nieuwe kanallsatie
deelnemer aan het feest te Hambach werd van de yrovi
ncie.Als 1id derInternationale
hj in den herfst van laatstgenoemd Jaarte Commissle washj werkzaam t0tregelingder
Manheim in hechtenis genomen, maar ont- afwatering van de grensprovinciën en terversnapte uitdegevangenisteFrankenthal,toefde binding van de Nederlandsche metdePruissit0t 1813 in Frankrjk,daarop in Engeland, schekanalen.De meqeonderteekening van het
keerde in 1848 naar Duitschland terug,werd protocolmogthj evenwelnietbeleven.Zjne
lid van hetVöôr-parlement, beboorde in de verdiensten werden erkend door den senaat
Commissie van Vjftig en in de Nationale der Groningel.Hoogeschool,die hem in 1864

Vergadering totde leiders derlinker zjde en eershalve tot dod or in de wis- en natuurtot de Groot-Duitsche,Anti-pruissische partj kundebenoemde.Hj waslidvanverschillende
en bleef 0ok in het Rompparlement t0t aan

geleerde binnen- en buitenlandsche genoot-

zjne ontbinding zitting houden.Hj werd uit schappen en overleed te Groningen den 3osten
Berljn en Breslau verbannenenwoondeach- November 1873.Van zjne geschriften noemen
tervolgens te Bonn, Ziirich, Heidelberg en wj: rllet afbakenen van lange rechte ljnen
Oberweiler,waar hj den 8stenFebruarj 1871 op het veld,in toepassing bescholwd bt1 het
Overleed.Van zjnegeschriftenvermeldenwj: verlengen van zwetslooten (1847)'',- yover
rReise-und Rasttage in derNormandie(1838, de balansen hetwegen (1848)'',- rNleuwe
2 dln)'',- rDie Deutschen und Franzosen eenvoudige verklaring van de veranderingen,
nach dem Geist ihrer Sprachen und Sprich- die de kusten van 0ns land langs de zee,de
wörter (1842)''- pEngland(1845,3dln)'',- wadden,de zeeboezemsen de grootestroomen

rIrland (1844, 2 dln)'', - rDas siidliche
Frankreich (1846, 2 dln)'',- pGeschichte
des deutschen Volks (1854- 1862, 4 d1n,
onvoltooidl'', - oFriedrich der Grosze und
Vo
lta
e (1859)'': - mGeorge W ashin
gton
,,, (186
2i
)r
Be
nla
mi
n34Fr
ae
nkl
i
nk (1862),,,;Jo
hn
Ha
mp
d
e
n
(
1
8
4
3
d
d
r
u
, 1865) ,X
Macchiavell, Montesquieu und Rousseau
(1846-1850,2 d1n)'',- plleinrich Friedrich
Carlvon Stein (1868)'',- en rDie deutschen
Republikaner unter der franz'
os
'ischen Republik (1870)''.
Venem a.Onderdezennaam vermeldenwj:

o
ndergaan hebben(1849)'',- poverhetmeten
en wegenvan granen,zadenenanderezelfstand
igheden (1851)'9 - rproeven eenernieuwe
en eenvoudige metbode voor het verdeelen
van recht-en kromljniye stukken grûnd van

meerdere Ofmindere ultgestrektheid (1852)''
,
'Overhetdalen van denoordeljke kuststreken van 0nsland (1855).,,- rproevevan
een ontw erp voor het waterpassen van, en
het waarnemen der w aterstanden in de pro-

vincie Groningen (1855)'',- pDeDollard,of
geschied-,aardrjks-ennatuurkundigebeschrjving van dezen boezem der Eems (1855,

H erman Venema, een uitstekend Neder- hiervan is het natuurkundig gedeelte van
landsch godgeleerde, geboren te W ildervank G. A. Venemal'
'' - , De hooge venen en
in 1697. Hj studeerde te Gronirgen en te hetveenbranden (1855)1,'- pverbetering van
Franeker, w erd in 1719 predikantte Dron- de kanalen in de provincieGroningen,inverrjp en aanvaarddein 1:23 hethoogleeraars- bandbeschouwd metdeplannen van den C0m-

VENEMA-VENETIZ.

155

missaris desKoningsindieProvincie(1856)''. volyen zui
dwaarts dekleine Wken van ChiVoorts schreefhj talvan brochuresoverna- oggla.Devoornaamsterivieren zjner:deP0,

tuurljkehistorie,welkein verschillendetjd- over eenelengtevan 130 Ned.mjldegrens
schriften werden geplaatst. In de pBjdragen naar de zjde van Ferrara vormend, en de
t0t de kennis van de Provincie Groningen,'' Etsch (Adige) met de Frassine (Agn0J,-

uitgegeven door de com missie voor de statis- voorts: de Bacchiglione,de Brenta,de Sile,

tieke beschrt
jving dierprovincie werden 0n- de Piave, de Livenza en de Tagliamento.
derscheidene stukken van zjnehand 0Pgen0- Bergenenmoerassenmakeneromstreeksl/sde
men.Devoornaamstedaarvanzjn:%
-Debodem des lands onvruchtbaar, maar langs de P0
van hetOldambt en W esterwolde,,- noe strekken heerljke dreven zich uit.Vooral de
venen en de veenkoloniën en de aanleg van hoogten en laagten rondom het Meer van
venen''' - nBjdragen tot de hydrographie Garda vormen een waren Alpentuin.De bervan de Provlneie,,, - pproeve eener statis- gen in het noorden zjn begroeid mettlitgetiek van landbouw van de gemeente W in- strekte wouden, de villa's door cypressen
schoten''1- pDevisscherjindeProvincie''1- omgeven, en sumak tiert op de bergen van
XDe kunstwegen'' - en rBjdragen t0t de Verona.In de bosschen is weinig wild,maar
aardrjkskundige gesteldheid der provincie men heeft er des te meer watervogels,en de
(1855-1873)''.
zee levert erthongnen,makrelentsardjnen,
V enerabile of ltet App-ç/
?
zl
tllg#k: noemt oestersenz.Beruchtzjndevergiftlgeslangen
men in de R.Katholieke Kerk de gewjde van Padua en Monselice.De bodem beziter
hostie, welke in den monstrans bewaard en een grooten rjkdom van kalksteen, krjt,
met deze in dat gedeelte van hetaltaar ge- gips, marmer, leemsoorten,porselein-aarde,
borgen wordt,hetwelk den naam van taber- zandsteen,bruin-enBteenkolen,turfenzwavel,

nakeldraljt.
Venetle (Venezia), te voren eene zelfstandige republiek in Opper-ltalië, omvatte
in den tjd van zjn grootsten bloeijbebalve
de stad zelve, het nabjgelegen vaste land
van Italië, Istrië, hd grootste gedeelte van
Dalmatiëen een aanzienljk gedeeltevan Slavonië,alsmedetjdeljk ook een gedeeltevan

maar weini! metalen.HetVenetiaanseh dialect, zich ultstrekkend t0taan de Mincio,is
welluidenderen beschaafderdaneenigeandere
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Friaulheeft
m en n0g Slawen, bjv.deinwonersvan het
Resia-dal,en in de roûte steden,alsmede in

de Sette Comuni(Vlcenza)en in de Tredeci

Griekenland, Cyprus,Candia en de fonische Comuni (aan de grenzen van Tyrol) vindt
Eilanden, met eene bevolking van ongeveer men ongeveer 50000 DuitscherB.Daarenboven
8 millioen zielen.HetOostenrjkscheKroon- wonen erruim 5000 Israëlieten,500 Grieken
land Venetië,het oosteljk gedeeltevan het en 500 Armeniërs.De landbouw staaterniet
voormalig Lombardisch-Venetiaansch Koning- op z00 hoogeu trap van ontwikkeling alsin

rjk? besloeg het grootstegedeelte dervoor- Lombardje,en 00k detuinbouw iseralleen
ma
lljeRepubliek,metuitzonderingderbuiten in denabjheidderhoofdstadvanbelang.Meer
Italie gelegene gewesten, en kwam overeen werk maakt men er van den ooft-en wjnmethettegenwoordiglandschapVenetië(Com- bouw ;oljfboomen groeijen in deprovinciën
lënboomen
partimento Veneto)van hetkoningrjk Italië. Verona en Vicenza, en moerbezDit landschaj omvat8 provinciën,Belluno, bjna overal.Debeste wjnsoorten komen er
Padua, Rovlgo, Treviso, Udine, Venezia, van Padua,Verona en Udine,en de grootste
Verona en V cenza en teltop 426,13 I
D geogr. hoeveelheid wtjn levert Vicenza.Runderteelt
mj
jl2760594inwoners(1876).Hetgrenstinhet en paardenfokkerj zjn ervan gering gewigt,
noorden aan Oostenrjk,in hetwestenaanhet maar de sehapenteeltbloeitopdeEuganéïsche
meer van Garda en aan Lombardt
ie,in het Heuvels.Aanzienljk is er de rivier- en zeezuiden aan Ferrara en in hetOosten aan de visscherg,en de zjdeteeltleverterJaarljks
Adriatische Zee en aan Oostenrjk. In het 150000 Ned.pond ruwe zjde. De handel,
noordw esten deslands verheFenzichdeTrent- weleer te Venetië bloejend,isdcorde ontsche Alpen, die in den M onte Baldo eene dekking van Amerika en van den waterweg
hoogte bereiken van 2050 Ned.e1.Van deze rondom de KaapdeGoedeHoopaanmerkeljk
en van de noordw aarts gelegene Carnische
Alpen strekken bergtoppen zich uit in de
Venetiaansche vlakte en dragen er de namen
van Cadorische en Venetiaansche Alpen.Tusschen de Bacchiglione en de Frassine ver-

rjzen er voortstweealleenstaande berggroepen,nameljk deBericischeendeEugane'ïsche
Heuvels. De Adriatische Zee vormt er over

eene kustlengte van 170 Ned. mjl de Golf

van Venetië, en langs de kustvindtm en er
vele poelen en moerassen, met bevaarbare

kanalen of lagunen, gedeelteljk door duin-

verminderd en thans slechts eene schaduw
van dien van vroegëren tjd,daar deRepubliek in 1420 niet m inder dan 3340 koopvaardjschepen met 26000 matrozen bezat.
Toch wordt er 00k nu n0g w egensde gunstige ligging,de voortrefeljke havensen de
doelmatig aangelegde spoorwegen n0g veel
omgezet.De handelin het binnenland strekt
zich uitnaarMidden-en W est-Europa,vooral
naar hetnoorden van Italië,Tyrol,Zwitserland en langs den Brennerspoorwog naar
Zuid-Duitschland.De kusthandel onderboudt
er een levendig verkeer met de koopsteden

dammen (lidi) van de zee gescheiden.Deze
lidizjngedeelteljk doo1-murazzi(murenvan Op beide oevers van de Adriatische en 4emarmerblokken)versterkt,welke eene lengte deelteljk 0ok van deMiddellandscheZee,1nhebben van 51/:Ned.mjl.Op deze murazzi zonderheid metTriëBt.Debelangrjkstehandel
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echter ls er die op denLevant,- voorts0ok met eene spanning van 27 Ned. elen eene
die door het Suëz-kanaal op Indië.Daaren- hoogt
e van 91/:Ned.el,- en dereedsverboven worden er handelsbetrekkingen Onder- melde spnorwegbrtlg terlengte van 3596 Ned.
e
l
met
222 bogen.Hetverkeerheefterplaats
houdenmetEngeland,Frankrjk,Spanje,Por-

tugal,deBarbarjscheStaten,Hamburg,ilremen, dûor middel van gondels. De huizen zjn er
m eerendeels van gebakken steen gebouwd en
hebben een deftig voorkomen; op de door
dunne xuilen gedragen bogengangen verheFen
zich zwarem assa's!zonder vensters,maarmet
en meel,geweven stoFell,zjde,oljvenolie fraaie balcons verslerd.De fondamenten rusten
enpetröleum ,hennep,kolonialewaren,drooge- er op eiken palen, die door het slib 3- 9

Nederland,Zweden en Noorwegen.De invoer
had in 18*t6 in de stad Venetië eene waarde
van 232,7 en de uitvoer eene van 181,5 millioen lire.Ingevoerd werden ervooral:granen

rjen, wjn en brandewjn, - uitgevoerd: Ned.el in eene hardemergellaag zjn gedregewevenstofen,ztjde,oljvenolieenpetröleum, ven. Van de 41 pleinen verdientalleen het
hennep en koloniale waren.Voorts komen er St. Marcusplein dezen naam.Het vorult een
alsinvoer-artikelen in aanmerking:vee,lue- groot langwerpig vierkant,aan drie zjden
talen, brandhout, steenkolen, timmerhout, door prachtige gebouwen omgeven en aan de
zuidvruchten,visch ,porselein,huiden,tabak vierde zjde afkesloten door de St.Marcusen kaas,- en alsuitvoer.artikelen:m etalen, kerk;hetis 176 Ned.ellang en 56- 82 Ned.
glas, glasparels, visch, vruchten, huiden, elbreed en m etmarmer geplaveid.D aarmede
tabak,wjn en brandewjn.In 1876 bedroeg is de Piazzetta of het kleine St.M arcusplein
hetaantalschepen,die er binnenltwam en en verbonden, 250 schreden lang en 80 breed,
uitliepen,5475,van welke 4130 t0tde inter- door paleizen m et bogengangen omgeven en
nationale scheepvaartcn 1345 t0tdeknstvaart zich uitstrekkend t0t aan de zee. Aan het
behoorden. Onder hetgezamenljk getal1
30- zuideljk einde der Piazzetta verheFen zich
vonden zich 1267 stoombooten. De st.lletllls- twee zuilen van graniet, ééne met een geruimte van al die vaartuigen t(! zamen is vl
eugeldelllaeuw (den Leeuw vanSt.Marcus)
echter m inder groot dan in de havens van en de andere met het marmeren standbeeld
Genua,Napels,Livolmo,Messina e11Palermo. van den Heiligen Tlteodor'us gekroond. De
In hetkustgewest van Venetië,waar zich 9 waterkant der Piazzetta strekt naar beide
havens bevinden,isintusschen alleen dievan zjden zich verder uit in eenebreedekade!
Chioggia daarenboven van ecnig belang.
welke oostwaarts leidt naar de Riva degll
De Frt
lpi??cl Venetië telt op nagenoeg 48 Schiavoni, westwaarts naar den Giardino
o geogr.mj1omstreeks340000inwonersen reale en tegen den avond eene druk beznchte
isverdeeld in 7 districten.De ingezetenenbe- wandelplaats. vormt.op het St.Marcuspleinj
palen cr zich vooralbj scheepsbouw ,hetbe- vôör de St. Marcuskerk, verheFen zich drie
reiden van asphalten cement,hetvervaardi- groote masten m et koperen voetstukken van
gen van glas en glazen voorwerpen,tabaks- 1505, ter gedachtenis aan de verovering van
kerverj, loojerj,zeepziederj,verwelj,het Cyprus,Candia en Moréa.Aan den hoek van
m aken van m achines,van natuurkundige in- dit plein en van de Piazzetta verrgst een

strumenten, wapens,messel,spjkers.goud- hooge, vierkante klokketoren (Campanile di
en zilverwerk,touwslagerj,zeilmakerj,kan- San Marco)ter hoogte van 98,6 Ned.el,vanwaar men een ruim uitzigtheeft op de stad
ten,zjden stoFen enz.
De Stad Venetië, eene der sclzoonste en en bare Omstreken.Hj is verbonden meteen
m erkw aardigste steden van Eurûpa, ligt in klein, sierljlt marmeren gebouw ? de L0gde lagunen 14 Ned.mjlvan hetvaste land getta, door Sansovlno in 1540 gestlc.ht.Twee
verwjderd en hiermede door eene in 1845 ztjden van het St. Marcusplein en ééne van
voltooide brug verbonden, op 3 groote en de Piazzetta zjn ingenomen doordeProcu114 kleine eilanden,w ellte door 157 kanalen ratiën.DeoudeProcuratiën,aandezjdevan
gescheiden en dool.380 m eestalsteenen brtlg- het St.Marcusplein,te voren de verbljven
gen verbonden zjn.Destadheeftdegedaant: der Procuratoren van St.Marcus,doch thans
van een driehoek met een omvang van 12 particuliere woningen, hebben arcades met
Ned.mjl en is verdeeld in 6 wjken.Van winkelsen koëlhuizen en zjn opdehoogere
de kanalen noemen wj:hetCanaleGrande, verdiepingen met Corinthische zuilen en b03470 Ned.ellang en45- 72Ned.elbreed,met
eene schilderachtige kronkeling van hetzuidoosten naar het noordwesten doordestad 100pend, en het kanaal van Giudecca. De kanalen bekleeden er de plaats van straten,
welke men er vruchteloos zoekt;men vindt

gen versierd. Hierop volgt de klokketoren
met een m armeren front.De nieuwe Procura-

tiën aan de overzjde,doorSansovinogebouwd

en de bibliotheek van St.Marcus bevattend,
hebben twee verdiepingen met Dorische en

Ionist
lhe zuilen en pilasters, eene rjk ve1
*er slechts een groot aantal (1900)naauwe sierde fries en een grooten rjkdom van 0rstegen (cal1i),vanwelkedeMerceriatusschen namenten,evenals de eigenljke Procurazie
hetSt.Marcusplein endeRialto.brtlgdedrukste nuove,in 1584 door SeamozzL Ontworpen,en
is. Langs vele heeft m en smalle voetpaden dienen t0tkoninkljk paleis.Van de 99 R.Kabj dehuizen,maarlangsdemeestezgndeze tholieke kerken isde St.Marcuskerkdemerkuit het water opgetrokken.Van debruggen waardigste; zj werd in 976- 1071 in Byzanvermelden wj deRialto.brug,in 1588- 1591 ttlnsch-lîomaanschen stjlgebouwd,inde14de
gebouwd,47 Ned.ellang (11122Ned.elbreed, ecuw mettoevoegseleninspitsboogstjlversierd
en bestaande uit één enltelen marmeren boog enindenjongstentjdgerestaureerd.Volgensde

VENETIZ.

15T

sage rt
lst e1'hetstoFeljk oversehotvan den den overgang aanwjzend van den spitsboogevangelistavarcus,ïn 828 tlit Aloxandrië dor- t0t den renaissancestgl,metschilderjen van

waartsgebragt.Deze kerk heefteen pracbtig
fkont m et 5 breedtl portalen en bonte m ozaïken op een gouden grond, een voorportaal
metm ozaïeken en de graven van onderscheidene dogen, 500 marmeren zuilen,kunstige
bronzen deuren en 5 groote halve koepels;

Bellini enz. O(
)k de Grieken, Armeniërs en
Protestanten hebben er ieder eene kerk,en
de Israëlieten 7 synagogen.Onder de wereldljke gebouwen bekleedt hetpaleis derDogen
(Pallazzo ducale) de eerste plaats.H etisse-

dert zjue stichting in 809 t0tvjfmaaltoe
zj is van binnen 76,5 Ned.el lang en 52 verwoest'; het tegenwoordig gebotlw j in
Ned. el breed. De vloer is 0ud marmermo- Moorsch-Gothischen stjlopgetrokkennaarhet
zaïek, cn het geheele gebot
lw rjk aan ontwerp van Inilippo Cllezlo ri/, in de 14de

standbeelden en andere beeldhotlwwerken, eeuw begonnen, ln de 15deen 16de voortgemozaïeken en kostbaarhedpn.Bovenhethoofd- zet en in 1853 gerestaureerd,waq oorspron-

portaalprjken vierantiekepaarden van ver- keljk de residentie van den Doge en later
gtlld bronsqzj versierden,naarmen meent, die van hetoostenrjksch bestuur,terwjlhet
eerst den triomfboog van Nero,daarna dien thans voor plegtige staatsvergaderingen gevan Trajanus te Rome, werden dool'Con- bezigd wordt.Hetheeftgeljkgrondseen open
.s
fcadï/plnaar den Hippodromtlste Constanti- portaal met korte zuilen,sierljkekapiteelen
nopel, na het veroveren van deze stad in en ruime bogen, - daarboven eene loggia
1206 naar Venetië.doorde Franschen in1797 met het dt
lbbel aantal bogen,en eindeljk
naarParjsen in 1815wederophunnetegen- een grootschen,van weinige spitsboogvensters
w oordige plaats gebragt.Van de overige ker- voorzienen, met witte en roode marm eren
ken vermeldell wj: San Francesco della platen bekleedenbovenbouw.In hetbinnenhof,
Vigna,in 1534- 1634 door Sansovino en Pal- door prachtige façades Omsloten en mettwee
Il#ïogebouwd)metsehilderjen van Yeronese, bronzen fonteinen versierd, verheft zich de
Bellini enz., - San Giacomo, de oudste, marmeren Ret
lzentrap (Scala dei giganti),
reeds in de 5de eeuw gestichte kerk van Ve- welke den hoofdingang vormt naar het binnetië bj deRialto.brt
lg,- SanGiorgioMag- nengedeelte van het paleis.Zj is versierd
giore! eene koepelkerk van wit marm er,in-

metde grootestandbeelden van aHarnen Nep-

s en in haar geheel een meesterstuk van
wendlq door Palladio.uitwendig (loor *a- fb'Mopx.
uwkunst. Op hare bovenste trede werden
mozzi ln de 16de eeuw voltooid,met schilde-

rjen van Bassano, Tintoretto enz., - San de dogen gekroond.Onder de 11 ruime zalen
Giovanni Crisostomo, in 1489 in renaissan- van dit paleis, welke met m eesterstukken

ce-stjlverrezen,metschilderjen van Bellini, van Italiaanscheschilderszjn versierd,schitPalma T'
QccAïoenz.,- San GiovanniePaolo, tert inzonderheid de Zaal van den Grooten
eene indrukwekkende kerk in spitsboogstjl, Raad, tbans dienende t0t bewaarylaats der

in 1240- 1430 voordeDominicanengebouwd, uitgebreide boekverzameling van bt
'.Marcus
met onderscheidene praalgraven van dogen, (130000 bookdeel
e
n
e
n
2
0
0
0
0
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chriften).
onder welke zlch voortreffeljke kunstge- Andere zalen bevatten de verzameling van
wrochten bevinden, - San Giovanni Ele- oudheden en van munten.M en heefl er voorts
mosinario (van 1527) met schilderjen van de staatsgevangenissen der Republiek,de beTitiaan,Pordenone enz.,- Santa Maria As- ruchte Piombi (onder het looden dak),alssunta deiGest
liti,uitde 18de eet
lw ,van bin- medede Ponte dei sospiri(Brug der Zuchnen geheel m et marmer bekleed, - Santa ten),naar eene andere staatsgevangenis voe-

Maria delCarmine van 1290,metschilderjen

rend aan de overzjde van hetkanaal.Tegen-

Sallte,eenekoepelkerkvanwitmarmer(1630),
met schilderjelt van Titiaan enz.,- Santa
Maria de1 Orto, in spitsboogstjluitde 15de
eeuw,maar in 1850 gerestaureerd,met eene
fkaaje t'
açade en schllderstukken van Cima,

verheftzich de voormallge bibliotheek,thans

van Téntoretto enz., - Santa Maria della

overhetPaleisderDoqen,aandePiazzetta,

met de belendende Proeuratiën t0t koninkljk
paleis iugerigt, een m eesterstuk van Sansorïzdo,en ter regter zjde daarvan het sombere
muntgebotlw (la Zecca), desgeljksvan SanPalma Tzocclïo, Tintordto enz., - Santa tvoriz3o. Het arsenaa! in het zuidoosteljk geMariaGloriosaaiFrari(1250-1280),inouden deeltederstad (in 1104 verrezen en laterbj
spitsboogstjl,metdepraalgraven van Titiaan, herbaling verbouwd)beslaateengeheeleiland
Canova,onderscheidenedogen enz.,en altaar- en bevat scheepstim merwerven,bassins,m astukken van Titiaan,Bellinien anderen,gazjnen,touwslagerjen,ankersmederjen,geSan Piétro diCastello (1595- 1807),dehoofd- schutgieterjen,wapens?zegeteekensenz.;het
kerk van den Patriarch,- 11 Redentore op is door muren en vestlngwerken omringd en
het eiland Gitldecca, een meesterstuk van wasin den bloeitjd van Venetië detrotsder
Palladio, - San Rocco, uit de 15de eeuw , Republiek.Toen waren er6000 (thans2000)
metschilderjen van Titiaan,Tlntovettoenz., werklieden bezig. Bj het portaal, dat den
met hetvergaderingsgebouw der broederschap

vorm heet'
t van een triomfboog, verheFen

van San Rocco,met56 grootebjbelschetafe- zich vier antieke marmeren leeuwen in 1687

reelen van Titiaan, - San Salvatore,met van den Piraeuste Athenederwaartsgebragt.
schilderjen van Titiaan en Bellini, - 8an Van do zes schouwburgen ishetopera.théater
Sebastiano,met plafont
l-enaltaarstukken van Fenice, in 1836 verbouwd,een der grootste
Veronese, - San Stefano uit de 14de eeuw , en schoonste van Italië.Van de overige open-

metfrMje praalgraven,- en San Zaccaria, baregebouwenentalrjkepaleizen vanalouQe
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Venetiaansche geslachten (meestal aan het en gouden V00rW0rPen enz.j-- do VerzameCanaleGrande)noemen wj:hetPalazzoYen- ling van munten en penningen in hetPaleis
dramin Calergi,het edelste en schoonste van van St. Marcus, de schatten in de kerk

alle paleizen (van 1481), - het Pallazzo van St.Marcus,- en dewayenverzameling
Em0 (Treves),met de marmeren standbeel- in het Arsenaal.T0t de instelllngen van wel-

den van Heetor en Ajaz (van Canova),-

dadigheid behooren er:een burgerljk hosyi-

lazzo Corner della Cà Grande)een prachtig

eene crêche,6 bewaarseholen,2 weeshuizen,

de Dogana di Mare (van 1667),- hetPa- taal m et 1600 bedden, een vondelingshuls,
gebouw van Sansovino (15325
/, - het Pa- onderscheidene verplegingsgestichten,

eene

lazzo Pisani, - het Palazza Grimani, met Casa d'industria, eene Casa delle penitenti
een klassieken gevel(1550),- hetPalazzo voor qevallen meisjes enz.Het aantalinwoManin (thansbankgebonw),meteene façade ners, ln den bloeitjd 190000,bedraagttbans

in renaissancestjl van Dansovino,- hetPaPalazzo Contarini-Fasan (in 1857 gerestaureerd),in spitsboogstjl,- hetPalazzo Foscari,meteen yrachtigbinnenhof,- hetPalazzo Contarinl delle Figure en hetPalazzo
Correr Spinelli,beidein vroeren renaissancestjl,- hetPalazzo Farsettl,in den Venetiaanschen rondboogstjl der 12de eeuw , -

ruim 126000 (1876).Van de inrigtingen van

lazzo Correr, met het Museo civico,- het njverheid te Venetië vermelden wj:fabrie-

ken vangouden en zilverenvoorwerpen,zjdeweverjen,glasblazerjen,pottebakkerjen,l00ijerjen, lakenfabrieken, touwslagertjenj fabrieken van handschoen6n, kunst-bloemen,
chemische praeparaten enz. 00k worden er
vele schepen gebouwd. Venetië is eene der
gewigtigste koopsteden aan de Adriatische

het Palazzo dei Camerlenghi, thans de zetel Zee.Devrjhaven werâ erin 1874 geslotenj
van het Hofvan appél!meteen hoofdportaal maar in 1877 heeft men er een entrepôtgein den vorm van een trlomfboog,- hetF0n- sticht, hetwelk een glmstigen invloed heeft

daco deiTedeschi(hetDuitscheverkoophuis)j 0? den doorvoerhandel.In 1875iser00keen
Turchi!hetoudstewereldljke gebouw ,ver- tweede dr004 dok.Voortsheeftmen ereene
uit de 13de eeuw , - en het Fondaco dei nleuw d0k geopend, en men bouwt er een

rezen ln 900. Venetië is de zetel van een
R. Katholieken patriarch en van een Armenischenaartsbisschoptvaneen H00ggeregtshofj
Van een h0f van appél en van andere regtbanken, en van onderscheidene burgerljke
en militaire waardigheidbekleeders. Van de
inrigtingen van kunsten enw etenschappenvermelden wj:deAcadémievan SchooneKunsten, in 1807 opgerigt in een door PalladLo

in 1552 gebouwd klooster, met eene rjke
verzameling van schilderjen,vooralvan Italiaansche meesters (o.a.mDe hemelvaartvan
M aria'' van Titéaan, eene pM adonna'' van
Bellini, rlezus aan tafel bj den tollenaar''
van Veronese enz., te zamen 700 stukken)

stazione marltim a, w aar de grootste stoombooten terstond hare lading op de spoorwegwaggonskunnen Overbrengen.T0tvöôrhavens

dienen er de Lido (v00rkleine schepen)en

de Malamocco,en men heeft er eene drukke
stoombootverbinding met Triëst en den Le-

vant.De spoorweg loopteraan deeenezjde

over Padua naar Verona en MilaanjnaarB0lûgna, Aneona en Florence, naar Tyrol en

Zuid-Duitschland!enaan deanderezjdeover

Udine naar Trièst. Venetië is tevens eene
sterke vesting, aan de landzjde vooral beveiligd door het van moerassen omgeven fort
Malghera. 00k de havens Lido en Mala-

mocco zjn doorforten versterkt.T0twandelvan kunst, 2 lycéa met muséa V00r na- aangelegd,debjhetspoorwegstationgelegene
tuurljke historie en botanischen tuin, een Giardino Papadopoli en de Botanischen tuin,
en collegiën V00r onderscheidene afdeelingen

plaatsen dienen erde Giardinipublici,in1810

-

R. Katholiek gymnasium ,eene hoogere han- de tuin van heteiland San Giorgio Maggiore,
delsschool, eene zeevaartschool,eene verlos- de Lido m etdruk bezochte zeebaden enz.
kundige school, 2 technise'he scholen, een
Omtrent de geschiedenis van Venetië ver-

priesterseminarium met eene boekerj van melden wj hetvolgende.Aanden noordwes40000 deelen,onderscheidene collegiën en in- teljken oeverder Golfvan Venetië woonden

stituten totopleidinq vanJongensenmeisjesj in de dagen der Oudheid de Veneters,waar-

de reeds genoemde blbliotheekvallSanMarco, schjnljk afkomstig uitIllyrië;naarhenwerd
een athenaeum ter bevordering van weten- hetlandVenetiagenaamd.Gedurendedegroote
schap en letterkunde, met eene bibliotheek volksverhuizing namen vele bewoners Van
en eene leerkamer,een koninkljk centraal- het vaste land de vlugtnaar de eilanden in
archief met 40 millioen nommers (met oir- de lagunen. Hunne kleine democratische gekonden van 833) in 300 vertrekken van een m eenten w erden geregeerd door tribunen
voormalig kloostereneenconservatorium voor onder de souvereiniteit der eparchen van Ram uziek.M etbetrekking t0tdevoortbrengselen venna. Om zich te beveiligen tegen de Londer kunst bekleedt Venetië eene waardige gobarden en de Dallnatische zeerooversjkoplaats naast Rome en Florence:hoewelzj zen de bewoners in 697j op raad van den

grootendeels niet in muséa bjeengebragt,
maar sterk verstrooid zjn.W j vermelden behalve reeds genoemde schilderjenverzameling
der Académie: het stedeljk muséum (Museo
Correr) met beeldhouwwerken, schilderjen
(velevan deoud-venetiaanschesthool),handteekeningen, oude wapens,ounten,zilveren

aartsbisschop van Grado,PalueiusHzzlfddfv.
ç
totdux (dpge)voorlevenslang.Hetoppergezag
van den Griekschen Keizer werd bj voortduring erkend eneerstindelldeeeuw doordat
van den Room sch-D uitschen Keizervervangen.
In het binnenland veroorzaakte de instelling

van een dogedegeleideljkeverandering der
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Republiek ineenearistocratischeheerschappj. spronkeljk eene criminôleregtbank,maara1Onder den doge Orso ontrukten de Venetia- lengs veranderd in een staatkundig ligchaam ,
nen Ravenna aan de Longobarden.Genoemde tussehen de Signoria en den GrootenRaadgedoge werd kort daarna vermoord (737), en plaatstenoverdevoorstellenvaneerstgenoemde

na dien tjd stonden gedurende eenigejaren beraadslagend.Aan het hoofd derQuarantie
magistri m ilitum aan het hoofd der zaken, bevonden zi
ch driecapi(oppersten),dielater
totdat Teodato, een zooll van Orso,in 742 leden werden der Signoria.- In 1177wa:Veweder t0tdogewerd benoemd.Gedurendeden netiëdeplaatsdermerkwaardigebjéénkomst
strjdmetdeFrankiseheKoningen,bepaaldeldk van paus Alexander I1I en keizerFrederik 1.
metPi
pz
jn,vestigden zich debewonersmeer De grootheid der Republiek a1s handeldrjen meer op de grootste en m eestversterkte

eilanden, inzonderheid op het Rialto (Rivus
attus), Malamocco en Torcello, en ûp het
eerstgenoemde verrees weldra eene volkrjke
stad,werwaartsin 810 de zetelder regéring
werd verplaatst. onder den doge Giustiniano
bragten Venetiaansche kooplieden llet 1jk
van den apostel M areus uit Alexandrië naar

vende mogendheid bereikte hettoppuntonder
den 4lsten Doge, Enroo D.s#0Ip.Deze veroverde alsbevelhebberderVenetiaanschevloot
gedurendeden vierden Kruistogtin 1203 C0n-

stantinopel, hielp het Latjnsche Keizerrjk
stichten.dataandeVenetianendeheerschappj

in hetOostenbezorqde,enbemagtigdeCandia,
benevens onderscheldene andere eilanden.Na-

Venetië,hetwelk dezen alszjn beschermhei- jver van de zjdevan Genua deed een langlige aannam. Door uitgebreiden halldelklom durigen oorlog ter zee ontstaan tusschen de
de welvaart,en oorlogen tegen de Noorman- beide republieken, waarbj Corfu in handen
nen en Saracenen in Beneden-ltalië en tegen der Venetianen vielen M odon en Koron ver-

de Illyrische zeeroovers verhoogden de strjdbaarheidvanden Staat.Deheerschappjterzee
wektebjde Dogendenwensch,hunnewaardigheid t0teene erfeljke te verhefen.Reeds

overd werden. Zeer schadeljk echter werd

voor de Venetianen de herstelling van het

Byzantjnsche Keizerrjk (1261),daardeGenuézen, die niet weinig t0t den va1van het

waszjbjafwisselinyinhetbezitvaneenige Latjnsche Keizerrjk hadden medegewerktj
weinige familiën, d1e door verbindtenissen op het gebied van den Griekschen Keizer
met buitenlandsche vorstenhuizen haar gezag groote voorregten genoten en zich meester
versaeerderden en door het benoem en van maakten van den handel op de Zwarte Zee.
hunne zonen tot m ederegenten een erfregt De Venetianen knoopten nu betrekkingen aan

poogden te schepyen.om diereden werd in met de Arabische rtjken, om hunne 00st1032 eene wet ultgevaardigd, die den Doge

lndische w aren uit Alexandrië te kunnen

verbood, een onder-doge (condux)naast zich halen.De oorlog tusschen de beide handelte nemen, terwjl zjn gezag beperkt werd drjvende Republieken ontbrandde dan o0k
door de benoeming van twee raadsleden.In

metnieuwe hevigheid.Na afwisselenden voor-

1!laats van tribunen kwamen allengsregters spoed werd de Venetiaansche vloot van 95

(Judices),wiervonnissendoordenDogemoesten galejen onder Andrea Dandolo in 1298 door
bekrachtigd worden. Aan den doge Vitale deGenuézen bjna geheelvernietigd,waarop
FJRJH (Faledrus)werdendoordenGriekschen in het volgende jaarte Milaan de vrede geKeiser de steden van Dalmatië en Grieksch

sloten werd.onder den doge PlltroGraden'
i
go

Istrië afkestaan, onder voorwaarde dat de (1297) werd de aristocratisch-oligarchische
Venetianen hem zouden Ondersteunen tegen
de Noormannen.Vooralde Kruistogten deden

constitutie ingevoerd door middbl van het

sluiten van den Grooten Raad (ilserrar del
den handel en de heerschappj ter zee der Maggior Consiglio),doordien hetvoormaliq,
Venetianen tcenemen.De kooplieden verdien- Jaarljkstekiezen collegieveranderd werdln
den schatten door de verzorging der Kruis- eene geslotene club van erfeljk aristocraten;
legers, en de Staat verwiert'in het Oosten
vaste yteunpunten voor de uitbreiding van

m et deze laatsten bedoelde m en de fàm iliën
der Nobili,in hetGouden BoekOpgeschreven.
zjn gezag. Maar terwjl de magtder Repu- 'ren gevolge van herhaalde zamenzw eringen
bliek in het buitenland toenam , voerde in van den gekrenkten adel en van het volk

het binnenland de aristocratie strjd met het (bjv.dievan Tiepoloin 1310)werd in 1335
volk en zocht de Doge zjne magt te ver- de Raad van Tien ofdie der Staats-inquisi-

groûten. Nadat in een daardoor veroorzaakt teurs,metonbeperkte pnliciemagt bekleed en
oproerde38stedoge? Titale AïCMJI,,in 1172 aanvankeljk slechts voûr den tjd van twee
vermoord wasjwjzlgde men de grondwetin maanden ingesteld,t0teene organischeinsteldien zin, datm en het hoogste gezag opdroeg ling der Republiek verheven. Hierdoor en
aan eene jaarljks uit de 6 wjken derstad doorverdeeling derm agtonderdeheerschende

te kiezen vertegenwoordiging der burgertj,
nameljk aan 480 aanzienljken (nobili),die
a1s Groote Raad (Consiglio Maggiore) den
Doge en zjn bestuurscollegie(ministérie)van
6 raadsleden (de Signoria)terzjde stonden.

adelljke qeslachten,alsmede dooronophoudeljke bespleding en verklikkerj werd hetaristocratisch bestuur tegen alle aanvallen beveiligd.onder Franoeseo Dandolo werd hetland-

schap Treviso bj Venetië gevoegd,maarin

Slechts in enkele gevallen werd eene volks- een oorlog tegen Hongarje verloor het in

vergadering (arengo) bjééngeroepen,om bj 1358 de kusten van Dalmatië.Voorspoedirer
acclamatie hare goedkeuring aan belangrjke was de Republiek onder Andrea CozlJJr',zli
besluiten te geven. Een regtscollegie werd (1367- 1382)in een oorlog tegen Padua.Ook
gevormd doorde Veertigen (Quarantie),oor- Genua moest na eene wûrsteling vau 13f)
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Jaren het onderspit delven,daarzjne vloot
den 23sten December 1379 bj Uhioggia vernietigd en zjn leger in Junj 1380 t0tcapittllatie gedwongen w erd,waarna heti11 1381
den Vredevan Turjn slooten deopperheerschappj van Venetië ter zee erkende.Kort
daarna (1287) kwam Corftlonderhetgezag
der Venetianen.
Met den Vrede metGenua neemthetglans-

rjkst tjdperk der geschiedenis van Venetië

eenaanvang.Vicenza,Verona,Bassano,Feltre,
Belluno en Padua w erden in 1404 en 1405,
Friaulin 1421,Brescia en Bergam o in 1428,
Cremona in 1448 en de eilanden Zante en Cepbalonia in 1483 bestanddeelen van het Ve-

netiaansch gebied,terwjlin1489deweduwe
van den laatsten Koning van Cyprus 0ok dit
eiland afstond aan de Republiek. D eze w as

lies van de eilanden Scio,Palmosa'
, Cesina,
Ni0 en Paros, van de steden Malvasia en
Nauplia en met de betaling van 300000 ducaten. D aarop volgde een tjdperk van rust,
dat zeerbevorderljk wasvoorde ontwikkeling der ktlnst. Daar de Osmanen in 1571
het eiland Cyprus veroverden, voegde zich
Venetië bj de door den Paus t0tstand gebragte liga en zjnevlootnam deelaan den
slag bj Lepanto. In 1445 ontbrandde een
nietlwe oorlog tegelide Porte wegens hetbezit van Candia, die eerst in 1669,in weerwil van eene schitterende zegepraalvan den
Venetiaanschen veldheer Franeeseo Atlrtlt
:iwï,
methetverlies van diteiland eindigde.Eerst
de nederlaag der Turken vöôr W eenen in
1683 schonk aan de Reptlbliek weder m oed,

om met Oostenrjk,Polen en Rusland een
rjk,magtig en geduchten hareingezetenen verbond tegen de Porte te sluiten.I'ranceseo

Bchiu
'terden door ongemeenebescbaving o1)het X o'rpq
sizli streed voorspoedig, doch Venetië
gebied van kunst en wetenschap. Z00 nam verkreegbjden VredevanCarlowitzin 1699
de 16deeetlw een aanvang.Handelen njver- slechts Morea, de eilanden Aegina en Santa
heid bloeiden,de uitgaven waren gering,en A'laura, voorts Castelnuovo aan het kanaal
de regéring onderscheidde zich, buiten het van Cattaro en eenige plaatsen in Dalmatië.
gebied der yolitiek,dool'onbekrompenheid. Venetië nam geen deel aan den Spaanschen
De aristocratlsche regéringsvorm veroordeelde Successie-oorlog,en toch had hetveelvan de
welis waarhet volk totonmondigheid,maar Oostenrjksche en Franschetroepen te ltlden.

verhoogde de vaderlandsliefde, den jver en Na een nieuwen 00rl0g tegen Turkjeverloor
de staatsmanswjsheid van denadel.Tegeljk het bj den Vrede van Passarowitz (.
Julj,
metde w eelde nam er echter 00k de verdor- 1718)Morea,maarbehield Corfu enDalmatië.
venheid op eene schromeljke wjze toe.De Na dien tjd trad deRepubliek in deStaateerste staatsdienaars hielden speelbanken,en

kundige aangelegenheden van Euroga niet

de heerschappj van het geld kende geene weder op den voorgrond.In 1722 bellep het
grenzen. Zooweldaardoor a1s door onvermj- aantalhaarinwoners21/cmillioen,- voorts
deljke bjkomende omstandigheden begon de bedroegen hare inkomsten 6, hare schtllden
Staat ten va1te neigen.D00r de ontdekking

van den waterweg naar Oost-lndië (1498)ver100rVenetiëeen aanzienljk gedeelte van zjn
handel,en deOsm anenbemagtigdennadeverovering van Constantinopelalzjnebezittingen
in den Archipelen op M orea,alsmecleAlbanië
en Negroponte.D e Republiek zochtdeze verliezen door uitbreiding van haar gebied op
het vaste land en door vermeerdering van
haren invloed in 'Italië te vergoeden,- en
nietzonderuitstekendgevolg.Inmiddelswekte

28 millioen ducaten. Gedurende den oorlog
van keizerKarel F.
ftegen de Turken(1736-

1739) bepaalde zich Venetiët0thetbeschermen van zjn handel tegen de Berberjsche
zeeroovers! maar verkeerde tevens in gedurige onéénlgheid met de Porte;daarenboven

mnest het de veiligheid zjner vlag koopen
door het betalen van schatting aan de Staten

van Berberje.Zjne weifelende houding ge-

durende den storm ,die na het uitbarsten der
Fransche Revolutie Italië teisterde,bragt de
zj door hare aanvallende staatkunde, door de Republiek aan den rand desverderfs.Hare
haren overm oed en door hare aanmatiging onzijdigheid was zwak en van twjfelachtigen

l.Eenverbond,waartoeFrankrjkin1796
den tegenstand van anderg mogendheden,die aa1'
omstreeks het Jaar 1500 00rl0g voerden om haaraanzocht,weeszj van dehand,terwjl
het bezit van Italië. De Liga, den loden op datoogenblik nieuweOostenrjksche troeDecember 1508 te Cambraigesloten tusschen pen tegen Italië te velde trokken,en zj beden Patls, den Keizer en de Koningen van gunstigde den gewapenden Opstand des volks
Frankrjk en van Aragou,bedoelde enkelde op de Terra ferma,toen Bonapatteeen inval
vernietiging derVenetiaansche Republiek.Het

deed in Stiermarken.Zoodra laatstgenoemde

gelukte echter aan laatstgenoemde,harevj- in M ei 1797 haar d0n Oorlog verklaarde,
anden van elkanderte verwjderen doorden poogde men den overwinnaar daardoor teversden October 1511 de Heilige Liga en den

zoenen?dat de Groote Raad afstand deed van

14den Maart1513 een verbond metFrankrjk de erfeljkoregten deraristocratie,desouvet0tstand tebrengen.Toen eindeljk den15den reiniteit nederlegde en deze toevertrouwde
Januarj 1517 devredegesloten werd,kreeg aan de btlrgers en alzoo de aristocratische

Venetië.hetverlorenVeronaterng,maarmoest grondwet na een bestaan van 14 eeuwen in
Cremona, de oevers der Adda en Romagna eene dem ocratische veranderde. De laatste
missen!00k bleven Roveredo,Riva en Gra- doge, Lld-qi X tzzlis deed op den 12den M ei

disca ln de magt des Keizers. Voor zjne 1797 afstand van zjne waardigheidjen den
deelneming aan den oorlog van den Paus en

16den van die maand trokken 3000 Fran-

Karel V tegen de Turken moestVenetië bj schen in Venetië, dat nog nooit door vjden vrede van Mei1510 boeten met het ver- andcljke troepen betreden was.Een Voor-
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loopig Bewind vgn 60 leden verving 4en tézen wederom de nederlaag badden geleden
Gronten Raad, en den 4den Junj werd aan bj Novara,eischtedeoostenrjkBcbegenerul
den voet van den vrjheidsboom hetGcuden Haynau als bevelhebber van het belegeringsBoek verbrand.Intupschen werd bjdenVrede korps de Btad op,maar de Assemblea, door
van Campo Formio het geheele gebied aan Manin aangespoord,nam het besluitj de stad

deze zjde van de Adige met Dalmatië en
CattaroaanandeOo
oB
vt
eern
zr
jj
dk
e atkestaan en hetgedeelte
van de Adige aan de
Cis-Alpjnsche Republiek (later koningrjk
Italië)toegevoegd enbjdenVredevan Preszburg (Q6 December 1805) vergroot met het
Oostenrjksch gedeelte van Venetië en Da1-

t0thetuiterste teverdedigen.Naeen gewrlhanden derOoBtenrjkers.Om de Btad tebedig bombardement viel het fort Malghera ln

veiligen, deed M anin de Lagqnenbrug afbreken en 6- 8 bogen van datmeesteratuk van
bouwkunde in de lucht vliegen. Toenemend
gebrek en het woeden der chölera dwongen

matië. Na den Vrede van W eenen (1809) hem t0tonderhandelinyen,en den 23stenAuwerden de beide departementen Passerinp ustus gaf de stad zlch over np zeer gema(honfdstad Udine)en Istrië (hoofdstad Capo tlgde voorwaarden.Aan alle republikeinsche

d'Istria) bj de IllyriBche provinciën van
Frankrjk gevoegd,en bj denEersten Vrede
van Parjs (1814) werd Venetiëmetzjn gebied wederom nnderworpen aan Oostenrjk,
dat nu de Italiaansche provinciën t0t een

troepen en aan alleinwonerswerd een vrje

aftogt toegestaan, en Blechts een veertigtal
volksmenners z0u vöör de komBt deroosten-

rjkers de Btad verlaten. Op den 3osten Augustus 1849 trok Radetnky er binnen.Venetië

LombardochFexdficllde: Koningrqk (zie a1- verloor zjne vrjbaven, en herkreeg deze
daar)vereenigde.
eerst in Julj 1851.DeBtaatvan beleg werd

De volksbewegingen in Italië in 1847 wer- den lsten Mei 1854 opgeheven.In den Itaden 00k in Venetlé met geeatdrift begroet. liaanschen oorlog van 1859 keesterde men de
De advocaat Daniël A clil en Tommaseo 1e- bedoeling,Venetië M n de oo8tenrjkers te
verden verzoekschriften in bj de regéring, ontrukken,maar de Vrede van Villafranca

wurin zj wezen op talrjke gebreken van veri
jdelde datvoornemen,en in weerwilvan
het bestuur en den wensch naar verbetering zjnegeldeljkeongelegenheidweigerdeooBtendeden hooren. Men antwnordde met de ver- rjk,dat gebied tegen eene aanzienljke8om
metele verzoekers in hechtenis te nemen (18 aan Italië afte staan.Het handhaafde zjn
Januarj 1848) en den staatvan beleg afte gezagdoordeoverwinningbjCustozza(1866),
kondigen.Toch ontstonden eroproerigevolksdemonstratiën en bloedige botsingen tusschen
de soldaten en de menigte.Den zzsten Maart
beBtormde hetvolk hetarsenaalen nopdzaakte

den kommandant der stad,graafZo# ,t0t
een verdrag,waarbj zonderslag ofstootde
burgerljke en militaire regéring der Oostenrjker:afgezet,deverwjdering van allenietItaliaansehe troepen toeçezegd en de Btad

en eerst na den slag van Königgrâtz stond
het Venetië af aan keizer Napoleon J, die

hettoeweesaan hetkoningrjk Italië.Nadat
de Oostenrjkers den 8sten October hetland

ontruim; badden en het volk op den zzsten
Van die maand zich metnagenoeg algemeene
stemmen vösr eeneaansluiting aan ltalië verklaard had, werd Venetië in datkoningrjk
ingeljfd,zoodat Ficfx Emanuëler den Tden
met al haar oorlogsmaterleel in handen der November 1866 zjn intogthield.
opBtandelingen geleverdwerd.Tevensontstond
V eneziano (Bûnitàziolyeenverdiengteljk
er een Voorloopig Bewind, en den Q3sten Behilder en een mededinger van Titlaan,
Maart werd de republiek San Marco afge- werd geboren omstreeks hetJaar 1500.Hj
kondigd ,aan wierhoofd zich M anin bevond sehilderde in den trantvan Titlaan en muntte

alB eersteminister.DenBdenJuljvergaderde evenals deze uit(
boreen voortreFeljk colode Assemblea, door dit bewind bjééngeroe- riet. Men vindt te Venetië onderscheidene
roepen, en verklurde zich v6ör de aanslui- stukken van zjne hand,0.a.:pDerjkeman

ting aan Piémont,waarna M anin hetbestuur en Lazarus''. Te Florence heeft men van
nederlegde en vervangen w erd dooreennieuw hem een rAvondmu l'' en in het Louvre

ministérie met CastellL>an het hoofd.De te- eene s,opwekking van Lazarus'.terwjl er
genspoed der Piémontezen
'
echter Bchonk ook de muséa te Dresden en te W eenen vernieuwe kracht aan derepublikeinschepartj. sieren.Htlqverleed omstreekshetJaar 1565.
Op den llden Augustus barstte er weder een
V enezuela (Vereenigde Staten van) is
opstand uit, zoodat het bestuur ontslagen, de naam van eene foederatieve republiek in

de Piémontésche krjgsmagt verwjderd, en Zuid-Amerika.Zj grengtin hetnonrdenaan

M anin met het dictatorschap bekleed werd. de Antillische Zee, in het noordoosten M n
De geweldige tegenstand dervurigeradicalen den Atlantischen Oceaan, in het oosten aan
noodzaakte M anin, eene nieuwe permanente Britsch Guyana, in het zuiden aan Brazilië
(cnnstituérende en legislative) Assemblea en in het westen aan Columbia9enheeft eene

bjlôn te roepen.Deze,den 15den Februarj pppervlakte van 18968 D geogr.mjl.Het
1849 geopend, bevestigde de dictatuur, die land is gedeelteljk eene bergBtreekjgedeelechter den 3den Maart ten gevolge van een teljk vlak.De bergBtreek heefterdriebergoploop afgeschaftendooreenverantwoordeljk Btelsela. Het eerste bestM t uit twee vertakministérie vervangen werd. Met 108 tegen Q kingen van de onsteljke Cordillera,welke
gtemmen werd Manln tot voorzitter van het zich btjPamplona Bcheiden.Denoordwaarts
nieuwe bewind benoemd en alzoo mrt de loopende tak eindigtin den Siërra de Perja
uitvoerende magtbekleed.Nadat de Piemon- (1:54 Ned.el h00g) en de bergen van 0ka
XIV.
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op hct schiereiland Goalira.De andere tak
loopt van Pamplona voortin eene oost-noordoosteljke rigting en vormthethooggebergte
der Republiek meteenige boven de sneeuw1jn gelegene toppen, zooals de Siërra Nevada van Merida (4581 Ned. el hoog), de
ParamoBvan Mucuchies(4230 Ned.elh00g),
deSalgdp (4220Ned.elhoog)en deConelos
(4180 Xed.el hoog).Het tweede stelselis
het kugtgebergte van Venezuéla en eene
voortO ting der oosteljke Cordillera van
Colambia,maarverkrjgtwegenszjnegewj-

Ned.elen heeft tusschen deze beide grpnzen
eene gemiddelde warmte van 25Q 0.onderscheideneplaatsenhebben hoogerwarmtegraad,
zooals La Guaira(290)en PuertoCabello(290).

Het gematigd gewesi (Tierra templada) ligt
tusschen de hoogten van 700 en 2000 Ned.

e1.De warmste maanden zjn er Aprilen
Mei, waarin de thermometer zelden meer
dan 25OC.aanwjst,endekoudsteDecember
en Januarj, waarin htidesochtendsen des

avonds tot15O C.kan dalen.Het koude ge-

west(Tierra fria)eindeljk 1i4ttt
lsschen 2000

zigde rigtillg eene zekere zelfstandigheid. Ned.el en de sneeuwljn,d1e ertusschen 6
Het bevatde bevalligste gewesteu des lands. en 80 N. B. eene hoogte bereikt van 4520
Het derde? volkomen zelfstandige stelsel is Ned. el,maar in koudeJaren 400 Ned.el
dat der Slërra Parime in de zuidoosteljke afdaalt. De gemiddelde warmtegraad is hier
yxovincie Guyana.De vlakte is er verdeeld 2- 30 C. In het algemeen is het klimaat in
ln llano's en savana's. De eersten beslaan Venezuéla niet ongezond, wat men vooral
een vierde gedeelte van hetgrondgebied der van de hooger gelegene oorden verzekeren
Republiek en strekken van de zuideljke hel. kan. 00k in het heete kustgewest vertoont
ling van het kustgëbergte en van de Cordil- zichdegelekoortsslechtszeldenenzjwoedt
lera van Merida a1s eene graszee zich uit er niet z00 hevig als in vele zeesteden
t0t aan de Orinoco en de Ri0 Guaviare,in van Brazilië. De uitgestrektbeid der onbehet noorden gfenzende aan de Cordillera en woonbare Tierra fria is in Venezuôla niet
in hetzuiden aandeoorspronkeljkewouden groot en bepaalter zich t0tde Siërra Nevada
van Guyana.De meest oosteljke,de llanos de Merida,wierhoogste toppen zich naauw evan Cumana , onderscheiden zich door eene ljks 60 Ned.elboven desneeuwljnverheFen.
toldoende besproejing en door een rjken Hetplantenrjk bezit ereenegroote verscheiplantengroei,- dezuideljke,dievanApure, denheid en een weligen'groei.Hetgeljktop
door een volkomen eFen bodem ,- die van die deroorspronkeljkeB'ouden van Centraal
Carâcas en Carabobo doorlageheuvelreeksen, Amerika en levertvoortrefeljkehoutsoorten.
- en die van Barinas door eene Eaauwe - voorts sassaparille,kaoetsjoek,sassafras,
e lling naar het zuidoosten, eene milde be- vanille, tonkaboomen, koortsbast, gommen
sproej'l
'ng en een voortrefeljken bouwgrond. en harsen, verwstoFen, tolubalsem enz. In
De savana'
s, op den regter oever van de hetGematigd Gewestgroejen bjnaalle nutOrinoco, onderscheiden zich van de llano'
s tige kweekplanten, en de grond is er ongedoor eene afwisseling van bouw-en weilan- meen geschikt voor de koëleultt
lur. O0k
den,heuvelsen bosschen en zjn niet,zooals vindt men aldaar en in het aangrenzende
eerstgenoemden, blootgesteld aan overstroo- koudere gedeelte de beste cinchona-soorten.
m ing.M en heefthier voorts lage bergvlakten De cultuur van tarwe neemt een aanvang
(mesas), en van deze is die van Guaripa ter hoogte van 540 Ned. el en strekt zich
in he
t koude
geeen
westei
om te
eerst ter
(200-260 Ned.elboven de oppervlakte der uit t0tvan
2925
N ed.el
1nde
zee) de voornaamste.Verbondellmet deze en hoogte
nem en.
alsw aterscheiding van verschillende rivieren, O0k de fauna bevater een grûoten overvloed
welke zich naar de Antillische Zee,de Ori- van nuttige en schadeljke dieren.T0tdeze
noco en de Golf van Paria spoeden, heeft laatsten behooren de lastige mnskieten. In
men een stelselvan kleinere bergvlakten ter de rivieren en op de kustvindt men er veel
hoogte van 225- 390 N ed.elen zich t0t in visch.In 1873 telde de bevolkinç er 1784194
de provinciën CumanaenGuaricouitstrekkend. zielen, zj bestaat, behoudens 10/0 Creolen,
Hoewel werkzame vulcanen en eigenljke uit een gemengd ras, w aarin M ulatten en
uitbarstingsmassa's in Venezulla nietvoorko- Zambo's de overhand hebben. Het aantal
men, zjn aardbevingen ernietzeldzaam en vreem delingen w ordt er begroot op 24000.

dikwjlsvreeseljk (zle Carâcas).De besproeiJing is er zeer rjk, en men kan er acht
waterbekkens onderscheiden, nameljk het
stroomgebied van de Orinoco,van de Cuyuni
(Essequibo),van de Ri0 Negro,van de Zee
van Maracaïbo, van de Zee van Valencia,
van de Golven van Cariaco en Paria en van
de kustrivieren der AntillischeZee.Verreweg
hd grootste stroomgebied echter, zich over
meer dan de helftdes lands uitstrekkend,is
dat derOrinoco.Metbetrekking tothet kli-

OnafhankeljkeIndianen (Indiosbravos),ten

getale van ongeveer 50000,wonen ernagenoeg uitsluitend in de provinciën Guayana

en Goalira en zjn in onderscheidene ver-

maagschapte stammen verdeeld.De landbouw

is er een belangrjke tak van bestaan, en
men teelter maïs,cassave,bananenjpisang,
tarwe en aardappelen,- voortscacao,koëj,
katoen,indigo,suiker efltabak.Ook de veeteelt is er van groot belang; men heeft er
velerunderen,paarden,muildieren,schapen,

maat merken wj Op, dat het heete gewest zwjnen en geiten. In de provincie Guayana
(Terra caliente) er een veelgrooter gedeelte heeft men de goudmjnen van Upata,en de
des lands beslaat,dan inColum biajCentraal- kopermjnen van Aroa zjn eederteenigeJaren
Amerika en Mexico.Het strekt zich uitvan ontgonnen door eeneEngelsche maatschappj,
de zee t0t eene hoogte van ongeveer 700

die vandaar e0n 8P00rWeg = r Tucacaa
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keeftaangelegd.Van het eiland Orchila worlt wurna de benoeming d00r den Paus bevesphosphAatguano uitgevoerd naar Noord-Ame- tigd wordt.Ieder geesteljke bezweert d@*e

rika. 00k heeft men er steenkolenmjnen. constitutie. Er bestaat eene volkomene vrp--l(
Zout Tvordt op verscheidene plaatsen aan de heid van godsdienst,hetburgerljk hu&7e1g
noordkust in overvloed gewonnen,vooral00k is er verpligt,en alle kloosters zjn sedert
op het sc,
hiereiland Araya.Natron,in Merida 1874gesloten.GodsdiensthaatJegensvreemdeurao geheeten,vindt men in aanmerkelt
jke lingen iy er eene onbekende zaak.
hoeveelheid in eene lagune dier provincie.
Yenezuéla vormteenefoederatieverepubliek
De fabrieknjverheid bevindt erzich op een en bestaat uit 19staten,nameljk:Araguaj
lagen trap van ontwikkeling;niettemin heet'
t Apure, Barcelona, Barquisimeto9 Bollvar,
men te Carâcas en in elke provinciale hoofd- Carabobo,Coro,Cumana,Guarico,Guayana,

stadgrooteboekdrukkerjen.Vanmeerbelang Maturin,Merida?Nuéva Esparta (Margarita),

' ra, Truxillo, Yaracuy,
evenwel is de handel in Venezuéla, wiens Portugueza, Tachi
bloeiin het naauwste verband staat met den Zamora(Bari
nas)enZulia(Maracaïbo);daarbj'
landbouw ;hj is in de jongste halve eeuw behooren n0g het Bondsdistrict Carâcas en
althans verzevenvoudigd en bedroeg in 1875-- La Guaira en de drie territoriënAmazonas,
1876 in uitvoer eene waarde van ruim 16 en Goajira en C0l0n.âlle Staten hebben ieder
in invoer eene van ruim 15 millioen pesos. een president, autonomie en Btaatkundige

De voornaamste uitvoer-artikelen zjn:koëj geljkheid. De tbederatieve regéring bestaat
cacao,katoen,tabak en indigo;zj worden uiteen congrès en deuitvoerendemagt!welke
verscheept naar de Vereenigde Staten van iederjaarin Februarjbjeenkomtenult2- 3
Noord-Amerika,Engeland,Frankrjk,Ham- leden van elken Staat is zamengesteld.Aan
burg,Bremen,Spanje,en Nederland.Inge- het hoofd der uitvoerende magtbevindt zich
voerd worden er: tarwemeel, jzeren voor- dePresidentderRepubliek,vooreentjdperk
werpen,katoenenstoFen,zjdejmode-artikelen, van 4 jaren gekozen en door7 ministersbjpapier, wjn, parfumerieën en droogerjen gestaan. De staatsschuld was in 1875 ge(uit Frankrjk); uit Duitschland grootehoe- klommen t0t bjna 62 millioen pesos.Op de
veelheden jzeren en stalen voorwerpen,por- staatsbegrooting stonden toen voorinkomsten
selein,glas,papier,gouden en zilveren 5roor- ruim 5300000 en voor uitgave ruim 5100000
w erpen, speelgoed en bier. De voornaamste pesos.H et leger telter 5500 man.
handelshavens zjn er die van La Guaira, De kust van Venezuéla werd in 1498 door
Puërto Cabello,Ciudad Bolivaren Carupano, Colnmb'
us ontdekt en in 1499 door Feelcci

en maandeljks verschjnen ergeregeldstoom- Ojeda naar een op palen gebouwd dorpmet

booten uit Hamburg. In het algem een is den tegenwoordigen naam (Klein Venetië)
Venezuéla doorstoombootljnen methetbui- bestempeld. 00k noemde men haar Tierra
tilla del Oro.In 1528 werd dit
tenland verbonden.Deeerstespoorweg(boven FI-c of CasKa
reeds vermeld en 113 Ned.mjllang)werd gewest door rel V aan het bankierahuis
er den Cden Februarj 1877 geopend,en een Welser te Augsburg in pand gegeven a1s een
tweede looptvan Guaira naar Carâcas.
Spaansch leen voor gemaakte schulden,maar
Met betrekking t0t verlichting en bescha- van wege die frma door ruwe soldaten

ving heeftVenezuéla zich in deJongste tien onderAmbrosiws2l
/!4.
ç:r geweldig geteisterd
Jaren,vooral onderhetbewindvan G'
azman en uitgezogen,zoodatde Keizer het in 1545
Wlcxco, voorapoedig ontwikkeld. Er bestaan
onderscheideneuniversiteiten;deaanzienljkste
is die te Carâcas,gevestigd in een prachtig
gebouw m et 20 hoogleeraren en 200 studen-

inloste en in 1550 het Spaansch kapitein-generaalschap Carâcas vormde. Reeds in 1810
rukte Venezuéla zich van het moederland l0s

ten,eene boekerj metmeer dan25000deelen,
een schei- en natuurkundig laboratorium en
een muséum voor natuurljke historie. O0k
heeft men er voor korten tjd eene Académie

onderwerping gebragt, maai ook tweemaal

en proclameerde den 54en Julj 1811 zjne
onafhankeljkheid.Tottweemu ltoe,in 1811
en 1814,werd het doorde SpaWaarden t0t

door Bolirar bevrjd en door de grondwet
van 17 December 1819 met Nieuw-Granada
en M nzienljke dorpen heeft men collegiën en Quito t0t den bondstaat ColumbLa (zie
van beeldende kunsten gesticht.In allesteden

en voorbereidende scholen. D00r een besluit aldaar) vereenigd.In 1830 evenwelmaakte
van 27 Junj 1870 is het onderwjs er op Venezuéla zich daarvan l0s, om vervolgens
nieuw georganiseerdenaanmerkeljkverbeterd. een zelfstandigen Staat in de gedaante van
In 1855 waren in het geheele land 222 scho- eene in onderscheidene provinciën verdeelde
1en met 5433 leerlingen,en thans heeft men republiek te vormen.De eerste presidentvan
er 1131 met ruim 48000 leerlingen. In de deze was Josl zafoll Paèà,die met groot
hoofdstad bestaan verschillende wetenschap- beleid de Republiek voor de schokken bepeljke vereenigingen en onderscheidenewer- waarde,waaraan Nieuw-Granada en Ecuador
ken op hetgebied van kunsten w etenschap np het verbreken van den vroegeren ban;
geven getuigenis van den gunstigen aanleg waren blootgesteld.De tweede pe dent was
der bevolking. Deze behoort tothet R.Ka- Targ- (182!),en deze werd in 1839 weder
tholieke kerkgenootschap.Carâcas is de zetel opgevolgd door Paëg.Onder Carlos Sovlleff:
van een aartsbisschop,aan wien de bisschop- werd in 1843 de m ndwet herzien en bj
pen van Merida, Barquisimeto en Guyana het Verdrag van Madrl; van 1845 de onaft er het hankeljkheid der Republiek doer Spanle
onderworpen zjn.De regéring heet'
patronaat en benoemt deze geesteljken, elkend.Met uitzandering van een kortstondi11*
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gen burgeroorlog in 1835genootdeRepubliek
steeds vrede in het binnenland,maar in 1846
barstte een rassen-oorlog uit tusschen de
Blanken en de Kleurlingen,dien Paëz,met
het dictatorschap bekleed,echter eerlang 0ndtlrdrukte.In 1847 werd Josl TadeoM onagas
president. Deze regeerde met verregaande

nieuwen presidentzoulen bjééngeroepenwor-

den. Nadat Paëz naar deze overeenkomst
afgetreden was,kwamen de Vertegenwoordi-

gers den 17den Juj 1863 te Vittoria bjéén

en kozen generaal Falcon, den aanvoerder

derFoederalisten,t0tvoorlooyig presidenten

generaal Blaneo tot vicepresldent. Eerstge-

willekeur;hj deed de afgevaardigden naar noemdeverscheenden 24stenJuljte Carâcas,
het Congrès, wanneer zj tegen zjne v00r- riep eene constituérende vergadering bjéén,
stellen in verzet kwamen,op eene bloedige

welke de nieuwe foederatieve grondwetvan

wjze uitéénjagen,voortsden edelen Paè'
zin 28 Maart 1864 afkondigde,waardoor Vene-

bechtenis nemen en noodzaakte dezen, het zuéla in een statenbond veranderd werd,en

land teverlaten.In 1851k'vasazjn broeder zag zich op hetconqrèste Carâcasin Maart
Gregorio A tlnc.gtx.q aan het hoofd van den 1865 weder t0tpresldentgekozen.De RepuStaat, maar reeds d0n 25sten Mei van dat bliek genoot nu gedurendeeenigeJaren eene

Jaar barstte eene omwenteling uit tegen de
dynastieMonagas,endenTdeï
.Junjverklaarde
Cumanâ zich onafhankeljk, waarna C0r0,
Macaraïbo en Margarita zich aansloten bj

ditgewest.Hetgelukte echter aan M onayast
den opstand der Foederalisten door krachtige
m aatregelen te dempen.In 1855 werd Tadeo
A optvc.: weder president, en in het begin
van Maart 1855 verhiefgeneraalJuliano Castro in Valencia de vaan van den opstand,
die zich sneluitbreidde ovpr Puëxto Cabello,
Cumana en Barquisimeto. Reeds den 12den
Maartbedreigde Castro Carâca3,docherwerd
geen bloed gestort, daar M onagas afstand
deed van het presidentschap. Castro trok
daarop binnen de muren van Carâcas en benoemde er een Voorloopig Bewind,terwjl

zegenrjkerust,doch wasnietin staat,hare
verwarde fnanciën weder op een goeden

voet te brengen.In Februarj 1868 deden

de Unitariërs er weder een opstand uitbarsten, zoodat Faleon uitCarâcasmoestvlugten.

In Julj maakte M onagas,generaalder 0pstandelingen, zich meester van Carâcas en
werd er den 4den October t0tpresidentgekozen, maar overleed reeds den 18den Novem-

ber.Hj werd doorgeneraalPnl
garvervan-

gen. De burgeroorlog bleef intusschen onbeslist het land verwoesten, totdat generaal
Antonéo Guzman Tlcpcp, een aanhanger der
foederalisten, in de hoofdstad zich opwierp

t0t voorloogig president der Republiek; hj
werd t0t dle betrekking wettig gekozen in
1876 en behield haar t0t 1877.In 1874 werd
eene nieuwe grondwet afgekondigd, en de

hj zich zelven aan het hoofd der zaken
plaatste.Den 5den Julj werd een nationaal Presidentregeerde met kracht.K0n hj o0k
Congrès te Valencia bjeengeroepen,om aan het fnanciëel bezwaar niet 0I!eenmaaluit
het land eene constitutie te geven,doch o0k den weg ruimen,toch begon hj wederrente
na de afkondiging Van deze op den 29sten

te betâlen,handhaafde de orde,verzette zich

Januarj 1859 wasde twisttusschen de Uni- tegen de aanmatigingen der geesteljkheid,
tariërsenFoederalistennoggeenszinsbesleeht. bragt zelfs den 9den Mei 1876 eene Nationale
W eldra ontstonden er nleuwe onlusten. In
Augustus w erd generaal Castro ten va1 gebragt, waarna men in April1870 l'ovar tot
presidenten Gualt0tvicepresidentbenoem de.
M aar reeds in Augustus deden de Foederalisten nieuwe volksbew egingen ontstaan, en

Kerk van Venezuéla totstand en geraakte in
conqict m et Nederlandj voor welks sehepen

hjt wegens de verregaande Bmokkelarj uit

Curaçao, de havens van Venezuéla gesloten
had. Hi,J werd in 1877 in zjne waardigheid
opgevolgd door generaalA leantara.
daar Tovar zelfsdoorzjne eigenejartj niet V enlo, weleer eene versterkte stad in de
in beseherming gencmen w erd,vestlgden zich Nederlandsche provincie Lim burg, aan de
te m idden der verregaande verwarring aller Maas,i
shetvereeniqingspuntderspoorwegen
oogen op Paè'
z,die in Maart1861terugkeerde van Crefeld,Maastrleht en Breda,naauw eh
en t0t opperbevelhebber van het leger werd onregelmatig gebouwd, heeft eene groote R.
benoemd.Torar legde in Meizjn ambtne- Katholieke kerk, een fraai raadhuis, eene
dez en werd vervangen doû1-Gnal.Daarech- industrie- en teekenschool! naalden-en siga-

ter zjn kabinet zich allerleigeweldenarjen renfabl'iekenyjeneversiokerjen,handel,scheepveroorloofde en de bllrgeroorlog aanhield,
proclameerde den 288ten Augustus de kolonel
Eeltez'uria de dictatuur van generaal P aëz,
die den 7den September binnen Carâcas trok
en zich beiastte m et het bestuur, waarvan
Pedro AcJ'c.
:.secretaris-gereraalen substituut
van den dictator,de zielwas.Daar de Foederalisten ook nu nog in hun verzet tegen
de nieuwe regéring bleven volharden,duurde
de burgeroorlog voort.Den 23stenM aart1863

kwam eindeljk teCochabj Carâcastusschen
de Foederalisten en de Regéringspartj een

vaart en omstreeks 8000 inwoners. op den

regter oever van de M aas heeft men n0g het

fort Ginkel,doch de forten in denabjheid
derstaGzjn gesloopt.- Venlo,aanvankeljk
een vlek1 w erd in 1343 door Reinond rJs

Gelder vergroot en metstedeljkevoorregten

begiftigd.Toen de stad in 1543 door KarelV

belegerdwerd,bedong zjzeergunstigev00rwaarden. In 1568 werd de stad door de Nederlanders veroverd, die haar eehter eerlang
aan den hertog nan P arma verloren.Frederik
A'
ep4rik heroverde haar in 1632,m aar moest

vredesverdrag t0t stand,volgens hetwelk uit haar weldra prjs geven aan den Cardinaal-

elke provincie vier (van elke partj twee) Infant, waarna zj t0t aan den Vrede van
vertegenwoordigers t0t hetverkiezen van een Mi
inster in het bezit derSpanlaarden bleef,
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In 1:02 werd zj door deGealliëerden ver- Vennootschap (Zene) of maatschap is
overd en bj den Vrede van Baden aan het eene overeenkomst, waarbj twee of meer
HuiB Oostenrjk toegekend,maar keerde in personen zich verbinden,ietsin gemeenscha?
1715 door het Barr'
feretractaatt0tde Nederlanden terug.Nadatden 26s!en oetober 1794
de Franschen Venln na eene hardnekkige
verdediging bemagtigd hadden,verbleefdeze

te brengen, ten einde de daaruitvoortvloel-

Jendewinstonderlingtedeelen.Eenvennootschap moet een geoorloofd onderwerp bebben

en t0t gemeenschappeljk belang derpartjen

vesting bj den Vrede van Parjs(1814)aan aangegaan worden. Ieder vennoot moet er
Nederland.In 1830 viel zj aan.België ten geld, goedcren of arbeid inbrengen. Vendeel,maar kwam bj den Vrede van 1839 nootschappen kunnen volgen:de wetalgekeele
weder in het bezit van Nederland.
ofbjpondere wezen.Dewetkentslechtsa1V enn (Da8 Hohe), Teen of Iknn iB de geheele maatschap van winaten verbiedtalle
naam eener met veen bedekte hoogvlakte maatschappgen,het zj van al de goederen
t zj van een bepaald gedeelte van deze,
zonier bergtoypen in hetPruissischedistrict he
Aken,vooral ln de arrondissementen Eupen, onder een algemeenen titel.Algeheele maatMontjoie en Malmedy,maarstrektzich 00k schap van winst bevathetgeen partjen,0nn0g uit t0t in de arrondissementen Aken en der welke benaming 00k,gedurende den loop
Dù'ren,terwjlzilzich in hetoostenenzuid- der maatschap doorharevljtzullen verkrjoosten vereenigt met den Eifel. H et eigen- gen.Bjzondere maatschap iszoodanige,die
ljke Hohe Venn met de bronnen van de betrekking heeft t0t bepaalde zaken of t0t
Helle en de Roer beslaat de aanééngescha- Kx'tr gebruik oft0t de daardopr opgeleverde
kelde veengronden, welke zich van de dor- vruchten, oft0teene bepaalde onderneming,
pen Lammersdorfen Rötgen ten noorden tot of t0tdeuitoefening van eenig bedrjfofbeaan de W arche ten zuiden uitstrekken met roep. De vennootschap neemt een aanvang
eenelengte van 28 en eene breedtevan 6- 18 met het oogenblik der overeenkomst,indien

Ned.mjl,terwjlhetin hetzuiden degren- daarbj geen ander tjdstip is bepaald, en
zen van België overschrjdt.Aan deoostzjde eindigt 10. door verloop van den tjd voor
ligt de Btad Montloie,vanwaar wegen naar wellten zjisaangegaan;20.doorvernietiging
Aken en Eupen door deze onherbergzame
hoogvlakte loopen.Het hoogste punt is erde

d
er zaak ofvolbrengin!derdoorde vennootschap bedoelde handellng; 30. door den wi1

Botrange (695 Ned.elh00g).Behalve veen- van êén of meer deelgenooten, en 40.door

gronden heeft men er uitgestrekte wouden den dood of de curatéle van & n hunner, of

en weilanden.Aan den noordeljken voetvan indien hj in staat van faillissementofvan
den Hohe Venn ligt het steenkolengebergte kenneljk onvermogen verklaard wordt. In
van Aken aan de Inde en aan de W urm.

zaken van koophandel erkent de wet drie

Venne (Adriaan van de),een verdienste- soorten van vennootschap; 10.Vennootschap
ljk Nederlandsch schilder,geboren te Delft onder eene qrma;20.Vennootschapbj wjze
in 1589,woonde metzjn broederJan,die van geldschieting(commandite),en30.Naamlooze vennootschap. De eerste wordt doûr Q
kunsthandelaar was,te Middelburg, werd in
1625 1id van het Haagsche St.Lucasgild en

of m eer personen aangegaan om onder ge-

schjnt na dien tjd steeds te 'sGravenhage meenschappeljkell naam handel te drjven.
tehebben gewoond.Hj Bchilderdeportretten, Elk dev vennooten,die er niet van uitgeslohistoriestukken, allegorieön, gevechten en ten wordt,is daarbj bevoegdten name der
landschappen.Beroemd was vooraleen groot
tafereel van een veldslag, aangekocht door
een Poolschen graaf. Het Lguvre bezit van
hem een stuk. het feestvoorstellende,door

vennootschap te handelen.Vqnnootschap en

com mandite bestaat ttlssehen éen
' ofmeeraan-

sprakeljke personen en één ofmeergeldschieters. Behoudens eene uitzondering mag 4e

aartshertog Albreeht in 1609 bijhet sluiten naam van deze laatsten in de irm a nietworvanhetTwaalf
jarig Bestand gegeven,- het den gebezigd;o0k mogendezegeenedaadvan

Trippenhuis te Am sterdam : sprins Maurits beheer verrigten ofin zaken van de vennooten zjn hofstoet te paard''en nDe zielenvis- schap w erkzaam wezen. Hunne schade gaat
achers''. Voorts werden onderscheidene van niet verder dan tot het bedrag dergelden,
zjne zinnebeeldige voorstellingen gegraveerd door hem ofhenvoorgeschoten.Vennootsc,hap-

in de werken van Cahtterwjl htJ zelfa1s
schrtlver optradvan r'
rafereel van sinnemal
(1633)'',- nsinnevonck op den Hollandschen
turf(1634)'',- en pTafereelvandebelaehende

wereld (1635)''. Ztjne teekeningen in O0stIndischeninktzkn zeergezocht.Vermoedeljk
ishj oterleden in 1665.
V ennekool (Jac0b), een verdiensteljk
teekenaaren bouwmeester,geborenteAmsterdam omstreeks hetjaar 1630, vervaardigde
ontwerpen voor onderseheidene gebouw en in
zjne geboortestad en is vooralbekend door
zjnebe8chrjving vanhetstadhuisteAmsterdam ,uitgegevenin1661- 1664,met30platen.
Hj nverleed tegen heteinde4er17deeeuw.

pen onderfrmawordenaangegaanbjatlthentieke ofbj onderhandsche acte.Devennooten
zjn verpligt, haar in de daartoe bestemde
registers te doen inschl'jven ter griëe van
de arrondissementsregtbank en een uittreksel
daarvan te plaatsen in het omciëel dagblad

en in een plaatseljk nieuwspapier.De irma
eener Ontbondene vennootschap kan door één
ofm eerpersûnen worden aangehouden,welke

daarvan eene aete mûeten doen inschrjven

en bekend maken.Eene naamlooze vennootschap heeft geene irma en draagt ook nict
den naam van één ofmeer vennooten,maar
ontleent die,n aan het voorwerp harer onder-

neming. Zj kan dooroverlegging harerOnt-
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wery-ade van oprigting door bewilliging des op de duizend bevat, a1s bedorven en schaKonlngs t0tstand komen.Hiertoe moetmin- deljk moet worden beschouwd.Nu dientde
stens een vjfdevan hetmaatschappeljk ka- ventilatie om deze door aanvoer van versche
pitaalbeschikbaar wezen.Bjelkeverandering lucht te verbeteren. De hoeveelheid, welke

in de voorwaarden en bj hare verlenging
wordt eene dergeljke bewilliging vereischt.
De ade moet notarieelworden verleden,op

straFevan nietigheid.Devennooten zjn ver-

pligt,deacteinhaargeheelmetdeKoninkljke
bewilliging te doen lnschrjven in dedaartoe
bestemde openbare registers en openbaar te
maken in het oëcieeldagblad,terwi
jldaar-

van 00k n0g in andere dagbladen aankondiging behoort te geschieden.Het kapitaal der
naamlooze vennnotschap wordt verdeeld in
adiën of aandeelen OP naam of in blanco.
Geene adiën kunnen in blanco worden uitge-

Feven zoolang haar vol bedrag nietgestort

Fig.l

ls in de kas der maatschappj.De vennoot- aangevoerd moet worden,kan men aldus beschap wordt beheerd door daartoe van wege

de vennooten aangestelde bestuurders,deelge- palen: het koolzuurgehalte der uitgeadem de
jelucht0,5endateener
nooten ofanderen,met ofzondertnezigtvan luchtis 40,datdervri
commissarissen. De naamlooze vennootschap behoorljke kamerlucht 0,; op de duizend.
0,, of 200-maal het
moet voor een bepaalden tjd worden aange- Men moet er dus ()r4
- ;
gaan.Zoodrahetkapitaaleenverliesvan500/0 bedrag der uilgeadetade luchtin versche lucht
heeftondergaan,zjn debestuurdersverpligt,
daarvan aankondiging te doen,en zoodra dat

verlies 750/0'beloopt,isde vennootschap van
regtswege nntbonden. Ten einde ontbinding
te voorkomenj kan eene reservekas worden

o
ygerigt,maarvasterenten mogenbj deacti!
nletworden bedongen.
V entiel of klep is de naam van een mechanischen toestel t0t het sluiten en openen
van buizen, welke t0t geleiding dienen van

vloeistofen,dampenengassen.Zjonderscheidt
zich van deschuiven en kranen doordien zj
zich van de opening blI het ontsluiten van
deze verwjdert. Zj ontvangthare beweging
F)*g.9u.
van dedrukking dermiddenstof(water,stoom
enze)ofvan stangen en hefboomen.Heteerste
heeft plaats bj de pomp en hettweedebj aanvoeren, wanneer men eene gezonde lucht
hetstoomwerktuig.Men geeftaan deventielen in hetvertrek behouden wil.Daar eenmensch
verschillende namen naar gelang van harege- in een uur tjds 0,3 kubieke Ned.ellueht
daante (kegel-,kogel-,klok-, schotelventielen uitademt,moetmen v00r e1k persoon 60 kuenz.)en ook we1naar gelang van hare etrek- bieke Ned. el versche lucht M nvoeren. De
king (veiligheidsventielen enz.).Bj orgelsen luchtwordt voortsin de woonvertrekken n0g
koper.instrumenten zjn ventielen toestellen slechter door de huid uitwaseming, die veel
om den luchtstroom doordepjpen enbuizen water oplevert. Voorts brengt de verlichting
te regeley.
V entllatie of lwchtverrersehin.
g komt te

pas in ruimten,die verstoken zjn van den
natuurljken stroom desdampkrings.Zjisvan

het hoogste belang voorwocnkamers,schoolvertrekken,fabrieken en vergaderingslocalenj
waar men de door ademhgling en huid-uitwaseming bedorvene luchtdoor versche dient te

vervangen.Men beoordeelt dedeugdeljkheid

der in eene beslotene ruimte aanwezige lucht
naar haar gehalte aan koolzuurj daar men
onderstellen kan,dat de overige voor de ge-

zondheid schadeljke be8tanddeelen te geljk
met het koolzuur toenemen.De vrje lucht
bevat in 10000 deelen ongeveer 5- 6 deelen

Fig.3.

er veel koolzuur,en de lucht wordt daaren-

koolzuur. Pettenkofer vond in de lucht van boven bedorven door natte kleederen,stofen
een schoollocaal meer dan 7 deelen op de bj velerlei werkzu mheden.Eene volmaakte
duizend,en uitalleproevenenonderzoekingen ventilatie zou eenezoodanige zjn,wMrdoor
bljkt,dat de lucht,welke 1 deelkoolzuur men Mn beslotene ruimten eene dergeljke
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luc*tbeznrgdea1smen genletln le vxgena- men de lucht w11ververschelljmeetalthans
tuur; men dient zich echter met eene benadering te vergenoegen. Volgens Degen is de
behoefte aan frissche lucht ieder uur voor
één persoon in kubieke Ned. ellen de v01gende: in hospitalen voor gewone patiënten

twee openingen hebben,ééne voor den aan-

voer van verscheen êéne voorhetverwjderen van bedorven lacht.Dieopeningen kunnen
op verschillendehoogten zjnaangebragt,zooals bljkt uit de qguren 1- 4.Steedszalde
koudtllucht dûorde onderste opening binnendringen en de verwarmde door de bovenste
ontsnappen, In woonvertrekken is intusschen
de plaatsing der openingen als in ;g.4 aan

te bevelen,om togtte vermjden.Bj luchtl
verversching doormiddelvanverwarm/elucht
bezigt men eene inrigting al8 in ;g. 5 iB
voozgesteld. Hier is K de verwarmingstoestel
en Z de te verwarmen ruimte,a de buis voor
aanvoer van verwarmde en b voor den afvoer

van koude lucht.De eerstemoetnatuurljk
nabj de zoldering uitkomen en de tweede
nabj den vlf
ler een aanvang nemen.Hierbj
Fig.4.
verâwjnt echter veel warme lueht, terwjl
60- 70, voor gewonden en kraamvrouwen men vrt
jwatbrandstofnoodig heeftom deze
100 en bj besmetteljke ziekten 150,- in te vervangen.M elsznerteW eenenheeftdaarom

gevangenissen 50,- kn gewone w erkplaat- voorgesteld, om de inrigting zöô te maken,
een 60, - in werkplaatsen met bedorven datmen naar willekeur zich t0t ventilatie of
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lucht 100, - in kazernes bj dag 30,bj circulatie bepalen kan. Dit is in dezelfde
nacht 40- 50, in schouwburgen 40- 50,- fguur aangewezen, nameljk donr hetaanin vergaderzalen, waar lang wordt vertoefd, brengen van de gestippelde buis b' en van
60en bj kortvertoef30,- in volkBscholen drie kleppen, éène in de buis b,ééne in de
12- 15,- inslzholenvoorvolwassenen 25- 30, buis b' en ééne in de buis c boven haren
en in stallen 180- 200.Elkeruimte,waarin mondtomstreeks bj o.DebuiB1'dient&1s-
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dan voor hetterugvoeren derin drruimteZ lucht warmerdan de kamerlucht,daq daalt
afkekoeldeluchtnMrdenverwarmlngstoestel. eerstgenoemde door den Bchoorsteen ln het
vertrek.Bj dekunstmatigeventilatieonder/!
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Fig.k
scheidt men hetpulBie-enhetgspiratie-Btelsel.
Hiertoe moetalsdan de buis b gegloten wor- Bj heteerBte wordtverscheluchtin de beden,en wanneer
men den verwarmingstoestel
voortsvandebuitenlucht wil afBluiten, maakt
men 00k deklep
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verwjderen, en
bj het tweede

bj odigt,terwjl

de bedorvene
luchtuitdieruimtegelokt en aan
de versche gelegenheidgeopend,
zich derw aarts
tespoeden.Naar
gelang van de
middelen welke

4ie in de buisb'
geopend wordt.
Door omgekeer;
de kleppen in &
en e te openen
en de klep in b'
te sluiten kan
mendecirculatie
anstonds weder
m ventilatie veranderen. Intusschen heeftmen
ook eenenatuur-
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men:19.Verwj-

ljke ventilatie

400r.Blechtsluitende deuren en
ramen en door
poreus m llurwerk. Is name-

1jk de kamerlucht kouderdan
de buitenlucht,
dan za1 deze er
e or genoemde
openingen binnendringen, tœ-

wjldejlerelucht

door den gchoorsteenofdonrz0ldervoegen ontsnapt.Is daarentegen de buiten-

slotene ruimte
gestuwd en aan
de bedorvenegelegenhei; gegeven om zich te
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deringderbedorven lucht door
verwarming;
men kan name-

ljk eene bui:
(bjv.door eene
gasvlam) verhit-

ten, zoodat de
kamerlucht zich
derwaartsspoedt
en daarlangshet
vertrek verlaat;
20. M nvoer
van verwarm de
frissche Iucht,
hetgeen in den
winterdoormiddelvan bekleede
kagchels zeer
goed geschieden
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kan; - en 3'. luchtverversching 400r me- n= r le vergchillenle hemelstreken genpende
chanische toestellen. In dit laatste geval trechters.Wj zien datin onzeiguurvande
houdt men zich aan het aspiratie-Btelsel en eene zjde.Deschonrsteen i: doortwee regt-

maakt d/rbj gebruik van de kracht van hoekig op elkaargeplaatsteschottenoverzjne
den wind. Slechts zeer zelden heerscht er geheele lengte in 4 buizen verdeeld,zondat
eene volkomene windstilte,zoodat de wind- de wind, uit welken hoek 00k waajende,
wjzer steed: de rigting van den luchtstroom altoos door één oftwee trechterB in de beslounwjBt. Heeft men nu aan de luwe zjde teneruimteBtroomt,terwjldebedorvenlucht
van den windwjzer een met de beslotene door de andere treehters wordtnpgezogen.In
ruimte verbondenkanaal,welksopening,zich eene gropte zaal is deze inrigting zeer doelmet den windwjzer bewegend, steeds van matig, wanneer men de buis,welke wj
;en wind is afgekeerd,dan za1daarlangs de ychoorsteen genoemd hebben,bnven het pladigtere bedorven lucht ontsnappen.Zulk een
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Fig.9.

toestelis afgebeeld in fg.6.De buis a heeft
een trechtervormigen mond en de wind,in

derigting derpjlen waajend,brengtindien

trechter eene geatadige verdunning der lucht
te weeg, zoodat de bedorven lucht van het
woonvertrek zich derwaarts sppedt en ver-

dwjnt. W il men geen beweegbaren toestel

plaatsen, z00 kan men met evengoed gevolg
een vasten aanbrengen, zooals in ;g. 7 is

i
N

1

'

>.

Fig.10.

ynorgesteld.00k nu za1de wind,vanwelken fond aanbrengt en de schotten zöö plaatstals

kanthj komen moog,eenezuigendewerking in fg.10isvoorgesteld,nameljk aandeonhebben.Intusschen kan men hierbj 00k het (lcrzjde voorzien van eene gebogene dwarspulsie-toestel in toepassing brengen, name- plaat.De pjltles wjzen aan,hoealgdan de
ljk door den in ;g. 6 afgebeelden toestel verscheluchtvan de windzjde naarbeneden
op die wjze om te keeren a1s in ;g.8 is za1 stroomen,terwjlde bedorven luchtaan
voorgesteld. Dan wordt de wind door den deandere zjdeontsnapt.
trechter opgevangen, zoodat hj door de buis V enus,de tweede planeetvan onB zonnein de beBlotene ruimte 8troomt.0ok bedient stelsel en de glansrjkste van alle Bterren,
men zich van vaste toestellen, die echter
naar een ander beginsel mneten worden ingerigt. De wind moet hier desgeljks door
een trechtervormigen mond opgevangen en
naar beneden geleid worden.Daar echter de
wind gedurig verandert, moet men zulke
trechters kunnen Openen naarde verschillende
hemelstreken, maar steeds die gesloten hou-

reeds in de dagen der Oudheid a1s He.
v rnn

(Avondster) en IA
âosphonus(Lucifer,Morgenster) bekend,behoortmetMercurius t0tQe
binnenplaneten en vertoontdergeljke scbjngestalten a1sde Maan (zievoortsonder Planeet).Die schjngestalten kan men intusBchen
methet bloote 0og nietwaarnemen,en eerst

Galileî aanschouwde in 1610 meteen kjker
den,welkevandewindrigting zjnafgekeerd. de sikkelvûrmige gedaante van Venus.Hare

Hetregelen daarvan is een lastig werk,z00- l
ooybaan wjkt in vorm minderdan die van
dat men metgoed gevolg den toeBtelbezigen eenlge andere planeet van ons zonnestelselaf
kan, die in ;g. 9 is af
kebeeld.Men plaatgt van den cirkel; de excentriciteit dier 100p-

nameljk op een schoozsteen een hoofd met4 baan bedraagt slechts 0,
0068622 (onr veer

1r0
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l/lsnste),en hare middelbare halve middelljn nemers ternggevonden.Eigenaardig en t0tnu
0,723331dergemiddeldehalvemiddelljn van t0e niet voldoende verklaard is hetin 1712
onze Aarde of omstreeks 141/: millioen doorDerham ontdekte aschgraauwe licht,hetgeogr.mjl.De planeet doorlooptdeze baan welk somtjdsuitstraaltvan de onbeschenen
ln 224 dagen, 16 uren 49 minuten en 9 se- zjde der planeet.KleLn heefterin 1871op
conden,zoodatzj in eene secondegemiddeld gewezen,datzj welligtdooreenemaan be1,7geogr.mjlaiegt.Zjkomtinhareonderste schenen wordt. Fontana te Napels meende
conjunctie digter bj de Aarde dan eene der reeds in 1645 eene maan van Venus te hebandere planeten en kan haar naderen t0t een ben Ont
dekt, en 0ok van Casséni (1762afstand van 51/:millioen geogr.mjlen,maar 1786), M ort (1740) en anderen bestaan verzich o0k in harebovenste coqlunctie vanhaar m eendew aarnem ingen eenerm aan van Venus,
verwjderen t0teen afstandvan 3%ï
jvmillioen waaraan Lambert een omloopstjd toekende
geogr. mjl. Dientengevolge wisselt hare van 11 dagen en 5 uren.De waarnemers van
schjnbare middelltin tulschen 9,5 en 62/
'en den nieuweren tjd echter hebben na 1764
bedraagtvolgens Aryo gemiddeld 16,9/'.Zj geene m aan van Venuskunnen vinden.Evenvertpont zich geenszlns met den grootsten als bj Mercurius,heet'
t00k bj Venus,wanglans,wanneerzjharegeheeleverlichteschjf neer hal
'eondersteconjunctieplaatsgrjptin
naar ons houdttoegekeerd,omdatzj alsdan de nabjhcid van eenderknoopen harerl00phet verstvan 0nsverwjderd is,en evenmin baan,eendoorgangoverdeZ0nplaats,waarbj
in hare onderste conjunctie! omdat zj ons de planeet in de gedaante van eene kleine
dan hare donkere zjdeaanbledt,maarwan- zwarte sc,
hjfvan hetoostennaarhetwesten
neerzj in hareondersteofbovensteconjunc- over de Z0n gljdt.Heteerstwerd zulk een
prtie omstreel
ts 40Ovan dez0n verwjderd is. doorgang waargenomen in EngelanddgorA'
Hare sclljnbare middelljn is dan omstreeks roœ en Crabtree op den 24sten November1639.
40//en de grootste breedte van den verlichten De daarop volgende hadden plaats ofzullen
sikkelnaauweljks 10'
/,magrhare lit'htkracht plaats hebben op 9 Junj 1761,8 December
is alsdan z00 groot, dat men haar zelfs op 1769, 9 December 1874, 6 December 1882,
den middag met het bloote 0pg kan waar- 8 Juni
j 2004:6 Junj Q012, 11 December
nemen. De ware middelljn van Venus is 2117, 8 December 2125, 11 Junj 2217, 8
0,954 van die der Aarde en haar volum en a1- Junj 2255, 13 December 2360, 10 December
z00 0,868 van die van laatstgenoemde.Jlare 2368 0n;.Zj zjn van 4r00tbel
ang voorde
massa is

0,787 van die der âarde en 4(j:1)54)
van die der Z0n, hare gem iddelde digtheid
0,905 van die der Aarde. De zwaartekracht
is derhalve op de oppervlakte van Venus 0ngeveer l
/yde kleinerdan bj ons.Eene afplatting aan de polen heeftmen bj Venusniet
w aargenomen.Uit de waarnem ing van eenige

w aarneming der parallaxls van de Z0n en a1z00 voor de bepaling Van den afstand der
Z0n van onze Aarde.- ZievoprtsAphrtidLte.

V enusberg (De) is volgens de Dllitse'
he
sage een berg, waarin yvrouw Venus''zich
bevindtmeteenevorsteljke ll0fhollding!ter-

wjlzj o0k mpnschen derwaarts lokt,dle er
ten koste hunner zaligheid zlch wtjden aan

matte mlekken op de schjfderplaneet,vooral een leven van genoten vreugd.Aan den inechter uit den regelm atigen terugkeer van gang echter houdt de getrouwe Eckart de
eene afknotting van den zuideljken hoorn w acht, om allen, die er naderen, te waarharer lichtgestalte heeft de Fïco te Rome in schuwen.Gewoonljk wordtdeHörselberg bj

1839- 1842 den duur harer aswenteling be- Eisenach voor den Venusberg gehouden.
paald op 23 uren 21 minuten en 21,93 seconVenushaar, zie Adiantkum.
Venusziekte,zie RyphâlLs.
de. Onderscheidene omstandigheden wt
jzen
op de aanw ezigheidvaneendampkring,vooral
V era (Augusto),een Italiaansch wjsgeer,
het nevelachtig voorkomen van gemelde vlek- geboren den 4den M ei1813 te Amelia in Uï ken en de sterke lichtveë aauwing naar de brië,studeerdeteRome,vervol
çensvan1833
grenzen van het licht.H etspectrum vanVenus t0t 1835 te Parjs, waar hj zlch vooralop
kom tnagenoeg geheelen al overeen met dat dewjsbegeerte toelegdejen trad,nadathj
der Z0n en vertoontgeenszins de breede ab- kortentjd in Zwitserlandalsonderwjzerwa8
sorbsiebanden, die men in de spectra der werkzaam geweest, gedurende 13 Jaren a18
overige planeten opmerkt. Volgens Vo-qelen leeraarin de wjsbegeerteop in verschillende
Lokse. wordt dit waarschjnljk veroorzaakt steden van Frankrjk, het laatstte Straatsdoordien het zonnelichtnietdiep in den damp- burg en te Parjs, begaf zich in 1851 naar
kring van Venus doordringt, maar grooten- Engeland,keerde in 1860naarItaliëterug,en
deels door hare wolkenlaag wordt terugge- werd hoogleeraar in de wjsbegeerte te Mi-

kaatst. O0k het verschjnsel,dat Venus in laan en eenjaardaarna teNapels,waarhj
hareondersteconlunctie.wanneerzj0nshare thans n0g werkzaam is.Hj schreefeen aandonkere zi
-j
ae toekeertydopr een Qaauwen ta1wjsgeerige werken in verschillendetalen,
lichtring omgeven isjpleitvoor de aanwezig- bjv-: oproblème de la certitude (1845)'',heid van een dampkring.Volgens demetingen Mél
anges philosophiques (1862)'',- rlntro542de
van Lyman bedraagtzjne horizontalerefractie duction à la philosophie de Hégel (185.

441/:/,alzoo1/4demeerdan dievan dendamp- druk,1865)9',- rLehéqélianismeetla phikring der Aarde. De bergen, door Scltröter losophie(1861)/',- rLoglquedeHégel(1859,
t
in zjne pAphroditographische Fragmente 2 dln; 2de druk,1874)/',- pphilosophie de
(1796)/'vermeld,zjn doorgeene latere waar- la nature de Hégel(1863- 1865,3 dln)'',-
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Philnsnphiedel'espritdeHégel(1867- 1869,
Q dln)'',- pphilosophie de la religion de
Hégel(1876-1878,Q d1n)'',- slnquiry into
gpeculative andexperimentalscience(1856)'',
-

on
rlntroducti

to speculative logie and

philpsopby(t856)'',- sproblemadell'assoluto
(1872- 1817,dl 1 en 2)'',- rtzezionisulla
flosofla della Btgria (1869)':, - rAmore e
floscfa (1861)'',- plua pena dimorte'',DStrauszetl'aneienneetlanouvellefoi(1873)''
,
en mcavour et l'Eglise libre dans l'Etat

libre (1874)''.

V eracruz,een deronsteljke kustgewes-

ten van Mexico aan de Golfvan Mexico,telt

1:1

4 kerken,een collegie derAugustjnen,een

ruim belastinggebouw ,een amphitheatervoor
stierengevechten, een kleinen schouwburg
er Omstreeks 10000 inwoners, meerendeels
M ulatten,Zambo's en Mestiezen en 00k vele
Europeanen. De haven wordt door twee redoutes en door het fort op het eiland San
Juan de Ulua verdedigd,maar isslecht8 eene
opene,onveilige reede,waarmen plaatsvindt
voor ongeveer 30 schepen. Veracruz onderhoudt metpakketbooten eene regelmatige gemeenschap met New Orleans, St. Nazaire,
Martinique en Cuba,alsook met Liverpoolen
Bremen.In 1873 bedroeg de waarde van den

op 1233,5 D geogr.mjlruim 1/:millioen in- invoer36 en dievan den uitvoer45'/sdemilwoners. Het vorm t eene smalle strook làngs li
m de helftder waarde van
de kust, landwaarts zich uitstrekkend over oen yulden,rui
de steile helling van den Anahuac,waarop
verder w estwaarts de hoogvlaktevanAnahuac

volgt,wiertoppen zich boven de sneeuwljn

en in den Citlaltêpetl of Piek van Orizaba
ter hoogte van 5295 en in den CoFre de Perota ter hoogte Van 4('
,93 Ned.elverheft.

Deze bergen zjn uitgebrandevulcanen,doch
een werkzame vuurspuwende berg is die van

Tuxtla (1650 Ned.elh00g)aan dekust.Men

vindt erslechtskleinekustrivieren,wiermon-

den bultenlandschen handelvangeheelMezico.
Bovengenoemd fortSan Juan de Ulua is een
sterk gebastioneerd,onregelmatig vierkant en
vormt de citadél der stad.Dââr hield na de
zegepraalderMexicaansche revolutiehetoverschot der Oud-spaansche magt onder Rodil
zich staande t0t 19 November 1825. Den
zisten Maart 1838 werd het door de Franschen onder admiraal Bandin en den 19den
Maart 1847 door de Noord-Amerikanen onder
generaal Scoff t0t de overgave gedwongen.

den door zandbanken zjn versperd,benevens Den 7den Januarj 1862 verscheen de Spaan-

onderscheidenestrandmeren(lagunen).Hetkli- sche generaalPrim als opperbevelhebber van
maat is er zeerverschillend,naargelangmen

hetvereenigdexpeditielegermeteeneSpaansch-

zich in de gloetjend heete zandsteppe van de Fransch.Engelsche vloot en landingstroepen

kust ofin deeeuwige sneeuw derhoogeberg- vöör Veracrtlz en bezette de stad.De Frantoppen bevindt.In de heete,vochtige Tierra schen trokken den 27sten Februarj vanhie'
caliente voeren koortsen eene schier onafge- naar het binnenland1 en Veracruz bleeft0t

brokene heerschappj,terwjldehoogergele- 1867hetstrategisch steunyuntvan hetFrangene streken zeergezond zjn.00k devoort- sche leger (zie onder M exteoj.
brengselen van den bodem zjn erzeerver- V eranda ,een Spaansch woord,isdenaam
schillendenkomenmetdievan Mexicoovereen. van eenvanbovengedekten,meestalophguten
Debevolking bestaathoofdzakeljk uitIndia- palen rustenden en metklimplantenvcrsierden
nen en Mestiezen, en langs de kust vindt aanbotlw aan woonhuizen en villa's, waarmen o0k Negers,Mulatten en Zambo's.Land- ondermen devrjeluchtgenietentegenregen
en plantagebouw leverenerkatoen,suikerriet, en zonnegloed beveiligd is.Om togtteweren,

cacao,tabak,vanille,sassaparille,rjstymaïs isdeverandadikwjlsaan de beide zjdelingenz., en ook de veeteelt,vooralde paarden- sche uiteinden van een houten scbot ofvan
fokkerj, de Jagt en de visscherj zjn er van glas voorzien.
veel belang. De fabrieknjverheid bevindt er Verantwoordelijkheid noamt men in
zich op een lagen trap van ontwiltkeling; het algemeen de verpligting om rekenschap te
men vervaardigt er grove katoenen stoFen, geven van zjne daden In constitutionéle
leder, suiker,rum ,cider,azjntZeep,man- Staten behoort de ministeriéle verantwoordeden enz.Van veelm eer gewigtIs er de bin- ljkheid, in monarchieën verbpnden met de
nen-en buitenlandschehandel,die aanmerke- onschendbaarheid van het regérend hoofd,tot
ljk bevorderd wordt door spoorwegen naar de belangrgkstebepalingen dergrondwet.Zj
Mexico (424 Ned.mjl) en Jalapa (70 Ned. is daarin gelegen, dat de m inisters gehouden
mjl). - De evenzo: genoemde hoofdstad zjn,rekenschap tegevenvan hunneregérings(Villa Nueva de laVeracruz),devoornaamste daden aan de wettig gekozene vertegenwoorhaven- en koopstad van den Staat,ja van digers des volks.
geheel Mexico, ligt aan zee in eene dorre,
Vérard (Antoine),naaetGeofroydeYlrlef
ongezonde vlakte en is doorFerdinand Corfez de beroemdste der oude Fransche boekdrukill 1520 gesticht op deplaats,waarhj den kers en boekhandelaars, Btichtte in 1470 te
Qlsten Ayril 1519 was aan land gestapt.De Parjs eene boekdrukker/#alwaar t0t 1513
onderkonlng, graaf Mhnterey,vernieuwde en een aantalmerkwaardige werken,veelalmet
verplaatste de stad in 1580,maarhetkerkhof houtsneden en Fommige op pergament,wer-

Jer hedendaagsche stad ligtn0g gedeelteljk

den ter perse gelegd.Daarvan noemen wj:

tusschen debouwvallen van Oud-veracruz.De rGyron lecourtoys(zonderJaartall'',- plues
stad is doormuren,bolwerken en forten om- propheci
esteMerlin(1498)'',- pLamerde8
geven, heeft regelmatige, breede, elkander histoire: (zonderJaartall'',- en pchroniques

regthoekig snjdende straten metmeerendeels de France (1493)''.
lagehuizen en onderscheidenefraajepleinen, Veratrine (Cs:H5,NzOg)vindtmen in het
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zaad van Sabadilla nëcinalis,in den wprtel nhetveelhoofdig'',phetslinger-' phetscheedevan Yeratrum album en in den wortelstok vormig,,
, phet beurs-,,, ,,:et x?g.,, en phet
ges
pve
r
band'
'.Hetgebruik van doeken om te
van Veratrum viride.Zj iskleurloosen kristalljn, maar kristalliseert 00k in prisma'
s, verbinden is dopr Mayc aan vaste regels
verwekteen heviq niezen,Bmaaktscherp en onderworpen. De grondslag is de nvierkante

bjtend en niet bltter,is zeer oplosbaar in
alkohol,moejeljk in aether,ter naauwernood in koud water,smeltbj 1150,ontbindt
zich bj snelleverwarming,reageertalkalisch,
wordtdoorseconcentreerdzwavelzuur.vooral
bj verwarmlng,blnedrood en vormtmeestal
gomachtige zouten.Zj is zeer vergiftig en
veroorzaaktprikkeling,braking,bewusteloosheid en den dood.Men schrjftze voortesen

doek(mouchoirl''jenhiervanlordengemaakt:
delangwerpig-vierkantedoek(lecarrélongl'',

Xde driehoekige doek (le triangle ou ichul'',
de balsdas (la cravatel'', pde stroy (la
cordel''en nde driehoekigemuts(le tnangle
bonnetl''.Een onbewegeljk verband is een
zoodanig, waarbj de verbandstukken door

m iddel van eene vaste ofvastw ordende stof

vereenigd worden, zoodat zj niet kunnen

zenuwachtige ongesteldheden, croupachtlge versçhuiven. Reeds de oude Egypteraren,
pneunomie,rheumatischeaandoeningen,kink- Perzen en Grieken maakten daarvan gebruik
hoest,hypochondrie,hpterie enz.
j)** beenbreuken. De Arabieren bevestigden
Veratrum (nieswortel) is de naam van daartoe smalle staafleshoutop een stuk beeen jlantengeslachtuitdefamilie derColchi- reide huid,- de Brazilianen gebruiken eene
caceen.Hetomvatoverbljvendekruiden met veerkrachtige bies,en sommige volken harde
een knodsvormigen wortelstok bebladerden pleisters,stukken ljnwaad metklevende en
Btengel,scheedevormende,minofmeereironde hard wordendestoFenenz.,enindenlongsten
bladeren eindstandige)aarvormige bloemtros- tjd bepaaltmen zich bj beenbreuken vooral

sen en driehokkige,veelzadigr zaaddoozen bl'jhet gips-,stjfsel-en waterglasverband.
met gevleugelde zaden. De v tte nieswortel
Verbanning, bj de Romeinen eœilium,
(V.album L.j heeft een stengelter hoogte reld.çlfïo, deportatéo,aq%aeefigno ixfdrdîcfïo
van 1,25 Ned. e1, verBpreide bladeren en geheeten, was bj hen eene zeer in zwang
wi
t-of Froenachtige bloemen;hj groeitop zjnde straf, en 0ns W etboek van strafregt
Alpenwelden in Europa en Azië.De wortel- noemtin art.8 onderdeblooteljk onteerende
stok bevat veratrine (zie aldaal'),en een a1- straFen00k uitbannéng,terwjlart.32bepaaltj

koholisch aftrekseldaarvanwordttegenzomer- datdehiertoeveroordeel
de04bevelderhooge
Bproeten aanbevolen. De gwarte wieq
- orfel regéring buiten hetgrondgebled desRjkszal

(V.nigrum L.jisindebergwouden enop de gebragtworden.Bj zjn ongeoorloofdenteruq-

bergweiden van Midden- en Zuid-Europa te keer wordt hj t0t de straf van deportatle
vinden en versierd met donkerpaarse bloem- verwezen. Beeearéa is een grootvoorstander

trossen, zoodathj in detuinen alssierplant van deze straf,maar zj heefthetbezwaarj
dat zj bj ruime toepassing eenewederkeeVerband (fascia) noemt men een mecha- rige toezending van m isdadigers tusgchen
nisch heelkundig m iddel,dienende om de ge- de verschillende volkeren doet ont8taan. In
nezing door de natuur te ondersteunen.Het Frankrjk worden hoofdzakeljk staatkundige
w ordtgelegd a1s bedekking,00k welter be- misdrjven met ballingschap bedreigd, daar
vestiging van werktuigen of andere stofen m en j schoon eenonrustig burgerinzjn eigen
(pleistersjzalven),ofom doordrukkingeene land,in een vreemd land een rustig ingezeten
vereeniging van gescheiden deelen te bevor- kan 'vezen.
deren,of eindeljk om schadeljkeinvloeden
Verbascup ,zie Toortn.
van buiten af te weren.Naar die verschilV erbeeldlngskracht(De)iseen onderlende oogmerken worden de verbanden ver- deelvan het herinneringsvermogen,geljk dit
deeld,- voortsnaardewjzen,waarop zj laatsteeenonderdeelvanhetgebeugenuitmaakt.
w orden aangelegd, in w indsel-,doek-en 0n- Het geheugen is de vatbaarheid van 's menbewegeljkeverbanden.W indsel-ofzwachtel- schen geestom nietalleen ontvangen indrukvoorkomt.

verbanden verdeelt men in eenvoudige en ken, maar 00k gedachten, gewaarwordinzamengestelde. Sommige dragen de nâmen gen,qersonen,pl
aatsen,namen,gebeurtenisvan personen, zooals: de muts van Hippo- sen,d1ehjgezien,gevoeld en gevormdbeeft,
crates'' het kreeftenverband van Galenus'' te bewaren. Door het herinneringsvermogen

enz.; 00k zjn er, die hun naam ontleenen kan hj ditallesnaarwillekeur terugroepen.
aan hetvoorwerp,waarop zj geljken,z00- De verbeelding nu is een levendig herinnea1s:het ?
,Blinger-'',nster-'',nhoek-''en pbeurs- ringsvermogen, voornameljk toegepast op
verband''?ofaan hunne werking,zooals:phet zinneljke voorwerpen,die zich daardoorin
houdend'',puitdrjvend''en pvereenigend ver- gedaante en kleur aan den geestvertoonen.
band/',en eindeljk aan deligchaamsdeelen, Men onderscheidteene terugroepende en eene
waarvoorzjbestemdzjn,zooals:phethoofd-'', scheppende verbeeldingskracht. De eerste
r00g-'',*borst-''? Dliesverband''enz.Naarden geeft de voorwerpen terug, zooals zj door
vorm en derigtlngderontrollingenofqangen den geestw erden opgenomen,maardetweede
der windsels spreektmen van een rkrlngsge- roeytnieuwe vormen,toestanden en gebeurwjs''1Xsehuinsch''1Dspiraalsgewjs''1Xkruis-''1 tenlssen te voorschjn. Zj vormt echter deze
knoop-'',pterugloopend''en pvereenigend ver- nieuw e voorwerpen uit bestanddeelen der teband''.De zamengestelde verbanden zjn:phet rugroepende verbeeldingskracht, zoodat zj
T-verband'', T,het bnek- Qf achttienhoofdig'
', vebleer eene zamenstellende moest worden

VERBEELDINGSKRACHT-VERBINDING.
genoemd. Deze laatste is van het hoogste
belang voor den dichter en den beoefenaar
der beeldende kunslen.
V erbena L. of l
jzerltard isde naam van
een plantengeslachtuitde familiederVerbenaceën.Zj omvatmeestkruiden m ettegenovergestelde of kruisgewjs geplaatste bladeren,
t0t aren of schermen vereehigde bloemen en
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onregelmatige,in aren,hoofdles,trossen nf
bjschermen geplaatste bloemen.De kelk i:
éénbladig, overbljvend, buisvormig en aan
den zoom getand ofverdeeld.De bloemkroon
is op den bloembodem ingeplant, éénbladig
buisvormig, met een 4-of s-spletigen,veelal
z-lippigen zoom.Van de 5 meeldraden is ge-

woonljk de5deonontwikkeldgebleven,tervierhokkigevruchten.Van detalrjkesoorten, wjl de overige 4 tweemagtig en de beide
inzonderbeid in Amerika vertegenwoordigd, langstevaakvanhelmknoppenverstoken zjn.
groeit F.oldnalisL.in Europa (ook in ons De meeldraden ztjn meeBtalzeer kort, de
Vaderland) en Australië en heefteen stengel helmknoppen z-hokkig enoverlangsopensprinter hoogte van 60
Ned. duim , inge'

snedene,gezaayde

Q

bladeren en klelne
wit-ofroodachtige
bloemen,in lange
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gend. Het bovenstandig vruchtbeginsel besfM t uit
Q of 4 vruchtbladen en isdan o0k
Q- of 4-hokkigj
m aar wordt door
het onltnxn van
valsche tuss:henschntten 0ok wel
4-of8-hokkig.op
den bodem van
ieder h0k vindt
men één of twee
anatrope of amphitropezaadknop-

pen. De stjl is

eindstandig en enkelvoudig, de
stempelkopvormig
of Bcheef en Boms
tweespletig. De
vrncht is eene 2tot 4-hokkige bes
of steenbes, m et
één, twee ofvier
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ben. Deze familie
vindeelig ingesneheeftveelovereenden bladeren en
paarse bloemen, uit Brazilië. Van eerstge- komstmetdie der Labiaten en teltomstreeks
noemde sierplantgeven wj hierbjeeneafbeel- 700 soorten. welke vooral in de keerkrings'z'/
e

,

N

l ?/

v,
jl
h
,
lq
$

ding, nameljk in a (en van laatstgemelde in landen zjn verspreid. Daartoe behoort de
b) van een stengelop l/ode der natuurljke teakboom (Tectona grandis) en menigesiergrootte,in e van eone bloem overlangs door- plant. Sommige leveren eetbare vruchten en
gesneden,in d vaneene bloem in natuurljke andere eene aethérische olie
grootte,en in evan een atjlen stempelop V erbinding noemtmen in de scheikunde
zoowel de daad van vereenigen, waardoor
3/7dedernatuurljkegrootte.
V erbenaceën is de naam van eenetwee- twee ligchamen een nieuw vAmen,als z00zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der danig ligchaam zelt'
.Men zegtbjv.,datkwik

Labiatiioren.Zj omvatkruiden,heestersen en zwaveleeneverbindinq aangaan,alsmede
boomen, veelal met een vierkanten stengel, dat vermilloen eene verblnding i: van die

tegenovergestelde, zelden afwisselende, w el beide elementen.Alle ligchamen worden vereens kransvorm ig geplaatste bladeren, die deel
d in enkelvoudige (elementen)en zamen-

somtjds enkelvoudig,gaafrandig ofingesne- gestelde, en deze laatste zjn verbindingen

den, en 0ok we1zamengesteld,gevingerd of van twee ofmeer der eerstgenoemden.Eene

pneven gevind zjn,envplkemene,GoorgMns verbinding isgeheelietsanders daneenmeng-
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sel, h0e inaig dit 00k wezen moog. Hare
eigenschappen verschillen@*sterk van die der
grondstoFen, waaruit Zp is zamengesteld.
Keukenzout bjv.heeft geheel andere eigenschappen dan zjue bestanddeelen (chlooren
natrium).Voorts is heteene eigenaardigheid

beideuiteinden daarvan prjktentweepouden
c
herubs met uitgeBpreidexvleuqels.D1t dekstuk was in het 00g derIsraëlleten de troon,
waarop Jahve,hun verbondsgod,zetelde.De
Verbondsark bevatte tweesteenen tafelen met
de W et der tien geboden,voortsden hoogen-

van eene verbinding,datzj nietin elkever- priesterljken stafvan Aaron en vermoedeljk

houding t0tstand komt,zoodateenebepaalde o0k de gewjde schriten,nadatdeze verzagewigtshoeveelheid van heteene elementzich meld waren.
enkel met eene bepaalde gewigtshoeveelheid
V erboom (Abraham), een verdiensteljk
van het ander tot een nieuw ligchaam ver- schilder en een tjdgenoot van A. > > der
JQI& , W ouwerman en D ngelbaek,heeft vereenigt.Men geeftaan hetcjfer,datdie ver- '
houding uitdrukt,den naam van verbindings- moedeljk te Haarlem gewoond en sckilderde
gewigt. Eindeljk worden bj het ontstaan landschappen, dorpsgezigten, markten enz.
eener verbinding doorgaans warmte en elec- Men vindt van hem in het Trippenhuis te
Amsterdam : pEen boschgezigt met eene ritriciteit ontwikkeld.
V erbindtenis (Eene) noemt men eene vier'' en in het museum te Brussel: een

bj eontraet (ziealdaar)erkendeofg6del#k6ver- XVertrek naar dejagt''.O0k heefthjmeesterpligting om iets tevolbrengen ot'na te laten. ljke teekeningen geleverd in zwartkrjten
V erbloeding noemt men het verlies van in Oost-lndischen inkt.
zulk eene hoeveelheid bloed,d>t erde dood
V erbranding isin hetalgemeendeschei(loor veroorzaakt wordt.Zj heeftplaats bj kundige verbinding van twee ligchamenonder
het verwonden ofscheuren van groote bloed- ontwikkeling van licht en warmte.Eén van
vaten.Dehoeveelheidbloed,w elkeeenmensch deze beideligchamen isgewoonljk zuurstof,
verliezen kan zonder aan doodsgevaar bloot- zoodatverreweg dem eesteverbraudingenoxy-

gesteld te wezen, is afhankeljk van zjn datiën zjn.Lardséer,die de oude verbranouderdomj zjn geslacht (vrouwen kunnen dingstheorie vernietigdeen doorzjnenieuwe
bloedverliesbeterverdragen danmannen),van leer de grondlegger werd der hedendaagsche
het ligchaamsgestel, van de voeding en van

scheikunde,verkeerde intusschen in eenedwa-

voorafgaande omstandigheden.Een plotseljk ling,toenhjverbrandingzonderzuurstofeene
bloedverlies, waardoor de heltt van al het onmogeljkheidnoemde,daarlaterdoorDany,
bloed (bj volwassenen2,5t0t3Ned.pond)ver- Gay-Tw/,ydcc,'Berzelins enz.werd aangetoond,
loren gaat, wordt als doodeljk beschouwd; datzj 0ok kan plaatshebben in anderegasPas geborenen kunnen zeerweinig bloed mis- sen.Antimonium enkwikbjv.geveninchloorsen , en voor ki
nderen van één jaar ishet gas aanleiding t0tvurige verschjnselen onder

verlies van 0,25 Ned.pond.reeds hoogst ge- vorming Van chloormetalen en eene aangestokene gaspitbljftbrandenineenemetcbloor
vaarljk.
V erbodstelsel noemt raen een geheel gevuldeiesch,hier zoutzuurvormend,terwjl
van bepalingen, door de regéring genomen, de kool zieh a1s roet atzet.Ook in zwavelwaardoor de in-ofuitvoervan sommigevoort- damp verbranden sommige m etalen,dat is,
brengselen verboden wordt. De bekwaamste deze verbinden er zich mede onder vurige

Staathuishoudkundigen zjn,als voorstanders
van den vrjen handel,van meeningjdat elk
verbodstelselin den regelatkeuring verdient.
Verboeckhoven (Eugène Joseph), een
verdiensteljk diercnschilder,geboreninW estVlaanderen den 8sten Junj 1799, leerdebj
zjn vader Eugène Tz
w ù/eckFztvel,een beezd-

verschjnselen.De meeste verbrandingen evenwe1 zjn verbindingen met zuurstof,en deze
wordt bjna altjd ontleend aan den damp-

welk eenegroote vermaardbeid verkreeg.Hj
heeft een grootaantalschilderjen geleverd,
en 0ok zjne etsen en steengravures worden
zeergeroemd.- Zjn broederLouis,geboren

ontbrandt reedsbj 60OC.,degewone brandstoFen eerstbj roodgloeihitte en de diamant
bj eene veel hoogere temperatuur.Is de verbranding begonnen,dan levertzjgewoonljk

kring, behalve in som mige ligt ontplofbare
m engsels,zooals buskruid.Alzoo noemt men
een ligchaam brandbaar,wanneerhetin staat
is,zieh metdezuurstofdesdampkringsteverhouwer (f 1840 teBrussel),hetboetséren en binden. Dit kan alleen geschieden,wanneer
verwierfreeds in 1821 een goeden naam door het in onmiddelljke aanraking is met den
zjne rveemarkt te Gent'' een groot stuk, dampkring en een bepaalden warmtegraad
dathj metdeNoterde Ov#dreschilderde.In heeft erlangd. Deze laatste is voor verschil1847 vestigde hj te Brusseleen atelier,het- lende ligcllambn zeerverschillend.Phosphorus

in 1800,is een uitstekend zeeschilder.

Fenoeg warmte,om haarteonderhouden.De

V erbondsark of Verbondökist was de lntensiteit der verbranding is evenredig aan

naam van de gewjde kist der Israëlieten, de oppervlakte van aanraking tusschen de

welke zich eerst in den Tabernakelen ver- zuurstof en het brandend ligchaam en klimt

volgens in den Tempelbevond.Zj was ver- met de temperatuur.Om de verbranding te
vaardigd van sittimhout,zl/u-maal zoo lang doen ophouden, moetm en de aanraking m et
a1s breed en hoog, van buiten m 8tgoud bekleed en voorzien van vier gouden ringen,
waardoor houten,metgoudovertrokkenhandboomen werden gestoken,om haarte dragen.
Het deksel was van massiefgnud en aan de

de lucht beletten of het brandend ligchaam
beneden de verbrandingstemperatuur afkoelen. M en onderscheidt verbranding m et en
zonder vlam .D e eersteheeftplaats,wanneer
hetverbrandend ligchaam ofhetontledingEpra
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ducter van vlugtig is;inhettegenovergestelde lidwoorden en voornaamwoorden in de vergevalontwaartmen geene vlam.Vele ligcha- schillende naamvallen ondergaan.

men,die eerst bj een hoogen warmtegraad
zich ondervurigeverschjnselenmetdedampkringsluchtverbinden,kunnen reeds bjgewone temperatuur een w einig zuurstofuitde
luchtopnemen.Zj ondergaan dan eene langzame verbranding,waarvan wj voorbeelden

Verbup ,zie Werkœoord.

V ercelll, eene arrondissementshoofdstad
in de Italiaansche provincie Novara,nietver

van de Sesia,aan den spoûrweg van Turjn
naar Milaanjwelke hier een zjtak uitzendt
naar Casale (Valenza), is de zetel van een

hebben in het roesten der metalen en in h6t aartsbisschop en een onderprefed.Men vindt
vexgaan van bew erktuigde stoFen.
er een groot marktplein m et een standbeeld
V erbruggen ofVerbrugghen.onderdezen van Cavour, eene pracbtige hoofdkerk met
twee kapellen en eene schatkamer,waar bet
naam vermelden wj:
Pietr T'rerùrv-çpezl, de O'lI#ej een verdien- (naarmen zegt)doorM arcuneigenhandiggestelt
jk beeldhouwer, geboren te Antwerpen schreven evangelie bewaard wordt,9 andere
omtrenthetJaar 1609.Hj oefendezich onder kerken, waaronder die van San Cristoforo

de leiding van Qaellinns,werdin 1642in het metfraaje fresco'svan Gaudenzio Fdrrr ien
St. Lucasgild opgenomen en er in 1660 t0t die van Sant' Andrea in spitsboogsttil,deken gekozen. Van hem is de groep der
Vier Evangelisten'' in de kerk van onze
Lieve Vrouw te Antwerpen.
Pieter T'erlrv-ç-çezl,de Jonge,een zoon van

voortseene fraaje poort,een kasteel,2hospi-

1640.Hj werd in 1661 als meester ln het
St.Lucasgild opgenomen,toefde eenigen tjd
teRome,waarhj den bentnaam van Ballon
ontving, en werkte na zjn terugkeervoornameljk voor de kerken te Antwerpim en te

inrigtingen van weldadigheid, zjdespinnerjen,kaarsenfabrieken,zeepziederjen,bierbrouwerjen,fabriekenvan muziek-instrumen-

te Yperen,en overleed in 1692.
Hendrik Frcacidcl: Verbruggen,een broeder
van den voorgaande en geboren teAntwerpen

belang. - Deze stad heette in de dagen der

talen,een lycéum ,een gymnasium ,eenetechnische en eene verloskundige school,een se-

minarium , onderscheidene boekerjen, een

den voorgaande en geboren te Antweryen in instituut voor schoone ktlnsten,verschillende

ten en van speelkaarten en ruim 20000 inw o-

ners.De voormaligevestingwerken zjn erin

Leuven, waar zich tkaatie beelden en praal- sierljke wandelplaatsen llerschapen,en in de
graven van zjne hand bevinden.O0k ver- omstreken verbotlwt men er veel hennep,
vaardigde hj de fontein op degroote markt vlasen rjst.00k dezjdeteeltiservan veel

Oudheid Vercellae; zj was de hoofdstad der
Libici in Cis-alpjnsch Gallië en later een

omstreeks het Jaar 1655. Hj wasin 1689 municipium der Romeinen.In 101 vöör Chr.

deken van het St.Lucasgild aldaar en overleed in 1724.Van hem heeftmen een praalgrafvan MarLa KripkolLs in de hoofdkerk te
Antwerpen, den preekstoelen rElias''in de
Carmelieterkerk aldaar,hethoofd-altaarin de
kerk te Tongerloo en de preeksioelen in de
St. Pieterskerk te M echelen en in de kerk
van Ste Gudule te Brussel.

versloeg M arius de Cimbriërstusschen 5Tercelli en Verona. Nadat deze stad in de middeneeuwen aan verschillende heeren onder-

worpen wasgeweest,kwam zj onderMilaanj
verviel in 1429 aan Savoye en werd in 1638

door de Spanjaarden veroverd, maar na den
Vrede derPyreneeënaanSavoyeteruggegeven.
V ercellone (Car10), een uitstekend R.

QasparTvfdrVerbruggen,waarschjnljkeen Katholiek godgeleerde, geboren den 14den

zoon vanPieter Verbruggen,deJonge.Hjwerd
geboren te Antwerpen,waseen verdiensteljk
bloemschilder en eenigen tjd deken van het
gild,doch verhtlisdenaar'sGravenhage,waar
hj overvloed van werk vond in het beschil-

Januarj 1814 te Sordevolo in het bisdom

Biëlla in Piémont,bezochthet gymnaBium te

Biëlla en trad in 1829 te Turjn in de Orde
der Barnabieten. De orde deed hem eerst te

Turjn in de wjsbeqeerte en vervolgens te

deren van zalen,plâtbnds,schoorsteenen enz. Rome in de theologle studéren,waarna hj
Ht
j werkte veelmet Terwesten, maar keerde belast werd m et de leiding der godgeleerde
eindeljk naar Antwerpen terug, waar hj in studiën in het collegie der Barnabieten .te
1720 in behoeftige omstandigheden overleed. Rome. Vooral wjdde hj zich aan detekst-

Gi
ybert T'
Qrùrsf
gçdx,een verdiensteljk por- critiek des bjbels.A1szjn hoofdwerk noemen
wj:pvariaelectionesvulgataelatinaeeditionis
lzden Julj 1633.Hj was leerlinq van Dou Bibliorum (1860-1864 dl1 en 2)''.Voorts
en werkte in de manier van zjn meester. schreefhj:pDissertazioniacademichedivario
Lang vertoefde hj in Engeland en woonde argumento (1864)'' en leverde op last der
vervolgens te Delft,waarhj den 24stenJa- Curie de nieuwste oëciéle uitgave der pVulnuarj 1730 overleed.
gata (1861)''.In 1856 droeg de Paus hem de
tret-en genreschllder,geboren te Leiden den

V erbruik is hetdoen beantwoorden van uitgave op van de door M ai bewerkte rBinuttige voorwerpen aan hunne bestemm ing blia e codice Vaticano (1857,5 d1n)'',waaren vormteen bel
angrjk hopfddeelder Staat- aan hj vele verbeteringen toevoegdejen in
huishoudkundige wetenschap.
1868 maakte hj een aanvangmeteenenieuwe

V erbraikleening ,zie Brulkleenéng.
uitgave van dien Bjbel. De universiteit te
V erbruiksbelastingen, zie Belasting. M-eenen verleende hem in 1865 eershalvehet
V erbuiging is op het gebied der taal- doctoraatin de theologie.
kunde de verandering,welke de zelfstandige
V ercingetorix is de naam van den veren bjvoegeljke naamwoorden, al
smede de metelen en heldhaftigen Averner, die in 52
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vöör Chr.bjna alle Gallische volkeren bewoogt0teenegemeenschappeljkepoging,om
hunne vrjbeid teqen Caesar te verdedigen,
terwjl hethem nletalleengelukte,zich geruimen tjd tegen dien veldheer staande te
houden, maar hem 00k gevoelige verliezen

t0e te brengen.Caesar zag zich eindeljk na

een vruchteloozen aanvalop de hoofdstad der

ning van den ontwikkelden damp is te gerln-

gernaarmatede temperatuur lageris.Bj de

verdamping van een ligchaam wordt eene
zekere hoeveelheid warmte verbruikt,pm de
zelfstandigheid uit den vloeibaren tot den
gasvormigen staat te doen overgaan. Deze
verdampings.
œarmte veroorzaakt geene verhooging van temperatnur,maar dient alleen om

Averners (Gergovia,nabjhethedendaagsche a1s gebondene (latente) warmte den nieuwen
Clermont-Ferrand)genoodzaakt,naardepro- toestand te doen voortduren.Verdampt eene

vloeistof zonder warmtetoevoer van buiten,
dan moetze de voorde dampvormingnoodige
warmte aan zich zelve ofaan haren naagten
omtrek ontleenen;erwordtwarmtegebonden
gevaarbevond,devruchtenzjnervroegerever- en er ontstaat afkoeling.De warmte wordt
overingen te verliezen.Toen echter liet Ver- echter '
weder vrj,zoodra de damp zich t0t
cïlgd/el zich verleiden,eenbeslissenden slag vloeistofveldigt.

vincie Gallië terug te trekken, achtervolgd
door Verdngetoro ,aan wien zich deAeduërs,
te voren bondgenooten van Caesar,aangesloten hadden, zoodat laatstgenoemde zich in

te wagen,waarin hj eene volkomenenederlaag leed.Hj trok daarop terug naarAlegia
(AliBe SteReinenabj Djon)enwerderdoor
Caesar belegerd.Hj spandealle krachten in
om zich te verdedigen,maartoen hj de 0nmogeljkheid hiervan inzag, gafhj aan de
zjnen den raad, zjn persoon dood oflevend

Verdedlging isop hetgebied derkrjgskunde het afwachten van den vjandeljken
aanval en het aanwenden van alle beschik-

bare hulpmiddelen om dien zonder tewjken

door te Btaan, - en voor de regtbank het
aanvoeren van alle hulpmiddelen,die t0tverontschuldiging van een aangeklaagde of t0t
in handen van Caenar te leveren,ten einde handhaving van een regt kunnen dienen. Dit
daardoor gunBtiger voorwaarden te bedingen. geschiedt door den pleitbezorger, die door
Hj werddientengevolgenaarCaesargebragt, den belanghebbende gekozen of aan dezen
die hem in b0ejen sloot,hem in 46 bj zjn toegevoegd is.
V erdek of dek noemtmen de horizontale
triomf binnen Rome bragt en hem daarna
vlakken,waardoor een schip in twee ofmeer
deed teregtstellen.
V erdam .onderdezennaam vermeldenwj: deelen is verdeeld. Binnen&aartuigen hebben
Gédeon Jan Tz-dre a,een verdiensteljk Ne- één dek, en zeeschepen althans twee, het
derlandsch wiskundige,geboren den zden De- onderdek en hetborendek.TusBchen die beide

cember 1802 te Mjdrecht in Zuid-Holland. heeft men de kaluitvoorden gezagvoerder,
Hj was van 1826- 1828 lectorin de toege- de hutten voordeoëcieren enhetvolkslogies.
paste mechanica te Grqningen. daarna direc- Somtjds is op het bovendek de campagne
teur eener Bchool te 'sGravenhage en van t0tverbljfvoorden bevelhebberopgetrokken.
1839 t0t aan zjn dood (29 October 1866) Groote schepen,bepaaldeljk groote 00rl0g8hoogleeraar in de wis- en werktuigkunde te

Leiden.Hj schreef:pGronden dertoegepaste
werktuigkunde(1828- 1837,8 dlnl'',- rllyndboek der Bpherische trigonometrie (1866)'',Handleiding bj de beoefening derspherische
trigonometrie (zde druk 1856)'' - en pver-

schepen bebben drie dekken,het kgdldek,het
tusscn
xendek en het onderdek.
V erden, een voormalig bisdom en thans
een t0t de Prui8sische provincie Hannover
behoorend vorstendom , bevat behalve de stad

van dien naam hoofdzakeljk de ambten Ver-

handeling over de methode der kleine qua- den en Rotenburg en wordtdoor de W eser,
de Aller en de W iimme besproeid.De stichdraten (1863)''.
Jaeob Ferdc-, een verdiensteljk Neder- ting van het bisdom wordttoegeschreven aan
landsch letterkundige.Hj werd geboren den Karel d6 Groote,doch de stichtings-oirkonde
QzstenJanuarj 1845,studeerdeenpromoveer- van 786 is onecht.Intusschen Aveetm en,dat
de te Leiden in de letteren en werd in 1869 H arntlt (808- 830),op eene synode te Mainz
leeraar in de oude talen aan hbt gymnasium aanwezig,bisschop van Verden waa.Otto11I
te Leiden en in 1873 secretaris van de Maat- verleende in 983 aan het stiftmarkt-,muntBchappj van Nederlandsche letterkunde. Hj en tolreqt, en oOk Hendrik IV vergunde
schreef: pTekstcritiek van Middelnederland- daaraan ln 1106 belangrjke voorregten.De

sche schrjvers (1872)'', benevens onderschei- bisschop was oorspronkeljk suFragaan van
dene m erkwaardige stukken in de ,:Taal-en
letterbode'' en in de rBibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde.''
V erdam ping noemt men het Overgaan
van een vast of vloeibaar ligcbaam in een
gaBvormigen toestand of in damp.Geschiedt
de dampvorming alleen aan de oppervlakte
der vloeistof,dan geeftmen hieraandennaam
van WtmasemLn.
q,en ontstaan ook in devloei-

Hamburg en later van M ainz. Reeds vroeg
won de Hervorming er veld,maar het domkapittel handhaafde zjn gezag t0t 1631,
toen bisschop Franz Wllhelm met de R.Ka-

tholieke geesteljkheid verdreven werd. In

1644 werd Verden door de Zweden bezeten
in 1648 geseculariseerd en aan Zweden afgestaan. In 1720 vielhet ten deelaan H anno-

ver,in 1810 aan hetkoningrjk W estlàlen;
bare magsa dampbellen,diehaar bj hetop- in 1813 kw am hetw eder onder deheerschapbeweging brengen, dan spreekt pj van Hannoveren alzoo in 1866 onderdie
stjgenvaninzée
den of koken. Verdamping heeft van PruiBsen. - De evenzco genoemde stad
m en
phats bj elken warmtegraad,maardespan- ligtaan deAlleren 4Ned.mjlvandeplaats,
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Waar Zg zich uitstortin de W eser, alsmede den ljder istraag en onzeker;hj schjntte
aan den Bpoorweg van Hannover naarGees- slapen, hoewel zjn gehoor en gezigt niet
temi
inde.Zj isde zetelvan eenige regtban- geheelbelemmerd zjn en hj zjnenogen geken, heeft 3 Protstantsche kerken,eene R. deelteljk gesloten houdt.Een ligtere graad
Katholieke kerk, een gymnasium ,tabaks-en van verdoovi
ng is slapbrigheid (somnolentia)

sigarenfabrieken,bierbrouwerjen,veelscheep- die bj haar toenemen in een diepen slaap
vaart! een levendigen handel en omstreeks
8000 lnwoners.
Verdi(Giuseppe),eenuitstekendenvruchtbaar componist, geboren den 9den Odober
1814 te Roncole in Parma,ontving zjne 0pleiding te Milaan onder Lavigna,maakte zich
eerstbekend alspiano-virtuoos,maarbepaalde

(sopor)overgaat.Denaaste oorzaak van ver-

dooving is gewoonljk hersendrukking dflor
overmaat van aderljk bloed in dehersenen.
Men neemt die verschillende graden van sla-

perigheid waarbj een ruim gebruik van verdoovende middelen. Zie voorts onder Anaesthesieen Anaesthetisohemiddelen.

zich vervolgensbj de compositie en behaalde Verdrag (Een) is methdt 00g op het
in 1841 grooten roem doorzjne opera: Na- privaatregt hetzelfde a1s eenedading oftransbucco'' eerlang gevolgd door eene reeks van actie (zie Dading), maar met het 00g op
andere,vanwelkewjnoemen!rs>lrnani(1844)'', het internationaal regt eene overeenkomst
- oGi
ovanna d'Arco''en pAlzira(1845)'' - tusschen twee of'meernatiën of souvereinen,
r
At
t
i
l
a
(4
17
8)
4j6
)'' - rMacbeth'' enyjrLe r0i waardoor geschillen worden voorkomen of
j 1
Lear (18
, - pRl
goletto (1851 , - rIl ten eindegebracht.Daartoewordenvan weerstrovatore (1853)'l- pLatrav,i
ata(1854)''' - zjden gevolmagtigden benoemd,die terconrLes vêpres sicillennes (1855),,- rAiroldo,, ferentie bjeenkomen.Na het onderzoek der
en rsimon Boccanegra (1857)''
,- pUn ballo geloofsbrieven Yvorden de onderhandelingen
di
steeds
sa
che
in maschera (1859)' - en rAida (1871)''. geopend bl
je
ven
vandteus
nl
st.nNade
aangewezene
vaststellingder
Zjnestukkengevençetuigenisvanzjnegroote grenzen
talenten als c0mp0nlst, maar zjn in heta1- besproken punten w ordt het verdrag geredigemeen sterk op het eFectberekend. Verdi
Zag zich in 1872 benoemd t0t senator Van
het koni
nqrjkItaliëen isteGenuagevestigd,
maar bevlndt zich veelalop reis,om de op-

geerd en door gevolmagtigden geteekend.Het
erlangt eehter eerst kracht,zoodra het door
de betrokken regéri
ngen isgeratiiceerd (be-

voering van zjneopera'stebesturen.Grooten
roem verwierfhj voorts doorzjn pRequiem'',
aan degedayhtenisvan Manzonigewjd.
Verdtgtlng (condensatie)noemtmenden

Européscbe Mogendheden handelsverdragen
gesloten, en van deze is dat met Groot-Brit-

overgang van een ligchaam t0t een staatvan
grootere digtheid door vermindering van volumen ofverlaging van warmtegraad ofdoor
beide. In eene van damp verzadigde ruimte
za1men dien door genoemde middelenkunnen
verdigten en gedeelteljk tot vloeistof doen
overgaan. O0k bj som mige gassen, zooals
zwaveligzuurgas,ammoniakgas!cyaangasenz.,
heeft die overgang reeds spoedlg plaats;eene
afkoeling totgemiddeld- ozoc.isdaartoevoor

krats
htigd). Nederland heeft met de meeste

tanje van 17 Maart 1824 voorzelterniethet
minst belangrjke,Omdatdaarin o0k de verhouding van het moederland t0t de koloniën
iB geregeld.

V erduistering s'an zon of m aan of

eclips ontstaatdooiden betrekkeljken stand
van de Z0n,de Maan en onze Aarde.W an-

neer nameljk de Maan zich tusschen de Zon
en de Aarde bevindt, zalzj eerstgenoemd:
geheelofgedeelteljk bedekken en men heeft
eene zon-eclips,terwjleene maansverduistering plaats grjpt, wanneer de Aarde zich

deze stofen bj gewone dampkringsdrukking tusschen de Zon en de Maan en deze laatste
voldoende.Andere gassen,z00alB:waterBtofl, alzoo zich geheelofgedeelteljk in den schazuurstof-,stikstof-,stikstofoxyde-en kooloxy- duwkegelvan deAarde bevindt.Hieruitbljkt
degas hebben langen tjd aanallepogingent0t reeds,datde zonsverduisteringen alleenplaats
verdigting weefstand geboden, en hetis ge- kunnen hebben bj nieuwemaanendemaansbleken, dat eene afkoeling t0t- 110OC. met verduisteringen alleen bj vollemaan.Vielen
eene drukking van 60 atmosplléren daartoe de
Aar
van
de e
Ma
an
in l
hoopbanen
etzelfde vl
va
n deda
n de
z0uenme
n bj
lke
n
akj
niet voldoende Fas.D00r Cailletet en tegemaans
oml
oop
e
ene
zonse
n
ee
ne
maans
ve
r
ljkertjd door P%etetisin 1877 zuurstofverdigt tot eene vloeistof onder een druk van

320 atmosphéren en eene temperatuur van
-

1400 C. W aterstof werd bj' dienzelfden

warm tegraad verdigt onder een druk van 650
atmosphéren.Koolzuurgas heeft men zelf: t0t
een vasten staatgebragt.Een eenvoudig hulpmiddelom kleine hoeveelheden gaste verdigten heeft men in de buisvan Faraday,welke
bestand is tegen eenedrukking van 1000 atmospbéren.

duistering hebben. Dok,h daar de loopbaan
der Maan op dieder Aarde eene helling heeft
van 508'49'/ liggen de m iddelpunten van Z0n

en Maan nietsteedsin dezelfderegteljn met

he
tsnjpuntdierbeideloopbanen(denkn00?),
weshalve de verduisteringen op verre na nlet
bjelken Maansomloopterugkeeren.Deknooder loopbaan van de Maan, loopen in
P0n

omtrent19jaren (zieGnldengetal)den geheelen hemel rond, zoodatmen telkens in z00-

Verdooving (stupor) noemt men eene danig tjdperk dezelfde volgordevan verduiseigenaardige onderdrukking van het zenuw- teringen aantreft. Men onderscheidt totale,
stelsel,waardoornietalleen slaperigheid ont- ringvormi
ge en gedeeltl
jkezonsverduisteringen,
staat, maar 00k de vatbaarheid voor indruk- naargelangdeZ0ngeheelverdui
sterdis,datis
ken verEaauwt.Hetvoorstellingsverpogenvan zooianig,dat een llchtgevende kring zigtbM r
XIV.
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bljft, ofgedeelteljk.Eene totale ofringvor- haar slechts 43 dagen in bezit!en de Repumige verduistering kan slechts 5 of6mintlten blikeinen wreekten zich verschrlkkeljk opde
aanhouden.De Maan kan zelfs anderhalfuur

ingezetenen. Later kwamen hare vestingwer-

totaal verduisterd bljven en is alsdan bj ken in verval. Niettemin bood zj in 1870
voortduring zigtbaar met een zwakken,k0- geruimen tjd tegenstand.Op den Qssten Sepperkleurigen glans. De lengte van den scha- tember werd zj omsingeld, den 14den en
duwkegelderMaan bj zonsverduisteringheeft 15den October gebombardeerd, en eerst den
eene lengte van 49000 t0t 51108 geogr.mjl, 8sten November gaf zj bj verdrag zich over
en die van den schaduwkegelderAarde bj met 4000 man en 136 stukken geschut.
maansverduistering van ruim 185000 geogr.

V erduurzaam de

levensm iddelen

mjl,terwjldeonderlingeafstandvandeAarde noemt men groenten, vleesehsoorten, visch,
en de Maan ruim 50000 geogr.mjlbedraagt. soepen enz., die men na voldoende toebereiTothetberekenen van verduisteringenm oet ding in eenigzins luchtlediggem aakteenluchtm en zekere gegevens kennen, die elementen digte bnssen van jzerblik tegen bederfbeveiworden genoemd. V00r maansverduisteringen ligd heeft.
moet men weten: hetJuiste oogenblik der Vergenigde Staten van Noordvolle maan (oppositie), - de Juiste plaats Amerlka (UnitedStatesofAmerica,Union)
van de Maan in haren loopkring,- deschjn- is de naam van eenegrooteNoord-Amerikaanbare plaats der Z0n,- de grootte der door- sche Bondsrepubliek en ligt, wanneer wj
snede van den schaduwkegel der Aarde ter geene rekening houden met het territorium
plaatse,waardeMaan diendoorsnjdt,welke Alaska, in 1867 van Rusland door aankoop
bekend wordt door de parallaxis en de mid- verkregenytusschen25en49ON.B en 66059/en
delljnen van beide hemelligchamen,- den 1350W .L.vanGreenwich.Zjqrenzenin het

Weg,dien de maan door dezen schaduwkegel noorden aan Britsch-Amerika, ln het oosten
an dit laatste en den Atlantischen oeeaan,
neemt,enderigting,waarinzjzichbeweeyt,- a
eneindeljkdesnelheidvanharen100p,ot'llever in het zuiden aan de Golfvan Mexico en in
het verschil in de snelbeid van hare ware het westen aan ditlaatste en de Stille Zee,
beweging en deschjnbare van deZon.V0or enhebbeneeneoppervlaktevan142352 L geog.
de berekening van zonsverduisteringen moet mjl.De kustlengte bedraagt er 22680 Ned.

men weten:hetJuiste oogenblik van zamen- mjl,en vandezebehooren11260t0tdenAtlanstand met de Maan (conjunctie),- deregte tischen Oceaan, 5470 t0t de Golfvan Mexico
klimming van beide, - de declinatie van on 5950 t0t de Stille Zee.De kustlengte is
beide, - de para-llaxis van beide,- en de alzoo in verhouding t0t de oppervlakte niet

betrekkeljke uurbeweging.

eensgroot,en de kusten zjn erdaarenboven

en aan den oosterspoorweg, ls de zetel van
een bissehop,heeft eenige regtbanken,eene
hoofdkerk, eene Protestantsche kerk, een

D it gebrek w ordt echter vergoed door de
groote binnenlandsche rivieren en door de

V erdun sur M euse, eene arrondisse- door de landengte van Panama gescheiden,
m entshoofdstad en vesting in het Fransche zoodatde reisvan een zeilschipvanNew York
departement de la Meuse,li4t aan de Maas naar San Francisco 4 of 5 maanden duurt.

gunstigo ligging der oosteljke en westeljke
godgeleerd seminarium ,een gemeenteljk c0l- kusttegenovertweeverschillendew erelddeelen,
lège, eene openbare boekerj, een muséum , terwjlzy vanuitmuntendehavenszjn voor3 hospitalen,onderscheidenefabrieken en 0m- zien.M en heeftertwee groote schiereilanden,
streeks 11000 inwoners.In hare nabjheid nameljk dat van Maryland-Delaware en dat
heeft men goed marmer.- Deze stad heette van Florida. De voornaamstekapen zjn er,
in ouden tjd Verunum en behoordet0thet aan den Atlantischen Oceaan:Kaap Ann en
gebied der Treviren. Onder de beerschappj C0d in Massachusetts,May in New Jersey,
der Franken maakte zj een deel uit van Hinlopeo in Delaware, Charles en Henry ln

Austrasië. D en llden Augustus 843 w erd Virginia,Hatteras,LookoutenFearin Noordhier het vermaarde Verdrag van Verdun ge- Carolina, Canaveral, Florida en Sable in
sloten tusschen keizerLothariusenzjnebroe- Florida,- aan de Golfvan Mexico:St.Blas
dersLodewj;k deDf
xïfJcFleren Kar6ldeKale, in Florida,- en aan de StilleZee:Arguello,
waardoor zj het Frankische rjk onderling Point Pinos en Mendocino in Californie-,Oxverdeelden.Met Lotharingen verviel Verdun f
ord en Kaay Blanco in Oregon,en Flattery
in870aanOost-Franken.GodfriedrJ>louillon in betteritorlum W ashington.Devoornaamste
@* er ill den Atlantischonk het aan zjn broeder Balduïnns,die baai
jen en straten Zpn
hetverkocht aan de bisschoppen van Verdun. schen Oceaan:Penobsaotbaaiin Maine M asDeze stad, tot deDuitsche Rjkssteden be- sachusettsbaai,Kaap CodbaaienBuzzardsbaai
hoorende, voerde ter verdediging harer zelf- in Massachusetts# Long-lslandsound in New
standigheid vele oorlogen tegen den bisschop York,Delawarebaaitusschen New Jersey en
en riep in 1552 Eendrik 11 tegen hem te Delaware, Chesapeakbaai in Maryland en
hulp,zoodat zj doorFrankrjk in bezitge- Virginia, en Albemarle- en Pamlicosound in
nomen en bj den Vrede van Miinster aan Noord-carolinaj - aan de Golfvan M exico:
Frankrjk afgestaan werd. Vauban versterkte Appalachie-en Pensacolabaaiin Florida:M ode stad nog meer.Op den 4den September bilebaaiin Alabama,Chandeleur-en Atchafà1792 opende de Koningsgezinde partjdepoort layabaaiinLouisiana,enGalveston-Matagordavoor de /ruissenj weshalvede kommandant baai in Texas, - en aan de Stille Zee:de
gich doodschoot. Toch hielden de Pruissen bujen van San Diégo,Monlrey,SanFmn-
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cisco en Trinidad in Californië,Gray'
s HarbnurinoregonenPugetsoundindeFuea.straat.
Men vindter slechts één grooteiland,LongIsland,t0tden StaatNew York behoorend;-

van den Llano eshcado.Zjrjzen langzamer-

deoverigezjn klein en van weinig belang.

door deMississippien hare zjrivieren wordt

Door de beide bergketens, die den naam
van Alleghanies en Rocky Mountainsdragen,
is het land in vier deelen gesplitst:het Atlantische kustland,de Dalvlakte van de Mississippi,hetBinnenland en het Kustland der

Stille Zee.Het oosteljk gedeelte,doorden

Atlantischen oceaan bespoeld,bestaatin het
noordoosten, van de grenzen van Nieuw-

Brunswjk t0t aan de Hudsonrivierjuit de

ho
oyvlakten derAcadiaMountains,metonderscheldene meren en weinig ontwikkelde rivie-

hand t0taan den voet der Rocky Mountains,
bereiken eene hoogte van 1800 Ned.el en
gAan dan over in welige wouden. Behalve

dit gewestbesproeid door de Mobile,de Braz0s en de Colorado, die zich in de Golfvan
Mexico uitstorten,door andere,die zich naar
de meren van Canada spoeden,en door de
Red River, die zich in het W innipegmeer
ontlast.- Het Binnenlandsch gebied is 0mgeven door de digt begroeide hoogten der
Rocky Mountains ten oosten,doorde Siërra
Nevada en het Cascadengebergte ten westen
en behoortt0tdrieverschillenderivierbekkens,

nameljk:t0t datvan deSnake-ofSlangenren.T0tdeM nzienljkstevandezebehoorende rivier, tot dat van de Colorado en t0t dat

St.Croix (grensrivier),Penobscot,Kennebet, der Meren, van welke hetGroote Zoutmeer
Merrimac, Connecticuten Hudson.Van New
York af bestaat het kustgebied van den Atlantischen Oceaan uit eene lage kustvlakte,
die t0t aan den voet der Blue Mountains

het voornaamste is. Hier heeft men groote

steppen en 00k uitgestrektewoestenjen,waar

de bodem m eteene zoutkorstisbedekt,vooral

in Utah.De grootste dier woestenjen isde
allengs hooger wordt, in het noordeljk ge- Mohave Desertten westen van den benedendeelte eene breedte heeftvan slechts100 Ned. loop derColorado;zj heefteeneoppervlakte
el,nM rhet zuiden allengsinbreedtetoeneemt van bjna 2300 D geogr.mjl.Merkwaardig
en in Florida zich over het geheele schier- zjn in het zuideljk gedeeltevan ditgebied

eiland uitstrekt.De grootere rivieren spoeden dehorizontal
eterrassenenhoogvlakten,mesa'
s
er zich met watervallen en stroomversnellin- genaamd,doorsneden van rivlerkloven ofcagen naar de vlakte en hebben overharen be- nons, wel eens ter diepte van 1000 Ned.e1.

nedenlooy Blechteweinig verval.Eeneandere

Het Kustgewest der Stille Zee eindeljk
(Pjnboomwouden)endemoerasbosschen,van uitgestrekte wouden en doorzjnevruchtbaar-

eigenaardlgheid vormen er de Pine Barrenq heefteen geheelandervoorkomen doorzjne

welke laatsten de DismalBwamp op degren- hei
d.Merkwaardig ishierhetrrootelengtezen van Virginia en Noord-carolina hetmeest da1van Californië tusschen de Slërra Nevada
e
n
hetkustgebergteen zich uitstrekkendnaar
bekend is. De voornaamste rivieren zjn er:
de Delaware,de Susquehanna,de Rappahan- de Baaivan San Francisco.
nock, de York River, de James River, de
Volgens Gannet is de gemiddelde hoogte
Roanoke,de Neuse,de Cape Fear River,de der Vereenigde Staten 792 Ned.e1.Van den
Yadkin ,de Santee,de Edisto,de Savannab, bodem liggen390/0beneden 305en170/0boven
de Altamaha,de St.Mary en de St.John.1524 Ned.el.De hoogste toppen zjn erde
HetMiddengebied der Vereenigde Staten 0m- Mount W ashington (1900 Ned.el hoog) in
vat niet alleen de uitgebreide Dalvlakte van de W hite Mountains, de Mount Clingman
de Mississippi, maar 00k het gewest der (2116 Ned.elhoûg)i
ndeAlleghanies,Blanca

noordeljke meren. Bj eene rjzing van 300 Peak (4409 Ned.elhoog),MountEvans(4398
Ned.el zou de zee dit geheele gebied bedek- Ned.elhoog)en MountHarvard (4365 Ned.
ken en de Golfvan Mexico metdeNoordeltlke el hoog) in de Rocky Mountains, Mount
Ilszee verbinden, waardoor Noord-Amerika W hitney (4541 Ned.elhoog)en Shasta(4402
in tw ee groote eilanden z0u w orden verdeeld. Ned.elh00g)in de Siërra Nevada,en Mount
Op dit gebicd kan men vie: gewesten onder- Rainier(3403 Ned.elhoog)in hetCascadenscheiden, waarvan het eerste zich uitstrekt
over het onderste gedeeltevanbetM ississippidalj hetwelk aan groote overstroomingen is
blootgesteld. Verder noordwaarts is dit dal
door heuvels begrensd en we1z0o,dat zich
tusschen de lage uitloopers der Alleghanies
en de Ozarkheuvels eene alluviale vlakte uit-

gebergte.
Omtrent devoortbrengselen van denbodem,

het dieren en plantenrjk en hetklimaathebben wj in hetartikelAmerikareedseen en
ander vermeld. W j gaan thansover tothet

opnoemen der verschillende Staten en territo-

rlén en plaatsenachterelkenStaatdriecjtbrs,
breidt ter breedte van 80 Ned.mtjlen met van welken het eerste de uitgebreidheid der
moerassige boschgrondenbedekt.Verdernoord- oppervlaktein D geogr.mjl,hettweede het

waarts heeft men het gewestder prairieën, aantalzielen in 1870 en hetderde hetaantal
die zich van de meren van Canadawestwaarts congrès-afgevaardigden aanwjst.Het laatste
t0t ver over de Mississippi uitstrekken en cjfer vervalt bj deterritoriën.W j hebben:

verder in steppen en woestenjen overgaan. Alabama(2385- 996992-8),Arkansas(2455Hier heeft men geene bergen,maarwelland- 484471-4), Colorado,een Staat sedert 1876
ruggen. Uitgestrekte bosschen komen hier (4915-39864- 1), Connecticut (223-537454
alleen voor in het oosten en westwaarts tot - 4), Delaware (100-125015-1), Fl
orida
op 95O W .L.van Greenwich.De steppen zjn (2787- 187748-2), Georgia (2728-1184109
er van boomgewas verstoken engrenzeninhet - 9),Ill
inois (2606-2539891- 19), lnpiana
zuidwesten aan de woegte zandBteenhoogte (1590-1680637-13), Iowa (2589- 1194020
12*
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9), Californië (8888--560247--4), Kansas
(
3
8
24- 364399- 3),Kentucky (1772--13221011
10)j Louisiana (1944--726915--6), Maine
(1646- 626915- 5), Maryland (523- 780194
6), Massachusetts (367- 1457351- 11), Mi-

over uitgestrekte landen,maar 00k dââr ontaardthun karakter en verminderthun aantal.
Tusschen het oosten en het westen vindt
men een overgangsgebied, werwaarts vele
Indianen van elders werden verplaatst om er

Mi
ssouri(3074- 1721295- 13),Nebraska (3574
1QQ993- 1),Nevada (4897- 42491- 1),New
Ha
mpshire (436- 318300- 3),New Jersey(391
906096- 7),New York (2210- 4382759- 33),

ken hunne dagen doorbrengen, alsmede somm igen,die zich indorpen vcreenigden gedeel-

-

c
higan (2655- 1181059-9),Minresota (3929 ee@@n kwjnend leven teleiden,terwjler00k
439706-3),Mississippi(2218-827922-6), ZPn1 die in gestadige worsteling metdeBlanteljk het Christendom aangenomen hebben.
Men vindt er voorts overbljfselen uit een
No
o
r
d.
ca
r
o
l
i
n
a
(
2
3
8
4
-1
0
7
1
3
6
1
-8
)
,
0h
i
o(
1
87
9
voormalig tjdperk van beschavingydievooral
2665260-20), Oregon (2163-90923-1), geheerschtheeftondereene landbouwende bevol
king in het Mississippi-dal, welke veel
Pennsylvanië (2163- 3521951- 27)! Rhodeovereenkomst bad metde beschaafde natiën,
I
s
l
a
nd
(
61
21
7
3
5
3
2
)
,
Zt
l
i
dca
r
o
l
l
na
(
1
5
9
9
705606- 5),Tennessee(2144- 1258520- 10), w elke de Spanjaarden in de 16de eeuw in
Texas (12904- 818579- 6), Vermont (480- Mexico,Centraal-Amerika en PeruaantroFen.
330551- 3), Virginia (1803- 1225163- 9), Uit een aardrjkskundig oogpuntz0u men de
W est-virginia (1082- 442014- 3),W isconsin lndianen der Vereenigde Staten in drie groe(2536-1054670-8), Columbiadistrict (21/2- pen knnnen verdeelen,naargelangzj in het
1
31700),- en deterritoriën:Alaska (27151 oosten van de Mississippi,tusschen dezerivier
sge
rgtzejn
o.
fi
nehevtowe
ve
ar
n1
di
1300),Arizona (5358-9658),Dacota (7099 en hetRo
get
ve
stb
iged
Zi
orts
steonnd
nt
laatste
1
4
1
8
1
)
,
I
d
a
h
o
(
4
0
5
9
1
4
9
9
9
)
,
A
l
o
n
t
a
n
a
(
6
7
6
2
20595),Nieuw-Alexico (5700- 91874),Utah dianen.
(3973- 86786), Mrashington (3292- :3955), HetAnglo-Amerikaansche ras is hetsterkst

svyoming (4603-9118)en hetIndianengebied vertegenwoordigd in de Nieuw-Engeland-sta(3245- 8785).Hieruit bljkt,dat het aantal ten (Massachusetts,Xaine,Connecticut,Verstaten 39j het aantal territoriën 10, en de mont,New HampshireenRhode-lsland).Hier
bevolking (in 1870)38568456 zielen bedraagt, wonen de nakomelingen der Engelsche Puri-

terwjlmen ditlaatstecjferin 1876 schatte teinen; zj vormen eene eigenaardige soort

opruim 45millioen.Ondergemelde381/:mil- van menschen,bestaande uitaristocraten van

lioen vond men ruim 331/,4 millioen Blanken

gebooxte en geld en met zekeren hoogmoed

en bjna 5 millioen Kleurlingen.Men bere- op de andere Amerikanen nederziende.Ieder
kent, datvan 1820 t0t 1870 ruim 71/4milli- van hen waant het souvereine volk der Ver0en landverhuizersderwaartszjn getrokken, eenigde Staten te vertegenwoordigen. Het
en dat hun aantalin de daaropvolgende zes zjn bj uitnemendheid mannen van zaken,

Jaren 11/4de millioen bedroeg,meestal Ieren meteen practischen blik,een schrander 00ren Duitschers. De gemiddelde levensduur is

deel en eene onvermoeide geestkracht,maar

er 391/4jaar.De tering vorderter vele oFers niet zeer keurig in de middelen om zich te
in het oosten en westen, en de malaria in verrjken (to makemoney).Deze,deYankee,
hetzuiden.Erzjn 226steden metmeerdan is in den om gang stroef, niet zeer spraak8000 inwoners,en deze hebben tezamen eene zaam en kort aangebonden,zoodat hj in
bevolking van 8 m illioen.M en heeft er 14 Europa ligt voor onbeleefd wordt gehouden.
steden m et meer dan 100000 inwoners,en de Op het punt van eer is hj zeer gevoelig en
voornaamstevandezezjn:New York (1064272 steeds gereed om zich zelven voldoening te
inwoners, met hare zustersteden 1649370)y verscbaFen. Hj bemint zjn vaderland,doch
Phlladelphia (817448 inwoners), 8t. Louis verwisselt het zonder bezwaar tegen een
(450000inwoners),Chicago(410000inwoners), ander,wanneer hj daardoorzjne omstandigBoston(341919inwoners)enBaltimore(267354 heden verbetert.Op staatkundig gebied jvert
inwoners).In 1870 bedroeg er het aantalTn- hj voor degemeenebesteljke vrj
'heid,terwjl
dianen slechts25731,terwjldatderChinézen hj tevens zeer gesteld isop titelsen waarreeds t0t 63254 geklommen was.Nemen wj digheden.In zjn voorkomen onderscbeidthj
voorts in aanmerking,dat de landverhuizers

zichdooreenmageren,slankenligchaamsbouwj

uit alle oorden van Europa derwaarts zjn eene bleekegelaatskleuren eenevroegtjdige
getrokken,danbljkthet,datmen in deVer- ontwikkeling,maartevens dooreenespûedige
e
enigdeStaten eenezeergemenqdebevolking vermindering zjnerkrachten.Hj isgespierd
aantreft, welke tût vier verschlllende rassen en sterk, doch zjn aangezi
gt heeft qeene
behoort, nameljk het Ameriltaanache,het scherpe trekken.De vrouwen zjn erln de
Afrikaansche, het Indo-Germaansche en het Jeurd met eene ongemeeneteederhei
d en beMongoolsche. De oorspronkeljke bevolking valllgheid versierd, doch deze begint na het
is er doorhetderwaarts verhuisde Indo.Ger- 20ste levensjaar qpoedig te verminderen, maansche ras tegenwoordig in een groot ge- voortszjn zj aangenaam en waardig in den
deelte des lands geheelverdrongen ofuitge- omgang. Geheel anders is het karakter van
roeid,inzonderheid in de oosteljke staten, den bewonerderZuideljkeStaten,waarhet
waarhetverdwjnen derinboorlingengeljken Romaansch bloed zjn invloed doet gelden.
tred heeft gehouden m etde verspreiding der Hjismindervljtig,minderzelfztlchtig,tevens
Europésche beschaving. In het westen daar- gastvrj en dapper,maartegeljkertjd opvlieentegen voeren de Indianen n0g heerschappj gen; van Mrd.Deomgangmethem isvrjer,
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leven4iger en M ngenamer. De Duitschers en haver vindt men er overal, behalve in
vormen in de Vereenigde Staten een belang- de Zuideljke Staten.Rjstboaw heeft men
rjk element der bevolking; men vindthen vooral in Zuid-carolina. en t0thetooftbevooral in Pennsylvanië, New York en de hooren ervooralagpel
sen perziken,maarin

WesteljkeStaten,waarzjzichmeestalwjden Californië 0ok zuldvruchten. De wjnbouw

aan den landbouw ,hoewelzjo0k in deaan- neemt er van Jaar t0tJaar t0e;men heeft
zienljkeBtedeningroûtengetaleqevestigdzjn. metgoed qevolg de inlandsche druiven verDe R.Katholieke Ieren, die bllndelings aan edeld,en ln Ohioen Missouriverkrjgtmen

de geesteljkheid ofaan hunnepartjbgofden
plaat:, terwjlde Engelschen en Schotten er
een Zeer ontwikkeld gedeelte der bevolking
uitmaken. Eigenaardig zjn er n0g altjd de
toestanden in het pverre W esten'',waartrappers (beverjagers) door de prairieën en het
gehoorzamen!bekleedenereeneOndergeschikte

gebergte trekken?gevolgd door squatters,die

de gronien ontglnnen,goudzoekers en hout-

vellers.Nerersvindtmen erhoofdzakeljk in

de voormallge Slavenstaten (17 in getal).Zj
zjn na den burgeroorlog in vrjheid gesteld:
terwjlhunne voormalige meesters geenerlel
vergoeding ontvingen, en in 1870 verkxegen

thanseenuitmuntenden wjn.Rietsuikerwordt

er sedert 1726 vooralin Louisiana verbouwd,

doch deze tak van njverheid i8aanmerkeljk

achteruitgegaan, alsmede de yroduetie van

ahornsuiker.KOKJ wordter nletverbouwd,
maar in Californië kweektmen thee,en Kentucky, Virginia en Ohio leveren tab&k.Van
groot belang is er de katoenbouw langs de
kustvan den AtlantischenOeeaanvan34ON.B.
t0t aan Texas.In 1748 werden de eerstebalen katûen uitCharlestown in Zaid-carolina
uitgevoerd en de hoeveelheid klom in 1861
t0t2241 millioen Ned.Ned.pond,verminderde

aanmerkeljk gedurende den burseroorlog,

zj zelfs het stemregt.Sedertdien tjdisde maar is in 1876 wedert0t2177 millloen Ned.
plantagebouw aanmerkeljk verminderd,want pond gerezen.
niet vrjwillig wjdt zich deNegeraan aan- De veeteelt verkrjgt er allengsgroûteren
houdenden arbeid. Zonderling is het,dat de

omvang en levert niet weinig voor den uit-

Negersjuist in deNoordeljkeStaten,waar voer.Zj bloeitvooralin hetnoordoosten,in
men het meestvan de regten der Zwartebe- Texas en in het Verre W esten,de paardcnvolking spreekt! het meest worden veracht. fokkerj in Kentucky,de zwjnenteeltin het
In sommige Zuldeljke Staten hebben zj op westen en de schapenf
bkkerj in alle Staten.
staatkundig gebied de magt in handen.
Totveredeling derhuisdieren,die,uitEuropa
Landbouw enveeteeltzjn erdevoornaamste ingevoerd, weldra begonnen te Ontaarden,
bronnen van bestaan. ln 1870 hadden er de wordtthansveelyedaan,en schoon deAmegezamenljke hoeven (farms),ten getalevan rikaansehe w01 nlet wedjveren kan metde
2659985,eene oppervlaktevan 164670000Ned. Europésche, het versche vleesch,in koel ge-

bunder,van welke45,40/0bouw-en weiland, houden scheeysruimten overgebragt, vindt
39,10/0bûsch en 14,50/0 braakland waren.De grage koopersln Engeland,en Amerikaansch
verkoopw aarde dier hoeven schatte m en op
9262 millioen dollars,de waarde der gereedschappen op 337 millioen dollars en dievan
den veestapel 0p 1525 millioen dollars. De

spek, pekelvleesch,kaasen botervindtmen
thans op de voornaamste markten van Europa.

selen beliep 2448 millioen dollars.De belang-

1855 in de Vereenigde Staten 91/: millioen

ln Illinois, Ohio en elf andere westeljke
Staten werden in 1875- 1876 bjna5millioen
gezamenljke waarde der landbouwvpûrtbren- zwjnen geslagt en ingezouten.Men had in

rgkste daarvan waren:maïs(2GG1/sdemillioen paaxden, 11/4de millioen muildieren en ezels,
Ned.mud),tarwe(903/4demillioen Ned.mud), 11 millioen melkkoejen,16millioenrunderen,
haver(983/
.
4demillioenNed.mud),qerst(101/sde 331/2millcen schagen,en28millioenzwjnen.
millioen Ned.mud),rogqe (6 mlllioen Ned. De houtvelling lser,inweerwilvande aanmud), aa.rdappelen (50 mlllioen Ned. mud), merkeljke vermindering der bosschen bj het

melasse van suikerriet (250000 Ned. mud),
melasse van sorghum (610000 Ned. mud),
katoen (1Q0millinenNed.yond),tabak(263000
Ned. pond)) rjst (73 mlllioen Ned. pond),
vla: (Q7 millioen Ned.pond),boter (518 mil-

lioen Ned.qond),kaas(53millioenNed.pond),
honig (14 mlllioen Ned.pond),slagtvee(vbor
bjna 400 millioen dollars),ooft(voor471/sde
millioen dollars) en wjn (113/4de millioen

ontginnen der gronden en bj eene nootlottige
verwaarloozing der boschcultuur, nog altjd
zeeraanzienljk.hoewelin deNieuw-EngelandStaten eer gebrek dan overvloed van hout
gevonden wordt. Het éénige groote w oud in

het weleer z0o boschrjke New York liqtin

hetAdirondackgebergte.W isconsin,M ichlgan
en Minnesota verwoesten roekeloos hqnne
wouden en zelfs in het Verre W esten begint
Ned. kan). Onder de graansoorten bekleedt gebrek aan hout te heerschen.Men vermeldt,
m aïs 0r de eerste plaats en is er van ouds dat tnsschen 1860 en 1870 niet m inder dan
het voornaamBte voedingsmiddelen der inwo- 486000 Ned. bunder bosch aan de vlammen
ners geweest.Deze graansoort groeit er in zjn prjsgegeven,om vruchtbaarland teveralle Staten, brengt in het zuiden des lands krjgen.Alleen de vuurhaarden van Chicago
m eer op dan tarwe en wordt in het westen verslinden Jaarljks een woud van 4000 Ned.
veel gebruikt t0t het vetmaken #an het vee. bunder,terwjldevernieuwi
nr derBpoorwegDaarop volgtde tarwe,die tevenst0t de be- leggers jaarltjks de vernietiglng eischt van

langrjkste uitvoer-artikelen behoort en van 60750Ned.bunderbosch.Zoodoendeverdwj-

het noorden van Virginia tot in het Verre nenjaarli
jks31/4demillioenNed.bunderbosch,
MTesten en Californië verbouwd wordt.Gerst terwjl er slechts 4000 Ned. bunder wgrden
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aangeplant. Ni
ettemin zjn de nadeelige ge- geschutgieterjen enz. De ontwikkeling 4er
volgen van hetuitroejen derbosschen alg
e- lndustrie staat er in het nu uwste verband
saeen bekend.
met de aldaar gevolgde handelspolitiek.T0t
Van groot belang is er de visscherj.In aan 1846 volgde men er de voorschriften van
1870 hielden zich 20504 personen daarmede den vrjen handel.Van dien tjd aft0t1860
bezig en men schatte de opbengst op 11 kwam een matig invoerregtt0tstandtuBschen
millioen dollars,doch deze raming is ver be- deZuideljkeenNoordeljkeStaten.Toeneehter
neden de waarde. In 1876 leverde alleen de hetZuiden zich aan hetNoordenonderwerpen
walvischvangst eene waarde van 2138116 d01- moest, voerde dit laatste een beschermend
lars,en daarenboven verkregen dezeevisschel's regt in! hooger dan ergens elders bestaat.
voorlol
/sdemillioenvisch,vooralkabeljaauw. Het tarlef van 1861 belast niet alleen manuDe kust-en riviervisscherj ishieronderniet faduren,maar 00k grondstoFen,zoodatzelfs
begrepen, en men weet, dat vooral aan de menige tak van eigen industrie, vooral de
kust der Stille Zee eene verbazende hoeveel- scheepsbouw,erondermoestljden.Duizende

heid visch wordtverkregen,terwjlmen 00k njverheidsmannentrekken daaruitgrootev00rde massa oesters niet mag vergeten,die in deelen,terwjlhetvolk,datveledagrljksche
Amerika verbruikt wordt.
behoeften veel duurder betalen moet dan te
De Vereenigde Staten leveren van Jaart0t voren,de dagenvan den vrjen handelvurig
Jaar meer kostbare en nuttige delfstoFen.In terugverlangt.
1876 verkreeg men er voor 44 millioen d0l-

De handel,vooral de binnenlandsche han-

larsgoudenvoor411/,millioen dollarszilver, del, vervult in de Vereenigde Staten eene
en in 1877 werd de verkregen hoeveelheid belangrjke r01 en wordtdoornatuurljke en

edele metalen op eene waarde van 50,7 mil- kunstmatige gemeenschapsmiddelen ongemeen
lioen dollars in goud en 47,3 millioen dollars bevorderd. T0t de eerste behoort de pvader
in zilver berekend (vooral in NevadajCali- der stroomen'',de Missiseippimeteene lange
fornië en C010rad0).Kopervindtmenervooral reeks van bevaarbare rivieren en meren,aan het Bovenmeer, l00d in Illinois, Iowa en t0tdelaatsterekenen wj de spoorwegenj
en Missourien in hetdalderMississigpi,zink die in 1877 reeds eene lengte hadden van

en nikkel in Pennsylvaniëen vermlljoen in 126580 Ned.mjl.Deaanleg van dezeiBbe-

Californië.Belangrjkerevenweldandezeertsen spogdigd door schenkingen van land doorde
zjn er de onultputteljke steenkolenmjnen,
die zich over eene oppervlakte van 775000
D mjluitstrekken,alsmede de jzermjnen,
wier ontginning door de snelle ontwikkeling
van het spoorwegnetaanmerkeljk bevorderd
is.De hoofdzetelderjzer-industrieis Pennsllvanië,en met den vooruitgang Van deze
hleld de steenkolenprodudie geljken tred.
Verbazend isereindeljk detoenemendepetroleumnjverheid, die reeds in 1873 bjna 12
millioen Ned.vaten leverde.In 1870 had m en
in deVereenigdeStaten 7974mjnenengroeven met 154328 werklieden,die aan delfstoffen eene waarde te voorschjn bragten van
ruim 1521/4demillioen dollars.
De eigenljke njverheid heeft er in de
laatsteJaren belangrjkevorderingengemaakt,
en hare voortbrengselen kunnen zeer goed
wedjveren metdie derOudeW ereld.In1870
had men er 252148 njverheidsondernemingen

regering (76 millioen Ned.bunder) en door
eene leening ten behoeve van den Pacifekspoorweg.Voortsheeftmen erkanalent0teene

gezamenljke lengte van 4500 Ned.mjl;het
Erie-kanaalverblndt de Hudsonrivier methet
Erie-meer,en een tak daarvanmethetOntario-

meer.HetIllinois- en Michiran-kanaalvereenigt Chicago met de Illinols en alzoo de

gryote binnenmeren met het bekken van de

M lssissippi. Drie kanalen verbinden hetEriemeer met de Ohio.De handelsvloot,in 1861
het groot
.s
t!isdoorden burqeroorlog aanmer-

keljk vermlnderd,dochwasln1876ookweder
geklommen t0t28072 schepen meteeneruimte

van nagenoeg 41/4de millioen ton.Daaronder
bevonden zich 4208 stoom booten. In 1876

beliep de ruimte der van elders (uithet bui-

tenland) binnengevallen schepen bjna13l
/4de

millioen ton. Men vindt er aan de kust310
vuurtorens. T0t de invoer-artikelen behooren
met 2053996 werklieden.Daarin waseenkapi- er vooral: suiker en Iuelasse, kof:l, theej
taalbelegd van 2118208769 dollars;dewaarde tabak en sigaren, gerst, wjn,w0l,wollen
derverwerktegrondstoFenbedroeg 2488427243 en katoenen stoFen, zjde en zjden stolen,
dollars en die der voortbrengselen 4232325442 metalen voorwerpen, huiden, vruchten en
dollars,terwjlaanarbeidsloon wasuitbetaald gléswerk, - en t0t de uitvoer-artikelen:
775584343 dollars.Dehelftdervoortbrengselen katoen,tarwe,tarwemeel,rjst,maïs,vleesch,
werd geleverd doorde vierStaten New York, kaas, spek, petröleum, hout, jzer, staal,
Massachusetts,PennsjlvaniëenOhi0.Demeeste machines, suiker, koper,tabak en sigaren.

fabrieken werken ultmuntend,terwjldeuit- Veel aanzienljker echter dan de buitenlandvindingen er door octrooi worden aangemoe-

sche handelis de binnenlandsche.Men heeft

digd. Vermaard zjn de Amerikaansche wa- er geene nationale bank, maar in 1874
pens,landbouwgereedschappen,naaimachines

w aren er 2028 private ondernemingen,w elke

en schepen.Vgortsheeftmen ertalrjkew0l- zich alzoo noemden;dezeechtermoeten voor
en katoenfabrleken,jzersmelterjen en jzer- elke 100000 dollqrsin banknoten 90000d0lgieterjen,fabrieken van Bessemerstaal, meel- lars in staatspapleren deponéren.Deposterj
en schoenenfabrieken, fabrieken van naaima- strekt er zich uit t0t in de afgelegengte
chines,scheepgtimmerwervenjpapierfabrieken, oorden der Unie. In 1877 waren er 36980
àpjt- en sigarenfabrieken, wapenfabrieken, postkantoren, die voor het vervoer van 700
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millinen bdeven,37 millioen briefkaarten en Tekenen en een weinigaardrjkBkunde.Vcor
136millioenkruisbanden zorgden.Detelegraaf- de NegersbeBtaanafzonderljkescholen.Daardraden hadden ereene lengte van177000Ned. enboven heeftmen er502weeshuizen,blinden-j
mjl, en daarlangs werden door9500 ambte- doofstommen- en verbeterings-instituten,met
naren Q1 millioen deyêchesovergesei
eene bevolking van 58308 zielen.In degroote
nd.
De munt-eenheid ls er de dollar,verdeeld steden bestaan voorts wetenschappeljkeverin 100 cents.Deze is van zilver,maarsedert eenigi
nyen, en van deze isdeSmithsonian
1853 heeft men 00k stukken van 1,21/:,5 Instltutlon algemeen bekend. In 1876 waren

en 10 (eagles) dollarBin goud.Daarenboven er3682openbareboekerjenmet1Q1/4demillioen
is er papieren geld in omlûop (treasury notes deelen en 11/:millloenvlugschriften;degrootof greenbacks en 00k fradionalcurreney,be- ste dierinrigtingen zjn:debibliotheek van
neden de waarde van een dollar).De uitgave het Congrès (274000 deelen),debibliotheek
van eerstgenoem den is in 1874 t0t338 mil- te Boston (
273000 deelen),die derHarvard
lioen dollars en van laatstgenoemden t0t 50 Uni
versity (198000 deelen)endieteNew York
millioen dollars beperkt,terwjlmen er eer- (155000 deelen). 00k de drukper: heeft er
een belangrjken invloed op devolksontwik-

lang al hetpapieren geld hoopt afteschaFen.
Een Amerikaansche voet komt overeen met
0,3048 Ned. e1, een Nederlandsche bunder
met 2,4708 Amerikaansche acres,een bushel
met36,3477 Ned.k0p,eneenpondmet453,
592

keling. Reeds in 1870 verachenen er 5871

tjdschriften en dagbladen met eene oplage

vap 1508 millioen nommers,en in 1875 wa-

ren er 8348 tjdschriften en dagbladen,van
welke 11% dageljkB in hetlichtverschenen.
V00r het onderwjs is in de Vereeniqde De grondwet der Unie verklaart, datzj

Ned.wigtles.

Staten veelyedaan,zooweldoor de regérlng geene staatsgodsdienst of staatskerk kentof
als door partlculieren.De Bondsregêring ver- erkent; 0ok sehrjft de wetergeen eedsfortrouwtdeleiding van hetopenbaaronderwjs mulier voor,en in de openbare Bcholen ishet
t0e aan de afzonderljkeStaten,maarhoudt onderwjsin degodsdienstbuitengesloten.Men
het36ete deel van alle staatslanderjen daar- heeft er op godsdienstig gebied dezelfde sec-

voor beschikbaar.Daarenboven heeftdemeer- ten a1s in Engeland, m aar 0ok n0g anderej
derheid der Staten een schoolfonds gesticht zooals de Shakers en de Mormonen.DeR.Ka(in 1875 reeds44millioen dollars),terwtjler tholieken staan er Onder 6 aartsbisschoppen
ten behoeve van het onderwjsbelastingen en en 50 bisschoppen en vormen ongeveer het
schoolgelden worden geheven. Schocldwang zesde deel der bevolking. Onder de Protesheeft men er in elf Staten,maax de kennis tanten bekleeden deM ethodisten en Baptisten
van lezen en schrjven wordteroy z00 h00- de eerste plaats.In 1876 waren er91760Progen prjsgesteld,datveelmeerklnderen de testantsche kerken met 58058 geesteljken.
sehool bezoeken dan men z0u mBgen ver- Hetaantallsraëlieten is er klein.Hctgroûtste
waehten.In 1870 waren er 141629inrigtingen gedeelte der Indianen behoortn0g t0tde Hei-

van onderwjs met 221042 onderwjzers en denen,en metdeChinézen zjner00k B0e47209938leerlingen,terwjlhetonderhoudder dhisten verschenen.De grooteverscbeidenhei;
scholen 95 millioen dollars kostte. In 1873 van seden en de volkomene vrjheid van
vond men erbj debevolking tusschen 6 en godsdienstwekken ereene ongemeenebelang16 Jaar246932 onderwjzersen 8723045leer- stelling. Vele secten onderhouden reizende
lingen. Aan het hoofd der inrigtingen van leeraren, en de zendeling- en bjbelgenootonderwjs bevinden zich de universities of sehappen vinden ergrooten steun.Van belang
colleges
' , van welke som mige door den Staat zpn er ook de zondagsscholen en de matigbekostigd worden,terwi
ilzj meerendeels be- heidsgenootschappen, en de Kw akers hebben
taald wnrden uit vermakingen ofdoor gods- er het eellulair gevangenisstelsel in zw ang
dienstige genootschappen. De aanzienljkste gebragt.
van dezeisHarvardUniversity bjCambridge I)e grondwet verklaart wjders,dat de
in M assachusetts?in 1636 gestlcht,enopdeze Unie,alshetlanddervrjemenscheljkeregvolgt Yale Coll'
ege in Connedicut. In 1873 ten,geene voorregten van geboorte,geenadel
bezaten de 323 collèges3108 leeraren enruim en geen onderscheid tusschen den burger-en

25000 studenten (voorhetvierde gedeeltevan boerenstand kent.Ook bestaat er geljkheid
het vrouweljk geslacht).Voorts zjn er 58 van regten op staatkundig gebied sedertde
geneeskundige scholen,37 regtsgeleerdescho- opheëng der slavernj en hetverleenen van

len en 110 qodgeleerde scholen met 1647 hetvolle burgerreytaan deNegersin 1870.

leeraren en rulm 13000 studenten,benevens
39 technische scholen met omstreeks 7000

Voprtskent deUnlegeenonderscheidtusschen

stad en land,h0eongeljk inaardenafkomst
leerlingen.W jdersvindtmenerhoogescholen, de bewoners 00k Nvezen mogen.In denoordacadémiën en damescollèges,die Oponzegym- we
name
stell
jk
ke en ixlde middenstaten heeftmen
veelD uitscbers, diebj voortduxing
nasia en hopgere burgerscholen geljken,met
80000 manneljke en vrouweljke leerlingen. hunne moedertaalbezigen,terwjldeYankees
Door 121 kweekscholen voor onderwjzexs verreweg de overhand hebben in de Nieuw(normalschools)wordenJaarljks5300onder- Engeland-staten en New York,in hetnoordwjzers en onderwjzeressen afgeleverdjdoch westen en zuidoosten van New Yersey,in de
dit aantalis Op verre na niet voldoendevoor noordwesteljkehelftvanPennsylvanie
-envan
de behoefte. In de volksscholen (primary Ohio, in hetnoorden van Illinois,in geheel
schools) onderwjst men er lezen,schrjven, Michigan,inhetnonrdeljk gedeeltevan W ig-
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consin en in het noordwesten van Iowa.In
het noorden drggen alx00 twee gewesten den
stempel der heerschende natinnaliteit,en de
slavernj heeft dien gedrukt op het zuiden
al8 derde gewesty weshalve men de Staten
der Unie in drie grootegroepenverdeelenkan.
De constitutie der Vereenigde Staten dap
teekent van 17 September 1787,maar werd

gezonden. Deze kln'het goedkeuren efznet

zjne aanmerkingen en bez:varen terugzenden

het Huis, waarvan het uitging,om er
nogmaals in overweging te worden genomen.
Verwerft het in elk der beide Huizen twee
derde derstemmen,dan verknlgthetkracht
van w6t.Ditgeldt00k van vooratellen,waartegen de President binnen 10 dagen na de
tot15-maaltoegewjzigd,hetlaatstin Maart ontvangst geene bezwaren heeft ingebragt.
1870,toen men aan de voormalige slaven het Het Congrès legtbelastingen op,betaaltschulstemregtverleende.De Vereenigde Staten van den, zoryt voor de verdedi
ng des lands,
Noord-Amerika vormen volgens haareenBond sluitleenlngen,regelt den hagi
ndel,geeftwet(Union) van vrje Staten,die,metuitzonde- ten omtrent naturalisatie en bankroet,munt
ring van eenige aan de Bondsregéring ver- geld, bepaalt de maten en gewigten,sticht
leende regten,hunne souvereiniteithandhaven postkantoren, legt wegen aan, verleent 0een thah
ns
le een democratischen regérings- troojen, benoemtregtbanken t0t best
ebbal
en.
raëng
Vorm
De Constitutie regeltde wet- van zeeroof en van schennis van het volkengevende,regterljkeen uitvoerende magt.De regt, verklaart oorlog, geeft kaperbrieven,
wetgevende magt is opgedragen aan hetC0n- onderhoudt de land- en zeesaagt,roept eene
grqs der Vereenigde Statenjhetwelk uit een militie op tot handhaving van de 4vetten der
Senaat en een Huis van Vertegenwoordigers Unie, t0t het dempen van oproerige beweis zamengesteld en ten minste eenmaalin het gingen en t0t het keeren van vjandeljke
naar

jaaren wélop den eersten maandag van De- aanvallen envaardigtdedaartoebetrekkeljke

eember vergadert. Naar den Senaat zendt wetten uit. De habeascorpus-ade mag alleen
iedere Staat twee senatorenr die gedurende in oprlog enbjoproergeschorstworden.Geen
6 Jaar zittillg hebben. Om de 2Jaarwordt wetkan iemand berooven van zjnegoederen
een derde van den Senaatvernieuwd.om t0t ofvan zjneburgerljkeregten;00k heeftzj
senator verkiesbaar te zjn,moetmen 30Jaar geene terugwerkende kracht.Uitdeschatkist
oud, sedert 9 Jaren burger der Vereenigde mag geen geld genomen worden behalve v0lStaten 0n ten tjde der verkiezingingezeten gens wetteljke bepalingen,en ermoetregelVan den
St
aa
welke
n men g0- matig verantwoording gedaan worden van de
wor
dt
.t W ezen , doorVan
den
kozen
De president
Senaat nkomsten en uitgaven.Adelljketitelaworis vice-presidentvan de Unie,maarheeftzelf i
den niet verleend, en wie een bezoldigd
geene stem ,uitgezonderd voorhetgeval,dat staatsambt bekleedt,mag zondertoestemming
de stemmen staken.Debenoemingent0tstaats- van het Congrès geen geschenk,ambtoftitel
ambtenaren d00r den President en de door van eene vreemde Mogendheid oi' van een
dezen geslotene verdragen moeten door den vreemden Staataannemen.DeUniewaarborgt
Senaatwordenbekrachtigd.Ookishjbevoegd, aan elkenStaateenrepublikeinschenregéringsoverklagten,tegenstaatsam btenareningebragt vorm en beschermthem tegen aanvallen van
te beslissen. W ordtdePresidentbeschuldigd,
,
buiten en tegen binnenlandsehe geweldenarj.
dan bekleedtdepresidentvan hethoogste ge- De uitvoerende magt is in handen van den
regtshofhetvoorzitterschap.HetHuisvanVer- Presidbnt, die zjn ambt gedurende 4 Jaren
tegenwoordigers bestaat sedert 3 Maart1873 bekleedt,maarherkozen kan Acorden.I)everuit 292 leden,die door de afzonderljke Sta- kiezing geschiedt op de volgende wjze. In
ten naargelang van hetcjferderkiosbevoegde elken Staat worden door het volk kiezers
bevolking worden benoemd. Het vaste getal gekozen, wier aantal z0o groot is a1s dat
wordtslechtstjdeljk overschreden,wanneer der Senatoren en Afgevaardigden te zamen.
nieuwe Staten in deUnie worden opgenomen, Deze kiezen den President en den Vicemaarhetovertollig getalwordtbjden eerst- president door middel van stembrieges(balvolgenden censtlst0thetbepaalde getalterug- lots), welke naar den president van den
gebragt.De territoriën worden vertegenwoor- Senaat te W ashington worden gezonden,
digd door gedelegeerden,die aan de beraad- die ze in eene openbare zitting der beide
slagingen deel kunnen nemenj maar geene huizen ontzegelt en de stemmen telt.Heeft
stem hebben. om tot vertegenwoordiger ge- geen van de candidaten de vereischte meerkozen te kunnen worden,moetmen 25Jaar derheid, dan kiest het Huis van Vertegenoud wezen,7Jaarburqergeweestzjn in de woordigers den President uithetdrietaljbetVereenigde Staten en ln den Staat wqnen welk het grootste aantal stemmyn bekomen
door welken men afgevaardigd wordt. Sena, heeft.Btjdeze keus heeftiedere Staatslecht:
toren en afgevaardigden ontvangen, behalve ééne stem. De vice-president wprdt benoemd
reiskosten, een jaarreld van 12000 gulden. door de meerderheid der kiezers, en anders
De zittingen van belde ligchamen zjn open- kiest de Senaathem uit de beide candidatenj
baar, en wél dgorgewoonte,maar niet v01- die de meeste stemmen verwierven. Om tot
gens een grondwettig voorschrift.Alle w ets- president of vice-president te w orden gekoontwerpen (bills)tothethefi
bnvanbelastingen zen,moetmen 35 Jaren oud en geboren burmoeten van het Huisvan Vertegenwoordigers ge
rderVereenigdeStatenzjn.Deambteljke
uitgaan,maar de Senaatkanerveranderingen woning van den PresidentiahetW itte Huiste
in brengen. Een ontwerp,datin beide Hui- W ashington en zjnJaargeld bedraagt50000,
zen is aangencmen,wordtaan den President dat van den vice-president 10000 dollars.De
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PreBidentmag geen oorlog verklaren ofvrede alle zaken van admimliteit en zeeregt tugsluiten; wgnt dit behonrt t0t de bevoegdheid schen één en meer Staten, nver gedingen
van hetCongrès.Hj mag verdragen metan- tusschen een Staat en een burger van een
dere Staten dan alleen bekrachtigen, wan- anderen Staat, over burgerB van denzelfden
neer twee derden der leden van den Senaat Staat, die aanspraak maken np landen van
daartoehunne toestemminggeven.Voortsmoet een anderen Staat, en over zaken van een
de Senaatdeambtenaarsbenoemingen van den Staat ofvan buxgers van denzelfden Staaten
Pregidentnnderschrjven en kan zulkebenoe- vreemde Staten,burgers ofonderdanen.V00r
mingen afwjzen.O0k het vetovan den Pre- Fezanten,openbaregevolmagtigden enconsul:
sident is zeer beperkt, maarhj isopperbe- ls het supreme court de eerste instantie en

velhebber van het leger en van de vloot, il
l alle andere vroeger genoemde sevallen
vertegenwoordigtden Bondstaattegenoverhet H0fvan appèl,behalvebj beschuldiglngvan
bu
itenland en heefteenqrootaantalbevoegd- ambtenaren,daar het onderzoek van hetmisheden. Naast den Presldent bevinden zich drjfin ditgevalisopgedragen aan gezworezeven door hem benoemde staatsambtenaren, nen in den Staat,waarhetmisdrt
jfgepleeg;
die eene soort van ministérie vormen, dat werd.DeregtsbedeelingderafzonderljkeStaten
geheel en al van hem afhankelgk is.Een onderscheidt zich van die der Unie vooral
secretary ofState zorgtvoordebuitenlandsche daardoor,datde regtersnietdoorderegéring
aangelegenheden en ktmdigt de wetten af, voorhun leven zjn benoemd,maardoorden
doorhetCongrèsvastgesteld.Eensehatmeester van het volk gekozen gouverneur of regt-

(Secretary ofthetreasury)belastzich metde streeksdoorhetvolk voorden tjd van4tot
geldeljkezaken,terwjlde secretarissen van 12 Jaar. Hier hangt het bekleeden van een
oorlog en madne voor leger en vloot zorgen. regterljk ambt derhalve afvan de 8taatkunEen secretarisvan binnenlandschezakenhoudt dige parti
j.IetsdergeljkaheeR erplaatsbj
toezigtop odroojen,landverkpop,zaken der de benoeming van Staats-en gemeente-ambIndianen,pensioenen,mjnen, landbouw en tenaren.Deze ontvangen bjna allen hun ontvolkstelling.Voortsheeftmeneenpostmeester- slag,zoodra eene anderepartj aan hetroer
generaal voor het brievenvervoer en een at- komt.Dathierdoor omkooperj en staatkuntorney generalvoor de regtsbedeeling.
dige huichelarj bevorderd worden,behoeft
De regtsbedeeling is er gesplitst in die, geen betoog.
welkede geheele Unie betreft,en in die der
De geldeljke aangelegenheden der Unie
afzonderljke Staten.Aan het hoofd van de bevinden zich in een hoogst gunstigen toeeerBte bevindt zich de attorney general,die, stand.Debegrootingvanhetdienstlaar1878geholpen door 3 assistenten, den President 1879 heeftin uitgaat
'240100000 en in inkomst
a1s raadsman ter zjdestaat.overstaatkun- 264500000 dûllars terwjldestaatsschuld op
Si
eg
na
t.s
He
tven van ambtenaren oordeelt de den lsten Julj 1877 ruim 2060 millioen d0ld
eami
drj
hooreBondsgeregtshof(suyreme lar: beliep.
court of the Unlted States) bestaat u1t een
Het staande leger der Vereenigde Staten
opperregter(ehiefjusticemeteenJaargeldvan van Noord-Amerika telde vöör hetuitbarsten
10500 dollars)en 8 bjzitters(associatejusti- van den burgeroorlog naauweljksQ0000man.
ces,iedermeteenJaargeldvan 10000dollars) Tjdeljk werd ditcjferveelhooger,maaris
en houdtJaarljks te geljk methetCûngle
ès thans weder gedaald t0t 25000 aangeworven
eene zitting te W ashington.De regters worden door den President en den Senaatvoor
hun leven benoem d en kunrzen alleen door
hetCongrès aangeklaagd en afgezet worden.
Dit geldt voor alle regters in de Vereenigde
Staten. De middenste instantie vormen de

manschappen en 2168 oëderen. De soldut

gl
k
enie!er een gulden daags,behalve kosten

eedlng.Deoëcierenontvyngenerhunneoqlei-

ding aan de militaire academi
' e teW estPolnt,
en een tw eede luitenant ontvangt er 270 gulden in de maand.Behalve dit leger, heeft

arrondissementsregtbanken(cireuitcourts)voor men inelken Staateenesoortvan schutterj.
9 arrondissem enten,werwaartszich tw eemaal De vloot bestond in 1877 uit 24 gepantserde
'sjaarseen regtervan hethoogste geregtshof sehepen, 2 torpedobooten, 68 andere stoom -

begeeft.Daarop volgendekantongeregten(dis. oorlogscheqen en 22 zeilschepen, - de betrict cotlrts), bestaande uit een alleen regt- mannin! u1t 747oëcieren en 7500 matrozen
sprekenden regter, doûr een staatsadvocaat en marlniers.Een marine-instituut heeftmen
en een m aarschalk der VereenigdeStatenbj- te Annapolis.
gestaan;zulke regtbanken heeftmen in elken
Staat één, maar in de grootere Staten twee

Het wapen der Unie is een zwarte adelaar

met een bundel pjlen in den eenen klM uw
ofdrie.Iederterritorium heeftdesgeljkseene en een oljftak in den anderen,terwjlzjne
eigene regtbank.Eindeljk bestaater nog een borst een in twee velden verdeeld schil;
Hofvan bezwaren (court ofclaims),datover vormtj Van welke het bovenste blaauw en

vo
rderingen of bezwaren tegen de regéring het onderste zilvexkleurig en Van loodregte
beslist,uit5 regtersbestaat en teW ashlngton
balken doorsnedenis.Deadelaarheeftin zjn

zitting houdt. Het regterljk gezag van de snaveleen band met hetopschrift: PE plurireytbanken der Unie strekt volgens de C0n- bus unum'' en is door 13 witte sterren,het
stltutie zich uit over alle gedingen van regt aantal der eerste tot de Unie toegetredene
en billjkheid,overdewetten derVereenigde Staten, cmgeven.De vlag bestaat uit zeven
Staten en de geslotene verdragen, over alle roode en zes witte, hprizontale,met elkangezanten, gevolmagtigden en consuls, over der afwisselende banen,en in 4en bcvenhoek

1s9
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ziet men een klein vierkantmet zooveelom

Tom's Cabin'' wereldberoemd werd, migs

e
ene groote Bter gegroepeerie sterretles als Cummlng, die prhe lamplighter'' sehreef,
deUnleStaten tQlt.Debondstadis

W ashington Elisabeth K :/Ae8I(miss Wavnerj,die door
in het distrid Columbia.
W ide,wideworld''enroueechy (1852):'00k
De letterkundigewerkzu mhedenderN00rd- ?
In Europa grooten l0fverwierf,enindenJong-

Amerikanen dagteekenen eigenljk van den
tjd der Omwenteling en zjn metdievanhet
moederland op het naauwst verbonden. Op
dichterljk gebied onderscheidde zich reeds
vöördien tjd Anna zgltsdfreef(# 167Q).Gedurende de Omwenteliny leefden Philippe

sten tjd Eret A'
cgfd.Voorts vermelden wj

de etnographische romansvan Mel%ûlle en van
M ayo, de romans van W are en de humoristische pLetters ofJack Downing''van Seba

S-ïfA.Totdehumoristische schrjversbehooren wi
jders: Charlen Lelandj Qharles .pro'os:
Frelec'
.,wiens vaderlandllevende liederen en (Artemus W ard) en Clemens (Marc Twain).

balladen met geestdrift werden gezongen,en Riehard < ïJ& sehreefeenelevensgeschiedenis
John Ttsntmbull, wiens hekelend heldendicht: Van Tasso (1840)en van Dante(1843),TiekpMae Fi
ngal (1775-1782)'' grooten bjval n0P eene geschiedenis der Spaansehe lettervond.Joel 2*!- dichtte eene pvision of kunde, Hwdson rLectures on Shakspeare

Columbus (1787)'',latertoteenepcolumbiad
(1808)''uitgebreid.Op hem volgden Timothy
D'
l
pkAf met zjn pconquest of Canaan'',
Randsen Eastburnmetden gezamenljk door
hen bewerkten l:Yamoyden'', Fairpeïd met
1
,The lastnightofPompqji(1832)'',mrs Seba
.
.
9-ifA metr'
rhesinlessc,
hild(1842)'',Greenle1f Y ittier metpMogg Megone (1836)/',en
Longfellow metpHiawatha''.ln hetromantisch
heldendicht heeft M ary Wropà.
v (Maria de1

(1848)'* Tuokerman rThoughtsontheqoets'',
Duyekink eene encyclopaedie der Am emkaansche letterkunde, Allibone een groot lexicon
van Engelsche en Amerikaansche auteurs,
Terplanek een commentaar op Shakspere enz.

Tot de Amerikaansche gegchiedschrjversbe-

hooren:Belknap,Sbl-e.v,k%praksen Ramtsay,

en vooral: Preseot, n elïop, Bannrofl en
M otley.Verdiensteljk zjn wjdersde> rken
van Irlûn.g over de ontdekking van Amerika

Occidente) zich onderscheiden door pzophiel en overde geschiedenisvan Spanjejdepllisor the bride ofseven (1838)'':in de ballade tory of the American revolution''van Allen,

Riehard A)Dana in a'rhe buccaneer''enz.Het
comisth heldendicht vond beoefenaarsin Fiïzgreene A'
clldcà,Oliver W endelA p
'l-d.
s en Ja-:.
: RussellZe?zl:II,- hetleerdichtinDwigld,
Allston,TIr.j/SJenRprague.Hetaant
alAmerikaansche llerdichters ls zeer groot, en

de rHistory of the colonies and life ofW a-

shington (1804)/ van M arshall, de rHistory

of the United States (1852)''van Hildretk,
een boek over hetzelfde onderwerp van Havïlfps, en de rllistory ofthe constitution of
the United States'' van Ticknor Clrfïd.Uit-

lyant,Longfellow en Psehebben 00k in het muntende levensbesc,
hrjvingen heeftmen van
bultenland grooten roem verworven; voorts Sparks(Washington en Marri
s),Randal(Jefschitterden op dat gebied: James Gates T:g- ferson), W ell (Adams), Parton (Franklin,
e
, Lydéa t
vï
-ç
Minoal
plrzey,Brainaed,Hofmann, Aaron Burn en Jackson),Irkûng (Goldsmith),
rrin, Sfreef, Tgckerman, Osgoody Taylor,
Rlves (Madison), Celton (Henry Clay),Q'
l
dnc
y

Boker: K Fzïf-czz,Stoddard,Stedman, W %'nter (Quincy Adams), Ticknor Csfrfi: (Prescott),
en M gller.De idylle is door de pEvangeline'' Kolland (Lincoln) enz. Sparks leverde eene
van Longfellow op eene waardigewîjzeverte- Library of American biography''in 15 deegenw oordigd.Hetdrama heefter zich w einig len.Belangrjk zjn ook voordegeschiedenig
ontwikkeld,daar hettegenkanting ondervond der Revolutie de van wege den Staatuitgevan de zjdederPuriteinen.Deeersteschouw- gevene briefw isseling en dagboeken van den
burg verrees er in 1752, eil het Engelsche president John Adams. Op het gebied der

drama voert ook nu nog heerschappj op het staatswetenschappenonderscheiddenzich:nJLfAmerikaanseh tooneel.Toch heeftmen eenige ferson, Gallatin en Mnerett.Over gtaathuis-

dramatische stukken van W areen, Braeke- houdkunde schreven: Bowen, Pcry,D eber,

H#:, Willis, Elisabeth Ellet,Sargent,Mo- Wayland enz., en M orse, Seybert! Pitkin,
fzlgff, Zoker, Lagœhtonj Osbr n, Mozn8l: Mi
teltellen Ratward leverdenstatistlekewerenz. Bloemlezingen uit de werken van Ame- ken over Amerlka.Geschriften overaardrjksrikaansche dichters en dichteressen zjn door kunde en reisbeschrjvingen vindtmen erin
.

Griswold uitgegeven. Talrjk is er daaren- menigte;belangrpk zjn diejwelkebetrekking

tegen het aantal romans. Charles Wrpcktlds hebben op een onderzoek van het vaste land
lrown schreef:oW ieland''enpEdgarHuntley'', van Amerika, gesehreven door Barcram y
maar onder hen schitteren vooral W ashinyton Sohootcraft, Fremont, Gredsolç/z, havtlett,
Arïl# en IknimoreCooper.- voortsSealspeld Emory,Simpsonen Stransberry.OAcrle:W ilkes
en Mont
gomery 2ir#, wiens pNick of the bestuurdeen beschreefeenewetenschappeljke
woods (1837)''een ongemeenen bjvalvond. expeditie uaar de noordpoolgewesten, 00mHalkbnrton schilderde metduideljke trekken modore Perry eene naar Japan,Stephenn en

den Yankee, - Dana en Rbfman leverden h wieronderzochten deoudhedenvanCentraal

veel goeds, en de zonderlinge verhalen van
Po6 getuigen van een groot talent. Voorts

Amerika,Herndon de bronnen derAmazonenrivier; Kanè,A cyd: en Halldrongen door in

noemen wj: Pawldin.
q, Neal, Mmms,Ken- dePoolzeeenin denJongstentjdheeftRtanley
we# , Catherina Set
fq
gz
lnicà, Carolina f17r- zich onderscheiden door een stouten togtdoor

land, Dands, Leggett, Hawthorne, Roe en Azië.npalestine''vanEdwardAoàildoa,pAcros:
vooralmrsBeeeherffood,wierroman:puncle Amerl
caandAsia''vanl%mp6l%,alsmedede
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geschriften van W hymp- en DalloverAlaska begeert
e,en van deoverigewjBgeerigeBchWhebben 00k in Europa lezers gevonden.Meer versnoemen wj:m ekok,Albl,Tylr ,UP
van bellettristischen aard zjn dereisbeschrj- A4- ,Eanard en Draper.Overanthropologische
vingen van W asMngton Jrdp-g, Longfellow, onderwerpen schreven: GallatinjSeltoolcaft,
Cooper,lryant,Tuekerman,Danderson, < iI- M orton, Bradfœ'd, Catlén, M organ en GlL&
lQ , Dlidell-M aekenzie, Cplfos, Hawthorne, don.O0k detaalkunde von; ervljtigebeoeOlrfid en Taylor.A18 staatkundige redenaars fenaars;over de talen derIndianen schreven:
hebben zic'
h onderscheiden: Ames, M orris, Duponeea.,k
%eltoolcaft,Sgl'
l:r en vooralGalOfï#, King, Adams en William Yirf,en in latin,terwjlde BtudiederOudeKlenerdoor
den jongsten tjd: Clay, Webster, Calhown, CkarlesAnthon en diederEngelBche taaldoor

Be
nton, O0z'
l(
zJs,Everett,Preston, TMllYd, M 'array, Yeàdfdr en W orel-ster bevorderd
Garroon en Snmner.onderdekanselredenaars

werd. Bartlett leverde eene rDidionary of
bekleedt Ckannin; de eerste plaats; voorts Americanisms'',en Mann.W> >Jr# en Catkavermelden wj:I'
wller,BuokminsterjPorter, rïlc Beenlter schreven over opvoeding.Over
Parker en Beeeher. Van de godgeleerde krjgskunde en zeetactiek handelden:S'
JF
geschriften noemen wj het rsystem of leek, M akan, Dahlgren, W ard,Meade. Mae
divinity'', van D'aâgkt, de vertalingen van Clellan enz.Eindeljk verschenen er onderen ophelderingen b'
t pJ0b'' en de ppsal- scheidene encyclopaedieën,zooals:de pEneymen'' van Noyen, commentaren van k%tnart, clopaedia Americana'' van Lober, de pNew
een leven van Jezus van W are, pNotes American Cydopaedia'' van Ripley en Dana,
on the gospel'' van Barnes, alsmede ge- de rAnnual Cyclopaedia'' van Appleton en
schriften over kerkgescbiedenis van Sc/zc''
, de pcyclopaedia''van Johnson.
Shedd, Hkrst en Smith. Voorts heeft men
Omtrent de geschiedenis der Vereenigde
op regtsgeleerd gebied eene uitmuntende ver- Staten vermelden wj het volgende:Reeds
zam eling Van wetten der Vereenigde Staten omstreeks het Jaar 1000 onzer tjdrekening
van Rtory,terwtil Overvolkerenregten zee- werden zi
j door Noormannen uitGroenlan;
regtgehandeldisdoorW heaton,Dana(Junior), bezocht,maar deze ontdekking is 00k weder
Lawrenee,en W oolsay,en overstrafregtdoor verloren gegaan. Zefs de tweede door den
Livintnton en W arton. O0k de wetten der Venetiaan Cabot (Gabotto) had aanvankeljk

afzonderljke Staten zjn verzameld en be- geen gevolg,daarhetboschrjke,door00rl0gwerkt.Eene belangrjke regtsbron vindtmen zuchtige Indianen bewoonde gebied geene
voortsih de gewjsden van hetH00ggeregts- gunstige verwachtingen inboezemde aan de
h0fte W ashingian,door içrheaton verzanaeld.
De natuurkundige wetenschappen vonden er
vele beoefenaars. Reeds onderscheidde zich
ïranklin op dat gebied, vooral door de uitvinding Van den bliksemaieider,. en 0Ver

goudzoekende Europeanen. Eerst toen Engeland onder koningin Elisabeth zich t0t eene
zeebeheerschende,koloniënstichtende mogeniheid verhief, werd de aandacht op de oostkust van Noord-Amerika gevestigd, vooral

seheikundeschreven:Silliman(vaderenzoon),
Drapers Gray, Renwiek,Gibbs,Horsforden
Campbell Aor/f, over meteorologie: Red/1:1t
/,BlodgettenMa-y,- enovergeologie:
Mae OIlre,Eaton,Hiteheoek,Owen,Whitnet,
Dana,Leeen Haydon.Denatuurljkehistorle
werd er grondig behandeld door Godman in
zjne nAmerican naturalhistory''en in zjne

daar de Spanjaarden en Portugézen reeds

2/:1e1t),Bartonj Nnttall, Tozre.
y, Gray en
Brown,- deornithologieopmeesterljkewjze
door W ilson in zjne pAmerican ornithology'',
voortqezetdoorCharlesBonapartejendoorAw
Aloslnzjnepornithologicalbiorraphy'',- de

landbouwers en handwerkslieden,zoo talrjk

ehardson,de Gay,A%td%tbon,Gofzld en Lea,-

eigendom m et eene constitutie voor de kolo-

Zuid- en Midden-Amerika in bezit genomen
hadden. In 1585 landde sir W alter AJI8#à
meteenige honderde kolonisten op het eilan;
Roanoke aan de kustvan Noord-carolina en

gafaan hetland naarzjnemaagdeljke K0-

ningin den naam van Virginia.Toch hadden
deze en latere pogingen om volksplantingen
prachtlge ANatural history of the State of te stichten geene duurzam e gevolgen. Eerst
New York7'j - de kruidkunde door Elliot, onder Jaeob I w erden de kolonisten,vooral

dat te Londen en te Plymouth handelsvereenigingen ontstonden tot bevordering derko-

lonisatie.Zjverkregen in 1606 vrjbrieven of
schenkings-birkonden van den Koning. De

natuurljkegeschiedenisderzoogdlerendoorAi- vereeniging te Londen verwierf Virginia in

de conchyologieen entomoloqie doorAdams, nisten,en aan die te Plymouth w erd Nieuw-

Say en Dana,- en de fossiliendoorM epard, Engeland toegewezen.De kolonisten drongen
Conrad en Harlan.T0tde voornaamste schrj- kloekmoedig doorin hetbinnenland,verstrooivers op het gebied der geneeskunde en phy- den zich als landontginners en planters over
siologie behooren: W oodbzdck, Grosz,* gr- hetland,moesten een bloedigen strjd voeren
tyn Tcizl:, Warren, Francis, Dalton, Dra- tegen de Indi
anen, oefenden zo:weldaarbj
ze , Elliot, I'lLnt enz.In de wis-en sterre- alsbjhetoverwinnenvan veleanderemoejekundehebben zichBowdita ,Maury,Walker, ljkheden hunne krachten en vermeerderden
Olmsted, Baehe, Loomis, Gowld en Ferguson door noeste vljt hunne welvaart en onaf-

onderycheiden.De wjsbegeerteisereerstin
de laatste jaren beoefend door Brownson,
A Jr:AenEmerson,terwjlFranklineenvolkswjsgeerbj uitnemendheid maggenoemdworden.H-ryschreefeenegeschiedenisderwjs-

hankeljkheid.De voorspoed derkolonisatie,
alsmede de godsdienst- en burgeronrlogen in
Engeland gaven aanleiding, dat vele Engel-

sehen in de Nieuwe Wereld eenewjkplaats
zochten. In 1629 verkreeg een R.Katholieke

t*.
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Ier, sir George Cglref,later lord Baltlmore,
van Karel I een giftbriefvoor het land aan
de Chesapeakbaai,ten noorden van Virginia,
noemdehet ter eere derkoninginM arylanden
deed in 1632 aan de Baaide stad Baltimore

verrjzen.Deregéringsvorm dernieuwekolonie

droeg,evenalsdievan Virginia,een aristocratischen stempel,maar schonk aanalleChriste-

ljkegeloofsbeljdenissengeljkeregten.ln1620

was eene kleine schaar Puriteinen,uitEngeland verdreven, bi
j Kaap Cod aan de kust
van M assachusetts,waar de Plymouthvereeniging de kolonisatie verwaarloosd had, aan
land gestapt en stichtte er Plymouth.Aan-

anderen Vorm erlangde dan in hetnnôrden.
De Britsche Kroon, die de stichting en
uitbreiding der koloniën door schenkingen en
vrjbrieven begunstigd en aan de kolonisten
aanvankeljk eene zekerematevan staatkundige zelfstandigheid verleend had,zochtvervolgens de nieuwe bezittingen aan hare onmiddelljke heerschappj te onderwerpen.Bj
herhaling werden de vroeger uitgevaardigde

vrjbrieven opgeheven en de koninkljkegouverneurs met onbeperkt gezag benoemd.om
zich van eene vrjzinnige ontwikkeling te

verzekeren!ontwierpen de Staten van NieuwEngeland,New York en Virginiaeen rcharter
vankeljk vormden zj eene gemeenscbap en van volksregten'', waarin bepaald werd,dat
verdeelden den oogst, maar in 1627 verdeel- in elken kolonialen StM t de wetgevende

den zj onderlinghetgrondgebieden roeiden, magtinhanden z0u zjn vandenKoninkljken

versterkt.door nagereisde geloofsgenooten,de gouverneur met een Senaaten een Huis van
bosschenuit,veranderdendenbodem invrucht- Vol
ksvertegenwoordijers,dat over alleaanbaar bouwland,sloten vredes- en handelsver- klagten door eene Jury z0u worden beslist,
dragen met de hoofden dernaburige stammen dat geene belasting zonder toestemm ing der
en regelden hun bestuurnaarvrjzinnigebe- Volksvertegenwoordigers z0u worden geheginselen,doordien zjvrjheidenzelfbepaling ven, en dat niemand, die betuigde in G0d
met hetalgemeen belang en metChristeljke en Christus te gelooven,om geloofszaken
zeden zochten te vereeùigen.In weerwilvan z0u w orden bemoejeljkt.Zelfs toen in het
ontzettende inspanning en dreigend gevaar moederland door de roemrjke omwenteling
de Parlementaire regéringsvornz
gaven zj geenvoetbreed van den verkregen van 1688 we
bodem prjsen onderhielden methetmoeder- V0O' goed rd vastgesteld,poogde bet Enland,dat hen verdreven had, de banden der gelsche Kabinet in de Noord-Amerikaansche
wetenschappeljke enhandeldrjvendegemeen- koloniën een despotiek bestuur te handhaven
schap. Uit Massaehusetts werden voorts de en den stofeljken vooruitgang slechts in
koloniën Connectieut, Rhode-lsland, New zoover te dulden.als hj strookte metde beHam pshire!Verm ont en Maine gestichten in langen van Engelands handel en njverheid.
1643 tot de runie der Koloniën van Nieuw- Sedert de navigatie-acte van Cromwellhad de

Engeland''vereenigd, welke 50 Jaarbestond zelfzuchtiqe kruidenierspolitiek van Engeland

en t0thandhaving der eensgezindheid en t0t de kolonlën met kleingeestige beperkingen
alleen Engelsche schepen er
verdediging van hetgebied tegendeFranschen gedrukt, zoodat
'
ndel mogten drjven. H# onderling veren Nederlane rs niet weinig bjdroeg.Toen ha
was daarenboven m et hooge belastingen
bj den Vrede van Breda (1667)hetin 1664 keer
veroverde Nieuw-Nederland met de hoofdstad bezwaard en de koloniën mogten alleen in
moederland koopen en verkoopen. D e
Nieuw-Amsterdam aan de Hudson (met het het
-zer-industrie was verboden, de suikerraëin 1655 door de N ederlanders bem agtigde P

Nieuw-zweden op Long Island) onder den
naam van New York,voorts New Yersey en
Delaware aan Engeland afgestaan,en in1681
door P enn de K wakerskolonie Pennsylvanië
gesticht was, ontstond er verband tusschen

naderj met zoo hooge lasten bezwaard,dat
zj zich nietontwikkelen kon.Men wilde de

koloniën noodzaken,alleen grondstoFen voort
te brengen,zooals tabak,indigo,suiker,wo1
en broodvruchten,ten behoeve derEngelsche

Virginia en Maryland met de noordeljke Ko- njverheid.Niettemin washetaantalinwoners
loniën.Tegeljkertjd werd het Engelsch ge- in 1750tot11/:millioengeklommenenhandel
bied naar de zuidzjde uitgebreid. Koning en njverheid hadden, in weerwil van alle

belemmeringen, eene hooge vlugt genomen.
De Germaansch-protestantsche koloniën,verzaeerderd metGeorgia,onder George 11 door
generaal Oglethorpe aan de Savannah-rivier
beroemden wjsgeerLoekeeenefeudalegrond- gesticht, zag zich door een gordel van R.
wet deden ontwerpen, die we1 is waar 0n- Katholieke volkplantingen der Franschen en
bruikbaar bleek, maar toch op dezen Staat Spanjaarden omgeven,diezichvan denmond
eenmonarchaal-aristocratischen stempeldrukte, der St.Laurensrivier t0taan de groote meren
n het binnenland en langs de Mississiypi
waardoor hj zich van de Nieuw-Engeland- va
St
ate
dd
Do
land
enrpo
en
nde
ernschveoio
rre
e.
gt
enoraahnet schenken van langs de kust van Mexico tot aan Florlda
koningsgezinde uitstrekte.Vooral de Franschen,gedeelteljk
edelen dopr de Stuarts, voorts door de uit- hoogmoedige edelen, najverig op de magt
breiding der slaverng en het verleenen van van Engeland,gedeelteltjk dweeyziekeJezuïem onopolie van den Negerhandelaan eene be- ten, zochten de Engelsche bezlttingen door
paalde maatschappj werd die stempel der eene reeks van forten te omgeven en de koZuideljke Staten nog versterkt, terwjl er lonisten naar de kust te bannen. In 1690
Karel 11 beleende in 1663 met hetland van
den 35sten breedtegraad af zuidw àarts t0taan
de rivier 8an Matheo acht edellieden, die
voor de nieuwe kolonie Carolina door den

o0k het maatschappeltjk leven door den ontstond de eerste groote botsing (koniug
o nleg van gronte plantages een geheel W illem I-oorlog)tusschen deEngelBchen en
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Franschenom Acadië,hetwelk eerstgenoemden

t8:

het Parlement, dat men daarmede tevens

zochten in te palmen.Bj den Vrede van eene bevestiging van het Koninkljk gezag
Rjswjk verkregen de Franschen het bezit bedoelde en dat de Koloniale Staten zich nnvan Acadië. Na den Koningin Anna-oorlog

derwerpen moesten aan de onbeperkte heer-

(1701-1713)moesten zj we1iswaarbjden schappj van deKroon envanhetParlement,
Vrede van Utrecht het land aan Nieuw-Enge- krachtige tegenspraak vondenin vergaderingen
land afstaan?doch dit laatste k0n alleen het en geschriften, terwjl mannen als James
bezitverkrjgen van het zuideljk gedeelte. Ofï# en Joltn ##J,-.çwezen 0P de onschendHet noordeljk gedeelte bleef in handen der bare regten van den mensch volgens de leer
Fransche kolonisten, 00k na den Koning van Ronssean.Dezegelwetvan 22 Maart1765
George-oorlog (1744-1748),bjdenVredevan en de Bill, welke aan de Koloniën de ver-

Aken. Eerst in 1755 werden zj d00r eene pligting oplegde,aan de Koninkljke troepen

daad van geweld door de Engelsche regêring huisvesting en verpleging te verschafen,ververdreven.Daarmede begon detweedeKoning wekten algemeenen wrevel en tegenBtand.

George-oorlog(1;55- 1763)inAmerikatusschen Virginia verkondigde eene pverklarinq van
Frankrjken Engeland.DeKoloniën,doorhet koloniale regten'', - de Staten van Nleuw-

edelmoedig vertrotlwen van den Engelschen Engeland vereenigden zich t0t een gemeenstaatsman Willéam Tïffaan dezen verbonden, schappeljk verzet, en te New York vergawedjverden in oFervaardigheid methetmoe- derden de gevolmagtigden vanalleprovinden,
derland en de vereenigde pogingen werden verklaarden de beide Parlementsbesluiten niemet eene 8chitterende uitkomstbekroond.In tig en zonden een bezwaarschrift nM r Enge1758werdenkaapBretonende Prins Edwards- land.Er ontstond eene Btaatkundige verceni-

eilanden bezet en het fortDuquesne (Pittsburg) door W ashinglon veroverd. Den 13den
September 1759 zegepraalde generaal W olfe
bj Quebec op den Franschen bevelhebber
M ontoalmq op den 17den capituleerde laatstgenoemde vesting, en weldra viel0ok M0ntreal, de tweede hoofdplaats der Franschen
in Canada,in handen der Engelschen.Nadat

ging van nvrt
jheidszonen'',diezieh metongemeene snelheid uitbreidde en overalde leer
van de regten des volks t:genûver eene despotieke regéring verkondigde. De zegelwet
kon op den lsten Novembernieteens worden
ingevoerdj omdat niemand de gehate betrekking van stempelaar wilde aanvaarden en
men overalden verkoop van gezegeld papier
verhinderde.Nu werd wel is waar den 18den

voorts de Engelsche vlootin 1762 roemrjke
overwinningen op deFranschen en Spanjaar- Maart 1766 dezegelwetQygehevenjmaarde

den behaald had in desvest-lndischewateren, wet der militaire verpleglng bleef bestmxnj
werden bj den Vrede van Parjsvan 10Fe- en eene door het Parlement uitgevaardigde
bruarj 1793 Canada en Floridaaan Engeland verklaring waarbnrgde aan hetParlementhet
afgestaan,zoodat in Noord-Amerika hetGer- hoogste gszag overalle zaken in Amerika en
maansch-protestantsche ras eene beslissende noemde tevensde besluiten derAmerikaansche
overwinning behaalde op het Romaansch-R. congrèssen van nu1en geener waarde.HierKatholieke.
door werd de verzoenende indruk van het
Deze schitterende uitkomst was verkregen eerste besluitvernietigd,en destaatregteljke
door de hulp der koloniën,en deze eischten strjd overdeverhouding van deKoloniënt0t
ùl
1 voor hunne diensten en oposeringen bil- het Moederland bleef onverpoosd voortduren.
ljkerwjze eene volkomene autonomie (zelf- De nieuwe belastingbill, door Townnltend,
wetgeving) voor haar staatkundig en maat- kanselierderschatkist,in 1767uitgevaardigd,
schappeljk leven, terwjl de absolutistisch- w aarin voor slechts w einige artlkelen lage
gezinde koning GeorgeI1I en de staatslieden, invoerregten waren vastgesteld,gafaanleiding
die zich sedert den val van P itt aan het tottalrjke protesten,tcrwjlde Amerikanen
hoofd der zaken bevonden, er sedert den zich verbonden, geen gebruik te maken van
Vrede van Parjs naarstreefden,de Koloniën Engelsche waren.De misbruiken en ongerep
aan hetregtstreeksch gezag van hetBritsche heden, waaraan de aristocratisehe regéring
Kabineten Parlement te onderwerpen en haar in hetMoederland zich in die dagen schuldig
a1s kanalen te beschouw en1die geene andere maakte, deed den tegenstand dervrjheidliebestemm ing hadden dan rjkdom en welvaart vende Amerikanen toenemen. Durbj kwam
aan Engeland t0e te voeren. Inmiddels was n0g de weifelende houding van hetministérie
gedurende den langen, kostbaren oorlog de m6t betrekking t0t de inkomende regten.In
staatsschuld van Xngeland nagenoeg verdub- 1770 nameljk Nverd de billVan Toumnhend
beld, weshalve men de rente wilde betalen npgeheven en slechts een laag invoerregtop
uit de verhoogde lasten,die aan de Koloniën detheegehandhaaf
d,hetwelk najenoeg niets
werden opgelegd. Hoewel de Koloniën het opbragt, daar de Amerikanen zlch van het
regt van het Parlement op de hoogste wet- gebruik van Engelsche thee onthielden. De
gevende magt niet bestreden. verlangden ontdekking van eene koningsgezinde zamenzj toch, dathaar zonder toestemming van menzwering in Massachusett: door FranklLn
hare eigenevertegenwoordigers geene binnen- vermeerderde de opgewondenheid. Toen in
landsche belastingen zouden worden opgelegd. December 1713 een Engelsch schip metthee,
De verbooging derinvoerregten op onderscbei- te Boston binnengeloopen,weigerde op bevel
dene landels-artikelen en een gestrenger toe- der stedeljke overheid dehaven teverlaten,
zigtop desluikerjverdroegen zjmetgeduld. werd het den 18den Deeember door eene
hoewel de verklaringen van den minlster in bende van 40--50man,alsInd= enverklee4,
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oote vloot onder admiraal Howe met
onder aanvoerinq van Josiak Qiscy beklom- e4e0n0e00grma
n naar Amerika,welke in drie afmen en zjne ladlng,bestaandeuit340kisten
thee ter waarde van 18000 pond sterling,in
zee geworpen.Du rop besloothetParlement,
dat de haven van Boston geblokkeerd, de
constitutie van Massachussettsbeperkten aan
de uitvoerendemagtuitgebreiderregtverleend
en,om hetgebied der Koloniën teverkleinen,
Canada t0t aan de Ohio uitgestrekt z0u wor-

den.Tegeljk werd generaalGage met vier
regimenten naar Amerika gezonden,om B0ston te bezetten en zich van de belhamels
meester te maken.Gage ontmoette te Boston
geen tegenstand, maar in September 1774
kwamen de vertegenwoordigers van dertien

Koloniën bjeen t0teen Congrès,datin eene

deelingen naarhet binnenland zouden opruk-

ken!nameljk Clinton naarde zuideljkeprovinclën, Howe naar Pennsylvanië en Bourgpylenaardenoordeljkedistriden.Tegenover
zulk een leger k0n W aùington,van gezag,
vangeldmiddelenenvandegeljkemedestanders
verstoken,geene voldoende krjgsmagtplaatsen,daarhj overslechts17000manbeschikte.
In dezuideljkeprovinciënheerschteverdeeldheid;hiernameljk bevond zich eene groote
partj,welke met hetmoederland verbonden
wilde bljven.Toen vereenigde zich demeerderheid van de te Philadelqhia vergaderde
vertegenwoordigersder Kolonldn,gevolgddoor
de overige Staten,den 4den Julj 1776t0tde
uitvaardiging der gedenkwaardige,doorJ4'
/'
:r.
:04 ontworpene onafhankeljkheidsverkla-

reeks van adressen en verzoekschriften aan
den Koning,aan hetEngelsche volk,aan de
Vereenigde Provinciën en aan de inwoners
van Canada de zaak derburgers van Boston ring.In de inleiding van datstuk werd op
bepleitte,daardeKoloniën alzoo harenatuur- grond van het natuurregt de regtmatige aan-

ljkevrjheid ofharemetgrooteopoFeringver- spraak derkolonisten op vrjheiden onafhanworvene regten op vrjheid,leven en eigen- keljkheid betoogdldaarna werden 27bezwa-

d0m tegen willekeur en geweld verdedigden. ren opgeteld,die ln weerwilvan deonderdaTevens besloot het Congrès,datte beginnen nigste verzoekschriften niet door Engeland
met den lsten Decemberalle invoer van voort- waren opgehevenj zoodat de regéring van
brengselen der njverheid uit de Engelsche koning George III het regt verbeurd had,
havens en alle uitvoer uit de Koloniën naar verder over Amerikaheerschappj tevoeren,
Engeland een einde z0u nem en.Te Londen waaruit hetbesluitwerd opgemaaktjpdat de
baarde deze revolutionaire beweging groot Vereenigde Koloniën vrje en onafhankeljke
opzien. De adressen van het Congrès werden Staten zjn en van regtswege behooren te
met verachting terzjdegelegd,en den 9den w ezen''. De Staten namen voorts de verplig-

Februarj 1775 door hetParlement de bills ting op zich,dezeonafhankeljkheidmethun
aangenomen, die Massachusetts in een staat
van oproer verklaarden en alle handelsverkeermet Nieuw Engelandverboden.Daardoor
was de 00r10g verklaard.
De eerste bloedige botsing had plaats den
19den April 1775 bj Lexington en Concord,
toen generaal Gage een tuighuis in bezit
nam ,door de wetgevende magtin Massachusettsaangelegd.Ditgevechtgafin de meeste
Koloniën het sein t0tkrachtige protesten te-

leven,methun goed en met hunneonschendbare eer te verdedigen. W el is waar moest
W ankington na het verlies van New York,
dat door R bwe w erd bezet, en na twee ge-

vechten bj W hite Plains over deDelaware
tèrugtrekken en het Congrès de wjk nemen
naar Baltim ore, maar de Engelsche generaals
wiyten geen gebruik te m aken van hunne

overmagt. Wa8hington.die bj alle tegenspoeden eenongeschoktenmoedbetoonde,behaalde

gen Engeland en totkrjgstoerustingen.Den den 26sten December 1776 bj Trenton en den
loden Mei 1775 kwam het Congrès te Phila- Bden Januarti1777 bj Princeton overwinnindelphia voor de tweede maal bjeen en be- gen op de Engelschen,waarna eindeljk het
noem de den 16den Van die maand George Congrès hem eene dictatoriale volmagt verY c.
s/zl.
gfozztot opperbevelhebber van hettoe- leende tot hetvormen van een nationaalleger

komstige leger, terwjl men enkel t0t een van 88 bataljons, tot het invoeren van hergewapend verzetbesloot.Deroemrjkeverde- vormingen en tot hetaanschafen van krjgsdiging van Bunkershilldoor kolonelP reseott behoeften en het noodige geld. In den loop
(16 Junj) was oorzaak,dat deEngelschen van den zomer moest W aslington wedervoor
Bostnn ontruimden, en in het vermu rde ge- de overmagt van Rowe terugtrekken en 18ed

s
chriftvan Tkomas'œizle:pHetpezond men- aan de Brandywine (4 September) en bj
schenverstand''werden de Amenkanen reeds Germantown (3Odober)gevoeli
genederlagen,
opgewektt0tde stichting van een onafhanke- waarna Philadelphia door Engelscbe troepen
rd bezet. Daarentegen mislukte de Engelljken,reyublikeinseh-democratischen Staten- we
bond.Inmlddels kwamen de Amerikanen met scheveldtogtin hetnoorden;Bo-goynemoest
betrekking t0tden 00rl0g in hagcheljke0m- den 6den Augustusbj Oriskany hetonderspit
standigheden. Een winterveldtogt, door hen delven en den 17den October met 6000 man
onder Montgomery in November 1775 onder- en 42 stukken geschutbj decapitulatievan
nom en, ten einde de inwoners van Canada
tot deelnem ing in den opstand te bewegen,
mislukte geheel en al.De Engelsehe reger
'ing
m aakte groote toebereidselen,om hetdreigend
oproer in de Koloniën metéén slag tevernie-

Saratoga zich overgeven aan Gates.Deze ge-

beurtenis bewoog Frankrjk, waar de zaak
der Amerikanen gedeelteljk uit geestdrift
voordevlheid,gedeelteljkuitnajverlegens
Engeland groote sym pathie verwekte,zoodat
tigenj huurde in DuitBchland Mnzienljke zj vandaar in het geheim reeds aanzienljke
troepen en zond in het voo$Mr van 1776 onderateuningen in geld,krjgsbehoeften en
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vrjwilligers(vooralLafayettetontvangen had- 3osten November 1782 reeds een voorloopig
den,(
len9denFebxuarj1778metdevertegen- verdrag tusschen Engeland en Amerika (de
woordigersderVereeniydeStatenaanhetH0f Provisionéle artikelen) was t0t Btand gevan Versailles, aan wler hoofd zieh de eer- komen,waarbj de onafhankeljkheid van de
waardige, hooggeachte Franklin bevond,een Republiek derVereenigde Staten waserkend,
vriendBchaps- en handelsverdrag te sluiten, terwjlhun voordeeligergrengnaarhetnoorhetwelk den 12den April 1779 00k door den en Nvesten &verd aange#iezen en het
Spanjewerdonderteekend.Ditverbondkwam regt van .visscherj in dewateren van Newden Amerikanen uitstekend te stade, want foundland toegestaan, werd in 1783 de deâhoewelW asltington in 1778 en 1779 zichtegen nitieve Vrede van Versailles gesloten en den
de Engelschen,die van New York afde ge- 19den Aprildoor Engeland en de Vereenigde
heele oostkust onderworpen hadden, in het Staten onderteekend.ZoodrahetBritgcheleger
bezitvan deAlleghanies en omstrekenstaande New York ontruim d had en de vreemdetroehield,dreigden toch de zelfzuchtige verdeeld- pen in het Amerikaansche leger behoorljk
heden in de afzonderljke Staten:hetzwakke bezoldigd en afgedanktwaren,legde Wa8lingcrediet van het door het Congres uitgegeven fol de betrekking van opperbevelhebberneder

papieren geld,noodzakeljk gevolgd doorge- en begaf zich naar zjn landgoed Mount
brek aan middelen om hetlegerteversterken,
en de onbekwaamheid der onderbevelhebbers
zelfs de standvastigheid van een W asl
tington
te schokken. De Engelschen spanden voorts

Vernon. Niet weinig heeft de Republiek der
Vereenigde Nederlanden deNoord-Amerikanen
in den onafhankeljkheidsoorlogonderateund.
Groot was in ons Vaderland de belangstel-

na de oorlogsverklaring van Frankrjk en
Spanjealhunnekrachten in,z0ote land als
ter zee, om de oproerlingen, die zich zelfs
methunneerfvjanden verbonden hadden,t0t

ling en toejuiching bj de meeste Staatsge-

onderwerping te brengen.Sedert 1779 zonden

zj hunne hoofdmagt naar het zuiden,naar
Georgia en Carolina,waarzich talrjkepartjgenooten,Loyalisten genaamd,bjhenvoegden.Zj veroverden Savannah en Charleston,
en den 16den Augustus 1780 behaalde Corn?
'
zlclli.
sbj Camden deoverwinning op Gates,
wiens onderbovelhebber,baron Xalb,daarbj

zindenjkooplieden ofvoorstanders dernieuwe
begrippen. Het gedrag der zoogenaamde 0Pstandelingen wasj daeht men,aan dat der

Vaderen tegenoverSpa/enietongeljk.D=renboven zou devrjwording derKnloniën de
magt van het in 0ns land gehate Engeland

aanmerkeljk verzwakkenentevensaanleiding

geven tot winstgevende handelsbetrekkingen.
Velen, inzonderheid te Amsterdam , wilden
liever 0orlog voeren tegen Engeland,dan 0ndersteuning onthouden aan de Amerikaansche

do
odeljk qewond werd.Geheel Georgia en vrjheidszonen. Vooral over het eiland St.
Zuid-carollnawaren inhandenderEngelschen,
Eustatius werden Tfapens en krjgsbehoeften

die nu o0k Noord.carolina enVirginiazochten bezorgd aan de Unie en terYzjlv;j desvvege
te veroveren.Inmiddels eclilter wasden loden in een noodlottigen strjd=etEngeland werJulj 1780 een Fransch hulpleger van 6000 den gewikkeld, begunstigde onze Republiek

man onder graafRoeltambeaw bj Newport op de çelegenheid der Noord-Amerikanen, om
Rhode-lsland aan wa1gestapt,en Washinyton hetJuk van Engeland teverbrjzelen.
door 16 millioen livres, door Frankrjk ge- Nadatdeonafhankeljkheidverworvenwas,
deelteljk geschonken en gedeelteljk geleend, moest men zich van haar duurzaam bezit
in staatgesteld,zjn legervoltalligtemaken verzekeren en de afzonderljke Staten,wier
en te oefenen.Het vereenigde Fransch-Am eri- gemeenschappelijkbewind,hetCongrèsjsleehts
kaansche legernoodzaakteeerstdoorgeschikte eene vergadering van afgevaardigden zonder
bewegingen Clinton te New York te bljven, wettige volmagt geweest was,door eene a1zoodat hj Cornwallis in Virginia niet te hulp gemeene constitutie t0t een verbonden Staat
k0n komen, en trok in September 1781 met vereenigen. D it was moejeljk renoeg,
een snellen marsch naarhetzuiden,veroverde want de verschillende belangen en de zelfde door Cornwallis btj Yorktown aan den zuchtige gevoelens, die reeds gedurende den
m ond der Jamesrivier opgeworpen verschan- oorlog struikelblokken waren geweest voor
singen en noodzaakte den Fngelschengeneraal de beBtuurders deden zich n0g raeer gelden

den 18den October 1781 metzjn geheele leger na den vrede,bj hetgroote geldgebrek,het
(7247 man),den geheelen krjqsvoorraad,ge- gemis van crediet,de treurige regtsbedeeling
schut en wapens zich bj capltulatieoverte en het geringe gezag van het Congrè8. Er

geven. Nu zag Engeland afvan verdere aan- W aS behoefte aan een wettig zamengesteld
vallen,enhetvrjzinnigministèrieRockingkam- centraalbewind! en het bevredigen daarvan
SAelH rsd toonde zich genegen totvredeson- wasmoejeljk ln overeenstemming te brengen
derhandelingen met de Vereenigde Staten op metdesouvereiniteitderafzonderljkeStaten.

dengrondslagderonafhankeljkheidvanlaatstgenoemden.O01tFrankrjk.datdenlzdenApril
1782 bj Dominica een grooten zeeslag verloor,Spanje,datMinorca heroverdjmaart0t
hetherkrjgen van Gibraltar vruchtelooze p0-

Toen deed Aleœander A'
lzlilfoljadludantvan
W ashington gedurendeden vrjheidsoorlog en

1id van hetW etgevendLigchaam teNew York,

hetvoorstel,deafzonderljke Staten ongerept

te laten in hunneeigenu rdigheden en regten,
gingen aangewend had, en Nederland ver- maartevensvoorallegemeenschappeljke beklaarden zich bereid.vrede te sluiten,hoewel langen eene geljkewetgeving,een algemeen

zj op geenevergoeding voorhunne aanzien- bestuuren eene geljkvormigeregtspleging ip
ljke opoFeringen konden hopen.Nadatden het leven te roepen.Met M adoon en M -r-
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ylaatBte hj zich aan hethoofd derFoedera- eene waarde van 94 millioen dollars en de
hsten enbejvexdezichjuitvceringtegevenaan
datdenkbeeld,hetwelkdoordeParticularisten
(voorstanders der volkomene zelfàtandigheid
van elken Staat) heftig bestreden werd.In
Mei 1787 kwam eindeljk te Philadelphia,
n0g steeds de zetel van hetCongrès, onder
het voorzitterschap van WanMngton eenecon-

stituérende vergadering bjeen,welke,schoon
onderveelstrjd en moeite,degrondwetder
VereenigdeStaten ontwierp.Aan deZuideljke
Staten moest men toestaan, datde slavernj
(schoon geenszins gewettigd) aldaarnietz0u
worden opgeheven en datbj hetbepalenvan
het aantal afgevaardigden naarhet Huis van
Vertegenwoordigers de slaven tep getale van

schatkistontving 13 millioen dollars.In 1802
werd Ohio als 17de Staat in de Unie opgenom on j en in 1803 voor 15millioen dollars

Louisiana van Frankrjk gekocht,zoodat de
VerernigdeStaten zich overhetgeheeleMississipl-gebied uitbreidden.De 00r10g tusschen
FrankrjkenEngelandbegunstigdedenhandel,
daar laatstgenoemd rjk de onzjdigheid van
de Unie erkende? zoodat het koloniaalverkeermetFrankrjk,Nederland en8panlenagenoeg uitsluitenddoorAmerikaanscheschepen
bevorderd werd.Toen deEngelscheregéring,

najverig op den bloei der Amerikaansche

scheepvaart, in 1805 deze bequnstiging 0phief en Amerikaansche vaartulgen alsvjan-

%d
e der aanwezigen zollden mee
atellen. Wa- deljk goed deed onderzoeken en wegnemen,
dAlgfx werd voorts t0tpresidentgekozen en

beperkte het Congrès in April 1806 den invoer van Engelsche waren en verzette zich
00k niet tegen het continentaalstelsel van
Napoleon J, maar bevalzelfs,datde havens
derUnie voor de schepen van hetovermoedig
Engeland gesloten zouden worden. Voorts
hetbestuur,de regtspleging en de volkswape- verbood het door de embargo-acte Van 22
ning,bragt orde in de staatsschuld en zorgde Decembef 1807 aan deAmerikanenallescheepvoor de schatkist door eene belasting op het vaart op vreemde landen,waardoor de koop-

aanvaardde den 30sten April 1789 zjne betrekking.Hjwerdin1792herkozenentrachtte
metbelangloozen jverde binnenlandscheeendragt te bevestigen en de verschillende partjen met elkanderte verzoenen.Hj regelde

bedrjf en op hetvermogen.Maar naarmate vaardjvlootbeveiligd,maartevensde handel

de w etgevende organisatie voortschreed,w erd aanmerkeljk benadeeld werd!terwjlde njde tegenstand der Antitoederalisten grooter, verheid zich inmiddels krachtlg ontwikkelde.

en toen deze meeren meerbjvalvonden bj DeNonintercourse-act(Actevan verkeerbelemhet volk,legde W a.
qhington na een achtjarig mering)van 1 Maart1809 slootallehavensder

b
egtuur het yresidentschap neder. In 1791 Unie voor de Fransche en Engelsche schepen
werd het distrlct Columbia in Maryland

aan- en koopwaren; maar veroorloofde wederhet
gewezen a1s de plek,YFaar de nieuwe bonds- verkeer met andere haven: behalve de Franhoofdstad W ashington z0u verrjzen.Hetge- sche en Engelsche.Denieuwe president,M abied der Unie breidde zich spoedig uit en de dison (1809- 1817), hief in 1811. na onderbevolking nam aanmerkeljk toe. In 1791 handeling met Napoleon, bovengemelde act
werden Vermont,in 1792 Kentucky,te voren voorFrankrjk op,en de gewelddadige,aaneen deel van Virginia, in 1796 Tenessee a1s matigende uitoetbning van de heerschappj
Staten opgenomen in de Unie,welke alstoen terzeedporEngelandbezorgdeaan deFranschm eer dan 4 m illioen zielen telde.In het bui- gezinde, democratische partj onder Calko%n
tenland zocht W anhington door het sluiten en Clay in het Congrès eene volkomene ze-

van handelsverdragen vriendschappeljke be- gepraal.Diepartjverlangdeeenevriendschapstrekkingen metandere Staten aan taknoopen, breuk metEngeland,daar zj na hetopnemen
zonderzich metEuroyésche aangelegenhed.
en van Louisiana als 18deu Staat in de Unie
tebemoejen.Bj hetultbarstenvandeneersten (1811)het bezetten van Spaansch Florida enj
Coalitie-oorlog tegen Frankrjk vaardiqde hj toen Engeland daartegen protesteerde, den
den 22sten April 1793 eene onzjdigheldsver- 18den Junj 1812 de oorlogsverklaring aan
klaring uit, waarover de Fransche regéring
en de Franschgezinde Foederalisten geenszins te vreden waren. Toen voorts de Unie
den 19den November 1794 een vriendschaps-

Engeland doorzette.De veroveringshongerder
overmoedige desaocraten Tverd echterdoorden
100p van dezen 00r10g (1812- 1815)geenszin:
bevredigd.DeVereenigde Staten haddengeene
v100t,welke zich m etde Engelsche k0n m e-

en handelsverdrag metEnçelandsloot,noemde
Frankrjk diteene schennlsderonzjdigheid, ten.Hunne t0tkapersuitgeruste koopvaardjhitste door zjne agenten het volk 04 tegen schepen namen wel is waar 1400 Engelsche
W aùéngton en brak eindeljk alle dlploma- prjzen, maar de Engelschen handhaafden
tieke betrekkingen met de Unie af, zoodat hunne heerschappj ter zee,entoen hetC0nhet uitbarsten van een 00r10g in 1800 ter
naauwernood door een nieuw handelsverdrag
verhinderd Nverd. In 1797 was weder een
Foederalist,John 2:- :,die zich gedurende

den bevrjdingsoorlog door zjne geschriften
onderscheiden had,totpresidentgekozen,terwjl het viee.presidentschap was opgedragen
aan den Antifoederalist ThomanJe#l.
qol,die
van 1801t0t1809hetpresidentgchapbekleedde.
In laatstgemeldJM rwashetaantalinwoners
reel t0t 5320000 geklommen;deuitvoerhM

gyès den 3lsten Maart 1814 de Embargo-en
Nonintercourse-act ophief, om nieuwen bloei

te bezorgen aan den handel,blokkeerden zj

al de Amerikaansche havens.Onderscheidene
ondernemingen der Amerikanen terverovering
van Canada leden sehipbreuk en eindigden in
Deeember 1813 met de verovering van het
fort Niagara, den sleutel tot de Staten der
Unie, door de Engelschen, die in 1814 een
gedeelte van Maine in bezit namen, met
14000 man een invaldeden in den StatNew
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York,den25stenJulj bj denwatervalvande in werkeljkheid overgegaan op deafgevaarNiagaraeenebelangrjke overwinningbehaal- digden naar hetCongrès.Door nieuwe k010den en den 24sten Augustusna eenezegepraal nisatie en doorhetopenen van talrjkeonuitbj Bladensburg t0tWashington doordrongen, putteljke bronnen voor welvaarten rjkdom
waarzj hetcapitool,hetpaleisvan denPre- en door de ontwikkeling der binnenlandsche
Bident,de tuighuizen en werven en alle open- njverheid ontstond in de noordeljke Staten
bare eigendommen vernielden. W é1 gelukte eene aanzienljke kla8se van handels-en njhet Jaoknon, den Engelschen, die den 13den
December 1814 met 15000 man in New.orleans geland waren, op den 8sten Januarj
1815 eene beslissende nederlaag t0e te brengen, taaar inmiddels was reeds den 14den
Ilecenzber 1814 te Gent door tusschenkomst

verheidsmannen en geleerden,die zich verhief
boven het gros der bevolking,datintusschen

geljkheid van staatkundigeregten verlangde.
Geheelandersontwikkelden zich dezuideljke

Staten. Hier veroorzaakte de ruwe en dure
arbeid der slaven, dat men er zich enkel
van Rusland een vrede geslotcn,waarbjbeide m etde cultuur van grondstolen opuitgebreide
partjen hare veroveringen teruggaven en de plantages bezig hield, zoodat het kapitaal
Amerikanen den strjd overden regel:rvrj er in een gel'ing aantal handen was en er
Bchip, vrj goed''lieten varen,terwjlzj te- naast eene slavenbevolking van 11/gmillioen
vens de verpligting op zich nam en,den Ne- en naastderjke rrondbezi
tters slechts eene
geringe en behoeftlge middenklasse bestond,
gerhandelzooveelmogeljk afte schaFen.
De oorlog herstelde de eendragt der natie die te vergeefs welvaartenontwikkelingzocht

en maakte tjdeljk een einde aan departj- in den kleinhandelenhetambacht.StoFeljke
twisten.Het grondgebied van den Staat werd en geesteljke belangen w aren in hetzuiden

gedurig grooter:in 1816 voegde zich lndiana geheelandersdaninhetnoorden,enhetzuiden
a1s 19de, in 1817 M ississippi a1s 20ste, in ergerde zich aan den verbazenden vooruitgang
1818 Illinois als zlste,in 1819 Alabama als van die Staten,welke geeneslavernjveroorQzste,en in 1820 Mainea1s23steStaatbj de loofden.Volgens den censusvan 1820 behoorUnie.In 1819 stond Spanjetegen eenescha- den van de 223 vertegenwoordigers slechts
devergoeding van 5 millioen dollars de beide 90 t0tde zuideljke Staten.Opdat00k in den
Florida's af, die in 1822 in de Unie w erden Senaat de Slavenstaten niet in de minderheid
ingeljfd.Volgensdencensusvan 1820 waren zouden komen,drongen deze aan op de aaner 9625000 inwoners, terwjl het getal van neming van nieuwe Slavenstaten en bestreden

deze 10jaarte voren naauweljks71/44emilli- de ovexige Staten. Deze strjd werd vooral
0en beliep.Handelennjverheidontwikkelden met hevigheid gevoerd in 1819-1821bj de
zich metkrachtenbereiktenzulkeenehoogte)
dat de uitgaven van het Uentraal Bestuur
daardoor volkomen gedekt waren, weshalve
men de binnenlandsche regten en belastingen
k0n afschaFen. svegen en kanalen werden
aangelegd, 0M3 het binnenlandsch verkeer te
bevorderen en de oostkust m et de westkust
in verband te brengen.H0e hoog het gevoel

behandeling van de Opneming van Maine en
Missouri, totdat men de bepaling vaststelde,
dat in het noorden van 36*30'N.B.de sla-

w as? bew ees in 1824 de verklaring van den

ren invloed op den onkundigen volk8hoop

v
ernj verboden,maarten zuiden daarvan 4eoorloofd zou wezen. Tevens zocht de arlstocratie van het zuiden zich door andere
m iddelen van haar overwigt te verzekeren.

Zj begunstigde nameljk! daar haar gezag
van magt bj de Unie,alsde aanzienltjkste door de gerinqe bevolklng der behoeftige
Staat der Nieuwe W ereld1die zich door den kl
asse in haarelgen land nietbedreijd werd,
afval der Spaansche koloniën en door de de afschaëng van den census en de lnvoering
scheiding van Braziiië van Portugalnagenoeg van hetalgemeen st
emrertin de Noordeljke
geheel van Europa had losgerukt,geklomm en Staten.Volgens haar inzlgt kon zj door hapresldent Monroe (leer van M onroe),die van hare heerschzuchtige bedoelingen bereiken,en
1817- 1825 den presidentszetel bekleedde, reeds de keuze van den President in 1824
nameljk dat geene Eurokésche Mogendheid bewees,datde staatvan zaken aanmerkeljk

bevoeqd was,hare kolonlën in Amerikauit veranderd was.De candidaatderafgevaardiqte brelden,er nieuwe te stichten of'zich met den naar het Congrès, de staatssecretarls
de binnenlandsche aangelegenheden der Ame- Qtdno'
y Htb-.
v,verkreeg ternaauwernood de
rikaansche Staten te beraoejen.
Inmiddels evenwel hadden de binnenlandsche zaken en partjverhoudingen in Amerika
eene belangrjke wjziging ondergaan.T0tnu

meerderheid f
lerstemmen,zoodathj doorde
beslissing van het Congrès zjn ambt aanvaardde;de candidaatder Zuideljken,generaalJaekson,hadbjnadeoverwinningbehaald.

t0e haddegezetenmiddenstanddevoornaamste A dams regeerde volgens de beginselen van
r0l vervuld in den Staat. De hoogf, staats- zjnevoorganger:;slechtspoogdehjdoorhet
ambten waren steedstoegekend aan hen,die nieuw e tarief van inkomende regten van 1
in deBtaatsdienstbljken haddengegeven van September 1828 meer bescherming te verlee-

bekwaamheid en eerljkheid.De staatssecreta- nenaan dentverheidderNoordeljke Staten.
risgen waren meestaltûtpresidenten gekozen , Aanhoudend moest hj strjd voeren tegen
en deze waren een dubbelen ambtstjd aan eene stelselmatige en verbitterde oppositie in
het bewind gebleven. Het staatskundig kies- het Conqrès.Men maakt
e hem verdachtals
regt was in de afzonderljke Staten aan een Foedera11st,en in deZuideljkeStatendrong
zeker eigendom en aan andere voorwaarden men met jver aan op het pnulliqcatieregt'',
verknoeht,en de benoeming van eenpresident nameljk hd regtvan elken Stut,de besluiXIV.
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ten der Centrale regéring nietig te verklaren. zopdat00k deStaatsdeposito'sverdwenen.NietBj de Presidentskeuze van 1828 zegepraalde tem in werd in 1836 de democraatnan ./1::.

dan 00k devereenigde oppositieglansrjk op gekozen, nadat hj aan departj derslaven-

de dynastie der staatssecretarissen.Met 1;8 houders de verzekering gegeven had, dat
tegen 83 stemmen werd generaal Jaekson elke poging van het Congrès, om hem in
t0tpresidentbenoemd en aanvaardde den 4den zjne waardigheid tegen deslavernj tedoen
Maart 1829 zjn ambt,hetwelk hj,in 1832 optreden, door hem Z0u 'iorden verjdeld.
nogmaalsgekozen)t0t1837bekleedde.Jaekson, Verkeerde speculatiën en overdreven aanleg
een uitstekend generaalen een man van eer, van pl
antages, vergezeld van eene groote
voegde zich aanvankeljk naarde eischen der overproductle van katoen deden eene n00dpartj, aan welke'hj zjne waardiçheid ver- lottige geldcrisis ontstaan,welke hetaanzien
schuldigd was.Daarin voerden de arlstocraten der democrati
sche jartj vernietigde,zonder
van hetZuiden,die zichdemocraten noemden, echter aan de W hlgs de overhand te bezorhet hoogste woord. Hunne bondgenooten in gen.Bj de nieuwePresidentskeuzeheerschte

hetNoorden,drjversdervolksmassa,werden dientengevolge z00 groote.verwarring? dat
met staatsambten beloond. De belangen van de candidaat der 55higs! Henry O!cy, ter
hetNoorden werden door den nieuwen Presi- zjde geschoven en een nleuweling,generaal
crrïq
spl, zonder eenig programma
dentmetjver bestreden en die der Slaven- Henry A'
staten voorgestaan.De tegenstand,dien desla- t0t candidaat der W higs geproclameerd en

vernj uiteenChristeljk,zedeljkenstaathuis- t0t president, - vogrts John Tyler t0tvicehoudkundig oogpuntintoenemendematevond, president gekozen werd. Harrison overleed
werdzooveelmogeljkt0tzwjgengebragt.lcck- eenemaand na hetaanvaarden van zjn ambt
&on ontzag zich niet,den QdenDecember1835 (4 April 1841) en werd door Tyler vervangen.
eene w etvoortestellen tegen deverspreiding Hoewel door de W higs gekozen,kwam hj
van geschriften,diedehartstogten derslavenin weldra metdezein botsing,doordien hj zjn
beweging konden brengen, en tegen verzen- DVeto''uitsprak tegen de herstelling der Nading Van zulke drukwerken over de post. tionale bank,terwjlhj zich bj de demoDoorzjninvloednamhetCongrèsdenzsstenMei cratie voegde, welke in het Congrès over
1836 het besluit, alle verzoekschriften en

twee derden der stemmen beschikken kon.

voorstellen betrekkeljk deslavernj terzjde De fnanciéle toestand Tverd daardoor niet
teleggen.Toen Zuid-carolina zich verstoutte, verbeterd;er was eenxte kortvan 16 millioen
de tariefwet van 1828 nietig te verklaren, dollars,terwjlhetbleek,dat2600000 dollars
bejverde zich Jaekson in 1833,hetCongrès door ambtenaren waren verduisterd. Onder-

scheidene Staten namen hunne toevl
uqttot
verwerping derschulden a1slaatste redmlddel.
Daarent
e
gen
bejverde zich Tyler,deninvloed
*@
Van Zpne nieuwe vrienden, van de Slavens
t
a
t
en,
door
ver
meerdering van dezeduurzaam
gedoogdg het,datsommlge ZuideljkeStaten,
zooals Georgia, Alabama en Floridat om te maken, daar zj welis waar in 1835 Arnieuw e gronden voor hun 1*oofbouw te ver- kansas gewonnen hadden, maar ook de op-

t
0t een gewjzigd tarief te bewegen, waardoor onderscheldene goederen lager belast
A7erden, terwjlhettevens eenegeleideljke
verlaging der i
nvoerreqten voorschreef.Hj

krjgen,de Indianen,hoeweldoor Bondsver- neming van den nieuwen vrjenStaatMichigan
dragen beveiligd, uithun gebied verdreven hadden m oeten toestaan. In het begin van
en de Unie ln den veellarigen Seminolen- 18.15 verkreeg hj Van het Congrès de ver-

oorlog wikkelden. Toen de Bank der Ver- gunning t0thetopnemen van Florida en Iowa
eenigde Staten weigerde,de aanstelling harer als zelfstandige Staten in de U nie en tot in-

ambtenaren afhankeljk te maken van eene ljving van het van Mexico zich losrukkend
bovendrjvendepartj,verklaarden Jaekron en Texas, w elke voor het Zuiden van groot bezjne aanhangers 4en 00r10g aan deze instel- lang, m aar van het standpunt van volkerenling,die uitmuntend bestuurd werd en groote regt moejeljk te verdedigen was.Denieuwe
zaken deed,maar als de steunpilaar van den

president James T0!à, die den 4den Maart

handel en het verkeer van het bloejende 1845 Tyler opvolgde, moest dan o0k in de
Noorden door de slavenhouders werd veraf- eersteplaatazorgen voorhetbezitvan Texas.
schuwd. De oude gematigde democratie in In Julj zond hj reedseen klein legeronder
het Congrès,welke zich onder Clay en W eb- generaal Tayloe derwaarts, om hetland t0t
dfer t0t de partj derWhigsvereenigd had, aan de Ri0 Grande te bezetten,en den 29sten
bood ychter een krachtigen tegenstand.Het December 1845 bekrachtigde het Congrès de
Congre
's stond t0e,dat de Bank in 1832 haar opneming van Texas als Staat in de Unie.
privilegie vernieuwde, maar Jaekson gprak Mexico verklaarde wel isw= raanstondsden
daarover zjn pveto''uiten verordende,ter- oorlog, màar binnenlandsche verdeeldheden
wjlhj zich na zjnenieuwe verkiezing pals verlamden zjne kracht.Taylorrukte overde
uitverkorene des volks alleen aan ditlaatste Rio Grande in het gebied van Mexico en be-

verantwoordeljk''verklaarde,dat de staats- haaldein September 1846 de overwinning bj
deposito'saanparticuliere banlten zouden wor- Monterey en den 22sten en 23sten Februarj
den toevertrouwd en verkreeg in 1836 o0k in 1847 bj Buëna Vista. Tegeljkertjd namen

het Huis van Vertegenwoordigers de afstem- Amerikaansche troepen Nieuw-Mexico en Caming van het privilegiederBank.Hetgevolg lifornië in bezit. De 00rl0g werd voorts bevan de opheëng der Nationale bank was in slist door het leger van generaal Saottj die
$837 de va1van talrjkeparticulierebanken, den 9den Maart 1847 te Veracruz M n land
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shpte en na nnderscheidene overwinningen
den 14den September zjn intogthield in de
vjandeljke hoofdstad. Den Qden Februarj
1848 kwam de Vrede van Guadalupe-Hidalgo
t0t stand,waarbj Mexico Texas t0t aan de
Ri0 Grande, Nieuw Mexico en Californië,
dit laatste tegen eene schadelooBstelling van
15 millioen dollars, aan de Unie afstond.
Het gebied van deze strekte zich nu uitvan
den Atlantischen Oceaan t0t aan de Stille
Zee.In Maart 1849 werd generaal Taylor als
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werden door de regéring der Unie ondersteund. Tegen deze aanmatigende,overmoe-

digestaatkundederbovendrjvendepartjkwam
eindeljk hetNoorden in verzet.Dnizenden,
vooral uit de Nieuw-Engeland-staten, verhuisden naar Kansas en verjdelden er de
w erking van de .
bill van 31 Mei 1854,z00dat dit territorium voor den vrjen arbeid
behouden bleef. De oude W higs, de Freesoilers en een gedeeltedernoordeljkedemocraten', die uit de Nebraskabill gezien had-

candidaat derW higpartj president,maarover- den, h0e men misbruik wilde maken van
leed reeds den 9den Julj 1850 en zag zich hunne Btaatkundige verblinding, vormden

opgevolgd door den vicepresident M illard onder de leiding van Sumner en Stevenseene
M llmorej die, hoewel t0t de W higs behoo- nieuwe rRepublikeinsche partj'', die bj de
rende, door zjne zwakheid een werktuig presidentskeuze van 1856 kolonel Fremont

werd der democratische partj en deze aanmoedigdet0teen hoofdtreFen tegen devjandenderslavernj (abolitionistenen freesoilers),
diein de NoordeljkeStaten eeneaanzienljke
partj vormden.De snellevermeerdering der

kandidaatstelde en hem bjnadeoverwinning

deed behalen op James WlcAllc.,den candldaat der democraten. Laatstgenoemde aanvaardde zjn ambt op den 4den Maart1857
en begunstigde onverholen de bedoelingen

bevolking in het bovenste gedeelte van het van deaanvoerdersderzuideljke.aristocratie,
stroomgebied der Mississippi, waardoor in Jeforson .
DJrï,
ç en Aleœander t
g/ezFzdp.
ç,om
1848 weder een vrjeStaat(W isconsin)was het Noorden aan hun wilte onderwerpen of
de
Uni
e
t
e
ve
r
ni
e
t
i
ge
n.
Eene
gewel
di
ge
botontstaan,maakte nameljk de slavenhouders

bezorgd,dat zj de meerderheid zouden ver- sing scheen onvermfldeljk.Depogingt0t0pliezen. Toen voorts in 1850 Calitornië,waar stand van den jverigen abolitionistBrownte
de goudkoorts de bevolking met eene ver- Harpersferry in Virginia (October1859)ein-

bazende snelheid had doen klimmen, in de digde met zjne teregtstell
ing aan # galg.
Unie verlangde te worden opgenomen,deden Toen door de opneming van Minnesota en
de slavenhoudershetvoorstel,datelkenieuwe Oregon het aantal vrje Staten weder was
Stapt zelf over het behoud of de afschaëng toegenomen, zochten de slavenhouders door
derslavernj zou beslissen en dreigden,dat de Lecomptonbill,welke hetCongrèst0t eene
zj,z00 zulksnietwerd toegestaan,deUnie tusschenkomst in Kansas ter gunste der sla-

zouden verlaten.De W higparttj durfde den vernj magtigde,a'
an dien Staatdezengruwel
toegeworpen handschoen nietoprapen en haar op te dringen.Deze billechter veroorzaakte
leider Henry Clay zocht de 0née
'nigheid uit verdeeldheid in de democratische partj ten
den weg te ruimen,zoodat den Tden 8eptem- tjde der voorbereidselen voor d.e nieuwe
ber 1850 een compromist0tstand kwam ,v01- presidentskeuze, daar Douglas, de invloed-

gens hetwelk Californië als een vrje Staat rjkste leider der democratiein hetnoorden,
opgenomen en de slavenhandelin het Bondsdistriet Columbia verboden1maar aan de territoriën Utah en Nieuw-Mexico de beslissing
over hetalofnietgeoorloofdevan hethouden

deze billals ongrondwettig bestreed.Nu werden ertweedemocratische candidaten gesteld,
Breekinridye en Douglas,enhetgevolghiervan

was,dat bj de keusvan 6 November1860

van slaven vergund zou worden,terwjleene de republikeinsche eandidaat A brakam D neoln

hateljke wet werd uitgevaardigd,welke de de overwinning behaalde.
uitlevering voorschreef van slaven, die de
Deze nederlaag w as door de democraten
wdk genomen hadden naar de vrje Mtaten. niet verwacht, m aar vond hen toch niet0n-

Op Fillmore volgde den 4den Maart 1853 voorbereid. Floyd, de minister van O0r10g,
Franklin Pieree, een blind aanhanger der had in den l00p van hetJaar 1860 bjna alle
zuideljke aristocratie,welke nu hare voor- wapens en geschutnaar de arsenalen van het
nemens,uitbreiding van het gebied voor den zuiden gezonden,en Toueey,de minqister van
katoenbouw en arbeid van slaven,metkracht Marine,de v100t naardemeestverwijderde
doorzette. Zelfs n0g in 1853 bragtde voor- stations doen vertrekken. Reeds den Qosten
naam ste leider der democratiey Douglas, in December 1860 rukte Zuid-carolina zich l0s
het Congrès eene billter tafel,vnlgenswelke van den Bond en maakte zich meestervan
de gewesten Nebraska en Kansas in territo- de tuighuizen en forten der Unie, behalve
riën zouden worden herschapen en de k010- van het fortSumter.Hetvoorbeeld van dien
niBten (nquatters)overdeslavernjzoudenbe- Staat Tverd gevolgd door Mississippi,Florida,
slissen, hoew eldie beide landen ten noorden Alabama,Geprgia,Louisiana,Texas,Virginia
van 36050' gelegen waren.De Nebraska-en en Arkansas, en eindeljk o0k doorNoordKansas-bill werd dan o0k den 3lsten Mei Carolina (21 Mei 1861).Deregéring begun185: door het Congrès aangenomen. O0k stigde den opstand,Ja, de meesteministerg
maakte men plannen t0t hetverkrjgen van legden hunne portefeuilles neder,omdat Bw
Cuba en een gedeelte van Midden-Amerika, Aanan zich nietaan dezjdederZuideljken
pm alzoo het aantal der Slaven Staten te wilde scharen.Een vredescongrès, den 4den

vermeerderen;onderscheidenevrjbuiterstogten Februarj 1861 te W ashington zamengekonM r die landen,welkeechterallemislukln, men, ging onverrigter zake uitéén. De af13*
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vallige Staten rekenden te veel op hunne
staatkundige en militaire overmagt op het
vredelievende en ongewapende Noorden, 0m
eenige toegevendheid te betoonen.Reeds den

dienstpligtigen een uitstekend veldleger te
vormen. Inmiddels werden dpor eene met
spoed gebouwde oorlogsvloot de havens der

Zuideljken geblokkeerd en sommige zelfs
6den Februarj kwam een Congrès derZuide- bezet. Toch gelukte het aan de Geconfedere
ljke Staten te Montgomery bjêén,ontwierp erden vaak genoeg,de blokkade te breken
eene nieuwe grondwet voor eene oconfede- en zich krjgsbehoeften uithetbuitenlandte
ratie'',waarvanslavernjdenhoeksteenvormde, verschafen terwjl kruisers, gedeelteljk in
e
n koos J@erson Dlri.
:t0tpresidenten Ste- Engeland uitgerust,hetwelk uitnajverjegens
p/ldw.: tot vicepresident. De verklaring van het Noorden de Zuideljken begunstigde,inDneoln bj zjn optreden (4 Maart1861),dat zonderheid pde Alabama''1gevoelige verliezen
hj zich metde aangelegenheden derSlaven- toebragten aandeAmerikaanschekoopvaardjstaten niet wilde bemoejen,verlooz onder vloot.ln 1861geluktehet,vooraldoorhetdapper

z
ulke omstandiqheden alle kracht, en toen gedrag van generaal k%igel,Missouri vopr de
den lzden Apml Beauregard, generaal der Unie te behouden. Tltomau en Grantontruk-

Zuideljken)hetfortSumterbombardeerdeen ten inFebruarj 1862aandeGeconfedereerden
de bezetting,welketrouw bleefaan de Unie, 00k Kentucky en Tenessee en trok langs de
t0t capittllatie noodzaakte, was de 00r10g Mississippi benedenwaarts, terwjl admiraal
I'
arragut in Aprilden mond van deze rivier
verklaard.
DaardeZuideljke Staten bestuurd werden met zjne vlootforceerde,New Orleansdoor
door eene ontwikkelde aristocratie, en de generaal Bwtler deed bezetten en stroomopbekwaamste oëcieren van leger en vloot, waartsin hetbinnenlanddoordrong.Destrjd
zooals Lee, Jaekson enz., zich aan hunne bepaalde zich hier in hetwesten t0thetdoor
zjde schaarden,omdatzj uithetZuiden af- deConfedereerdenaanzienljkversterkteVickskomstig waren,bevonden zj zich aanvanke- burg, hetwelk na eene langdurige belegering
ljk in veelgunstigertoestanddan deNoorde- den 4denJulj 1863doorGrantveroverdwerd.
ljke.Debevolkingvandeze(metuitzondering Thanswasdebelangrjkeriviermethaargevan die derqrensstaten Maryland,Kentucky, bied geheelin handen der Unie,waardoorde
Tenessee, Mlssouri enz.)was metgeestdrift ZuideljkeStatenafkesneden blevenvanTexas
bezield voor het handhaven der Unie.Toen en Arkansas. Minder voorspoedig oorloogde
Lincoln den 15den April 75000 vrjwilligers de Unie in Virginia.Hier opende M a0 Clellan
onder dewapensriep,stonden dezeaanstonds den strjd in Maart1862 en deedde troepen
in degelederen,maarkrjgstuchten oefening der Unie van verschillendekanten naarRichontbraken.D e troepen w erden door de afzon- mond oprukken.Talrtike bloedige gevechten,.
derljkeStaten.die 00k deoëcierenbenoem. zooalsde zevendaagscheslagaan Chikahominy
den, ten behoorljken tt
ld opyeleverd. Het (26Junj t0t2Julj),blevenonbeslist.Halleek,
opperbevel, eerst aan den belaarden k%cott den llden Julj t0tgeneralissimus benoemd,
toevertrouwd,wasafhankeljk van hetminis- stelde nu het beveloverhetleger in Virginia
térie. D e uitrusting, oefening en verpleging in handen van generaal Pope, die echter in
der Noordeljke troepen verbeterden echter den tw eeden slag van Bull-Run de nederlaag
langzamerhand;de verpleging was,w egensde leed en naar W ashingtonteryggeworpenwerd.
grooteuitgestrektheidvanhetgrondgebiedbj de De opperbevelhebber der Geconfedereerden,
geringe bevolking op het tooneeldesoorlogsj Lee, deed daarop een inval in Maryland en
gebonden aan debeschikkingoverwaterw egen. Pennsylvanië, trok den 4den September over
en spoorwegen. Geen wonderalz00,dat het de Potomac,veroverdeden14denHarpersferry,

Noorden in weerwilvan zjn talrjk leger in maar werd den 17den bj Antietam doorM ac
den beginne met tegenspoeden te worstelen Clellan, inmiddels weder aan het hoofd van
had. Het werd echter niet moedeloos, ver- het leger geplaatst, overwonnen en tot den
hoogde van Jaar t0t Jaar zijne inspanning, terugtogt naar Virginia genoodzaakt. Daar
vooralin betleverenengebruikenvanoorlogs- Mae Olellangeenszinszoodanig gebruik maakte

middelen,waarbj hetdoo1*devindingrjkheid van zjne zegepraal,als de.regéring te W aen den'ondernemingsgeest zjner zonen ge- shington verlangde, werd hj den l7denN0holpen werd,terwjlheteindeljk veldheeren vember voor de tweede maal afgezet.Zjn
aan het hoofd zag, w elke zich met die van
het Zuiden konden meten, - . en dit alles
bezorgde aan het Noûrden eene beslissende
zegepraal.

opvolger BnrnsLde trok op tegen Richmond,

maarIeed den 13denDecemberbj Fredericksburg eene gevoelige nederlaag,weshalve hj
terstand vervangen werd door Booker, die

Bj heteersteoprukken vandetroepender den veldtogt in 1863 opende met in April

Unie onder Ma0 Dowelltegen de Geconfede- over de Rapidan te trekken,maar den zden

reerden bj Manassas-lunction.tusschen W a- Mei bj Chancellorsville wegens zjne onbeshington en Richmond,de hoofdstad der Con- kwaamheid het onderspit moest delven voor
federatie, leden eerstgemelden bj Bull-Rlln L6e.Deze gebruikte zjne zegepraalt0teen
den 21sten Julj 1861 eene volkomene neder- tweeden invalin M aryland en Pennsylvanië,
laag.GeneraalMac Clellan,daarnatotopper- doch deze eindigde op dergeljke wjze a1s de
bevelhebber benoemd, betrok metzjn leger eerste. Lee werd den zden en 3den Julj in

een kamp aan dePotomactegenoverW ashing- een der bloedigste veldslagen van den geheet0n en besteedde den herfst en den winter lenoorlog bjGettysburgdoorgeneraalMeade,
Mn de taak,uitde talrjkevrjwilligersen inmiddels t0topperbevelhebbervan detroepen
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der Unie benoemd, over de Potomac teruggeworpen.Deze veldslag,in verband met de
verovering van Vicksburgy vormde het keerpuntvan den oorlog.In weerwilvan de dapperheid hunnertroepen,van de bekwaamheid
hunner M nvoerders en van onderscheidene
schitterende overwinningen, - in w eerw il
van de opoFering en de geestkracht deraris-

nam ,

plannen gchipbreuk ljden.Zijhadden gefaald
in demeening,datzj doorhetbezetten van
de hoofdstad derUnieenvanderjkeNoordoosteljke Staten het Nogrdent0ttoegevend-

nietmeerdan 60000 man onderzjnebevelen
had,bj Petersburg en Richmond.Den 3den

waar hj in December binnentrok en
stand bragt.ln Januarj 1865 rukte Merman

de gemeenschap met de vloot der Unie t0t
van Savannah noordwaarta, trok door Zuiden Noord-carolina,vereenigde zich den Qzsten

Maartbj Goldsborômeteen anderlegerder

Unie,datonderM o
jeld uitW ilmington na-

derde, en voltooide tegen het einde van
tocraten, zagen de Zuideljke Staten hunne Maart de volkomene insluiting van Lee,die

April trokken de troepen der Unie binnen
Petersburg en Richmond, en den 9den April

legde Lee bj Appomatox-courthouse vool'
zj in hetwesten onherstelbareverliezen ge- Grant en den lTden April Ja nnton met het
leden.Hunnekrachten enhulpmiddelen bleken overschot van het leger der Geconfedereerden
gering te wezen naast die van het Noorden, bj Raleigh voor M erman de wapensneder.
dattelkenjaregrooterenergiein hetopenen Daardoor nam de burgeroorlog na een tjdzjneronuitputteljkehulpbronnenontwikkelde. perk van vierjaren een einde.Hjhad aan
Reeds in hetJaar 1863 openbaarde zich bj beidezjden omstreekseen halfmillioen mende Geconfedereerden een groot gebrek aan schen weggerukt en de Unie met een gchulgeld en strjdkrachten,terwjl de hoop op denlast van 3 milliarden dollars bez#iaard,
de zegepraal bj den dag verminderde. De m aar het bestaan der groote Unie bleef geeensgezinde kracht der Noordeljke Staten handhaafd.
nam t0e metde oFers,die de ooxlogvorderde,
Temiddenvan dejubelkreten deroverwinen hetdoelva'
n deze wasnudeverwjdering ning werd Lincoln den 14den April1865inden
van den twistappel, van de slavernj, en sehouwburg te W ashington door 6en dweepheid zouden kunnen dwingen,en zelfshadden

zieken aanhanger der Geconfedereerden,den
tooneelspeler J. W .W0pfA,doodgeschoten en
de staatssecretaris Seward door Lewis Payne
zwaar gewond. Deze gruweldaden bragten
ten op den lstenJanuarj vrj verklaarde.Btj we1is waar geene stoornisin hetbestuur der
de nieuwe presidentskeuze in 1864 behaalde Unie,daar de vice-president Andrew JbFzpdps
zàincoln eene glansrjke overwinning op den de teugels van het bewind in handen nam ,
candidaat der vriendep van het Zuiden en m aar waren toch noodlottig voor de thans
der tegenstanders Van den 001'
l0g, op xvcc zo0 noodige bevrediging der verschillende
Clellan. Met de waardigheid van vice-presi- partjen.Johnston koesterde teregt hetvoordent werd Andrew JbA.:OA? bekleed', omdat nem en, het onderworpen Zuiden, door den
eene volkom ene onderwerping der wederspannigen. Door D neoln werd den 22sten
September 1862 eene proclamatie uitgevaardigd, die alle slaven in de oproerige gewes-

hj als gpuverneurvan Tennesseebj hetbe- oorlog en de opheëng derslavernjvernederd

gin van den oorlog zich metkrachttegen de en verarmd, door verzoenende zachtheid t0t
opstandelingen had verzet. Het was dus ze- rust te brengen en voor eene vreedzame verker genoeg,dat het Noorden in den strjd bindtenis met het Noorden te stemmen.Hj
z0u zegepralen,hoewelhet n0g lang duurde, versaeerderde eehterhetwantrouwen,hetwelk
vöördat het leger der Geconfedereerden ge- de republikeinsche m aerderheid van het Conheelen aloverwonnen was.Grant,den lzden grès tegen hem ,den voormaligen democraat,
M aart1864 t0tgeneralissim us benoem d,rukte koesterde, door de onhandige en barsche
in M eivoorwaarts naar Richmond,w erd w el wjze, waarop hj het Congrès belegende,

is waar den 5den Mei bt
j W ilderness door daar hj nietalleen degebruikeljkevormen

Lee geslagen, maar opellde zieh door de ge- verw aarloosde, m aar 00k erkende regten
vechten bj Spottsylvania (10- 17 Mei) den schond, en prikkelde hierdoor de Republiverderen w eg naar het Zuiden,trok over de keinsche partj toteenzjdige, partjdige en
Chikahominy en berende in Junj Petersburg. harde besluiten tegen de bedwongen afvalliDe bestorming m islukte en Grantsloeg vöör gen.Daardoor werd het werk des vredesniet
die stad een regelmatig beleg.Onder aanhou- weinig bemoejeljkt en vertraagd endeonrust

dende,bloedige worstelinyen geluktehethem in hetZuiden n0ggeruimentjdbestendigd,ter-

eindeljk in den herfst, ln vereeniging met wj1hetNoordennaheteindigen van den strjd
Sheridan, die er in bet Shenandoa-dalope- aanstonds tot zjnerustige bezigheden terugreerde,doorde verdedigende stelling van Lee keerdeendewelvaartopnieuw deedbloejen.
bj Richmond heen tebreken en zich op den Volgens Joknson moesten de Zuideljke Staregter oever van de Jamesrivier staande te ten,onder voorwaarde dat zj zich van alle
houden.Het leger der Geconfedereerden werd zelfstandigebemoejinren onthouden en deaftevens uit hetZuiden bedreigd door M ermant schaëng der slavernj erkennen zouden,terden bekwaamsten veldheer der Noordelj- stond hunne vroegere regten hernemen,z00kenjdie,in Februarj 1864uitChattanooga dat hunne afgevaardigden onverwjld hunne
opgebroken,onder gedurige gevechten in Ge- werkzaamheden konden hervatten in hetC0no
rgia doordrong,in September Atlanta be- grès. De Republikeinen echter kwamen daarrelkte en vandaar een stouten togt naar Sa- tegen in verzet en drongen aan op de voorvannah aan den Atlantischen-oceaan onder- waarde, dat de deelnemers in den opstand
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Grondwet.Dit ligchaam veroordeelde Joknson
vertegenwoordigers uit het Zuiden naar het den 16den Mei, doch met35 tegen 19 stempaald en dus aan- men; daar alzoo het vereischte tweederde
Mntalstemgereytigden be
merkeljk vermlnderd zouden worden1 en, der stemmen ontbrakrmoeBtmen deaanklagt
toen de Presidentdaartegen zjn pveto,uit- laten varen.Intusschen was der01vanJoânnon
sprak, dat allen, die in de Vereenigde Sta- weldra uitgespeeld. In den zomer van 1868
ten geboren of genaturaliseerd waren, het proclameerdede Republikeinschepartj k ant
volle burgerregt zouden hebben, alzoo 00k t0t haren candidaat voorhet presidentsçhap;
de voormalige slaven. O0k hiertegen kwam deze behaalde in Novembereene schitterende
Johnson in verzet,poogde eene nieuwe partj overwinning op den candidaatder Demncrate vormen,do Nationaal-unionistische,welke ten Rqratio Se-g-plr,en Johnson verliet den
de ondeelbaarheid der Unie voorstond,maar 4den Maart1869 hetW itte Huis te W ashingtevens de geljkheid derafzonderljkeStaten t0n, methpon en spotbeladen en zelfs door
en hun regt,om ,evenals andere binnenland- zt
inlvrienden verworpen.
scheaangelegenheden,00khetkiesregtzelfstanGrant aanvaardde het bewind ondergundig teregelen.Hj volbragtzelfsin hetvoor- stige omstandigheden. De Unie was in het
Van het stemregt verstpken en het aantal

Jaarvan 1866 een togt door onderscheidene
Staten,lietzich in zjnetoespraken t0thartstogteljke aanvallen tegen het Congrès vervoeren en gafaaleiding t0t walgeljke t00neelen.Zulk eene handelwjzebenadeeldehet

buitenland erkend als de eerste mogendhei;
van Amerika en zag van Jaar t0tJ
'aarhare

kracht vermeerderd.Terstond na heteindigen
van den burgeroorlog had de Unie Frank-

rjkgenoodzaakt,zjnetroepenuitMexieotever-

aanzien van Johnson en spoorde de meerder- wjderen, den val van het aldaar gestichte
heid van het Congrès aan, om met kracht Keizerrjk bespoedigd en dehersenschim van
en Latjnschen Statenbond in Amerika vertegenhem op te treden,weshalvede geheele e
wlntervan 1866 0g 1867onderhateljkepar- nietigd.Den 3ostenMaart1867verkreegzjd00r
tjtwisten voorbjglng, totdat in Februarj een verdrag metRusland voor7200000 dollarB
1867 de beide Huizen eene reconstructiebill hetgrondgebiedvanditRjkinAmerikajdatals
aannamen,waardoor hetZuiden in vjfmili- territorium Alaska indeUniewerdopgenomen.
taire districten verdeeld en aan de komman- De verdere plannen van Deward en Grant
danten eene buitengewone volmast verleend t0t het verwerven van de Deensche Antillen

werd,terwjldevernieuwdeopnemlngderver- en Santo Domingowerden verjdelddoortustegenwoordigers in het Congrès afhankeljk schenkomstvan den Senaat,waar Sumnerhet
w erd gesteld van de grondwettige vaststelling

voorzitterschap bekleedde in het Comité voor

van volkomene geljkheid van burgerljke en Buitenlandsche Zaken.Uitbeginselbemoeiden
staatkundigeregtenvoorallen,0okvoordeNe- dç Vereenigde Staten yich nietmetde Euro'che aangelegenheden en proclameerden in
gers.Johnson deed 00k nu weder zjn pveto'' pes
hooren,en toen hj niettemin de billmoest 1870 bj het uitbarsten van den Franschten uitvoer leggen,poogde hj de magtder Duitschen 00rl0g aanstonds hunne onzjdigkommandanten zooveel mogeljk te beperken heid. Daarentegen eischten zj van Engeland
en de w ederspannige ambtenaren, begunsti- vergoeding voor de schade,aan den handel
gers der Geconfedereerden,in hun tegen8tand en de scheepvaart gedurendeden burgeroorlog

te ondergteunen. In eene buitengeFone zit- door dekapersderZuideljken,inzonderheid
ting in Julj 1867 nam hetCongre
's eenige door de pAlabama'',toegebragt.Deonderhanbesluiten, w aardoor het gezag van den Pre- delingen over dit punt duurden lang, daar

sident over hetZuiden aanmerkeljk vermin- Engeland weigerachtig was, zjn onregt te
derd werd. Daar Rtanton,minister van O0r- beljden en door een stellig verbod van uitlog, de maatregelen van het Congrès bevor- rusting van kruisers in zjne havens zjne
derde, deed Johnson hem plaats ruimen voor oorlogsmiddelen op zee te verzw akken.Ten
Grant, die echter evenzeer de belangen van slotte echterm oesthetervolgenshetverdrag
hetCongrèsverdedigde.In weerwilvan eene van W ashington van 8 M ei 1871 genoegen in
uitgebrelde amnestie,welke bjna allen,die nemen, zich aan de uitspraak van scheidswegens opstand van het kiesregtwaren llit- lieden te onderwerpen,die in 18:2te Genève

gesloten (op 3000na)in hunnestaatkundige bjeenkwamen en op den 14den September

regten herstelde, vielen de verkiezingen in Engeland veroordeelden t0t betaling van 15
hetZuidendoordeninvloed derNegersmeestal millioen dollars aan de Unie.O0k een ander
uit ten voordeele van de Republikeinsche verschil met Engeland,de San Juan-kwestie
candidaten, en behalve Mississippi,Virginia (
de uitleygingvan een artikelin hetverdrag
en Texas werden alle Zuideljke Staten in ter bepallng der grenzen van Oregon van 15
hunne regten hersteld.Toen hetCongrès den Junj 1846),wier beslissing aan de scheids3den December vergaderde, verhief zich op regteljke uitspraak van den Keizer van
nieuw de strjd tegen Joltnson.Wederom be- Duitschland wasonderworpen,werddenzlsten
lastte zlch 8tant- , nadat de Senaat zjne Odober ter gunste der Unie uitgewezen,
verwjdering had afgekeurd, met de porte- w aardoor haar het regtmatig bezit van den
feuille van Oorlog, en toen hj den Qlsten San Juan-archipeltusschen Vancouvers-eiland
Februarj 1868 voor de tweede maalwerd af- en het vaste land w erd toegekend. M inder
gezet, besloot het Huisvan Vertegenwoordi- gunstig waren de omstandigheden in het bin-

gera, den President bj den Senaat aan te nenland.De reconstrudie van hetZpiden was
klagen wegen: hoogverraad en schennis der door den President en het Congre's in den
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geest 4er Republikeische partj met kracht Congrès, die zich 40nr het tnekennen van
bevorderd. Den 3osten Maart 1870 werd het ambten, door aandeel in de slcikerj,door
154e amendement der algemeene grondwet hetverleenen van voorregten enz.zelvenzocht
geproclameerd,hetwelk aan 4 millioenNegers teverrjken,geenegenade.In hetbelang der
het stemregt schonk en elke uitsluiting van groote njverheidsondernemers wsrden debedezevan devolleburgerljkeenburgerschaps- lastingen op hetbuitenlandschfabnku talleng:
regten verbood.Reedshad de reconstructiebill zoozeer verhoogd,dateindeljk een verderfevan 1867 bj de blanke bevolking van het 1jk beschermend stelsel, hoogst drukken;
Zuidengrootenwrevelverwekt.Daarbjkwam voor hetZuiden,deoverhan; erlangde.Slechts

n04 het willekeurig geweld van sommige op één punt gaf Grant geen sehooraan de

milltaire bevelhebbers,zooals lwtler in New eischen van sommige Republikelnen en handOrleans,de omkoopbaarheid deruit hetN0or- haafde de eer der Unie: hj verzette zich
den derwaartsgezondene ambtenaren (zooge- nameljk standvastig tegen hunne aanBporing,
naamde Carpetbaggers), de verkwisting der om de rente derstaatsschuld,qedurendeden
door drukkende belastingen afgeperste in- oorlog gemaakt,in papieren nlet(zooalsbekomsten,- alles geschiktom deverbittering l00fd was)in .
goud te betalen.
der Blanken tevermeerderen.Zelfsin Staten,
Hetschaamteloosgedragderbovendrjvende
waar het stemregtderNegersreedswasinge- partjleiddeeindeljkvööreene vnlgende prevoerd,zooalsin Georgia,zochtmen deKleur- sidentskeuze t0thetontstaan van eenenieuwe
lingen weder van hunne regten te berooven. p
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Toen de ambtenaren en volksvertegenw oordilsten
gers,uitomkoopbare en hebzuchtige avontu- Mei1872,waarbjzich deliberale,denvrjen
riers van het Noorden en uit Kleurlingen handelverdedigende democratieaansloot.Maa'
zamengesteld, het waagden, het hun ver- in plaatsvan vastte houden aan den aanvanleende gezag t0t onderdrukking der Blanken keljk op den voorgrond geschovencandidaat,
te misbruiken,ontstond,vooralin Zuid-caro- CharlesFrlwcïdAdamn vanMassachusetts,liet
lina, onder de Blanken de geheime zamen- de conventie zich doorde listen van Bluweleizwering van den Kuklux-clan,die zich door ders vervoeren, een voorstander van hetbebloedige daden op de Negvrszochtte wreken schermend stelsel,Horaee Greeley,candidaat
en de openbare veiligheid in hetgrootste ge- te stellen.Hierdoorwerd de nieuwepartj in
vaar bragt, zoodat de dagen van hetvuist- hare geboorte gesmoord, en k antbehaalde
regt schenen terug te keeren. Den zosten bj debenoeming van kiezersop 5November
April 1871 werd eene bill uitgevaardigd, 1872 eene gemakkeljke zegepraal; bj de
waarin de vernietiging van dat geheime ge- eigenljke presidentsverkiezing verwierf hj
nootschap werd verordend.Dit gelukte;maar 298 stemmen en Greely, inmiddelsoverleden,
daar de regéring geen perk stelde aan de slechts 68. Grant aanvaardde alzoo den
ongeregtigheden derroofzuchtige ambtenaren, 4den Maart 1873 voor de tweede maal het

d
ie doorhoore tractementen en verduistering presidentschap.Zjnevroegergedanebeloften
van gelden zlch ten koste van het verdrukte omtrent afschaëng van misbruiken bleven
volk schaamteloos verrjkten, en niet eens onvervuld,en op elke zitting van hetCongrè:
eene amnestie afkondigde,werd deverwekte kwamen nieuwe zwendelarjen,omkoopingen
wrevel nietuit den weg geruimd.Grantwas en bedriegerjen der vertegenwoordigers en
een bloot werktuig in de handen van de lei- ambtenaren aan den dag.Alle pogingen echter
der: der Republikeinsche partj,die op eene om aan die ellenden een einde te maken

schandeljke wjze hare heerschappj over de bleven vruchteloos. Bj den strtld, die in
Unie tot eigen voordeel aanwendde.Slechts Louisiana uitbarstte,alwaardoorvervalsching
zj,die derbovendrt
jvendepartj onvoorwaar- der stembiljetten een carpetbagger, Kellogh
deljk waren toegedaan,verkregenambten en 6eheeten, zich het gouverneurschap aanmam ogten zich straleloos aan pligtverzuim ,0m- tlgde!terwjl de meerderheid des volks hem
koopbaarheid en verduistering van gelden

in dle w aardigheid w eigerde te erkennen,

schuldigmaken.Dergeljkemisbruikenkwamen ondersteunde Grant den geweldenaar metde
o0k voor in de afzonderljke Staten en bj de militaire m agt der U nie, welke zich allerlei
gem eentebesturen, zooals bleek door den be- schanddaden veroorloofde. zonder dat het
ruchten Tamanyring,dieJarenlangNew York Congrès zich daartegen verzette.Dergeljke
met opligterj en diefstal teisterde.Evenzoo toestanden heerschten 00k in Zuid-carolina,
schaamtelooswerden spoorwegendoorgeheime

Arkansas en M ississippi. De intrekking Van

vereenigingen (zooalsde Erie-ring)gebezigd, het papieren geld (greenbackB) werd toege-

om zich geld te verschalen.Gedurende den zegd, maar telkens verschoven. llaardoor
Duitsch-Franschen oorlog verkochten hoogge- klom deontevredenheidoverhetrGrantiBmuB'',
plaatste ambtenaren,zooals de minister van het heerschende, onzedeljke stelael,alge00rl0g lelknap,die in 1870 deswege ontsla- meen en Tverd n0g verhoog; door de geldgen, maar nlet bestraft werd, wapens en crisis,waardoorde Vereenigde Staten wegen:
munitie aan de Fransche regéring.D00r de beschermenderegten,windhandelen opligterj
sluikerj werden aanzienltlke sommen aan de werden geteisterd.De verkiezingen van 1874
schatkist onttrokken. Maar alle voorstellen waren dan 00k ongunstig voor de Republit0t een naalzw gezetonderzoek derm isbruiken keinen:in den Senaat daalde hunne meerderen t0t hervorming van hetkorps ambtenaren heid van 25 op 9 stemmen,en in het Huis
vonden in de oogen der meerderheid van het vqn Vertegenwoordigersverloren zj haarge-
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heelen al,daarzj slechts111stemmentegen 1878 waren de verkiezingen wederom gun181 der Democraten overhielden.Hetverzet stiger voor de Democraten, en in Januarj
tegen eene herkiezing van Grantopenbaarde 1879 werden onderhandeli
nçen met China
zich op zulk eene beslissendewjze,dathj aangeknoopt,om de immigratle van Chinézen

zelf verklaarde, van de candidatuur af te in de Vereenigde Staten te beperken; 00k
zien. In 1876 had de groote W ereldtentoon- werden in die maand de staatsschuldbrieven
stelling te Philadelphia plaats, en den 4den van 5en 60/
0in andere van 40/0omgezet.In

Julj heteeuwfeestvan destichtingderUnie. het algemeen begint in den jongsten tjd de
H0e grootsch en krachtig dejeugdige Staat toestand in de Vereenigde Staten gunstiger

zich 00k ontwikkeld had, in 1864 metden te worden. De ingezetenen, die met noeste
Staat Nevada en in 1874 met Colorado vljt den bodem bewerken,vinden voorden
vermeerderd, toch k0n men zjn toestand overvloed hunnervoortbrengselen in den toein 1876 niet gelukkig noemen. Het volk nem enden aanleg van spoorwegen een uitnebereidde zich voor op eene nieuwe Presi- mend middelvan vervoer.en de Amerikaandentskeuze. De candidaat der Republikeinen sche kooplieden maken zich zelfsmeestervan
was de gematigde republikeiq R'
atherfcrd de voornaamste m arkten van Europa.Tevens

A#e.
:,- die der Democraten Tilden,gou- bejvert zich de regéring, de welvaart des
verneur van New York. Bj de benoeming lands door gepaste middelen te bevorderen

van kiezers zegevierde Hayes in 18 Staten en zich van de welwillendheid van andere
met 166 stemmen en Tilden in 17 Staten met Mogendheden door het sluiten van tractaten
184stemmen,terwjlin Zuid-carolinajLoui- te verzekeren, van welke het uitleveringssiana en Texas de uitkomst derverkiezing tractaat met Nederland van 22 Mei1880 een
onzeker was.De gewoneverkiezingen,w elke der laatsten is.
tevens plaats hadden, leverden de uitkomst,
V ereeniging en Vergadering (Het
dat deRepublikeinenindenSenaatdemeerder- regt van) is de bevoegdheid derstaatsburgers
heid van 9 stemmen behielden endatde meer- om zi
ch t0tgemeenscvppeljke (zedeljke en
derheid der Democraten in hetHuisvan Ver- wettige) bedoelingen te vereenigen en alzoo
tegenwoordigers t0t Q0 stemmen verminderde. vergaderingen te houden.Het behoortt0t de
Totdat de verkiezingen in bovengem elde drie regten, welke uit de persoonljke vrjheid

zuideljke Staten onderzocht waren,waarbj
in Januarj 1877hevigebotsingeninLouisiana
ontstonden,moestdebeslissing overdePresidentskeuze bljven rusten.De commissie van
Vjftien,den 26stenJanuarj doorhetCongrès

t0t onderzoek der Yerkiezingen benoemd,
verklaarde, dat de verkiezingen in de drie
Staten beschouwd moesten worden ten voordeele van Hayes, zoodat deze den tweeden
M aart door het Congrès als presidentw erd
geproelameerd. S ayen aanvaardde den 5den

voortvloegen. Niettemin zocht de wetgeving
vöör hetJaar 1848 inzonderheid in Duitschland alle staatkundige vereenigingen te verbieden en het houden van volksvergaderingen

afhankeljk temakenvan degoedkeuringder
regéring. Op het voorbeeld van Frankrjk

echter heeft men na 1848 o0k dââr een anderen weg ingeslagen, hoeweldatregt zelfs
nu n0g in de verschillende Duitsche Staten

aan velerleibeperkendebepalinyen onderworpen is. 00k in 0ns Vaderland ls datregt in
Maart zjne betrekking met eene boodschap, art. 10 der Grondwet erkend en nader bj
waarin hj eene verzoenende staatkunde en eene organieke wetvan 22April1875 (Stb1.
opruiming van m isbruiken beloofde en vormde N0.32)geregeld.
een coalitieministérie van gematigde RepubliV ereFenlng van de baan eener planeet
keinen, hervormingsgezinden en Dem ocraten. noem t men de bepaling van den heliocentriD e botsingen in Louisiana en Zuid-carolina schen (uit het middelpunt der Z0n waargew erden door aftreding der Eepublikeinsche nomen) hoek der voerstralen van de ware en
gouverneursbjgelegd,en Kayesspaardegeene de zoogenoemde middelbareplaneet,nameljk
moeite om de hartstogten derpartjen te doen van eene zoodanige,die meteenparige snel-

bedaren en deverwjderingvanverkeerdheden, heid dezelfde baan doorloojt.
vooral onder de am btenaren,te bevorderen.

Vergeet-mM-niet,z1eMuoenor.

Vergelding ontvangt de mensch, wanInmiddels waren de moejeljkheden voor de
nieuwe regéring zwaar genoeg.Daar de'be- neerhem tebeurtvaltwathjverdient,hetzj
taling in geld metéén Januarj een aanvang belooning,hetzj straf.Hetvergelden vangez0u nemen, k0n Hayes door zjn pveto'
' 1jk met geljk draagt den naam van wedr-

niet verhinderen: dat het Conqrès in 1878 vergeldin.q, en deze komt zoozeer overeen
door het aannemen van de ozllverbill van met de menscheljke natuur,datzj bj alle
Bland'', t0t de invoering van den zilveren volkeren geheerscht heeft of er n0g heerstandaard besloot, die aan de eigenaars der schappj voert.Volgens deverhevenebeginzilvermjnen van Nevada groote voordeelen selen van het Christendom echterisdemensch

opleverde.Onderscheidene hervormingen,door verpligt! kwaad met goed te vergelden; de
fcAlrzj staatssecretaris voor Binnenlandsche betrachtlng daarvan behoortintusschen t0tde
Zaken, voorgsteld,bleven aehter.D en zlsten zeV
ldz
aamhrjen.
Julj 1877 ontstond in onderscheidene steden
ergeluk of transacto , zie onder Daeene werkstaking der spoorwegarbeiders,die ize.
tot 1 Augustus aanhield en vooral te PittsVergelvking (Eene) is in de stelkunst
burg, Rrading en Chicago aanleiding gaftot een vorm van twee geljke grqotheden of
bloedige botsingen met de policie.In Odober hoeveelheden Lleden genaamd),dle door het

VERGELIJKING- VERGIFTIGING.

g
eljkteeken (=)verbonden zjn.Om de leden nf deelen der leden aan te duiden bezigt
men,behalve cjfers,voor bekende grootheden deeerste letterBvan hetalphabet(a,b,
c, enz.) en voor onbekende de laatste @,
y,z).Men heeftvergeljkingen van den eer-
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Vergift (venenum) noemt men alle zelfstandigheden, die reeds in betrekkeljk geringehoeveelheideen doodeljkeninvloedhebbenophetbewerktuigdlijchaam.Diehoeveelheid komt bj de bepallng van vergift wel
degeljk in aanmerkingjwantsalpeter,aluin

sten enz. graad,naar gelang er onbekenden enz., schoon in groote hoeveelheid levensgein voorkomen enkel in de eerste magt, of vaarl
jk,worden niett0t de vergiften gere00k in de tweede ofhoogere magten.Voorts kend.
Zware vergiften zjn zoodanige,d1e in
heeft men in elken graad vergeljkingen met zeer geringe hoeveelheid den dood veroorzaéône,twee ofmeer onbekenden.In den regel ken, zooals: phosphorug, nieûtine, coniïne,
is voor elke onbekende eene zelfstandigever- blaauwzuur:arsenicum enz.De kleinBte hoe-

geljking noodig.Eene vergeljking oplossen veelheid,dle eene doodeljkewerking heeft,

bestaatdaarin,datmen den onbekenden term noemtmenvcvqlftigingnkoeneell-ld(dosistoxica).
in het eene 11d brengten alde bekende ter- DaarvelestoFen,zooals:morphine,digitaline,
men in hetandere lid.Daarbj komtderegel veratrine,aconitine enz.,in kleineredosi:verte pas,dat m en elken terln van het eene lid mogende qeneeami
ddelen zjn,bljkthet!dat
met een omgekeerd teeken (plus ofminus) het verschlltusschen vergift en geneesmlddel
naar het andere lid mag overbrengen; -- vaak alleen in de aangewende hoeveelheid
vonrts datmen al determen eenervexgelj- bestaat. Men Onderscheidt de vergiften naar

king door hstzelfde getal mag deelen (dus hun oorsprong in del
fst@elnke,ylantaardige
0ok vermenigvuldigen).In vergeljkingen met en dierlbke,- naarhun aard ingasnorm%, ej
twee onbekenden kan men vaak door aftrekking 0f optelling der beide vergeljkingen
ééne der onbekenden doen verdwjnen;men
geeft aan dit laatste den naam van eliminatie.

vlodbare en vaste.00k verdeeltmen de vergiften we1 eens naar gelang der organen,

een Fransch staatsman, geboren den 28sten
December 1711 te Di
J'on betrad reeds vroeg
de staatkundige loopbaan en bekleedde sedert
1750 de betrekking van gezant te Coblenz,
vervolgens te Trier,van 1755--1768 te Constantinopelen sedert1771 te Stokholm ,waar
jj@* G'
astaaf III bjstond in het verwekken
der omwenteling.Nadat Lodewqk XVI den
troon beklommen had,werd 1***ministervan

kend verdoovende edr-çi//ep en rottingwekkende

waarop zj werken,in nelegatieve tldr///el,

zenuwvergiften en bloednernften,- voortsin
Vergennes (CharlesGravier,graafvan), seherpe '
pdcçi/'
fes,ltrdoovcdelldrçi/fel,ontsterdrut
/ïffel. Scherpe

vergiften zjn zoodaniqe,

d)e prikkeling, bloedophooping en onsteklng
m et of zonder vernietiging der w eefselsveroorzaken;t0t deze klasse behooren demeeste

delfstoFeljke vergiften,zooals:arsenik-,k0pem ,kw ik-enloodverbindingen,- voortsmi-

nerale zuren,chloor-en zwaveligzuurgas,onderscheidene ylantenvergiften (zleœfplantenj
Buitenlandsche Zaken (1774), sloot in 1;78 en vergiftiqelnsecten.Verdoovendeofnarcneen alliantietractaat metde Vereenigde Staten tische verglften zjn zulke,wierwerkzaam-

van Noord-Amerika en verjdeldemetFrede, heid zich vooralopenbaartin afwjkingen in
6k 11 van Pruissen in 1179 de bedoeling van de verri
qtingen van het zenuwstelsel. Men
keizerJozefJJ,om zich vanBejerenmeester onderscheldthen in hersen-en ruggemergnarc
ot
i
ca.
T0t
deeerstenbehooren,behalveeenige
temaken.Na den vredemetEngeland(1183)
werd hj vicepresidentvan denraadvan Fi- gassen,zooals:koolzuuren koolwaterstofgag,
naneiën, en overleed den 13den Februarj vele plantenvergiften, aan de fam iliën der
1787.
Papaveraceën, bol
a aneën, Umbelliferae enz.
Vergerio (Piétro Paolo) of Vergeriws, ontleend. De tweede komen alleen in het

een verdiensteljk godgeleerde, geboren om- plantenrjk voor, vooral in de familiën der
streeks het Jaar 1498 te Capo d'Istria,stu- Strychnineën,Asclepiadeën,M enisperm aceën,
deerde te Padua en vergezelde in 1530 den
legaat Campeggi naar Augsburg. Paulws 1II
zond hem nogm aals naar Duitschland,om de

Coriaceën enz. Met ontstekend verdoovende
vergiften bedoelt men zulke, die de schade-

ljke eigenschappen der voorgaande klassen
Duitsche vorsten t0t het bjwonen van een in meerdere ofmindere m ate in zich vereenieoncilie te M antua te bewegen, maar dit gen. Hiertoe behooren bt
jv.de Digitalispurbaatte hem even weinig a1s zjne poging,om purea, de Aconitum Napellus, vele Fungi,
A ther door een onderhoud in den schoot der het Secale cornutum enz.Den naam van rotMoederkerk terug te brengen.In 1536 werd tingwekkende vergiften geeft men eindeljk

hj bisschop in zjnegeboortestad;hier begon aan eenige schadeljke stoFen,die hetbloed
hj allengsovertehellent0thetProtestantis- verontreinigen of ontbinden, zoodat zj o:k
mus, omhelsde het in 1548, werd daarop welbloedvergiften worden genoemd.Zj koleeraar in Graauwbunderland en vestigde zieh menhoofdzakeljkvoorinhetdierenrjk.zpoals:
in 1553 te Tiibingen,waarhj den4den Octo- hetslangenvergif,hetdroesvergif,het worstber 1565 overleed.Eén van zjne merkwaar- vergif enz. Alle vloeibare en vlugtige voortdigste geschriften is:r'rrattato delle supersti- brengselen vanverrotting van dierljkestofen
zioni d'Italia e della lgnoranza dei sacerdoti worden er toe gerekend.
(1550)''.ZjnebriefwisselinrmethertogCltris- V ergiftiging noemt men den toeleg om
fo#'
elnan W'
&rfd-ler.
q is ln 1875 door het iemand het leven te benemen door hem zelfLetterkundig Genootschap te Stuttgart in het standigheden in te geven, die met m eerder
lichtgegeven.
ofminderspoed den dood kunnenveroorzaken
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(W etb.v.Strafr.art301).Inbjnaallelanden
wordt vergiftiging als zwaarder misdaad bests
houwd dan deeigenljkemoord.In Frankrjk werden in de voorgaandeeeuw gifmengers levend verbrand,en in 1680 werd aldaar

en zilver, die np de voorafnaauwkeurig gezuiverde V0OTY;erP0n Y/orden ingeY7revenj
w elke m en hierop zoozeer verhit, dat het

kwik vlugtig wordten verdwjnt.Deopper-

vlakte erlangt daarna den vereischten glan:

de Chambre Ardente ingesteld, bepaaldeljk dooropkooklng metwjnsteen en keukenzout
belast methetonderzoek naar deze misdaad.
Behalve de beruchtevergiftiging door de markiezin de zrGrïllïer: in 1676,hebben dievan
den maarschalk de A œembovg en van de
gravin de ,9eJ,
:#o>.:eene treurigeverm aardbeid
verkregen. O0k in 0ns land is gifmenging
met zware strafen bedreigd en hetverkoopen
van vergiften aan mMtregelen van voorzorg
Verbonden.
'

en door ze te brunéren.Koud verzilveren geschiedt door voorwerpen,veelalvan meuing,

in te wrjven met een mengsel van chloorzilver,potasch,krjt en keukenzout ofo0k
w el m et helschen steen en cyankalium , koud vergulden door ducatengouflin konings-

water op te lossen,linnen laples metdie0p-

lossing te drenken en te veràranden en het
daardoorverkregen mengselvan golld en k00l

Vergilius (Polydorus),een verdiensteljk doormiddel van eene metazjn bevochtigde

godgeleerde, in den aanvang der 16de eeuw kurk op het voorwerp aan te brengen.Veel
te Urbino geboren. studeerde te Bologna, beter en goedkooper evenwelkan men verwerd Pauseljk kamerheer te Rome,daarna gulden en verzilveren lang: galvanischen weg
archidiaconus te W ells in Engeland en over- door middel der Galvanoplastiek (ziealdaar).

leedin 1555in zjnegeboortestad.Hjgchreef:
De rerum inventoribus libriVlII (1599)'',
gevolgd door drie boeken: pDe prodigiis
(Leiden,1644)'',dieveelqelezen werden.
V ergniaud (Pierre Vlcturnien),een uitstekend redenaar uit den tjd der Groote
Frangche Ilevolutie en geboren den 3lsten
Mei 1753 te Limoges,vestigde zich in 1781
als advocM tte Bordeaux en zag zich in 1791
naar het W etgevend Ligchaam afgevaardigd,
waarhj doorzjne schitterendewelsprekend-

V erhakking (Eene) dient om de nadering van den vjand te bemoejeljken.Zj bestaatuiteenigertjen omgehakteboomen,met
deinééngestrengeldekruinennaardeaanvallers

gekeerd,kruisgewjsoverelkandergeworjen

en door piketpalen in den grond bevestlgd.

Bj natuurljkeverhakkingenbljvendeboomen
op de plaats? waar zjgegroeid zjn en n0g

voor een kleln deel aan de w ortels vastgehecht.

Verharding (Eene)isdoorgaanshetge-

heid eerlang de leiderderGirondjnen werd. volg van eene snel verloopende.ontsteking,
Na den val van het ministérie dezer partj wanneer het durbj gevormdeexsudaatniet
(24 Maart1792)knooptehj,terzjdegestaan geheelofgedeelteljk wordtopgeslorpt,xnaar

door Brosot en GensonnêL onderhandelingen de weefselruimten vult, nadat de vloeibare
aan met den Koning, d1e echter geenerlei bestanddeelen #alzhet exsudaat weder in het

v
rucht opleverden. Vrfniawd was president bloed zjn opgenomen.Devormbestanddeelen
der Nationale Vergaderlng, toen de Koning
van het verharde ligchaamsgedeelte zjn min

den loden Meionder de hoede van deze vei- of meer verloren gegaan;de stofwisseling is
ligheid zocht en men tot zjne schorsing be- belem merd en de afscheidingen houden op.
sloot.Door hetdepartementderGirondewerd lTerharde deelen bezitten eene lagere tempe-

hj tot lid der Nationale Conventie gekozen, ratuur!zjn min ofmeergevoelloos,in hunne
en htJ ondersteunde bj hetprocès van Lode- verrigtlngen gestoord, en benadeelen door
tn'
i/k XV1 tevergeefshetvoorstelvan 8allen, drukking denaburigedeelen.Verhardingwordt

het vonnis, over den Koning uitgesproken, vooral waargenomen in klieren ten gevolge
terbekrachtiging voorte leggen aan hetvolk. vansl
eeyendeontsteking bjbestaandekwaadEvenwel stemde hj tegen het verschuiven sappigheld.
der voltrekking van het vonnis. Nadat de
Verhoor is in het strafregtde ondervra-

Nationale Conventie den 2den Julj 1793 t0t ging,die een beklaagde van dezjdevan bede in hechte isneming van 22 Girondjnen voegde ambtenaren ondergaat,- in hetburbesloten had,werd Vergniaud den 4den Junj gerljk regt die,welke partjen bevoegd zjn

in den kerker geworpen,metde overigen den elkander gedurende den l00p van hetprocès
24sten October voor de revolutionaire regt- te doen.In strafzaken is hoofdzakeljk de
bank gesteld en den 3lsten van die maand regter-commissaris met het verhoor belast,
met20 lotgenooten geguillotineerd.Zjnerede- en de ofëcier van Justitie kan,door heza

vneringen zjn met die van Barnave in het uitgenoodigd,er bj tegenwoordig zjn.Deze

s bevoegd, aan den regter-commissaris de
licht verschjnen onder den titel: plues ora- ivr
teurs françals,Barnave etVergniaud (1820, agen op te geven Yvaaroj hj antwoord
wenscht, en de regter-commlssaris kan hier4 d1n)''.
V ergrootglas,zie M i-oseoop.
overnaarwelgevallenbeschikken.Dezeisin-

V ergulden en verzilveren van onedeleme- tusschenverpllgt,telkensdeverhoorenaan den

talen bestaat daarin,datmen deze met eene
dunne laag goud of zilver bedekt, om hun
schooner aanzien te geven en tegen den nadeeligen invloed van den dampkring te beveiligen. Het kan in Aef lmur en koud geschieden.ln heteerste gevalbereidtmenamalgama'
s of verbindingen van kwik metgoud

oëciervan Justitie mede te deelen,om dezen
in staat te stellen tothetdoen der vereischte
requisitoiren. W anneer door den regter-comm issaris een bevelt0t voorloopige aanhouding

tegen een beklaagde is verleend,moetdeze
binnen 24 urenw ordenondervraagd;deregtercommissaris is voorts verpligt, binnen drie
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etmalen van het verleenen van zoodanig be- kadet bj de Nederlandsche marine.nam bj
vel aan de arrondi8sementsregtbank verslag hetuitbarstenderrevolutievan 1795 zjn Qntte doen, welke uiterljk binnen drie dagen slag, maar zag zich ill 1803 benoemd t0t

het bevelbekrachtigt ofin vrjheid-stelling gchout-bj-nacht met het kommand: nver de
gelast.Bj dagvaardiging inpersoonwordtde Nederlandsche vloot bj Tegsel en klom in
beklaagde geroepen, op een bepaalden dag 1804 op tot vice-admirM l, toen Napooon 1
en uur voor den regter-commissaris te ver- voornemens was,eene landing te dnen in En-

schjnen,om gehoord tewordenop defeiten, geland. Vöördat hj Boulogne bereikte,had
in het bevel uitgedrukt. Na ve.
rhnor wordt hj op dehoogte van kaap Guinezden 18den
hj vrjgelaten onderverpligting van aan v01- Julj 1805 testrjden meteene sterkeafdeegende oproepingen te gehoorzamen.Doch 0ok

ling der Engelsche vlaoten noodzaakte den

onmiddelljk na het verhoor kan deregter- vjand, de wjk te nemen.In 1806 trok hj
commissariseen bevelvan aanhoudinguitvaar- naar Parjs,in naam van deRepresentanten

digen,waarna de oëciervan Justitie deverhooren binnen twee etmalen aan de regtbank
moet aanbieden.Na het eerste verhoor gaat
Qe regter-comm issaris voort metde instructie
en kan den beklaagde z0o di
kwjls hooren
en met getuigen confrontéren a1s ht
jnoodig
acht; daarbj zjn echteralle strikvagenver-

van het Bataafsche volk verzoekende, dat

aan Lodewj;k Bonapartehetkoningschap van

Holland mogt worden opgedragen. Terston;
na de troonsbeklimming van dezen werd V#AleII t0t minister van marine en mu rschalk

des rjks en later t0tgezant te Parjs benoemd.In 1813 en 1814 verdedigde hj den
boden. Bj de behandeling der zaak in de Helder tegen zjne landgenooten en gafdeze

ûpenbare teregtzittiny ondervraagt de presi- plaats eerst over,nadat de Verbondene M0-

dent,nadat de getulgen gehoord zjn, den gendheden te Parj: waren binnengetrokken.

beklaagde. 00k indien deze weigert te ant- Bj zjn terugkeer naar Frankrjk werd hj
woorden,wordt de zaak vûortgezet.In bur- inspeeteur der noordeljkekusten.Gedurende
gerljke zaken kunnen partjen ieder oogen- de Honderd Dagen Behaardehjzich nietaan
blik verzoek doen,elkander op ter zake die- de zjdevan Napoleon,werdin 1819t0tpair

nende vraagpunten te hooren.Bj zulk e0n benoemd en overleedteParjaden 25stenOctoverhoor op vraagpunten onderzoektde regter. ber 1845.
of de vraagpunten betrekking hebben op het
Quirijn M a'unit.gAl#0lzA Verhwell?een Negeschil,belethetdoen van strikvragen ofkan derlandsch zeeoëcier en verdiensteljk schrj:0k het verhoor geheelvan dehand wjzen. ver, geboren te Zutfen den llden September
Staat de regter het verhoor tne,dan gelast 1787.Hj waseen broederszoon vandenvoor-

hj,datdewederpartj voorhem ofeen aan- gaande en tradop lsjarisen leeftjda1skadet
gewezenregter-commissarisverBchjne,om op In zeedienst,woonde eenlgezeegevechten bj
de vraagpunten te worden gehoord. In som- en zag zich in 1807 bevorderd t0tzde-luitemige gevallen kan de regter van hetkantonj nant-adjudantvan den Bchout-bj-nachtBwyswaarin partj woonachtig is,t0thetafnemen ked, die als gouverneur-generaal naar 00stvan hetverhoorworden gemagtigd.Departj Indië vertrok. VerhnellbleefereenJaaren
verschjntin persoon zonderpractizjnenant- beschreef zjne ontmoetingen gedurendedien
woordt buiten tegenwoordigheid van den ver- tjd inhetwerk:mMjneeerstezeereize(18i2)''.
zoekeroy degestelde vragen.Daarvan wordt OnderLodewljkAJ,pIe0>en dienskeizerljken
een procesverbaal opgemaakten doorde bj broeder klom hj op in rang,zoodathj in
hetverhoor aanwezigen onderteekend.
1815 m et dien van kapitein-luitenant in de
V erhouding is in het algemeen de be- Nederlandsche m arine NFerd opgenomen.Hj
trekking van het eene tothetandere.Eene begaf zich toen weder naar Indië,waar hj
bepaiing van verhouding is eene zoodanige, w aarnem ingen deed,teekeningenvervaardigde
waarbj men debedoeldezaakmeteeneandere en verzamelingen bjéénbragt,die op den tevergeljkt.Verhoudingsbegrippen of relatieve rugtogt verloren gingen door het verbranden
begrippen zjn desgeljks zulke,die op onder- van zjn schip bj het eiland Diëgo Garcia.
p de betrekking van onderlinge vergeljking van geljksooitige zaken be- N u aanvaardde hrusten of voûrstellingen van rigtingen enz-, equipagemeester op 'sRjks werfte Rotterdie met elkandcr in betrekking staan.In de dam ,werderkapitein-ter-zee,equipagemeester
wiskunde is verhouding een getal, dat uit- en diredeur dermarine,waarnahj in 1850
drukt, hoeveelmaal eene grootheid in eene met den rang van Bchout-bj-nacht werd geandere van dezelfde soortisvervat.Zjn die pensioneerd.Vervolgens vestigde hj zich te
beide grootheden a en b, dan drukt duszb

Arnhem en overleed aldaar den loden Mei

1860. Hj leverde n0g: pMjne herinnering
de verhouding uit.Uit de geljkatelling van aan eenereisnaarOost-lndië (1836,Qd1n)'',
-

twee verhoudingen ontBtaat eene evenredigrHet leven en karakter van CarelHenheid. De verhouding wordt steeds aangewe- dri
k
,graafVerhuell(1847,2 d1n)',- voortB
zen door een onbenoemd getal.
onderscheidene opgtellen in het p'
fjdschrift
V erhuell. Onder dezen naam vermelden aan het zeewezen gewjd'',in de pAnnaleB
des sciences naturelles'', in het werk van
wj:
CarelA'
dldrik Terh%ell,graafrcw Derenaar, Depp: rover de Nederlandqche vlinders''en
admiraal in Nederlandsche, daarna in Fran- in het pAlbt
lm derNatuur''.O0k schreefhj
sche dienst en geboren den llden Februarj een pllandboek v00r de verzamelaars van

1764 te Doetinchem in Gelderland.Hj wer; vlinders(1842)''en teekendeeen groetaankl
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platen voor de sFlora brasiliensis''van M arfï- , al de platen voor de plantenmonographieën van den hoogleeraarM iqnel,veleplaten
VO0r de werken van den hoogleeraar de
Triesejenz.
Aleœand. Wi
em
sc'
hlrlj
verVe
enehe
-l
enl,
zoe
oe
nnva
gn
ees
dte
in
g
teekenaar en

zjne krachten aan de compnsitie.Zjn s0

Salutaris'' werd bekroond en eene ouverture
in B m01 droeg de goedkeuring w eg van
Mendelssohn, zoodat Verh%lst in staat w erd

gesteld,zich voorzjneverderevorming naar
Leipzig te begeven. Hj werd er directeur
van rEuterpe'', compûneerde eenige strjk-

voorgaande.Hj werd geboren te Doesburg quartetten enz. en keerde na verloop van
den 7denMaart1822,studeerdeenpromoveerde
er Jaar terug naar'sGravenhage,waarhj
te Leiden in de regten en vestigde zich ver- vi
deridderordevan den Nederlandsehen Leeuw
volgens te Arnhem.Htjverwierfgrootenroem ontving1 alsmede de benoeming t0t direc,teur
door het uitgeven van een aantalhumoristi- der Hofmuziek.Hj dirigeerdetevensde toonsche schetsen,inzonderheid uit hetstudenten- kunstconcerten te Rotterdam en leverdejraape
@*
leven, en maakte zich als schrjverbekend melodieën V0Or liederen van Tmap en ??roekdoor pschetsen metdepen (1853 en 1861)', ltnysen en vooralvan Hene.In 1845 vûlbragt
ten de urde. Ge. hj eene reis naar Duitschland en Italië,en
pDe mensch op en bui
dachtenoverruimte,tjdeneeuwigheid(1855)'', na den dood van koning Willem H ontving
-

k en kunst(1862)'',- en ,cornelis
pvol
Troostenzjne werken(1873)''.Voortsleverde
hj onderscheidene bjdragen in tjdscbriften,
Jaarboekje:en dagbladen.
V erhu1st. Onder dezen naam vermelden
wj:
Rombout Fer/zvldf,een verdiensteljk beeld-

hj pensioen als directeur der Hofmuziek!
waarna hj de concerten der maatschappj
DDiligentia'' bestuurde.Meermalen dirigeerde
hjvoortsmetuitstekendgevolggrootemuziek-

feesten en Zag zich door de Amsterdamsche
Af
deelinq der Maatschappj Van Toonkunst
t0t m uzlekdirecteur enoemd, weshalve hj
houwer,geborenvolgenssommigen teMecbelen zich in 1846 derwaartb
s begaf.Hier staan 00k
in 1624, volgens anderen te Breda in 1630. de coneerten van pFelix Meritis''en de CaeVolgens Ternt
estenheefthj zich inItaliëtoe- ciliaconcerten onderzjneleiding en hj c0mgelegd op de studie der antieken, vestigde poneerde er onderscheidene feestcantaten bj
zich in Nederland en werd in 1668 hoofdman ont
hulling van ndbeel
den,op plegtigepeder Confrèrie-kamer te 's Gravenhage. Van denkdagen enz.sta
Eindeljk maakte hj zlch

zjne hand heeft men Onderscheidene fraaje verdiensteljk door het componéren van uitpraalgraven,zooals:dievanadmiraalde2.y- stekende kerkmuziek, die bj verschillende
ter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ,d1e gelegenheden werden ten gehoore gebragt.
van admiraalM .A'
. Tromp in de oude Kerk
V erifcatio noemtmenbjfaillissementhet
te Delft, die van de gebroeders Evertsen in opmaken envaststellen van deljstderschulde oude Kerk te Middelburg,die van admi-

den van den gefailleerde,ten einde hetproraal nan Gent in den D0m te Utrecht, die cent te bepalen, dat aan de schuldeischers
van M eerman in de St.PieterskerkteLeiden, kan w orden uitbetaald.
die van burgemeesterP.A.van der YerF in
Verjaring iseenmiddelom doorhetverde St. Pancraskerk aldaar,- voorts een in loopen van een zekeren tjd en onder voor-

de kerk te Katwjk-binnen,die van den heer waardenjbj de wetbepaald,ietsteverkrjgen
en de vrouwe nan N ïdzloorf in de kerk te of Van eene verbindtenis bevrjd te worden
Midwolde,en een te Stedum.W jdersvermel- (art. 1983 van het Burgerljk W etboek).In
den wj van ztlne hand:het fronton van de den KCode Napoléon''w ordt onder den titel
W aag en van het Boterhuis te Leiden en het over bezit van de verlaring gehandeld,maar
beeldhouwwerk aan de binnenzjde van de de Nederlandsche w etgeverheefthaar inbeide
Zjlpoort, en de borstbeelden Van I'rederik qenoemde vormen (alsusucapioen praeseripH endrik, Willem 11 en prinses Maria in het tl0) één titel gegeven, waartegen niet ten
Mauritshuiste '
sGravenhage,waarhjin1696 onregtegrgotebezwaren zjningebragt,omdat
overleed.O0k heefthj in ivoorgebeiteld.
daarbjbelderverschilnietgenoeginhet00g
Jokannes J'
0d& Ax.
: Herman FdrAlldf, een isgehouden.Schoon dewetgeverlnhetbelang
uitstekend Nederlandsch toonkunstenaar. Hj dermaatschappj deverjaring erkent,laathj
werd geboren te '
s Gravenhage den 19den haar niet onvoorwaardeljk werken, maar
Maart 1816,toonde reeds vroeg grooten aan- maakthare werking afhankeljk vandengene,
1eg voor de muziek en maakte

weqenszjne die er zich op beroepen kan.Deze kan het
schoone Bopraanstem eerlang deel
u1tvan het doen of nalaten, doch de regterm ag ambtskoor in de R. Katholieke kerk. In 1827 halve het middelvan verlaring niettoepassen.

werd hj geplaatstop deKoninkljkemuzieks:h00l onderde directie van Lubeck.Metjver
legde hj zich t0e op hetvioolspel,dochdaar
zfTn vader zich nietvereenigen k0n met den
wen8ch,zich geheel aan de muziek te wjden

In strafzaken evenwelzjn de ambtenarenvan

het openbaarministérie en de regtersverpligt,

ambtshalve op de verlaring acht te geven,al
w ordt deze o0k nietdoorbeschuldigden inge-

roepen. Veqgaring als middelom iets te vexljke Hofkapél,was hj eerstop eenesteen- tjdsverloop, waardoor onder bepaalde voordrukkerjen daarnaineenmuziekhandelwerk- waarden, op grond van voortgezet bezit of
zaam.Eindeljk lietdevaderzich t0tandere gebruik,eigendom ofeen ander zakeljk regt
gedachtenbrengen,en dezoon werdqeplaatst wordt verkregen.De grondslag derverjaring
en naar eene plaats te dingen in de Konink- krt'
lgen (usucapio) is de werking van zeker

bj genoemde Hofkapél.Inmiddelswjddehj is het bezit, te goeder trouw verworven,
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openbaar, ondubbelzinnig en pngeBtoord.De éôn of meer lettes tusschen hetoorapronkeverjaring,alsmiddelom vaneeneverpligting ljk Avoord en het verkleiningyaanhangselgebevrjd te worden,is desgeljksdewerking voegd, bgv. bloem wordt blo-pj
': en man

van een zeker tjdsverloop ter ontheëng.
Alle regtsvorderingen, zoowel zakeljke als
persoonljke,verlaren door dertig jaar.Aan
dien regelzjn alle verbindtenissenonderworarvoornieteen kortertt
ld voldoende
?
,wa
lsenver
klaard volgens art. 2005 en volgenden
van hetBurgerlt
jk W etboek.De dââr behandeldeverlaringenzjn in tweesoortengescheiden.Bj deeene(2005-20108),waarbjeigenljk
aan geeneverjaring,maaraaneenvermoeden

wordtmanneLie.

V erkolen geschiedt,wanneermenbewerk-

tuigde stofen onder afsluiting van de dampkringslucht zoolang verhit,totdatallevlugtige

ontbindingsproducten ontweken zjn. Wat
daarna achlerbljftiskool.
Verkoke.Onder dezen naam vermelden
**
Wp:
Johannes Verkol
je,eenverdienBteljkschilder
en graveur,geborenteAmsterdam in1650.Hj

van betaling moet gedacht worden,is de be- oefende zich eerst in het teekenen en daarna
voegdheid toegekend om deswege een eed te in het schilderen metolieverfnaar voorbeelvorderen, en bj de andere soort (art.2011 den van Gerard Pîeferd: van Zyl, wiens
en volgende) niet. Art. Q015 en volgende kunstwerken hj met groottalentnabootste.
noem en

de oorzaken 0P, die de verjaring Daarop kwam hj onder deleiding van Lie-

dzl,
s, die hem belastte met hetafmaken der
stuiten,en art.2023 en volgende die,Waar- ll

doorzj kan worden gesehorst.

onvoltooid gebleven stukken van ran ë I.

scheikunde de omzetting van een metaalin
een metaaloxyde, waaraan men thany den
naam geeft van oxydatie.Hetwoord is ontleend aan kalk, omdat de meeste metaaloxyden een kalk- of aardachtig voorkomen
hebben; trouwens het is later gebleken,dat
00k de kalk t0tde oxyden behoort.Demeeste
m etalen worden verkalkt door een hoogen
w armtegraad.
V erkeer noemt men de gemeenscbap der
menschen onderling. Men spreekt van maat-

portretten,die echter zeldzaam zjn.Inmiddelshad hj zieh vooraltoegelegd op degraveerkunst, bepaaldeljk op de zwarte-kunstmanier.Hj graveerde een grootaantalpor-

V erkalking noemde men te voren in de Hj schilderde voorts eigene compositiën en

tretten en prenten, vertrok naar Delft en
overleed aldaarin 1693.
Nieolaas Verkol'
e,een zoon van den voor-

aande en desgeijks een bekwaam schilder
en graveur.Hjwerdgeboren teDelftin 1673

en sc'hilderde portretten en historiestukken.

Hj overtrofzjn vaderin correctheidvan teeschappeljk verkeer,nameljkvandebeweging kening en zin voorcoloriet.Zjneteekeningen
en onderlinge verhouding der menschen in het in Oost-lndischen inkt worden voorts zeer

dageljksch leven,- van handelsverkeerof geroemd. Er bestaat 00k een ljst van 43
van hetbedrjfvankoopersenverkoopers,- door hem gegraveerde prenten.Hj overleed
van hetwereldverkeer ofvan degelegenheden
der bew oners van de verste oorden om door
middelvan stoombooten,spoorwegen enz.t0t
elkander te naderen,- alsmede van verkeel.
in den engeren zin van den ondexlingen 0mgang der menschen teruitwisseling van denkbeelden of tot het smaken van de genoegens

te Amsterdam , volgeus anderen te Delft,in

1746.- 00k zjn broederJohannes Verkob'
e
waseen verdiensteljk graveur.

V erkoperen ofmetkoperbedekken van
metalen kan r schieden langs galvanischen

den toestand of de stelllng van den vjand,

weg (zie Galranoplastiekj en 0ok op andere
wjze.Ilzer en staal ontvangen reeds eene
koperlaag,wanneer zj in eenekoperoplossing
worden gedompeld. Verlangt m en , dat deze
laag dik genoeg worde en bljve hechten,
zo0 dient men eenige kunstmiddelen aan te
wenden. Men vermengt nameljk eene gecon-

van hetterrein,waarop detroepen zich moeten bewegen,a1z00 van de wegen,rivieren,
wouden, steden, dorpen, bergen,dalen enz.
Eene naauwkeurige verkenning is steeds van
het hoogste belang voor den bevelhebber,in-

centreerde oplossing van kopervitrioolmetiets
m inder dan de helft van haar volumen Engelsch zwavelzuur,dom peltin deze vloeistof
de stalen voorwerpen,haalt ze er aanstonds
w ederuit,spoelt ze eenige malen m et warm

zonderheid wanneer hj voornemens is,t0t
den aanvalqver te gaan.
Verkiezlngen,zie Kiesreqt.
Verklaqlng ofsel
teepsrerklaring,zieArerl
j.

water afen droogtze doorze te wrjven met
een lapje met geslibd krjt.Hetverkoperen
van jzer en staalisdikwerfeene voorbereiding,om eengoedengrondteverkrjgen voor

men een w oord,ontleend aan den naam van
eenig voorwerp en uitdrukkend,dathet door
het verkleinwoordaangewezen voorwerp niet
z00 groot is a1s heteerstgenoem de.Het verkleinwoord is in onze taal in den regelgevormd door achtervoeging van de lettergreep
3'e A'
oad wordt alzoo in het verkleinwoord
?' .
hondae
. en hierdoor wordt een dier aangeduid,

sen ophoudt,iltreert,waschtdenneêrslaguit,

der gezellighrid.

V erkennlng is in het algemeen eene
handeling,waardoor m en eene naauwkeurige

kennis tracht te verkrjqen van de sterkte,

V erklelnw oord (diminutivum) noemt het vergulden of vertinnen.Om zink te verkoperen,verwarmt men 12 deelen wjnsteen
1 deelkoolzuur koper en 24 deelen water t0t
75OC.,voegtergeslibdkrjtbjtotdathetbrui-

brengt de verschillende stofen wederbjéén
en legt,daarin dedooreenbjtmiddelblankgem aakte voorwerpen,welkenaweinigem inuten

meteenefraajekoperlaagzjnbetekt.Om mesrkoperen,verwarmt men hetin de
dat minder sroot is,dan een gewonehond. sing teluve
cht totzlât het denker bruin i: ge.
W elluidendheldhalve worden 00k wel eens opene
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worden, bluscht het in eene chloorzinkoplosging,kookt het hierin, spoelt het even af,
droogt het,kookthet in eene koperhoudende
chloorzink-oplossing,waarnamenhetafspoelt,
borstelt en droogt. Ilzer kan 00k langs den
droogen weg verkoperd worden,wanneermen

binnenwaarts gekantelden voet (varus),den
uitgestrekten voet (pesequinus)en den hakvoet(talipes).T0tgenezing derverkromming

bezigtmen deonderhuidscheklievingvanzaâmgctrokken spieren,pezen en peesvliezen,alsm ede w erktuigen,w elke onder den naam van

h
et t0t witqloeihitte verwarmten bj v0lk0- orthopaedische werktuigen bekend zjn.O0k
mene afsluitlng der lucht in gesmolten koper is daartoe de orthopaedische gymnastiek van
dompelt.Smeedjzeren platen,op dezewjze veelbelanr.

verkoperd, kunnen zeer goed bewerkt worden zonder dat hetkoper loslaat.Ilzerblik,
eerst verzinkt en vervolgens in gesmolten,
door k001 van de lqchtafgesloten koper gedompeld ontvangtzonderbezwaareenekoper-

Verkw lsting noemtmen een wegwerpen

van zjne geldmiddelen en goederen doorhet

doen van onbezonnçneen onnoodigeuitgaven,
zoodat de verkwister zich op den weg begeeft, die t0t armoede leidt.Het spreekt inlaag.Menheeftverkoperdejzeren platen aan- tusschen van zelf, dat het denkbeeld verbevolen voor stoomketels en dakbedekking, kwisting zeer betrekkeljk is; watrameljk
voor den een a1s eene behoefte kan gelden,
t0thetkopelen van schepen enz.
V erkortlng noemtmen op papier ofdoek moet voor den ander als eene verkw isting
eene voorstelling van ligchamen en ligchaams- worden beschouwd.W iezich aan verkwisting
deelen in de verbinding hunner door meting schuldig maakten hierdoor anderen benadeelt,
aangewezene lengte ofbreedte,maar in z00- kan volgens de wet op aanzoek van belangdanigen perspectiefvorm a1s zj zich uiteen hebbenden onder curatéle worden gesteld,
bepaald standpunt aan het 00g vertoonen. waardoorhem ,evenalsden minderlarige,bet

Zulke verkortingen (raccpurci) te ontwerpen beheer zjner goederen ontnomen wordt.Zie
is eene moejeljke zaak en onderstelt eene onder Curatêle.

Verlamming is hetqeheelofgedeelte-

naauwkeurige waarneming der natuur.onder
de oude meesters bedienden zich Melozzo da
Fpri en Luoa tsiç
rdlli het eerst met goed
- lp
gevolg van de verkorting,maar vooralschitterden daarin M iehele Angelo en Correggio,

ljk verlies van hetbeweglngsvermogen (acinesis),al ofniet vergezeld van hetverlies

gers vonden.

Naarmate destoornissen in die zenuwmiddel-

van de gevoeligheid (anaesthesia).De 00r-

zaken kunnen gelegen zjn in de hersenen of
die daarnain Italië en Frankrjk vele navol- hetruggemerg ofin de periphérischezenuwen.

Verkoudheid 07slnmrloed 1)Jl den wel: punten min ofmeerbelangrjk zjn,- naar(blennorrhoea narium , catharrhus cbronicus mate voorts de geleiding der periphérische
narium)is eene in 0nsklimaatzeeralgemeen zenuwen slechtsbemoejeljktofgeheelonder-

ver8preide ongesteldheid, veelal door snelle drukt is,verschilt de graad van verlamming.
wisseling van temperatuur,inzonderheid door Onvolkomene verlamming noemtmenparenis,

togt veroorzaakt.Hareverschjnselen zjn al- volkomeneparalyso.Nuecnsbepaaltzj zich
gemeen bekend. Zj openbaart zieh vooralin
ontsteking van het 81jmvliesvan den neusen
deze doet afscheiding van gljm ?verstopheid
in hethoofd enz.ontstaan,terw jlzj dikwerf
van 00r-,mond- en keelpjn,van loomheid
en pjn in de leden en van ligte koortsen
vergezeld gaat.Bj aanleg t0ttering kan eene
slepende verkoudheid, welke het sljmvlies

tot eene enkele zenuw of som mige'van hare

takken, dan weder strekt zt
i zich uit over

verschillende ligchaam sdeelen. Zetelt de oorzaak in de hersenen, dan wordt de verlam m ing in den regel slechts aan ééne zjde
waargenomen (hemiplegia) en wélaan die,
w elke tegenovergesteld ig aan de aangedane

plaats in de hersenen.Bj ruggemergsaandoening zjn de beide ligchaamshelften beneden
gevaarljk worden.Men geneestdeverkoud- deaangedane plaatsverlamd (paraplegia).Onheid het best door de huid Eink te doen volledigecentraleverlam mingonderscheidtzich
werken hetzjdoorbaden enkoudeomslagen, meestal door onzekere bevende bewegingen,
hetzj door het innemen van zweetdrjvende n
da
uar
ende
dan
wi
zljn
bjinbvell
o
eemme
d ka
rd
negeleiding slechts
doen gelden.Men
middelen,hetzj doorvermoejendeligchaamsbeweging.Doorgaanswjktzj spoedig,maar geefthieraan den naam van paralytisch beven
eene hardnekkige verkoudheid kan langduren. (paral
ïsisagitans).BjgevoelsverlammingworV erkrom m ing (curvatura) noemt men den dlkwjls hevige pjnen waargenomen in
eene bljvende afwjking in de rigting der de verlamde deelen, hoewel deze voor uitbeenderen,in hunnen zamenhang ofin hunne w endige prikkels ongevoelig zjn (anaesthesia
geledingen.Zj kan aangeboren oflateront- dolorosa).Devoeding isin deverlamdedeelen
shan zjn.Soms wordt zj veroorzaaktdoor steeds gestoord,de huid wordtbleek en slap,
Van de keel aantast en hoesten veroorzaakt,

een aanhoudend scheeven stand ofdoor ver- de temperatuur daalt,deafscheidingvan zweet
schillende Jiekten der beenderen en gewrich- en huidsmeer vermindert, de beenderen verten.Verkrpmming wordtvooralwaargenomen liezen aan gewigt,de spieren worden slap en

aan den hal: (torticollis),- aan de rugge- bleek, gaan over in vet,zjn gemakkeljk te
graat,onderscheiden inachterwaartskromming scheuren en veranderen in omvang en gew igt,
(kyphosis),voorwaartskromming(lordosis),zj- terwjl0ok dezenuwenbelangrjkewjzigingen
waartskromming (scoliosis)enasdraajing(stro- ondergaan. Tot de m eest gew one oorzaken
phosis),- en aan den voet,nameljk inden van verlam ming behooren beleedigingen der
huitenwMrts geu ntelden voet (valgus),den organen van het zenuwstelsel,misbruik van
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verdoovende middelen,van l00d,kwik,arsenicum, hevige gemoedsaandoeningen, misbruik van sterken drank en rheumatismus.
De voorzegging is in het algemeen ongunstig
en de behandeling moet naar de oorzaken

j0t

omstandigheden doen en laten moet,- tevens
van alles wat gesehieden moet ten behoeve
van het kind gedurende en onmiddelljk na

degeboorte,- en eindeljk vandedoelmatige
verpleging der krMmvrouw. In moejeljke
gevallen w ordt de verlossing veelaleene inworden gereyeld.
V erlichtlng noemt men de werking van strumentale, wurbj Kng en hefboom hulp
het kunstmatig voortgebragte licht, hetwelk moetenverleenen,terwjlkeering,keizersnede,
foratie enz.t0tde bewerkingen behooren,
aan deverbranding van ylantaardige en dier- per
ljke stofen,aan electriclteitenz.wordtont- waarmede de verloskundige bekend moetwekend; 00k aan dat licht zelfgeeft men wel zen.- BjdeoudeGriekenenRomeinenwerd
dien naam.Het licht bj verbranding i: in de verloskunde door vrouwen uitgeoefend,en
den regeleen gevolg van de warmte.ontwik- alleen in de moejeljkste gevallen kwamen
keling, zich bj scheikundige verbindingen artsen te hulp. Later is de verloskunde met
openbarend, en ontstaat, wanneer de ligcha- de heelkunde verbonden,en daar uitstekende
men de gloeihitte bereiken.De sterkte van geneeskundigen zoowel door het Bchrjven
het licht is evenredig aan de hoeveelheid van verloskundige boeken a1s door het uitgloejende stofen dusnietaanzienljk,wan- vinden van doelmatige werktuigen zich verneer de vlam thetgloejend gasmengsel,uit diensteljk hebben gemuktJegensdeverlosde brandende stofen oprjzend,geene vaste kunde,heeftmen meeren meerden bjstand
ligchamen bevat. In de vlam van kaarsen, Van 'nannen V00r kraatlvroqY7en ingeroepen.
olie,petröletlm ,gas enz.isdatvasteligchaam
Verloving (sponsalia) noemt men het
k00l,die Iater verbrandt dan de waterstofen verdrag van twee personen van verschillende
bj de verbranding van deze in gloejepden sekse,die elkander toezeggen,te zam en een
toestand in de vlam zweeft.Eene vlam zon- buweljk te zullen sluiten. Het onderscheid
der vastligchaam ,bjv.devlam van water- tusschen eeneoyenbare (sponsalia publica)en
stofgas,geeftnagenoeg geen licht,maardoet geheim e verlovlng (spousalia clandestina) is
zulks wel,wanneer men daarin een vast lig- slechts dââr van belang, waar de wet het
chaam plaatst, bjv.een platinadraad.Men aangaan eenerverloving Mn bepaalde vormen
verkrjgt een schitterend lichtdooreenemet bindt,waarvan in 0nsVaderlandgeenesprake
zuurstofgevoede waterstofvlam tegen een cy- is. 00k het verbreken van eene Verlovingj
linder van krjtterigten (Drummondskalk- gewoonljk m0t den naam Van engagement belicht),alsmede doordeverbranding vanmag- stempeld, kan dus onder gewone omstandignesium.Onderzoekingen van delaatsteJaren heden goene aanleiding geven t0t eene regtshebben geleerd,dat drukking en temperatuur vordering.
grooten invloed hebben op het lichtgevend
V erm aking,zie Legaat.
vermogen van een brandend gas,zoodat gasV erm andois, een voormalig Fransch
sen,diegewoonljk meteene bjnanietlicht- graafschap, later een hertogdom in Picardië,
gevende vlam brandent onder vermeerderde metSt.Quentin alshoofdstad,behoorttegendrukking en verhoogde temperatuur veellicht woordi
y tot het departement Aisne en voor
verspreiden, terwjl omgekeerd verdt
lnning een kleln gedeeltet0thetdepartementSomme.

en afkoeling eeneaanzienljkelichtverminde- Dit gewest was in den tjd derGalliërs bering bj lichtgevende gassen ktlnnen veroor- woond door de Veromanduërs, een volk uit
zaken. Niet minder geldt dit van het elec- Belgisch Gallië? en ontleende daaraan zjn

trisch licht. Davy verkreeg hetin 1801 door
tw ee toegespitste stukken k00l tusschen de

naam . In de mlddeneeuw en was het onderw orpen aan de magtige graven nan Fe-cs-

draden eener sterke batterj te plaaten,en in dois,dievan Pipnn,den zoon van Earelde
den Jongsten tjd heeft Edison in Amerika Groote, afstam den en tevens graven waren

den weg aangewezen,om electrisch lichtzoo- van Troyes, M caux en Roucy.MetR aoulde
danig te verdeelen dat hett0tverlicbting van .7bs#e: stierf in 1167 het oude geslachtder
straten, groote localen enz. kan gebezigd graven uit. Zjne zuster Elizabeth, gemalin
van Philipn,graaf van Elzas en Vlaanderen,
w orden.
V erloskunde of vroedkunde noemt men zocht te vergeefs haar regt op de nalateng & Schoone.
de kunst,barellden bj denatuurljke geboorte schap te handhaven tegen PkilLpk
bj te staan,en deze bj moejeljkheden te D eze ontrukte haar in 1185 het graafschap
bevorderen en tot een goed einde te brengen. met geweld van wapens en vereenigde hetin

1215 met Frankrjk. Hetbehoorde nu geruimen tjd aan deKroon en werdt0teenhertogd0m en pairie verheven: Lodewnk XlV
schonk hetaan LonLsde.
per:ol,zjnonwetverlosaing betrokkene ligchaamsdeelen en tigen zoon? bj de Z@rcII9r: verwekt.Met
der afwjkingen en vergroejingen van deze, dezen verdween in 1683 de titel van hertog
inzonderheid van het bekken; alsmede van van Fdr-cl#oïd.
hetverloop derzwangerschap en van devoorVermasen,eenverdiensteljkNederlandsch
teekens eener natuurljke geboorte,en even- krjgsman,geboren teLeiden den Q8g
tenMei
zeer van de daarbj aanwezige gevaren?- 1776,trad ln 1792 in dienstalsbrigadier bj
d
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voorts van alles watmen bj de geboorte in

Zj iseen deeldergeneeskundeenleert,welke
moejeljke gevallen kunnen voorkomen en
h0e men daarbj handelen moet.Hiertoebehoort eene naauwkeurige kennis der bj de

de vergchillende tjdperken naar gelang der t0t opperwachtmeeslr bj 4en artillerietrein
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benoemd,zag zich in 1805 geplaatsta1saide- burg, in 1556 te Ziirich en overleed den
de Camp j):*den luitenant-generu lBr%e6,in lzden November 1562.Van zjne geschriften
1806 bj den luitenant-generaal van Woecp' , vermelden wj zjnecommentaren opverschilvoorts bj het ministérie van oorlog,daarna lende boeken des Ouden en Nieuwen Testa-

a1s eerste-luitenant bj den generalen staf, ments en vooralzjne rluocicommunestheowerd daarbj in 1812 luitenant-kolonel!voorts logici(1575)*'.
generaalmajoorbj degrootearmee,ln 1813
Vermikoen,eenefraajeroodekleurstof,
chef van den stafbj dedivisievan Ney,in is eene scheikundige verbinding van 86,20/0
1814 opperbevelhebbervan hetarrondissement kwi
k en 13,80/0 zwével.In denatuurkomt
Epernay in Champagne en nam in datJaar zj vopr onder den naam van cinnaber(drazjn ontslag uit de Franschedienstmetden kenbloed), die echter zelden in kristalljnen
rang van maréchalde camp.Vervolgens ging toestand, maar gewoonljk in aardachtige
hj over in Nederlandsche dienst!waslater m assa's w ordt aangetrolen. Men bereidthet
provinciaal kommandant in verschlllende Ne- vermil
joen alzoodoorkwik innigmetzwavel
derlandsche provinciën, werd in 1831 luite- te vermengen en de vereeniging der beide
nant-generaal, ontving in 1840 pensioen en elementen dopr eene zachte verhitting te beoverleed den25stenFebruarj1855.Aantalrjke vorderen. Het aldus verkreqen zwavelkwik
veldslagen had hj deelgenomen,en hj was is echter n0g geen vermilloen, maar een
versierd met de Orde der Réunie, met die zwart ofgrjspoeder,doch wanneermen dit
van het Legioen van Eer en met die van laatste aan sublimatie onderwerpt,wordthet
den Nederlandschen Leeuw.
kristalljn en rood.Hetwordtvoortst0teen
Arernaeer (Johannes),00k bekend onder uiterst ;Jn poeder gebragt,omdat hierdoor
den naam van den Delftschen van der Meer de roode kleurverbetert.Te Idriawordtjaaren geboren te Delft in 1630,waseen leerling ljks 150000 Ned. pond kwik uit cinnaber

van Iabritius(denvoortreFeljken kweekeling verkregen en ongeveer de helft daarvan t0t
van Rembrandt).Zjn pGezigt op Delft''in het bereiden van vermil
joen gebruikt. O0k
hetMauritshuis te 'sGravenhage onderscheidt langs den natten weg kan men vermilloen
zich doo1'krachten natuurljkheid,eFecten bereiden door metaalkwik of zwart zwavelkleur.Daarenboven vermelden wj:pDetrap kwik met oplosbare zwavelverbindingen in

in het gewezen St.Agatha-klooster te Delft'' aanraking te brengen. De soorten van ver-

en pHetmelkmeisje''in deverzameling van
&z,beidejeerfraaje stukken.
Verm eken (Jan Cornelisz.),een verdiensteljk Nederlandsch schilder,geboren te Beverwjk in 1500,wasaanvankeljk een beoe-

mil
joen, in den handel voorkomende, zjn
niet alle even fraai van kleur.Zeer wordt
het Chineesch vermil
joen,datbjnakarmjnrood is,op prjs gesteld.Men gebruikt het
vermil
joen vooral voor schilderverf en voor
fenaar der meetkunde en legdezichvervolgens de bereiding yan rood lak.
t0e op het schilderen van landschapyen.Hj V erm inklng (mutilatio) is zoodanige
gtoFeerde ze metgevechten en kwam lndienst ligchaamsbeleediging, waardoor een ofander
van Karel F, dien hj op zjne krjgstogten 1id verloren gaat. Zj kan door anderen opvergezelde en wiens krp
-gsbedrjven tegen zetteljk of onopzetteljk worden toegebragt,
Barbarossa en in Tunishj in teekeningbragtj en er bestaato0k zelfverminking,som svoortnaar welke later tapjten werden gewe- vloejend uitdweepziek vooroordeelen soms
ven, die m et de cartons te W eenen n0g be- met het doel, om zich aan een ofander bewaard worden. Daarna trok hj met den zwaar,bjv.aan de militaire dienst,teBntKeizer naar Italië, waar hj van degroote trekken.
steden teekeningen en later schilderjen ver- V erm oedens zjn gevolgtrekkingen, die
vaardigde, die bj een brand in hetPrado te dew etofderegteruiteenbekendtotonbekend
M adrid in 1608 meerendeels verloren gingen. feit opmaakt. Zj zjn van tweeërlei aard,
Eindeljk vestigde hj zich te Brussel,waar nameljk wetteljke en zoodanige, welke
hj in 1559 overleed.Aan dekerk St.Gorik nietop dewetzelvezjn gegrond.W etteljke
aldaar,waarhj begraven werd,had bj eene vermoedens zjn zoodanige, welke krachtens
XOpstanding van Christus''ten geschenke ge- eene bjzondere wetsbepaling metzekere hangeven.DeSpanjaarden noemden hem wegens delingen of daadzaken verbonden zjn (art.
zjn langen baard J%an deM oyoelWJrl'
M#p. 1953 Burgerljk W etboek),zooals:handelinV erm enging isinhetalgemeendezamen- gen, welke de wet nietig verklaart.om dat
voeging van'verschillende zaken. Als regts- zj door haren aard en hare hoedanigheid a1term beduidt dit woord de toestandj waarbj leen ondersteld kunnen worden,gegleegd te
eene hypotheek en het goed, waarop deze zjn om eene wet
sbepaling te ontdulkenjrust, in dezelfde hand komen,zoodat daar- gevallen, waarin de wetverklaart dat de eigendom ofdebevrjdingvanschulduitbepaalde
doV
oreerslgeyoemdewordtopgeheven.
erm lgh (Pietro Martise), een van de omstandigheden wordtafgeleid,- hetgezag,
Hervormers uit de 16de eeuw en geboren te datdewetaaneenregterljkgewjsdetoekent!
Florence den 8sten D ecem ber 1500,trok in - en de kracht, door de wetverleend aan
1516 in betklooster derreguliere Augustjner de bekentenis van ééne der partjen ofaan
Koorheeren,begunstigdesedert1541 teNapels den door haar afgelegden eed.Een wetteljk
en Lucca de denkbeelden der Hervorm ing, vermoeden ontslaat dengene, in wiensvoorvlugtte in 1542 naar Zwitserland, werd in deel hetbestaatyvan alle verdere bewjzen.
1547 leeraar te oxfprd, in 1553 te Stru ts- Geen bewjs wordt tegen een wetteljk ver-

VERMOEDENS- VERMONT.
moeden toegelaten,ingeval de wet,op grond
van 4itvermoeden,zekerebepuldehandeling0n nietig verklaart ofden regtBingang weigert,tenzj de wet zelve het tegensbewjs
mogt hebben vrjgelaten, en onverminderd
het bepaalde omtrent den !eregtel
jken eed
en de geregt
eljke bekentenls. Vermoedens,
niet op de wet zelve gegrond,worden overgelaten aan het oordeel van den regter,die
echter op geene andere letten mag dan z00danige,welke gewigtig,naauwkeurig bepaald

en metelkanderin overeenstemmingzjn.Zj
de wet het getuigenbewjs toelaat,alsmede

komenslechtsinaanmerkingingevallenjwaarin

wanneer, wegens kwade trouw of bedrog,
tegen eene handeling ofactewordtopgekomen.
In het strafregt geldt a1s stellige bepalingj
dat niemand op bloote vermoedens lnag ver-
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de dalen vindtmen ereen vruchtbaren grond,
maar in hetalgemeen ishetland erhetmeest
geschikt voor de veeteelt. De vnotnaamste

graansoorten zjn er tarwe en maïs.Debosschen leveren erprachtig timmerhout,çn men

wint er meer ahornsuiker dan in ée'n van
de overige Staten van de Unie.In 1874 had
men er: 71000 paarden 313700 runderen,

53500 zwjnen en 543000 schapen. Vooral
e: jzererts, koper en l00d,pottebakkersklei
en marmer, maar van de mjnontgi
nning
wordtweinig werk gemaakt.00k met betrekking t0t de njverheid verkeertVermont,in
vergeljking metdeoverigeStatenvanNieuwEngeland,in een achterljken toestand.Van
belang zjn erhoofdzakeljk de houtzaag-en
korenmolens,deloojerjen,dewolkammerjen
wordt er veelkaas gemaakt.W élvindt men

en de wagenfabrieken. De waarde van den
invoer in Canada bedroeg in 1876 omstreeks
9 en die van den uitvoer vandaar 3 milloen
gulden,terwjlhetverkeererbemorderd wordt
door een spoorwegnet ter lengte van 1255
digheden, wier bestaan en overeenstemming, Ned. mjl. In 1870 telde er de bevolking
z00 onderling als methetmisdrjf,duideljk 330551 zielen.Sedert 1867 bestaater schoolaantoonen,datermisdrjfgepleegd isen wie dwang,doch men eischtslechts,datkinderen
hetbedreven heeft.
tusschen den 8-en l4larigen leeftjdjaarljks
gedurende drie maanden de schoolbezoeken.
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heid om lets te doen, bpv.om te zien,te In 1874 waren er4405 onderwjzersen ruim

oordeeld worden (art.427 van hetWetboek
van Strafvordering),hoewel0ok dââraanwjzingen alswettigbewjsmiddelzjntoegelaten.
De
zeaanwjziqingenzjn echtergeenevermoedens, maar felten,gebeurtenissen ofomstan-

hooren enz.,terwjl men meerbepaald,dat 78000 leerlingen,zoodat een aanzienljltgewoord bezigtvan de werkzameeigenschappen deeltederkinderen van hetonderwjsverstovan den geest, welke men dan 00k metden ken bljf
t.T0tdeinrigtinqen van hooger0nnaam van geestn- mogensbestempelt.Vermpgen derwjsbehooren erde Unlversity ofVermont,
noemtmeneindeljk00khetgeheelvaniemands in 1791 te Burlington verrezen,hetM iddlebezittingen la aftrek der schulden;wordt dat buxy College, in 1800 gesticht, en (le Norgeheel procentsgewjs belast,dan heeftmen wich University,benevenstweegeneeskundige
eene belasting op het vermogen.Zj bestond scholen. De tegenwoordige grondw et van dereedsbj de Atheners,alsmede bj deRomei- zen Staat is,watde hoofdbeginselen aangaat,
nen onder Serviws Fvllïv:, - voorts heeft afkomstig van 1793 en 183G.D e w etgevende
men haarin onzen tjd indeVereenigde Sta- magt is er in handen van een GeneralAssemten van Amerika a1s Statentax en in eenige
kleine Staten van Europa. Sommigen geven
aan deze de voorkeur boven eene inkomstenbelasting, om dat deze laatste uit z0o verbazend verschillende bronnen voortvloeit.

b1y,bestaande uit een SenM t van 30 e11een
H uis van V ertegenwoordigers van 249 leden,
die, evenals de hoogste ambtenaren der uit-

Engeland-staten, in het noorden grenzend
aan Beneden-canada,in het oosten aan NewH am pshire, in het zuiden aan M assachusetts
en in hetw esten aan New York,heefteene
oppervlakte van 480,3 ED geogr.mjlendraagt
overzjne geheelelengte de keten der Green

O0k de regters van hetHooggeregtshof(Supremecourt)wordendoordeAssembly benoemd

voerendemagt,telkensnatweeJaaraftreden.
De gouverneur wordtbjgestaan door een van
V erm ont,denoordwesteljkstederNieuw- het Assembly aangestelden Raad (C0uncil).

Mountains, waarvan de Moose Hillock (1460
Ned. el hoog), de Mansfeld (1350 Ned. el
hoog)en deCamelsHump(1246Ned.elhoog)
deaanzienljkstetoppen zjn.Ongeveerin het

op tractementenvan6000gulden.Daarenboven

heeft men er regtbanken voor burgerljke

zaken (courtsofcbancery)en 14graafschapsregtbanken ofvxedegeregten.De geldm iddelen

verkeeren er in een gunstigen toestand en zjn
niet bezwaard met staatsschuld.D e verkoop

van geestrjke dranken is er aan beperkingen

onderworpen,endeverkooperisverantw oordemidden van den Staatvormthetgebergte een ljk voor de schade,doorbeschonkenen verz
a
,twaaroverde spoorweg van Montpelier oorzaakt. Een krankzinnigengesticht,een in(i
ndelhe
bekken der Connecticut) naar de stituut voor doofstommen en leen weeshuis
vruchtbare vlakten aan het Champlainmeer worden er door den Staat onderhouden,en
is gelegd.Deze lpatste is voor het verkeer de hoofdstad is Montpelier. - De eerste

metCanadaeen belangrjkewaterwegenstMt volkplanting in Vermontwerd in 1724 op dq
door een kanaal in verband met de Hudsonrivier.Het klimaatis er gezond,in weerwil
van de drukkende hitte in den zomer en de
felle koude in den winter. De gemiddelde

plaats van de hedendaagschestad Brattleboro'
door lieden uit Massachusetts gesticht,en in
1831 vestigden zich Franschen aan hetChamplainmeer. Van 1741 t0t 1764 voerden New

Jaarljksche4
Av
iarnategraadbedraagteroqgeveer Hampshire en New York een hevigen strjd
70 C., - e van den zo:a6r 17--19 C.In
XIV.

om het bezit des lands.Het Britsch Parle14
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ment erkende in 1764 de regten van New de veldslagen van Napoleon I op het doek,
Y0rky maar de kolonigten verklaarden zich schilderdeportretten en muntte vooraluitdoor
in 1/
M;U onafhankeljk.en New York was het schilderen van paarden en honden.Reeds

eindeljk bereid, in 1790 hunne onafhanke- vroeg verkreeg hj académische prjzen, en
ljkheid tegen eenebetalingvan 30000dollars toen hj in 1782 den prix teRomeverworven
te erkennen.Den 4den Maart 1791 werd Ver- had,begafhj zich inhetzelfdejaarderwaarts.
mont als souvereine Staat in de Unie 0Pge- In 1787 leverde hj de kayit
ale schilderj:
* zendt2 senatoren en 3 vertegen- rDe triomf van Paulus Aemllius'',doch toen
nomen; jjP
woordigers naar het Congrès.
ln 1793 zjne zuster op het schavot stierf
V ernaauw ing (strictura)ofzamentrekkin.
q alsslagtoFerderrevolutie,zeidehjFrankrjk
heeft plaats in hetligchaam ,wanneernatuur- vaarwel.Van zjnestukkennoemenwjvoorts:
ltjke openingen en kanalen door ontaarding, XDe dood van Hyqpolitus'',- yDeterugkeer
door kramp,door verhardingjdoor knoestge- der overwinnaars ln de Olymplsche spelen''
zwellen en andere toestanden tegennatuurljk - rDe slag van M arengo,,,- pxapaleon bj?
vernaauwd en zamengetrokkenzjn.Menheeft Austerlitz'' - rHet bombardement van Mavernaauwingvan hetvoedingskanaal,van den drid'',- pDe slag van,,Rivoli''
- ?De inne,De
:,
lntogt in
endeldarm j van het darmkanaalin hetalge- ming van Pamplona ,
meen! van de pisbuis,van de scheede enzu Milaan''1 - en ,De slag van W agram''.In

en ziJvertoontzich daarbj wederom in ver- 1816verkreeg hj hetgrootkruisderordevan
schillende vormen.Hetisnaauweljksnoodig van St,
.Michel.In 1828 vergezelde hj zjn
te vermeldenjdat,naargelang vandeze,zeer zoon Horaee naar Rome,waarhj een groot
verschillende middelen ter genezing worden stuk wilde voltoojen:,Deintogtvan Lodeagnbevolen.
wjk X VIII''.doch ditvoornemen bleef0nV ernagelen (Het) van een vuurmond uitgevoerd.Hj overleed den zTsten November
geschiedt om dezen niet anders dan voor 's 1836,juist den dagj waaroj hj bevorderd
te laten.M en bezigtdaartoe eene stalen pin,
Horaee Ferxdf,een beroemdschilderen een

handsonbruikbaarin de magtvandenvjand werd t0t oëcier van hetLegloen van Eer.

van hakltels en tanden voorzien,drjfthaar zoon van den voorgaande.Hjwerdgeborente
in het zundgat en slaat er hetbovenste ge- Parjsden 3ostenJunj 1789,oefendezichaandeelte af.'Pot meerdere zekerheid schuiftmen vankeljk onderdeleidingvan zjn vaderjbevooraf een houten klos in de zielonder het zochthetgymnasedesQuatreNationsenver-

zundgat, zoodat de vernagelpin zich daarin volgdedaarnazjn weg0ghetgebi
edderkunst.
vasthecht. In spoed vereischende gevallen is Meteen stuk:,Deinnemlng van eeneredoute''
reedseengewonespjkerofzelfseenehouten waagde de zo-larige kunstenaarhetreeds?zich
pin voldoende voor de vernageling.
van hetaangewezensyoorvanDavidenGwodet
V ernet. Onder dezen naam vermelden te verwjderen en zlch door eenekrachtige

wj eenige beroemde Fransche kunstenaars, realiteit te onderscheiden. Hj verwierf de
te weten:
gunstvan hetKeizerljk H0fen vervaardigde
Lnaude Joseplt Vernet, een landschap- en in de laatste Jaren van hetKeizerrjk onderzeeschilder, geboren te Avignon den 14den scheidene stukken, hem bestefd door Maria
Augustus 1714.Hj ontving heteersteonder- Zolizl en door den Koning van W estfalen,
rigt van zjn vader (geboren in 1689,j-in zooals:pD e hond van hetregiment''en pH et
1753)enbegafzich in 1734naarRome,waar paard van den trompetter'',waardoorhj welhj zich oefende onder de leiding van M an- dra een beroemden naam verwierf. Na den
glard.Nadathj in 1753 in Frankrjk waste- val van het Keizerrjk belasttehj zich met
ruggekeerd,werd hj 1idderAcadémieenschil- detaak,deroemrjkstegebeurtenissenvanhet
derde voor Lodewnk XF eenereeksvan ge- pasgesloten tjdperk op hetdoektevereeuwizigten op Fransche havens!w elke thans een

gen en schilderde o.a.de veldslagen van To-

sieraad v4n het Louvre ultmaakt. In 1763 losa,Jemappes, Valmy,Hanau,Montmirail,

vestigde hj zich te Parjsen overleedaldaar
den 3den December 1789.Hj behoortt0tde
school van Claude Zorrcïs;zjne keus was
meestal gelukkig, zjn lichteFect trefend,
zjne compositie edel,dichterljk en grootsch
en zjn colorietin vele stukken krachtig en

XHet vermoorden der M am loeken'' en pDe
dood van Poniatowsky/',welke stukken evenwel ill die dagen van readie door de Jury
van de tentoonstellingen geweerd werden.

Weldra echter ontving hj bestellingen van

de regéring zelve, zooals het schilderen van
de portretten der hertogen van Werrien nan
dezen meesterte W eenen,Berljn,Lissabon, zsgpçfll-e, het versieren van een plâfnnd in
Petersburg, Stokholmj Kopenhagen, 's Gra- het nieuwe muséum enz.jterwjlhj voorts
schitterend.Men vindt kunstgewrochten van

venhageenz.,eh meerdan 200 gravureszjn in 1827verlofontving,zjn meesterstuk:rDe
daarnaar vervaardigd.
brug van Arcole''ten toon te stellen.In 1830
Antoéne CAJr!e#Korace Vernet,gewoonljk werd hj diredeurvan deFranscheAcadémie
Carle Vernet geheeten,een schildervan die- te Rome,vertoefde er5jaaren wjddezich
ren,veldslagen en genrestukken en een zoon metjveraan destudiederItaliaanscheBchool,
en leerling van den voorgaande. Hj werd waarna hj eenige stukken leverde,die het
geboren te Bordeaux den 14den Augustus
1758, studeerde te Rome en w erd in 1788

1
li8
d10van de AcadémieteParqs,- voortsin

midden houden tusschen genre- en historiestukken.Hiertoebehooren:pRafaëlen Michele
Angelo in het Vaticaan'', - pGevecht van

van het Franache Instltuut.Hj bragt roovers tegen Pauseljkegendarmes''
,- pDe
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bieeht van den stervenden roover'' -- rpaus den regelwjngeest, t
erpentjn ofeene 0?Le0 XII op weg naarSt.Pieterskerk'',- en droogende olie, zoodat men ze verdeelt ln

5Judith en Holofernes''.NadathjinFrankrjk wjngeest-, terpentjn- en olievernissen. De
wasteruggekeerd,bepuldehjzich wederbj meest gebruikeljke harsen zjn:coyal,damzjn vroeger genre en leverde in het salon marhars, mastik, schellak en elemlhars.De
van 1836 de vier groote veldslagen:rFried- voorwerpen worden nietslecllts gevernist om
land,
W ag4ra
m ,Jena en Fontenoy.''ToenLo- daaraan fraajer voorkomen te geven,maar
;
'
dewùk TAIII': hem devel'siering dergebeele 0ok om ze tegen stof,vochtigheid,roestenz.
Constantine-gaanderj in hetmuséum teYer- te beveiligen. Goed vernis moet opdroogen
sailles had opgedragen, reisde hj geruimen zonderteschilferenofzjn glans teverliezen.
tjd in Noord-Afrika en voltooide daarna het W jngeestvernissen droogen sneller op dan
werk,nietten onregte een geschilderdhelden- olievernissen! zj kunnen opgelost wordenj
dicht genoemd, in den tjd van zes jaren. maarzjn doorgaansmindervastdan laatstgeTevensschiephjonderscheidenegenrestukken, noemde.Devernissenwordenook welgekleurd
aan het Oostersche leven ontleend, zooals: met guttegom ,curcuma,drakenbloed,sandelDAbraham, Hagar verstootend''en pRebekka houtenz.
enEliéserbjdenwaterput''.Grootenbjvalvon- V ernuft is een woord, datveelalgebeden voorts zjne Afrikaansche jagttafereelen. zigd wordt in de beteekenis van renie (zie
Wegens zjne weigering,om metverguizing aldaar).Zelfs werd het woord ingenéeur door
der geschiedkundigewaarheid Lodewj;k XIF onzen Hooftin het Nederlandsch overgezet
op het doek te brengen als Valenciennes be- doorTernufteling.

stormende,vielhj bjdenKoninginongenade

Véron.onderdezen naam vermelden wj:

en vertrok in 1843 naarRusland,waarkeizer
LouLs Vlron,eenFransch dagbladschrjver,
Noolaas hem met ongemeene onderscheiding geboren te Parjs den 5den April 1798.Hj
belegende.HjvergezeldedenCzaargedurende studeerde in de geneeskunde en zag zich in

eenige maanden op zjnetogten,zelfst0tin 1824 bevorderd tOt eerste-geneesheer bj de
den Caucasus, maar keerde in 1844 naar Koninkljke muséa.In 1829 stichtte hj de
Frankrjk terug en schilderde erop verzoek DRevue de Paris'',maarlietin 1831ditttjd-

V
des Konings de twee groote stukken:pDg

schrift varen om de directie der groote opera

erovering derSmalavanAbd-el-kader(1845) op zich te nemen.In die betrekking verwierf

en pDe slag bj lsly (1846)''.Behalve een hj doordeopvoering van pRobertleDiable'
grootaantalhistoriestukken schilderdehjo0k van M eyerbeer, pLe ba1masqué''van Auber,
vele portretten,zooals vanNapoleonI,van den XLa juive'' van Halevy en het ballet:rLa
hertogvan Orldlzd#,vandemaarschalken8t.Cyr Sylphi
de'' een aanzienljk vermogen, maar
enGkard,van Thorwaldsen,Lodel
rbkTAiIC
.
p:, legde haar in 1835 neder, om zlch met de
r
edadi
evan den oconstitutionnel''tebelasten,
Napoleon 1I1 enz.Hj overleed teParjsden

liden Januarj 1863. Hj onderscheidde zich aan welk dagblad hj door het opnemen van
door rtlkdom van vinding, keurigheid van den pluiferrant''van Eène z%eçerlang een

compositie,levendigheid en waarheid,ennaar verbazend aantal lezers bezorgde. Het werd
zjnebeste stukken werden gravuresvervaar- in 1844 zjn eigendom j bleef t0t 1848 het
digd.Hj was groot-oëcier van hetLegioen orgaan van Tltlers, en verdedigde n> dien
van Eer, ridder van onderscheidene Euro- tjddeBonapartistischepolitiek.ln 1852werd
pésche orden en lid van devoornaamstekunst- Tlron doorhetSeine-departementafgevaardigd
naar het W etgevend Ligehaam. Hj sehreef:
vereenigingrn van ons werelddeel.

Verneull (Philippe Edouard Poulletier Mémoires d'un bourgeois de Paris (1854de),een verdiensteljk aardkundige,geboren 1856, 6 d1n)'', - pNouveaux mémoires etc.
teParjsden l3den Februarj 1805,waseerst (1866)''
,- eenpaarromans,pcinqcentmille
advocaat, vervolgens am btenaar aan het mi- francsderente (1855,2d1n)'',- pouatreans
nistérie van Justitie,werd in 1854 Lid der de règne? ou allons nous? (1857)'', en
Académie, en overleed te Parjs den 29sten XLes théa
-tresdeParisde1806à1860(1860)''.
M ei 1873. Behalve onderscheidene opstellen Hj overleed den 27sten September 1867,nadat
in het ,Bulletin de la Société géologique de

France''schreefhj:oMémoiregéologiquesur
laCrimée(metd'
Areltiaet1837)'',- mMêmoire
Bur1esfnssilesdesbordsduRhin (1842)'',en pGeology of Russia (met Murclison en
Keyserlihu
q,1845)'/.
Vernler (Pierre),een verdiensteljk werk-

hj
b
reeds10Jaarte vorenoverzj'n vermoçen
eschikthad teruitsehrjving vanletterkundlge
en dichterljlke prpsvragen.

Pierre Vlron, een Fransch schrjver en
Journalist,geboren te Parjsin 1833.Hj studeerde aldaar, werd in 1859 m ederedadeur
van scharivari'' en verhief dit blad tôthet

t
uigkundiqe, geboren in 1580 te Ornans in geestrjkste in Fl'ankrjk.Yoortsschreefhj:
Bourgondld en overleden den 14den September rParis B'amuse (1861)1'1- DLessûuFre-plaisir
1637 a1sdirecteur dermunt,is vermaard door
de uitviniing van een vernuftig uitgedacht
werktuig, dat naar hem genoemd is en 00k
wel met den naam van nonius bestempeld
wordt.Zie voorts onder Noniu .

(1861)''' - 7Monsieur et Madame Tout-le-

Monde (1867),- !
:La mythologieparisienne
(1867)'/1 - plu'âge de ferblanc (1868)''Paris à tous les diables (1874)''- ,:La
nouvelle art d'aimer (1877)'
' enz.
Vernissen zjn oplossingen van harsen, V erona, eene provincie in het Italiaandie in de openeluchtt0teene harde,glanzige sche landschap Venetië,aan de grenzen van
massa opdfoogen.Het oplossingsmiddelisin ooatenrjk (Tyrol),teltop49,89 D geogr.mj1
14*
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383174 inwoners(1876).Ziiisin betnoorde- beelden Van beroezade zaannen uit Verona
ljk gedeelte bergachtig(Monte Baldo metden bevinden,zooals: Vetrwvius,Catullus,Plinénn
Monte Margiore, 2228 Ned. el hoog,en de &cvl#>,:, M acr en Cornelins N@o#.Voorts
MontiLesslni),in hetzuideljk gedeeltevlak vermelden wj van depaleizen:de Casadei
en wordt door de Etsch (Adige),deTartaro Mercanti(uitde 13deeeuw),- hetraadhuis
en deMincio(afvoerriviervanhetGarda-meer) (municipio),- hetPalazzo della gran guarbesproeid. T0t de voortbrengselen des lands

behooren:marmer,steenkolentveelwjn en
oljven-olie,ooft,rjst,ricinus.olie en zjde.
Men vindtermineralebronnen,bjv.teCaldiêro, en t0t de takken van njverheid behooren er: zjdespinnerj, inzonderheid van
naaizjde, verwerj, katoenweverj, loojerj,
bereiding van ricinus-olie,glasblazerj,w0lkammerj enz.
De evenzoo genoemde l
toofdstad,eeneves-

dia vecehia,- de doûr Sanmieheli gebouwde
paleizen Canossa, Bevilacqua, Pellegrini,

Guastaverza en Pompei(methetmuseocivico),

het Palazzo Maibi met een vermaarden
wenteltrap, en het Palazzo Giusti. O0k
het nieuwe kerkhof, in 1857 voltooid,met
een Dorisch zuilenportaal en een pantheon
voor beroemde mannen verdient vermelding.
Verona bezit vele ot
ldheden, o.a. een
-

goed onderhouden amphitheater(arena),naar

ting van den eersten rang!ligtaanden spoor- het modêl van het Colosseum te Rome van
weg van Opper-ltalië en 1s daardoor verbon- marmer gebouwd, ovaal van gedaantey 152
den met Venetië, Milaan,Tyrol (over den Ned. el lang en 123 Ned.elbreed?met een
BrennerlyMantua en Mödena,alsmedeaan de omtrek van 435 Ned. el. Van bulten heeft
Etsch,d1e met een grooten boog door destad het twee verdiepingen metbogengangenjen
slingert.De breedste en t'raaiste straat is er van binnenbestaathetuit46rjen zitplaatsen
de Corso Vittorio Emmanuéle.welke van de en 96 trappen,in gestadig ruimer en hooger
Porta nuova,éénedervermaardetriomfpoorten kringen achter elkander, zoodat er plaats is
van Sanmichell(1540)naar dePortonedella voor ruim 32000 personen.In den Jongsten

Brà loopt.Van de pleinenvermelden wj:de tjd is er het puin en zand weggeruimd.Van

Piazza d'Erbe met eene hooge marmeren zuil de andereoverbljfselen derOudheid noemen

(monolietl,eenefonteinmethetantiekestand- wj: de Porta dei Borsari,eene soortvan
beeld van Verona en den stadhuistoren (94 triomfboog, in 255 door keizer GallilnusgeNed.elhoog),- demiddeneeuwsche Piazza bouwd,den Arco deiLeonien deoverbljf-

deiSignori,met een redenkteeken tereere selen van een halfcirkelvormig Romeinsch
van Dante,- en de Plazza Vittorio Emma- theater. W jders behooren er t0t deantieke
nuéle (vroeger Brl
'
t), door dedubbele stads- gebouwen:het kasteelSan Piétro,dealoude

poort (Portone della Brà,
) van bet evenzoo burgtvanDietria van zdrl (Verona),en het

genoemdCorsogescheiden.Demerkwaardiyste Castelvecchio,dein1355doo1'Canprande11
kerken zjn er:ded0m SantaMariaMatrlco- gebouwde burgtder Scala in het mldden van
lare (naar men wil,in de8steeeuw op een het Corso vecchio(thansCorsoCavour),aan
tempelvan Minervaverrezen,maarin de14de

de Etsch en door eene prachtige vestingbrug

eeuw in spitsboogstjl verbouFd) met eene met den linker oever verbonden.In den tuin
zonderlinge façade,oude fresco's,een altaar- Van hetweeshuis San Francesco di Citadella
stuk van TitLaan (de rHemelvaartvan Maria'') vertoont m en eene doodkistvan rood graniet
en eene oude Romaansche doopkapél,- San
Zeno,een Rom aansch gebonw uitde lldeen

12de eeuw , met een prachtiq portaal, een

a1s die van Giwlietta.Verona isde zetelvan
een prefect,van een bisschop,van eene regtbank, van eene Kam er van Koophandel en

toren uit de llde eeuw , fraal van binnenj njverheid, van een generaalkommando enz.,
m et eene antieke porieren vaas,schilderstuk- en m en heefter een lycéum ,een gymnasium
ken van M antegna enz., - San Bernardino met eene aanzienljke boekerj, een semina(pas gerestaureerd)met de vermaarde Capella rium , een bissehoppeljk lyeéum en gymnaPelleqrini van Sanmicheli, San Fermo sium , eene technische school,eene meisleseene
Magglore,in spitsboogstjlen meteene R0- kostschool, nj
verha
ec
ia
dd
,émie V00r landbnuw ,
maansche krypt, - Sant' Anastasia, in handel en
eene académie V00r
-noot
en be
eldhoue0
wku
ns
een
ilharmospitsboogstjl (1290-1450),met eene 0nv0l- schilder
ge
s
chap,
n
i
nst
tl
!tuu
t ph
tooidefaçaae,een rjk versierdportaalenvele nisch
voor doofpraalgraven en schilderjen?- San Giorgio stomm en eene stedeljkeboekerj,een stede-

in Braida (1477, in renalssance-stjl), met
schilderjenvan T/torettoen PaoloVeronese,
SantaMaria in Organo (in 866 vernieuwd
en in 1481 verbouwd),meteene onvoltooide
façade van Sanmieheli, - en San Nazaro

1jk museum met merkwaardige schilderjenj

eene verzameling van 22000 munten en penningen, een museo lapidario met oudheden,
drie schouwburgen en onderscheidene instellingen van weldadigheid.Hetaantalinwoners

Celso (uit de llde eeuw), waarachter zicb (zonderdiedervoorsteden)bedraagterruim
eene rotskerk bevindt met oud-christeljke 66000 (1876).Van grooten omvang iser de

schilderstukken.T0tdebelangrjkstepaleizen
behooren er:hetPalazzo della TNgione (van
1183),- hetpaleisvan Justitie,- hetP>lazzo della Prefettura (van 1272) van 8anm'
%ckh, - en het Palazzo de1 Consiliglio (in
1873 gerestaureerd),1et eene fraaje façade

handel in zjde.wjn,graan,olie enz.,en
vooralook de transito-handellangsden Brennerspoorweg naar Duitschland.W jdergheeft
men er:zjdespinnerjen,zjde-,wol-,en katoenspinnerjen,verwerjen,loojerjen,touwslagerjen, meubelmakerjen, fabrieken van

en eene opene zuilenhal,wu rin zieh destan4- muziek-instrumenten enz. Deze sKd is alg

VBRONA- VERONESE,
vesting van grootbelang;zj beheerscht0pper-ltallë en is tevens de sleutelvan Tyrol.
Verona is eene der oudste steden van
Italië. De eerste bewoners waren Eugeneërs
en deze werden opgevolgd doorKeltische Ce-

nomanen.Pompqws zond eene kolonie van
Romeinen derwaarts, waarna zj den naam
ontvingvan Colonia Augusta.Zj wasin den
tjd derRomeinen eene aanzienljke stad,en
Catnllu en Vitrnviws aanschouwden er het
levenslicht.Deelns versloeg er in 249 keizer

Pâilippns,- voorts Constantl
jn in 312 Pom-

ZeJ'gIM,
:, en in 403 behaalde Stiloho er eene
overwinning op Alarik.In 452 werd de stad
door Attila geplunderd en verwoest.Daarna
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zoeking van ;en Heiligen Antonius'',in den

D0m geplaatst,grootenroem verwierf.Nadathj

hieren op hetgebied van Vincenza veelvoor-

treFeljksgeleverdhad,begafhjzichnaarVenetië,waardemeesterstukken van ntiaanen
Tintorettozjntalentt0trjpheidbragten.Eene
weifelachtigheid van penseelstreek merktmen
nog op in zjn eerstealdaargesehilderd stuk,
een rsan Sebastiano''.Kraehtiger zjn reeds
de fresco'suit de geschiedenis van Estker en
eene schilderj in het paleis van den Doge,
hetwelk keizer Ikederik voorstelt,die Odaricxl,
s erkent als kerkeljk souverein. T%
't1
'JJ@
Van

droeg henl voor aan de procuratoren
San Afarco als een der eersten onier de

was zj de residentievan Tâeoderik,koning jongekunstenaars,in staatom debibliotheek

der Oost-Gothen, die er in 489 de zegepraal van. San Marco te versieren. Na het v0lverworven had 0P Odoaeer en in desage den toojen van ditwerk werd hj meteenegounaam draagtvan Dietréek van Wers (Verona). den keten begiftigd en vergezelde één der
0ok sommige koningen derLongobarden hiel- procuratoren, Glrolamo Gri-gldo. gezant
den er hun verbljf,totdatzj bj hetFran- der Republiek, naar Rome. Hier vergastten
kischerjk werd gevoegd.In denstrjdtegen z1h 00g en gemoed des kunstenaars aan de

keizer Frederik I stelde zj zich mede aan
hethoofdvan hetVerbondderLombardjsche
steden.Daaropwerd zj geteisterddoordeburgeroorlogenderadelljkepartjen,doordieder
Monteeeki (Ghibelljnen)en doordievan Ran
zopipzio (Guelfen).In den aanvang der 13de

werken van Rafaëlen Mohele dw#eIpen aan
de kunstgewrochten der Ouden,ef hj ontwikkelde de daardoor verworven kracht in
zjne rApotheosevanVenetië''.Daaropschiep
hj de heerljkste voortbrengselen van zjn
penseel uit de gewjde geschiedenis en de

eeuw maakten de Ezzelini,voorstanders der fabelleer,schilderdeportrettenenonderscheidde
M onteccM , zich van haar m eester. Na den zich door een praehtig coloriet.Daarenboven

dood van EzzelLno da Romano(1259)verkozen versierde hj paleizen en kasteelen metvoorde Veronôzen Mantinodella Sct
zll t0tpodestà; treFeljkefresco/s.Dezekunstenaariseen der
hetgeslachtvan dezenbehielddeheergchappj merkwaardigste iguren in de kunstgeschiedegedurende 127 jaren en bereikte onderCan- nis Degrondslagvan zjn stjlhadhjmedegegrande I het toppunt van magten bloei.In bragt uitVerona,nameljk hetcolariet,dat,
1387 onderwierp de stad zich aan Milaan,in hoewelgermaagschaptmethetVenetiaansche,
1405 aan Venetië en kwam alzoo na den va1 een eigenaardigen zilvertoon bezit. H et is

van heteersteFransche keizerrjk onderden duideljk, dat hj veel te danken heeftaan
schepter van Oostenrjk,- eindeljk in 1866 Titiaan,maar n0g meer aan Tintoretto.Meer
onder dien van den Koning van Italië.Zj dan deze bleef hj getrouw aan de manier

verwierfvoortseeneEuropéschevermaardheid der antieke kunstenaarsen voltooide daardoor
door het aldaar van October t0t December kunstgewrochten? welke t0t de meest v011827 gehouden Congrès van de leden derHei- maaktebehooren,welkeooithetpenseelheeft
lige Alliantie tot beteugeling der revolutio- voortgebragt. In deze stukken is eene zekere
naire bewegingen in Europa.Dââr bevonden voornaam heid in het o0g vallende:m en ziet

zich de monarchen van Oostenrjk, Rusland er eene rjke kleedj. schitterende kleuren,
en Pruissen,alsmede die van Napels en Sar- een stoet van dienstknechten, hooge zuilendinië, benevensandere Italiaansche Vorsten, hallen enz., en daarmede is het colorietin
wjders uit Engeland de hertog nan Wel- volm aakte harm onie;hetiswarm enkrachtig,

Ilgfos,uit Frankrjk dehertog deM ontmo- dooreen zilvergrjzen toon getemperd,rjk in
reney en Câateanbriand, uit Oostenrt
jk prins nuances en tevens fraai van harmonie.Hj

M etternia ,uitRusland graafPozzo dilorqo, muntte geenszins uitin de voorstelling van
en uitPruissengraafBernstoV enprinskar- het naakten zochtditdan ook zooveelm oge& n5dr,g. Onder de beraadslagingen bekleedde ljk te verbergen. Zjne tafereelen uit het
prins M etterniek hetvoorzitterschap en stelde maatschappeljk leven in Venetië verschillen

Gentz het Protocol.Het belangrjkst besluit aanmerkeljk van dievan MoheleAngelo,die
was er de opdrlgt aan Frankrjk t0t eene steedsnaarhetidealestreeftenzichbjvoorkeur t0thetnaaktbepaalt.Bleef Veroneseniet
tusschenkomstin Spanje.
Veronese (Pa0l0) eigenljk Paolo Ca- geheel vrj van dengemanierden trantzjner
#IïJ,
ri,een beroemd Italiaansch schilder,gebo- t'
jdgenooten en nu en dan van eene zekere
renomstreekshetJaar1535- 1537teVerona, ruwheid!deze kleinevlekjeszjn van geringe
waar zjn vaderbeeldhouwerwas,betoonde beteekenls in eene z00 schitterende zon op
reeds vroeg grooten aanleg voorde beeldende het gebied der kunst, en na den dood van
kunst en werd leerlingbj zjn 00m Antonlo Titiaan is hj boven allen twjfeldegrootste
2c#iIe,eenbekwaam schilder.Nadathjeeni- kunstenaar van zjntjd.Intusschen kwamen
gen tjd in zjneqeboortestadwaswerkzaam uit zjn stelier 00k Btukken,doorzjne leergeweest,riepkardlnaalGongayahem naarMan- lingen vervaardigd.Een groûtuntalvan Verotua,waar h'
d doorzjn kunstwerk:pDever- eledevindtmen teVenetl
-ë,bepaaldeljk in de
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Gglleria della Accademia, waaronder zich het toeval,daarzjne kinderen dooreeneconverprachtige pGastmaal bj Levi''bevindt. 0n- gérende en eene divergérende lens naar den

derscheidenestukkenwarenvandaarnaarParjs haan van den toren keken en dezen vergroot
gesleept, maar zjn,met uitzondering van de zagen.Deeersteverrekjkers uittw ee zulke
beroemde pBruiloft te Kana, teruggebragt. lenzen bestaande,wordenHollandsehekjkers
O0k te Verona heeft men ongeschondene genoemd of00k welkjkersvan Galila,0mschilderjen van dezen kunstenaar;men heeft dat deze uitstekende geleerde de theoretische
er in San Georgio de voorstelling van den beginselen der verrekjkersin een behoorljk
He
iligen Georg, die, door dreigende krjgs- lichtgtelde.Tooneelkjkers,eeneverbindinding
lieden omringd, den priester welgert,afgods- van twee geljke kjkers,door deFranschen

beelden te aanbidden. Voorts heeft men uit- jwmell
es of binoele' geheeten,zjn doorDp-

y,een tjdgenootvan Jansen,uitgevonmuntendestukkenvanzjnehand teDresden, ,>:A6:
zooals: pMozes in hetbiezenkistle'',- sDe den.Men heeftaardscheverrekjkers,veldkjkruisdraging''
, - !,De aanbidding der K0- kers van Plössl, dialytische kjkers van
ningen''1- XDe Jongeren teEmmaus''
1- D ttrow ,cometenzoekers enz.De lenzen worXDe bruiloft te Kana''enz.Een zjnerheer- den van cro&vnglas en iintglas vervaardigd,
ljkstestukken is:oDegenezingderkranken'' 0:a de gekleurde randen der beelden te doen
in het museum te W eenen, waar men 00k verdwjnen (zieAehromatismnsj.
andere stukken van Veroneseaantreft.Voorts
Verres (CaJus), een Romeinsch ridderj
heeftmen erteMiinchen,teBerljn.tePeters- diende in 82 vöör Chr. in den 00rl0g tegen

burg (eenepGraqegging''
!rDerustin Egygte'', 8nlla als quaestor in het leger van Carbo,
XDe aanbidding der Konlngen'',eene rHellige doch verliet daarop de volkspartj, voegde
Familie'' enz.) en vooral in de Spaansche zich bj Sull@,vertrok in 80 met Dolabella
musêa (die van het Escuriaal en hetMuseo als legaatnaarde provincie Cilicië,bekleedde

del Prado), en eindeljk in Engelandin de in 74 hetpraetors-ambten belastte zich in 73
National Gallery en in verzamelingen van als propraetor met het bestuur in Siciliëj
particulieren.Velevan zjnestukkenzjndoor waarhj zich gedurendedrieJaren aan velergravures algem een bekend geworden, al is lei ongeregtigheden en afpersingen schuldig
00k de graveurnaald nietin staathet eigen- maakte.Op aanzoek der ingezetenen klaagde
aardige van Veronese terug te geven. Hj Clceeo hem aan, en in weerwil van de bevormde eene talrjke school,waartoe in de scherming en voorspraak van aanzienljke

eerste plaats zjne zonen Carlo en Gabrielle mannenwaszjneeersteredevoering rThVeren zjn broederBenedetto behoorden,alsmede rem'' z00 krachtig, dat de beschuldigde de
de schildersBattistaZelp/fi,ParrasioA '
JcAele, stad verliet en vervolgens t0tballingschap en
Franeeseo A ppfd-dzzcwo en D4i.# Wds-/kffo.
t0t eene schadevergoeding van 40 millioen

Veronica,zieEerenprg
js.
sertertiën(bjna 5mlllioengulden)veroordeeld
V eronica,wasvolgens eeneoverlevering, werd.Hj stierfin den vreemde,dochna43,
waarschjnljk in de 13de eeuw in de W es- omdatAntoniw,
ghem in datJaar op deljst
tersehe Kerk ontstaan, eene vrome Israëlie- der veybannenenplaatste.Devjfredevoeringen
tiscg
hena
vr
ehade
and
ontmoette Op van C'
Ieero:pIn Yerrem''worden alsmeesterwe
aouw
r Golgdi
ot
,nhjHei
genld
e onder
den last stukken van w elsprekendheid bew onderd.
V errius Flaccus, een Romeinsch taalvan het kruis en m et zw eet bedekt,zoodat

zj hem hetgelaat afdroogdemeteen doek.
Op dezen ontstond toen een afdruksel van
het aangezigt van den grootenLjder,hetwelk
bj het opvouwen vermenigvuldigdwerd,rn
van deze afdruksrlszond men vervolgens ée
'n
naar Rome en e
'én naarSpanle,terwjléén

kundige,zag als vrjgelaten slaaf zich d00r
keizer A '
a-qnstw,
n belast met het onderwjs
zjner kleinzonen en overleed in hoogen ouderdom in 14 na Chr.Van zjnegeschriften:

V erraad (proditio) is eene schennis der

srerrocchio (Andrea del),een uitstekend
Italiaansch kunstenaarj tegeljk goudsmid,
schilder,houtsnjder en beeldhouwerte F10-

bewaard bleefte Jerusalem.

verschuldigde trouw door hetin handen spelen van ggederen, geheimen enz. van den
persgon of het ligchaam , waaraan men zich
verbonden heeft, ten nadeele van deze aan

DDe verborum signiicatione''en rcalendarium

Praenestinum'' zjn slechts fragmenten t0t
0ns gekom en.

rence, moet a1s de voorlooper worden beschouwd van Leonardo da Filcï, M iehele
2x.g:I/ enz.Hjmaakteveleafgietselsingips,

een vjand.In het moderne strafregt is een
misdrjfonderden algemeenen naam vanver- alsmede drjfwerk in zilver,en van ditlaatste
raad niet bekend, m aar hoogverraad, land- bevinden zich twee basreliéfs van het Jaar
verraad,verraadin 00rl0g enz.zjnmetzware 1477 in de schatkamer van den D0m te Fl0straFen bedreigd.
rence. Reeds vroeger had hj beelden der

Verrekkker (De)dient om van verwj- Apostelen in zilver vervu rdigd voor de Six-

derde voorwerpen beelden te vormen,welke

geschikt zjn voor eenenaauwkeurigewaarneming. M en heeft dioptrische en cata-dioptrische verrekjkers;eerstgenoemden zjn de
ei
genll
jke nerrekl
jkers,laatstremelden deteleneogl (zie aldaar).De uitvlnding dierwerktulgen wordttoegekend M n Zaeltarian.
TJl.
ç:p,
brillensljperte Middelburg;zjgeschieddebj

tjnsche kapélte Rome.Daarna bepaaldehj
zich bj de beeldhouwkunst in brons en in
marmer. Hj vervaardigde praalgraven van

Inranceso 7'tvzlcàlpzld van M ino #J Fiesole en
diens gemalin,een bronzen beeld van DanLd,
het praalgraf van de hertogen W ovannL en
Pietro &iMedx in San Lorengo,eene groep
in brons, àchristus en Thomas'' in hetora-
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tûrium van San Michele enz.Voortsteekende katoenen stofen,stjfsel,naalden,gekleur;
hj cartonsen leverdeschilderjen,welkemen papier, porselein enz. Het aantal inwoners
te Florence en in de musla te St.Petersburg, bedraagt er ongeveer 50000.Deze stad is de

te Berljn enz. aantreft.Laterkeerdehj t0t geboorteplaatsvan LodewqkXFJ,van dege-

de beeldhouwkunst terug en vervaardigde, neraals Berthier en Sbci:, van den abt d6
behalve een aantal borstbeelden,het praal- I'FFJ:, van de tooneelkunstenares Mars en
graf van den cardinaal Forteguerra in den anderen.Zj ontving a1
seen gerinq dorp met
D0m te Pistola.Zjn laatste kunstgewrocht 0en 0ud riddermatlg kasteeleerst ln de llde
was het ruiterstandbeeld van den Venetiaan- eeuw haren tegenwoordigen naam.NadatLoschen veldheer Bartolommeo Colleoni op het Aoïjk XIII in 1627 van Jean de Soid:
yeen
plein S. Giovanni e Paolo te Venetië. HP** aldaar gelegen leengoed gekocht had, deed
overleed in 1488 op 55.
jarigen leeftjd.
hj er eerst een jagthuis, later een Jagtslot

Verrottin: is delangzame oxydatie van bouwen.Lodewi;k XIV maakte in 1660 het

een brandend llgchaam ,veroorzaakten onder- plan,dit laatste in een vorsteljk verbljfte
houden door een gistingwekkende zelfstandig- veranderen,en reeds in 1664 waren de beide
heid.Men beperkt hetdenkbeeld van verrot- zjvleugels voltooid.Kort daarna verhieven
ting meestal t0t de geleideljke oxydatie, zich achtervolgens de drie hoofdgebouwen,

welke bj aanwezigheid van vochtigheid. welke het front uitmaken naardezjdevan

dampkringslucht en eene gemiddelde tempera- den tuin. Tevens verrezen onderscheidene
tuur ontstaat.De vgortbrengselen der verrot- kleine gebouwen,alsmede tuinen volgenshet
ting zjn koolzuuren wator,terwjlde stik- ontwerp van Lenôtre, en in 16:2 wasalles

stof derverrottendezelfstandigheid ontwjkt,
deelsin haaroorspronkeltlkentoestand,deels
a1s ammoniak,terwjldaarbj dikwjlssalpeterzuur gevormd wordt.Anders is de verrotting bj eene baperkte toetreding der lucht
en btldeaanwezigheidvan veelwater;hierbj

zoover gevorderd, dat Lodewqk XIT er in
Februarj zjn intrek k0n nemen.Niettemin

hoû
Vfer
dstsual
kje
n ddee ho
boe
Bj
ls
lln
esi,
ok
fdesn
tad
des
va
nbe
he
t.Fran-

vervallen,zoodathetonderhetD iredoire t0t

n'erd er onverpoosd voortgebouwd;de kapél,
waarm ede vaen in 1690 een aanvang tnaakte,
Tvas eerst in 1710 voltooid.Reeds onder Lo-

dewqk JFff;hadden eenige van zjnegunstelingen in de nabjheidvan hetkasteelvilla's
verrottende zelfstandigheid,gedeelteljk met doenverrjzen.LodewqkX1V bevorderdezookoolstof verbonden, ontwjkt in degedaante veelmGgeljk denbouwlust,en weldra stond
van moerasgas.De verrotting vervult in de naast het kasteel eeneaanzienljke stad.De
natuur eene hoogst merkwaardige r0l.Zj regent, de hert
og van Or!:Jp#, verqlaatste
maakt de elementen,welke in hetorganismus we1 is waar het Ilof naar de Tuilerleën te
gebonden zijn,weder vrj en geeftzeterng Parjs, maar zoodra Lodewj;k XV demeeraaa de onbewerktuigde natuur.Zonder haar derjarigheid bereikthad,vestigde hj zich te
z0a de aarde eene vergaderplaats zjn van Versailles (1723), hetwelk t0t Odober 1789,
ljkenjonbruikbaarvoordevormingvannieuwe toen LodewbkXV1gedwongenwerd,denzetel
VoorWerpen.
zjner vaderen te verlaten,koninkljke resiV ers (Een)noemtmen in deeersteplaats dentie bleef. Gedurende dezen tijd breidde
een gedicht van kleinen omvang, - voorts Versailles zich gedurig uit en de bevolking
een afzonderljken regelvan een gedicht,- klom t0t100000zielen.Toen echterLodemkk
wjdexs,vooralin hetkerkgezang,een cou- X Trl de stad verlaten had.daaldedatcjfer
plet,- en eindeljk deonderverdeeling der tot30000,en hetonbewoondekasteelbegon te
ontbreekt de zuurstof en de waterstof der

verbljfderinvalidendiende.NapoleonI zorgde,

sche departement Seine-et-oise, 19 Ned.mt
ll dat hetkasteelen de tuinen redeljk werden
ten zuèdwesten van Parjsen eenedergrootste onderhouden, en hierbtjlieten het 00k Lode-

steden van Frankrjk,ligtin eeneuitgebreide Y
'jk XVIII en KarelX.Tentjdevan Lodevlakteen iBdoortweespoorwegenmetParjs CCï
J: Pl
6ili
ps eindeljk werd hetkasteelingevcrbonden.Versailles,de zetelvan eenprefed
en van het departementsbestuurj was zulks
tevens van een bisschop en van eenige regtbanken,van 1871 t0t1879 van den Senaaten
vandeKam ervanAfgevaardigdenjthansweder
naar de hoofdstad des lands verlegd. Men
heeft er het groote,wereldberoemde kasteel,
8 kerken, waaronder zich eene hoofdkerk,
eene Hervormde en eene Anglicaansche kerk
bevinden,een godgeleerd seminarium ,een ly-

rigtt0teen nationaalmuséum ,waarin de ge-

schiedenis van Frankrjk in eene reeks van
tafereelen aanschouweljk z0u wordenvoorgesteld.Sedert de lide eeuw was het kasteel

te Versaillesgeruimen $d hetmodélvan 0n-

derscheidene vorsteljke kasteelen in Europa.
Het front naar de zkde van destad draagt
te zeer de sporen van verschillendetjden en

b
ouwplannen,om eendieyenindruktemaken,
maar des te prachtiger ls het front naar de

céum, eene normaalschopl (met een botani- zjde van het park.In denzelfden gmaak is
schen tuin), eene teekenschool, een leercur- 0ok de inrigting van binnen.De groote gaansus vûcr de Duitsche en Engelsche talen, derj(GaleriedesglacesofGaleriedeLouisxtv)
eenestedeljkeboekerjmet60000deelen,een beslaat in verband metde oorlogs-en vredenationaal muséum , onderscheidene geleerde
genootschappen,eene schoolvoor ooftboomenteelten een oud hûspitaal,en menvervaardigt
er uurwerken, wapens, werktui
qen,jzeren

zaal,de geheele lengte van hethoofdgebouw

enheeftmethareplâfondschilderjen,spiegels,

zuilen,pilasters enz.eenindrukwekkendvoorkomen.Naastdeze verdienen dekapélwegens
en koperen gereedschappen, kas
lmiersjaals, hare ongemeene pracht,voortsde opera-zaal,
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de Hérculészaal, de Marszaal, het 0çi1 de T0t de opene werken behooren: de ièche,
Boeuf enz. allezins vermelding.De plafond- de redan, de lunette,de tenaille,de papensehilderjen in devertrekken van hetkasteel muts, de zwaluwstaart,de crémaillière,het
zjn van LebrunjJowvenet,ZJJ-#:,M i
gnard gebastionneerde front en de hoorn- en kroonenz., - de beeldhouwwerken van Girardon, werken, - en t0tde gesldene:de redoute,
de gebroeders Cou tou, Legros enz., en de de sterreschansen en in den regelalle gebasbronzen beelden in den tuin van de gebroe- tionneerde sehansen.Tusschen die beides00rders Kellr van Awbry en Roger. De water- ten staat het halfgesloten Kerk. NM r gelang
werken in hetpark zjn prachtig en rjk in van de bouwstof! t0t den aanleg van ververscheidenheid en worden op deenkeledagen sehansingen gebezlgd,heeftmen M rden,houXdes grandeseaux''altjddoorduizenden be- ten ofsteenen verschansingen,maargewoonzocht en bewonderd.Het park zelf is zeer 1jk is zj eenvoudig een aarden werk met
regelmatigaangelegdenmaaktmetzjnebloem- eene buitengraeht. - De verschanying van

perken,grastapjten,zandpaden,beschaduwde een schip,best:at uit jzeren standersmet
lanen,vjvers,fonteinen en beeldoneenouder- leuningen langs de boorden.Zj isbegpannen
wetschen indruk. De kleine kasteelen Groot met schallskleeden .en dient t0t het bergen
en Klein Trianon grenzen aan het park van der koojen of hangmatt
en,terwjl zj bj
Versailles.- In de stad Versailles werd den zeegevechteq eenebqrstwering vormt.
3den September 1783 de Vrede qesloten tus- V erscheldenheld !zie Variëteit.

schen Frankrjk en Noord-Amerlka aan de V erscheurendedleren,zieRoofdiren.
eene en Engeland aan de andereztjde.Den
Verschuur(Lieve),eenverdiensteljkzeelsten Julj 1815 had er een gevecht plaats schilder,geboren te Rotterdam ,schilderde in
tusschen de Franschen en de Pruissen.Van de tweede helf'
tder 17deeeuw.Hj waseen
5 October 1870 t0t 13 Maart 1871 waszj leerling van 8. de Fl1.ç- en begaf zich
de zetel van het groote hoofdkwartier dex metJan van der M eer naarItalië om te Rome

Duitache legers,en den 18den Januarj 1871 zjne studiën voort te zetten.Na zjn terugwerd in de groote spiegelgaanderj van het keervestigde hj zich teRotterdam,waarhj
kasteel koning W Llhelm I van Pruissen t0t een goeden naam verwierf en 00k wegens
Keizervan Duitschlanduitgeroepen-pDen loden zjn welwillend karakter de algemeenegunst
Maart 1871 had deNationale Vergadering be- genoot.Zjne zeegezigten zjn meesterljk besloten haren zetel naar Versailles te verleg- handeld en schitterend van kleur. Vooral
gen, doc'
h thans is zj naar Parjs terugge- zjne maanlichten waren zeer gezocht.00k
keerd.
schilderdehjzeegevechtenenbrandendescheV erschaFelt (Pieter Antonie),een ver- pen.Voortspleitenzjnekalmewaters,waardiensteljk beeldhouweren bouwmeester,ge- boven hj fraaje, zilverachtige luchten wiat
boren te Gent in 1710, genootonderrigt te aan tebrengen,sterk voorzjn talent.Ophet
Parjs,verwierferden prixdeRomeenvond Trippenhuis te Amsterdam vindt men van
aldaar in den schilder k%oubleyran,een gunste- hem :pDe executievan eenscheepsheelmeester
ling van paus .BenedietgsX TT'',een veelver- van den admiraal van Nes''en pllet inzeilen

mogend beschermer. Hj vervaardigde er het vanKarelStuartte Rotterdam.''Hj overleed
beeld van Jokannen, vier groote basreliéfs vermoedeljk in 1691.

voor de façade der kerk Santa Croce,een
Versecz, eene stad in hetHongaarsche
beeld van Paulu voor de Pieterskerk te Bo- eomitaat Temes,aan den spoorweg van Szelogna,een beeld voor den D0m te Ancona gedin naar Bazias,is dezetelvan een Griekenz.Op uitnoodiging van den prinsran'
<JIIi# schenj t0t de Niet-geuniëerden behoorenden

vertoefdehjeenlgentjdinEngelandenwerd bisschop.Zj heeft twee godgeleerde inrigtinin 1752 Hofbeeldhouwerbj keurvorstKarel gen van onderwjs,eene reaalschool,een uitTheodoor te Manheim.Hier organiseerde hj gebreiden en vermaarden wjnbouw (Jaarljks
de académie,vervaardigde een aantalwerken 1//z millioen Ned.vaten),wjnsteen- en mavoor den slottuin te Schwetzingen,de Jezuïe- chinenfabrieken,zjdeteelt,eenlevendigenhantenkerk te Manheim enz. Te Brussel vindt de1 en ruim 21000 inwoners.
men van hem hetstandbeeld van Karelvan
V ersnelling noemt men een gestadig toeZpflcrïlgds en te Gent een bronzen Fedenk- nemendersnelheid,terwjlhetomgekeerdeden
teeken ter eere van den toenmaligen blsschop. naam draagtvan vertraging.Eene versnelling

Voorts bouwde hjeen tuighuiste Manheim, kan geljkmatigofongeljkmatigwezen,enaleene kerk te Oggersheim , werd in den adel- leen eerstgenoem de isaan vastew etten gebonstand opgenomen,en overleed den sdenApril den.Een vrjvallend ligchaam beefteeneeen1793.- O0k zjnzoon Maœimiliaan FdedcAc/- parig versnelde,- een opgeworpen ligchaam
felt,geboren te Manheim in 1754 was een eene eenparig vertraagde beweging.
verdiensteljk bouwkundige en overleed te V ersperring (Eene)iseeneafsluitingvan
sFeenen in 1818.

Verschansing (Eene)iseenafzonderljk
en zelfstandig w erk dervlugtigeversterkingskunst.Zjbestaataltbansuitééneborstwering,
wiervuurljn eenbepaaldtracévormt,volgens
welke'men de verschansingen onderscheidt.
Isdevuurljneenegegloteneqguur,danheeR

balken, Mrde, steenen en voorwerpen van
allerleiaardjom hetnaderen of binnendrin-

gen van den vjand te beletten.
V erstand (intellectus) noemt men een

zekeren trap van doorzigt en 00k van technische bekwaamheid. In het eerste geval

wordtaan denqene verstnd toegekend,die

men een genloten en anderg een op6n Ddrà. in staat is den lnhoud van '
tgeen hem wordt
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voorgehnuden te begrjpen en metJuistheid

Versterkingskunst (De),z00 0ud alB
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nlngen te vervalschen. In het laatBte geval door men eene stèlling meteen betrekkeljk
heetmen den zoodanige verstandig,die door
gering aantaltroepen tegen een nvermagtigen

hetkoesteren vanJuistedenkbeeldent0tdoel- vjandkan verdedigen.Menonderscbeidteene
matige daden wordt aangespoord. Verstand duurzame en eene nlv tige rerdferkis.ç (permain de eerste beteekenis z0u men kunnen ver- nente en passagère fortifcatie). De laatste
geljken meteene achromatischelen:,diehet moethare taak in hetveld meestalin weinig
wM rgenomen voorwerp duideljk aan heto0g dagen of uren volbrengen en de Btof, waar-

vertoont, zoodat men het verstand 00k we1 medezj werkt,op de pl
ats zelve vinden.
metden naam van inwendig waarnemingsver- T0tarbeiders bezlgt zj sa
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mogen bestempdlt.Het verduideljkt den inhoud der gedachten en leidtdaaruitgevolg- worden veldwerken genoemd. De duurzame
trekkingen af,zonder (zooals derede)over versterkingskunst houdt zich bezig metden
de waarheid of onwaarheid,de deugd of0n- aanleg van bljvende vestingen.De geschiedeugd,de schoonheid ofafzigteljkheid daam denis van deze staatin hetnaauwst verband
van te beslissen.W orden daarbj eenvoudig met die der beschavinz. Toen de bewonera
de gedachten opgehelderd en trekt men daar- derAardezich op maatschappeljkebe4rjven
uit de besluiten, die vool. de hand liggen, begonnen t0e te leggen en in elkandersnadan geeft men aan die werkzaamheid den bjheidwoningenbouwden,omringdenzjdeze
nM m van gezond llerqsfcld; maar streeft men al spûedig met grachten. wallen en muren,
naar eene logisch naauwkeurige verklaring om zich tegen roofzuchtige naburen tebevei(deinitie)en worden daaruitlogischegevolg- ligen.D e m uren werden voorzien van torensj
trekkingen afgeleid, dan komt men daardoor die allengstoenamen in omvang en a1z00vert0t de kunst van logiseltfedenken.Ditlaatste anderden in bastions. Deze werden in den
is verBtand in den meest volmaakten vorm. aanvang der 16de eeuw gebouw; ter versterHet tegenovergestelde van verstand,is onver- king dersteden in Italië,hetwelk doorSpaandfgp#,wanneer de inhoud der gedaehten niet sche ingenieurswerd nagevolgd.Allengs werbegrepen,ofmoverstand,wanneer metofzon- den de Qanken,courtines en bastionsop eene
der opzetdie inhoud verkeerdverstaan wordt. doelmatige wjze met elkander in verband
Tegenover de verstandigen staan de dwazen, gebragt.Naastdezeversterkingswjzeontstond
die zich in hun denken en handelen nietdoor de oud-Fransche, vooral vertegenwoordig;
het verstand,maar door luim en toevallaten door k
%peekle,Pagan en Vauban. Zj onderleiden.Datvele dieren,behalve instinct,o0k scheidt zich van de ItaliaanBche door veel

verstand hebben,is boven illen twjfelver- korterecourtines,terwjldeQanken loodregt
heven.
zt
ln op de defensieljnen ofverlengdefacen
V ersteeg (Michiel), een verdiensteljk dernaburigebastions.Zjverwerptdebedekte
schilder, geboren te Dordrecht den 3osten stellingen,omdatzjhetoverzigtbelemmeren.
Augustus 1756,oefende zich onder deleiding Dit stelselvond grooten bjval,en hetltâlivan Joris Topde en Jan van .&ezl en schil- aansche stelsel werd daarnaar gewjzigd.
derde aanvankeljk landsthappen,doch later Vawban zelf echter bewees daarvan de 0nfamilietafereelen ,meestalbj lamp-ofkaars- houdbaarheid door de w allen zonder bedekte
licht. Men vindt van hem twee kaarslichten stellingen met het ricochetschot np eene
in het Pavilloen te Haarlem en eene K eu- vreeselj
-ke wjze te teisteren,waarna hj een
ken bj kaarslicht'inhetmuséum vanTeyler voorstander werd van het reeds verworpen
aldaar. Bj de oqrigting van het Koninkljk metselwerk.De Nederlandschevrjheidsoorlog
NederlandschInstltuutwerdhjlidderVierde in de 16de en 17deeeuw deed de Ne+ landKlasse. O0k was hj lid van onderscheidene dc/
l: nerstrkingswl
jze ontstaan.Coehoorn,een
andere genootschaypen,en in 1811 bezocht tjdgenootvan Va%ban,voerdehetmetselwerk
keizer Napoleon zdn atelier.Hj genoot a1s in en zochtdevoordeelen van natteen drooge
kunstenaar een hoog aanzien en overleed den grachten met elkander te vereenigen. Hj
loden November 1843.
wilde, dat m en de bedekte w egen,de w alV ersteeningen, zie Palaeontologie.
gangen der lageewerken en gedeelteljk de
V erstek is de regtsterm , waardoor de grachten zoo ver zou uitdiepen,dat hun geregter te kennen geeft, dat de eischer ofge. bruik als drooge w egen voor den verdediger

daagde ten beteekenenden dage niet isver- mogeljk ware,terwjldeaanvalleraanstondB
schenen. Daaraan zjn verschlllende regtsge- water z0u ontmoeten,als zj erzich wilde
volgen verbonden,in de zesde afdeeling van ingraven. Coekoorn stelde den regelvoor,dat
den eersten titelvan het eerste boek van het deEanken veelbelangrjkerzjn dandefacen
W etboek van Burgerljkeregtsvorderingver- tegen den aanval,welke teyen een bastion
IReld. Ten opzigte van den gedaagde is het
gerigt is,en voor de verdediglng,welkehare

belangrjkste regtsgevolg, dat de vordering hopfdkracht voor de laatste obgenblikken be-

aan den eischer kan worden toegewezen,z00 waartjzoodatmen lange Qanken moethebben.
deze aan den regter regtmatig is voorgekoDe Duitschers hadden inmiddels hun eigen
men.Ten opzigte van den eischer is hetge- weg gevolgd en zochten een tracé te vinâen,

wigtigste gevolg, dat de gedyagde op z'
tn dateenevolmaaktebejtrjking van alleljnen
verzoek van de instantie kan ohtslagen en de opleverde.In het begln der 18de eeuw waB
eiseher in de kosten veronrdeeld worden.
bj hen het getenailleerde stelsel in zwangt
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terwjlmen zich in Frankrjk aan het gebastionneerde hield. M ontalembert bragt daarin
eene belangrjke hervormi
ng en verkondigde
de stellingen,die na hem vrj algemeen wer-

den aangenomen.In Duitachland volgde men
dan 00k hetcaponnière-ofpolygonaalstelsel.
T0t de kenmerken daarvan behooren:hetgebruik van metselwerk op groote schaalen de

Nadat àj in 1841t0tministervan Staatwas
benoemd,sleethj zjneoverigedagen in aangename rust,en overleed op het kasteel S0elenden3denNovember1845.Zjnesehilderjen
werden aan een Engelschman verkocht voor
280000 gulden.Hj bezat hetgrootkruisder
Orde van den Nederlandschen Leeuw ,was
lid derVierde Klassevan hetKoninkljk Nederlandsch Instituut en vandeMaatschappj

aanleg van zelfstandigewerken.In dejongste
Jaren isde versterkingsknnstwegen:hetvér van Nederlandsche Letterkunde teLeiden,en
dragend geschutwederom aanmerkeljkveran- schreef:pltecueil depiècesdiplomatiquesreladerd; inzonderheid zoekt men thans veilig- tives aux alaires de la Hol1l1ande et de la
heid in den doelmatigen aanleg van gedeta- BeV
lgique(1814-1833,3dln).

cheerdeforten,Bomsopaanmerkeljken afstand

erstopplng van denstoelgang(obstruc-

van destadgelegen,welkemenversterkenwil. ti
0 alvi,obstipatio,constipatio)wordtveelal
V erstolk van Soelen (Jan Gjsbert, doorvoorafgaandeongesteldheden veroorzaakt,

baron),eenverdiensteljk Nederlandschstaats- nameljk doorziekten van demaag,van het
man, geboren te Rotterdam in 1777, begaf
zich na de omwenteling van 1795 naarGöttingen en vervolgensnaarKielom zjne studiën voort te zetten,. volbragt daarop eono
reis ill het noorden Van Europa, vertoefde
%eruimen tjd in Engeland en keerde in den

darmkanaal, van het buikvlies,van de lever
enz., - voorts door mechanische drukking,
die eene vernaauw ing der darmopening to

weeg brengt,bjv.doorgezwellen,zwanger-

schap,verharding van drekstoFen ofvreemde
ligchamen in de darmen.00k uit algemeene
tjd van devredesonderhandelingenteAmiens zwakte ofgebrekkingen zenuw-invloed opden

pverFrankrjk naarhetYaderlandterug.Hj spierrolt derdarmen kan zj voortkomen,werd 1id der regtbank te Rotterdam, als- en eindeljk door het nuttigen van weinigzaede lid der deyartementsvergadering van prikkelend voedsel of van sommige geneesHolland en zag zlch vervolgens bj hetbe- middelen,alsmede door gebrek aan beweging
stuur van Noord.llollanfl geplaatst. In 1809 ofdoor de verkeerde gew oonte om de ontlasbenoemdekoning Lodewqk hem t0tlanddrost ting op te houden. Zj kan eenige dagen en
van Gelderland.Hetministérie,te Amsterdam
gevestigd, maakte toebereidselen, Om zich

zelfs w e1 eens een paar weken duren.Eene
ontlasting Om de2 of3 dagen kan regelwor-

tegen deinljvingvanNederland in Frankrjk den,zonderbelangrjkestoornisteveroorzaken.
teverzetten en gelastte hem,tegen de komst Inanderegevallenverwektzjeen gevoelvan
van Fransche troepen in deprovincie Gelder- zwaarte, drukking en opgeblazenheid in den
land te protestéren.Hj volvoerdeditbevel, buik;de eetlustverdwjnten erontstaan open schoon zjn protest aan den Keizerwerd rispingen, neiging t0t braken,lusteloosheid,
opgezonden, benoemde deze hem t0t prefect ongeschiktheid totden arbeid,hoofdpjn,duivan Friesland. Met wjs beleid bestuurde hj zeligheid, aanvallen van migraine enz. Bj
dit gew est en behoedde de ingezetenen zoo- langen dqur ljdtdevoedingaanmerkeljk,en
veelmogeljk tegen de drukkendelasten der erkunnen koliek en ontsteking vandedarmen
n van het buikvlies uit voortkomen.Eene
Fransche overheerschinq.Ook bj deomwen- edoel
matige keuze van voeding,veelbew eging,
teling van 1813 wisthj alle nadeelige schok-

ken te vermjden.Zoodra de voorhoede der behoorljk drinken en hetaanwenden van laverbondene legers 0ns land was binnenge- vementen zjnbjgewoneverstoppingendoorrukt,legdehj zjn ambtneder;hj werd ten gaans m eer aan te raden dan prikkelende
gevolge van zjne weigering,om lletverder ptlrgeermiddelen. Inzonderheid zj men er op
waar te nemen,gevangen yenomen en naar bedacht, de oorzaak der verstopping te behet hoofdkwartier der Gealllëerden opgezon- strpden.
den,maar spoedig wederin vrjheid gesteld. Verstuiking (distorsio)is eenevoorbjHj vertrok naar'sGravenhage,werdtotge- gaande overelkanderschuiving van gewrichtszant bj het Russische H0f bestemd, doch oppervlakten, waarbj de gewrichtsbanden
aanvaardde inmiddels het bewind over het 4vorden uitgerekt of verscheurd, terwjl in
groothertogdom Luxemburg en aangrenzende belangrjke gevallen o0k de omringende dee,vooralhetbindweefsel,daarin betrokken
gewesten.In November 1815 bejafhj zich len
4*
naarPetersburg)waarhj velerlelhandelsbe- ZI
JZ. De seharniergewrichten of die, welke
trekkingen regelde, en bleef er t0t 1822.Na

zjn terugkeerwerdhj in 1825bjdenwatersn00d door den Koning naar Friesland gezonden en aanvaardde in datzelfde Jaar de
portefeuille van Buitenlandsche Zaken.Zjne
diplomatieke bckwaamheid kwam duideljk
aan den dag bj de onderhandelingen over de
Rjnvaart en bj deverwikkelingen,door de
afscheuring van België veroorzaakt.In 1833
nam hj fleel aan de conferentiën te Londen
en tegen heteindevandatJaarvertegenwooriigdebj 0nslandop hetCongrèsteWeenen.

h
oofdzakeljk slechts eene bewering in twee
rigtingen toelaten,zooals het knle-,voet- en
elleboogsgewricht,zjn hetmeestaan verstuikingen blootgesteld.Een volkomen vrj gewricht bevindt zich zelden in gevaar van
verstuiking.De verschjnselen van eene verstuiking zjn:plotselinge pjn,van hetaangedane gewricht uitgaande,zwelling der 0m ringende deelen,verkleuring der huid en ge-

deelteljkeofgeheelebelemmeringderbeweging.
De behandeling bestaat hoofdzakeljk in de
meestmogeljkerustvanhetverstuiktegewrieht.
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V ertering, zie Fdrsrik.
vloeistof en laatdaarin hetstuk zink hangen.
V ertesi (Arn0ld),een Hongaarsch novel- Zink vertint men met eene warme oplosBing
lenschrjver, geboren te Erlau den 16den van 2deelen wjnBteen,1 deeltinchlbrideen
Augustus 1836,studeerde te M iskolcs, waB 4-5 deelen water,terwjlmen devloeistaf
reed:alsl3larigeknaap tegen heteindevan met zand vermengt en den brj ermeteene
den omwentelings-oorlog honved en vestigde

syons inwrjft.Langsgalvanischen weg ver-

zich vervolgenstePesth,waarhjzic,
hwjdde tlnt men gegoten jzer en zink doormiddel
aan deletterkunde.Sedert1867 heefthj 0n- van eenemetovermaatvanbjtendekaliverderscheidene vergamelingen van novellen ge- mengde oplossing van tinchloride.
leverd,en in 1877 verschenen van zjnehand V ertot (René Aubert de),een Fransch
twee romans: rAfdwalingen op den levens- geschiedsehrjver,geboren den 25stenNovemweg''en pDe schoolder ellende''.
ber 1655 op hetkasteelBenetotinNermandië,
V ertlcaal (Eene)is eene l
oodliin (zieal-. rad in de Orde der Capucjnen,vervolqenB
daar).Voortsgeeftmenin desterrekundeden t
in die der Praemonstratensen, werd prlor,

naam van verticaalcirkel aan elken grooten latel.pastoor bj Rouen en maakte zich becirkel, welke door hettoppunt en het voet- kend door zjne mHistoire des révolution: de

punt(zenith en nadir)gaaten derhalve100:- Portuqal (1680)'' en door zjne boejende
regtstajtop den horizon.
XHistolre des révolutions de Suède (1696,Q
V ertlnnen is hetbekleeden van metalen dln; 2de druk,1844)/'.In 1701werdhj lid

voorwerpen met tin. Koqeren,geel-koperen van de Académie des belles lettres,vestigde
en smeedjzeren vaten, d1emenaan debin- zich in1703 teParjsenBchreefereengroot
nenzjde wi1 vertinnen,worden gescht
lurdj aantalverhandelingen in de oMemoires'' van
metverdundzwavelzuurgezuiverd,afyedroogd datligchaam.Voortsleverdehj:rllistoiredeB
en Op een vuur warm gemaakt.Daarln werpt cheval
iersdeMalte(1726,4 dln;1727,9dln;
mendancolophonitlm (0f00ksalmiakofchloor- nieuwe druk,1859,3 dln)''.Hjoverleedden
zink)en geemolten tin enwrjftditlaatstemet 15denJunj 1735,enzjne soeuvres choisies''
eene lap langs deopyervlakte,waarnamen verschenen in 12 deelen (1819- 1821),
het overschot er uitglet.Dikwjls wordtbj
Vertumnus9eene Etrurische ofSabjnhet vertinnen 100d bj hettin gevoegd,en sche godheid,doordealoudeVolscersteRome
men gebruikt00k wellegéringen van 8deelen als voornaamste godheid gebuldigd, waakte
tin en 1deeljzer ofvan 16 deelen tin en 1 over den tuinbouw en vooral nver de herfstdeelnikkel.Moejeljkeris het,gegpten jzer vruchten.De feesten,terzjnereere in Oct0te vertinnen; men moet dit, nadat het tin ber gevierd,droegen den naam van Vertumnver de oppervlakte verspreid is,snelafkoe- nalia.Volgenssommigesagen hadhjPomona
len.Zink wordtdoorhetvertipnenduurzamer; t0t gemalin.

men behandelt het op dergeljke wjze al8 Verus (Lucius Aelius Commodus), een
jzerblik, dat wi1 zeggentmen zuiverthet zoon van den door keizer Cadrianus aangemet ean bjtmitldel, dompelt het in talk, nomen Lwcius T'erwstwerd volgens den last
daarna in tin en vervolgensnogmaalsin talk.
L00d kan men vertinnen dûor middel van
colophonium ! wanneer men er dit a1s een
poeder op ultstrooit, gesmolten tin er opgiet

van Hadrianus door Antoni%s T1.
:alszoon
A'
aeelins in 161
aangenomen en door

K leine voorwerpen w orden in een zuur gereinigd, in gesmolten, met talk bedekt tin
geworpen, er met eene vork uitgehaald en
daarna in water gedompeld.Natte vertinning
geeft slechts eene zeer dunne laag van tin
en w ordtvoorspelden,ringen,kleine ketens,
horlogesleutels enz. aangewend. Men zuivert

Altinum in Venetia.
V erviers, eene arrondissementshoofdstad
in de Belgische provincie Limburg, aan de
Vesdre,diehaar in de Boven-enBenedenstad
verdeelt, is regelmatig aangelegd,heeft eene

na Chr.a1smede.Augustuserkend.Zjne 0nbekwaamheid en losbandigheid maakten hem
en dit met eene lap ofmetwerk uitstrjkt. echter verachteljk,en hj overleed in 169 te

fraaje,nieuwe kerk,een merkwaardigraadhuis en een schouwburg, maar in de oude
de voorwerpen met wjnsteen of verdund wjken velenaauwestraten.Zd ishetgrenBzw avelzuur en kooktze in een geel-koperen station van den Rjn-Belgischen spoorweg
ofvertind-koperen ketelmetwater,wjnsteen (van Aken naar Luik) en de zetelvan eene
en tin in korrels,totdatzj blank zjn,waarna handelsregtbank.Er is eene école industrielle
me
n ze afspoelt en in zaagmeeldroogt.Het et littéraire, eene openbare boekerj, een
vertinnen geschiedt snel ln eene oplossing kabinet van schilderjen, en men vindt er
van tin-asch en kaliloog, waarin men de laken-enkasjmierfabrieken,garenspinnerjen,
geel-koperen of koperen voorwerpen metge- wolkammerjen, verwerjen, zeepziederjen,
korreld tin laat koken. Ilzeren of stalen loojerjen, metaalgieterjen? machinenfabrievoorwerpen moeten voorafverkoperd worden. ken, bierbrûuwerjen, vitrioolkokerjj zinkOm groote vnorwerpen te vertinnen,dompelt groeven en bjna 40000inwoners(met;ieder
men ze in eene sterk verdunde oplossing van aangrenzende plaatsen Hodimont en EnBival
tinchloride, welke men in een houten bak bjna 50000).
heeft gereed gemaakt, en laat daarin een
Vervoeging (conlugatio)noemt men de
klein stuk zink zweven,zonder datvoorwerp veranderingen, welke het werkwnord onder-

aan te raken.Beide moet men van tjd t0t gaat,om verschillendebetrekkingenjnameljk
ttjd afspoelen.Vaten,welkealleenvanbinnen persoon,getal (enkel-of meervoud), tjd en
vertind moeten worden, vult men met die wjze aan te duiden,hekeen geschieitdonr
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vöôr- en achtervoegBel: vôôr of achter den

stam van hetwerkwoord.Zj kan zeer0mslagtig wezenjzooalsbj de Griekschewerkwoorden en 00k eenvoudig,zooalsbj deLatjnsche;voortskan zjregelmatigenonregelmatig zdn.In veletalen worden onderscheidenetjden van hetwerkwoord gevormd door
middelvan dehulpwerkwoordenz# enhebben.
Vervou (Frederik lan),een Frieschedel-

verwarming. In 0ns Vaderland en in N00r4en Midden-Europa in het algemeen verwarmt
men de woonvertrekken door middel van

kagchels;dezezjnjzerenbuizenofkolommen.
van onder open en meteen rooster voorzien
envan bovenmeteenepjp,dieindenschoor-

steen uitkomt. Daarenboven laat men Teelal
de heete verbrandingsproducten vöôr hun ontsnappen in gekromde buizen circuléren,z00man, geboren in 1557 te Franeker,werd in datdeze,zoowelalsdekagchelzelf,verwarmd
zjneJeugd pagebj den graafvan der Mark worden en hare warmte aan de luchtin de
te Luik,vervolgenshofmeesterbj den stad- 'kamermededeelen.De lucht,welkeonmiddel-

houder Willem Zn#e'
lnï/k en daarnabevelheb- ljk metden verwarmingstoestelinaanraking
ber van Delfzjlen Emden.In 1609 washj is, wordt door de hitte jler,stjgtomhoog
teFranekeren in 1616 vertrok hj alslidvan en maakt plaats voor koudereluchtdeeltles,
4en raad van State naar 'sGravenhage, - zoodatereen gestadigekringloop plaatsheeft,
voorts in 1620 a1s bl
zitenqewoon gezantnaar die de geljkmatige verwarming van hetverEngeland, waar de Konlng hem t0t ridder trek bevordert.Mengebruiktjzerenkagchelsj
sloeg.Hj overleedeenjaardaarna te 'sGra- die zeer spoedig warm worden,omdatjzer
venhage. Hj schreef: l,Gedenkwaardige ge- een goede warmtegeleider i:,en 0ok porseleischiedenissen (1568-1610)'', waarvan het nen (eigenljk aarden,meteeneporseleinlaag
eerste deel in 1841 is uitgegeven door het overdekte) kagchels,die ni
etspoedig warm
Friesch Genootschap, terwjl het tweede worden,omdatde leem,waaruitzj vervaar(1610-1620)in handschriftaanwezig is.00k digd zjn,eenBlechtewarmtegeleideris,maar
stond hj Baudartéwsterzjde bjhetopstellen o0k zeerlanr warm bljven,zelfsuren nadat
van diens pMemoriën''.

Verw antschap , zie m oednerwantsoâap

het vuur is ultgegaan.Verwarmiug metheete

verbrandinçsproduden doorbuizen heeftmen

voornamelkk in broeikasten en wintertuinen,
enVDer
ehe
Lkundkererf
zl
cwfzcAc'.
w arm lng noemt men het voortbren- maar strookt niet met den bouw onzer w0-

gen vanwarmte,inzonderheiddewjze,waarop ningen.T0thetzelfde oogmerk bezigtmen de
zulks t0t bepaalde oogmerken geschiedt,vooral om eene gew ensehte temperatuur te
bezorgen aan woonvertrekken in het koude

verwarming door middel van warm water.
Dit wordt in een ketel verhit, klimt, daar

de verbranding plaats grjpt, is doorgaans
van een roostervoorzien.Om woonvertrekken
te verwarm en,kan m en twee wegen volgen,
naar gelang zich de haard in het vertrek
zelf of elders bevindt. In het eerste geval

metstoom is dezelaatstededragerderwarmte
en heeft hiertoe n0g meer geschiktheid dan
water,Een Ned.pond stoom van 1000 C.be-

hetzich uitzeten alzoosoorteljkligterwordt,
Jaargetj.T0tverwarming isbrandstofnoodig in eene buis om hoog,koelt daarna af,w ordt
(zieonderBrandstofen)alsmedeeenvoldoende hierdoor soorteljk zwaarder en keert alzoo
toevoer van lucht, welke gewoonljk door naar den ketel terugj om zjn omloop op
een schoorsteen en 00k we1 door een blaas- nieuw te beginnen en voort te zetten zoolang
toestel bevorderd wordt. De haard, waarop de ketel verwarmd wordt. Bj verwarming
vat zooyeel warmte a1s6,4 Ned.poud water
van 1000 C.Zoodra de stoom in water van

kan men een open vuur stoken, dat zjne 1000C.verandert,staat het 5/6devan zjne
warm te regtstreeks m ededeeltaan de kam er- w armte af. W anneer men dus een dergelueht, of een kagchel, die de warmte,van ljken toestel heeft voor stoom alswj zoohet daarin brandend vuur ontvangen, aan
de kamerlucht afstaat. In het tweede geval
w ordt de warmte,door verbranding voortgebragt, door middelvan geleiders naar het te
verwarmen vertrek overgebragt, hetwelk op

even vermeld hebben voor water,dan heeft

men slechts l/ode van het gewigt van dit
laatste noodig,om dezelfdehoeveelheidwarmte
over te dragentgoo dat de 'buizen veeldun-

ner mogen zjn.O0k is de warmte daarbj
verschillendewjzen geschiedenkan,nameljk grooter,daardemetstoom gevuldebuisaltj;
doordeverbrandingsproducten(warmegassen) eene temperatuur van 1000 C.bezitjterwjl
derwaartBteleiden,bjv.warmgemaaktwater, het waterallengst0t60OC.afkoelt.Bj waof stoom ofheetgemaakte lucht.
Het stoken op den open haard,weleer 00k
in 0nsVaderland algemeen,heeftthansvooral
plaats in het zuiden van Europa,in Frank-

ter- en stoomverwarming heeft men geene
daaraan verknochte ventilatie, zoodat men
deze in de hospitalen enz. kunstmatig moet

aanbrengen.Men vindt haar echter dikwjls

r
jk en Engeland, maar is in het noorden in fabrieken, waaz'een stoomketelaanwezig
niet langer ln gebruik.Onderden schoorsteen is en men dus over eene voldoende hoeveelen boven den aschkolk bevindtzich de haard- heid warmen waterdamp beschikken kan.Het
plaat metden roostèr,waarop de brandstoffen is voor 'toverige duideljk genoegjdat zoogelegd worden.D aar deverbrandingsprodueten danige verwarming veel minder voordeelophierbj meteenezeerhoogetemperatuurdoor levert dan eene kagchelverwarming. In het

den schoorsteen ontwjken, heeft men bj alqemeen rekentmen,datmen 1 D Ned.el
het gebruiken van een open vuur zeer zel- buls.oppervlakte noodig heeft ter verwarm ing
den te klagen over te groote hitte,m aarwe1 van eene ruimte van 70 tot 130 kubieke Ned.

pver eene zeer gebrekkigeen ongeljkmatige e1. Bj stoomverwarming is het mogeljk,
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damp van hoogespanning (toteenedrukking
van 5 atmosphéren) met eene temperatuur
van 1520 C.in de buizen te brengen.W illen
wj nu op die wjze onderscheidenevertrek-
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eenigerleiwjze geBtoord wordt,zelfsalsde
temperatuureene hoogte van 50 nf60 graden

bereikt, opdat de groote hoeveelheid water-

damp,meegevoerd doorde lucht,welkeuitde
ken d00r middel van denzelfden toestelver- warmtemonden van den brasero stroomt,die
warmen,;an bezigtmen een dampverdeeler; luchtonschadeljk mMkt en aangenaam voor
destoom gaatin eene enkelewjdebuisder- de longen.
waarts,en van dbzen,eenesoortvanreservoir,
Men denke zich een kolomkagchel. Daar
loopen naauwere buizen naar deverschillende binnen staateen kleinere dito,anders gezeg;
kamers, en aan den mond dier buizen zjn eene buis, die op den rooster rust en boven
in het reservoir kleppen aangebragt, zoodat bolvormig uitloopt,aanallezjdendoorboord.
men den toevoer van damp regelen kan.ln De ruimte tusschen de wanden van de binschouwburgen en dergeljke groote localen nenste en de buitenste kolom is met brandvindt men bj datreservoireen thermograaf, stof gevuld, De lucht, die voor de verbranwaarop de wachter ieder oogenblik de tempe- ding noodig is, stroomt door (len rooster en
ratuur in de verschillende vertrekken kan door de tallooze openingen van de binnenste
W aarnem en, terwjl hj vandaar tevens de buis, in z00 groote hoeveelheid,dat er een
ventilatiekleppen bestuurt en zjne bevelen levendig vuur onderhouden en daardoor de
geeft aan den stoker.Verwarming metheete vorming van schadeljk en verstikkend koollucht is voor kerken,schnuwburgen,scholen, oxyde verhinderd wordt.Hetkoolzuur,waarin
regéringsgebouwen,boekerjen,hospitalen en de brandstof door de verbranding verander;
gevangenissen en zelfs vlor groote wnonhui- wordt, stroomt vervolgens door de middenzen zeer aan te bevelen en komt00k meer ruimte van een ringvormigen waterketel,die
in zwang. Zj heeft vooral groote waarde, den vuurhaard van boven afslvitjtegen den

omdat zp vergezeld gaatvan eenegestadige hollen deksel van den geheelen toçstelçn is
luchtververschlng. Men plaatst nameljk in gedwongen langs de zjwanden wee
-rneerte
den keldervanhetgebotlw eenegrootejzeren dalen om weldra op de oypervlaktevan het
kagchel, wier wanden de warmte atkeven water in den ketel te stmten. In dat water
aan de van buiten derwaarts stroomende fris- verdrinken oogenblikkeljk de vastr stolen,
Bche lucht. Deze wordt hierdoor soorteljk diedoorden gloed mochten zjn meegevoerd,
ligter en klimt langs daartoe aangebragte en de gassen vermengen zich met den damp
buizen naar de te verwarmen vertrekken om- van het water,diete overvloedigeropstjgtj
hoog.Zj vindt er echter eerstplaatsjwan- naarmate het watermeer verhitwordt. Een
neer een overeenkomstig gedeelte der kamer- deel van datmengselvan koolzuur en waterlucht verwjderd wordt, hetwelk geschiedt damp valt druppelsqewjze neêr om dezelfde
dooreene openingaan deandereztjde,waar- diensten te doen, dle het water in 't gruis
langs datgedeelte ontsnappen kan.W jders onzer steenkoolkagchels dpet. Het overige

vermelden wj de verwarming door middel baant zieh doorzjopeningen in den kagchelvan steenkolengas.De lichtgevende vlam ,veel
koolstof bevattend, bedekt de aangrenzende
voorwerpen meteene roetlaag.Ditkan echter
vermeden worden, wanneer men zorgt voor
z00 grooten aanvoer van lucht,datde k00l-

wand een weg naar buiten,om het gansche

vertrek meteen geljkmatige,gezonde,vochtige warmte te vullen.
De verzekering,datop dezewjzedelucht
in een besloten vertrek geschiktkangehouden

stofdeeltles volkomen verbrand worden. De worden voor de ademhaling,klinktechter te
vlam van het gas geeft alsdan een Qaauw vre
Vemd
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licht,omdatde koolstofdeeltlesnietgloejen,
m aar des te meer w armte, - en daarop is

dampkringslucht veroorzaakte ontbinding der

bj het vervaardigen van doelmatige gaskag- gesteenten,waarin hetgeleideljk verliesvan
bestanddeelenenkelaangevuldwordtdoorzuurchelsbehoorljk gelet.
De nieuw ste en tevens eene hoogst m erk- stof,koolzuur en water,terwjl teven:het
waardige uitvindinq op hetgebied der ver- gesteente zjne vastheid en zjnegedaante verwarmingstoestellen lsde brasero van M ou se- liest. De verweering neemt in den regel een
ron.D ezew ordtaldus beschreven:Debrasero aanvang aan de oppervlakte en dringtallengs
ia een vuurhaard zonderschoorsteen ofpjp, in de dieper gelegene lagen door.Daardoor
die men neêrzet waar men wil,in de eerste vervalt het t0t poeder, hetwelk dnor den

de beste kamer - die bjna allebrandstof, regen wordtreggespoeld,wurna de daarturf,houtskool,yruis,cokesenz.verteertmet onder aanwezlge oppervlakte weder aan de
eene zeer levendlge verbranding,zonder dat
men er gedurende zes of zeven uren naarbehoeft om te zien,- die alde gassen van de
verbranding aan de omringende lucht mededeelt,zonder datmen ereen spoorvan k00loxyde of koolzuur in wedervindt,a1s waren
al deze gassen geheel verbrand ofopgelost,
zelfs zonder de omringende lucht armer te
maken aan zuurstof, alsof de zuurstof hersteld werd door de verbranding,die hj te
weeg brengt, zonder dat de ademhaling op

verweering is blootgesteld.Deze lu tste verspreidt zich langs kloven en scheuren en
openbaart zich in den beginne enkelin eene
ontkleuring van hetgesteente,die zich soms
slechts enkele millimeters,somB00keen meter
in de diepte uitstrekt.Donkere,door organische bestanddeelen gekleurde gesteenten wor-

den wit of lichtgrjs,- qroene,die jzeroxydule bevatten,roaddoordlen erjzeroxyde
ontstaat, - en gele kalksteen bruin,omdat
het jzeroxyde er Mn de Qppervlaktekomk
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Glazige gesteenten wnrden mat en ondoor- water. Fabrieken, waarin deze kunst wordt
zigtig als oude vensterruiten.In vele gevallen toegepast,dragen den naam van verwerjen.

ontstaan daarbj oplosbare zouten, die zich
als bloemen vertoonen,ofer worden metaaloxyden in den vorm vandendrietenatkescheiden. Graniet, syeniet,gneis en felsietporfer
worden l0sen vallen uitéén,zoodatzj vaak

Als men een droppelwjn opeen tafellaken

stort, ziet men,dat de kleurstofin het mid-

delpunt bljft,of lieverdat dit de kleurstol
vasthmzdt,terwjlhetwaterig vochtzich over
de nabjgelegenvezelsuitbrei4t.Hieruitbljkt,

groote massa's gruis opleveren, welke de dat er eene aantrekkende kracht bestaattusgrondstof Vormen voor veldspaathoudenden schen de vezels van het linnen en de kleur-

tofvan den wjn.Datzelfdegeldt,schoonin
zandsteen.Veelbelanqrjkerevenwelzjn de s
aanmerkeljkeverwoestlngen,doorverweering zeer verschillende mate, van alle geweven

in sommige gesteenten veroorzaakt,doordien stoFen en alle kleurstoFen. Die aantrekking
voorname bestanddeelen van deze in den l00p is in haren aard n0g weinig bekend;waar-

destjdsscheikundig wordenontleed.Kaolien schjnltjk iszj ietsdergeljksalsdeaantreken demeeste leemsoorten zjn de voortbreng- kende krachtvan kool(houtskool,beenderenBelen van zoodanige ontleding. Gesteenten, k001) voor kleurstoFen.Sommige van dezej
welke in zuren oplosbaar zjn, verweeren zooals:indigo,curcuma,orseilleenonderscheiveel spoediger dan zoodanige, welke door' dene minerale stoFen kunnen onmiddelljk
zuren niet worden aangetast;magnesium-en
calciumsilicaten veeleer dan alkali-silicaten,
en natriumsilicaten veel yneller dan kaliumsilicaten. Geen enkelgesteente is volkomen
bestand tegen verweering. H0e verschillend

duurzaam op de weefsels bevestigd worden
en dragen den naam van nubstantéeve kleurstoFen,- andere,zooalsmeekrap,campèchehoutenz., worden alleen duurzaam door de
weefsels vastgehouden, wanneer m en deze
echter zjne kracht is tegen haren invloed, vooraf gedrenkt heeft met bjtmiddelen,en

bljkt het duideljkstuithetgraniet;immers worden adjeetieve kleurstoFen genoemd.Die
hetveldspaatvan dit gesteente is vaak reeds bjtmiddelenj meestalzouten,zooals:aluin,
volkomenomgezetinkaolienyterwjlhetkwarts azjnzure aluinaarde, azjnzuurjzer,tinzout
n0g in hetgeheelnieten betglimmerslechts
weinig is aangetast.

enz.,hebbeneenescheikundigewerking.D00rgaans w ordt er eene onoplosbare verbinding
Verwen ofTerwstoybn zjn allegekleurde gevormd tusschen een bestanddeel van het
zelfstandigheden, welke de geschiktheid be- bjtmiddel en de kleurende zelfstandigheid;
zitten,aan andere stolen eene bepaalde kleur die verbinding wordt dan eene substantieve
mede tedeelen.Men heeftdoorschjnendeen kleurstof. over eehte en onechte kleurstoFen
ondoorschjnende verwen (lakverwen en dek- hebben wj in het voorgaand artikel gespro-

verwen),glanzige en matteverwen.Volgens ken.W j maken erechterdeopmerking bj,
hare scheikundige eigenschappen heeftmen: dat bjv.Berljnsch blaauw we1 bestand is
vuurvaste verwstoFen3 die warmte kunnen tegen zuren,maar niet tegen zeep,terwjl
verdragen en de geschiktheid hebben zichmet
kiezelaarde te verbinden, voor het sehilderen
van porselein,op en onderglazuur,voorhet
schilderen op glas enz.,- lakverw en, die
zich mechanischopdedaarondergelegeneverwlaag hechten,zonder er zieh m ede te verbinden,- aquarel-ofwaterverwen,tempera-en

daarentegen meekrapverwen niet door zeëpj
maar we1 door zuren worden aangetast.Be-

halve kleurstoFen en bjtmiddelen bezigtmen
in de verwerjen avivants (opfrisschers), om

de schoonheid der kleur te verhoogen. K atoen linnen en wo1w ordta1s garen en o0k
alsdoek geverwd,en zjde gewoonljk in den
olieverwen,naargelang zj metwaterengom ruwen toestand.W eefsels,w elke m en verwen
of1jm of oliën zjn aangemengd,- chemi- w il, m oeten vooraf gereinigd, meestal o0k
sche verw stoFen, die zich scheikundig met gebleekt worden. H et verwen geschiedt in
de onder haar aanwezigelagen verbinden,- kuipen,dievoorkoude baden veelalvan hout

en verwstoFen, die bpzonder geschikt zjn en voor warme gewoonljk van koper zjn.
voor het schilderen in nattenkalk.Mennoemt Yerwtmen inkokendebaden,bjv.w0l,dan
deverwen echt,Avanneerzj deninvloedvan gebruikt men ketels. Voor het indompelen,
lucht,licht,zeep,zGakke zuren en potasch

inkrimpen enz.gebruikt men doelmatige ma-

kunnen verdragen,-- onecht, Nianneer zj
daardoorverbleeken ofverdwjnen.llenheeft
verwstoFen uithetdierenrjk,zooalshetpurper der Ouden, cochenille en sepia,- uit
hetplantenrjk,aan bladeren,stengels,wor-

ehines,en de nabjheid van zuiver,loopend

waterisdaarbj van grootbelany.Dewjze,

waarop het bad wordt bereid, ls vopr elke
kleurstofverschillend en in de daarover handelende artikelsaangeWezen.Metvele klenrtels en vruchten van planten ontleend,zooals stofen kan meninverschillendetintenverwen
meekrap,eurcuma,campèchehout enz-,- en doorandere bjtmiddelen aan tewenden.Co-

uithet rjk der delfstoFen,zooals 100d-en chenille bjv. geeft met aluinaarde-zouten

zinkwit,Spaansch groen enz.,van welkeech- eene roode en met lood-zouten eene paarse
ter vele wegens hare vergiftigeeigenschappen kleur,- meekrap metaluin eeneroode,met

inzout eene oranleroode en met jzerzouten
zee
Vrer
gewvaearu
rljknozejmt
n.men de kunst,aanplant- t
eene bruine t0tzwarte kleur.Deze verschjn-

aardige en dierljke weefsels (katoen,linnen, selen zjn niet vreemd, omdat de kleurstof
wol,zjde) door behandeling metkleurende zich scheikundig verbindtmethetbjtmiddel.
zelfstandigheden bepaalde kleuren te geven,

V erw ey (Bernardus), een verdiensteljk
welkebestan; zjn tegen dampkringsluchten godgeleer; Khrjver, geboren in 17729 stu-
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dee4de te Franeker in de theologie en was
Sappan- of Japanhout Van Caesalpinia
âchtervolgens predikant te Marsum , B0ls- sappan, uit Siam en Oost-lndië,-- en 8:nward,Zutfen en 'sGravenhage.In de Hofstad delhout,afkomsti
g van een peul
gewas(Ptewashjwerkzaam van 1808t0t1821,ontving rocarpus santilinus) in oost-lndie.Dit hout
toen een eervol emeritaat, en overleed den komt geraspt in den handelen dient t0t het
Q7sten Junj 1835.HP** Zag t0t driemaal t0e bruinverwen van w01, t0t het roodkleuren
een antwoûrd op eene prjsvraag door de van tandyqeder,van ti
nduren enz.
Maatschappj t0t Nut van 't Algemeen be- Verwus (Ee1e0), een uitstekend Nederkroond, alsmede eenmaal door het Genoot- derlandsch letterkundige,geboren te Deventer
schap ter verdediging van de Christeljke den 17den Julj 1830,studeerde aldaar,alsgodsdienst gaf onderscheidene leerredenen in mede te Groningen en te Leiden en promohetlicht en schreefo.a.: Christeljke droef- veerde in laatstgenoemde stad in de letteren
heid en troost, herinneringen bij den dood op eene dissertatie: rlaeob van Maerl&nt':

van geliefde panden (1821)',- ruren voor
de eeuwigheid geleefd. Tafereelen uit het
hoogere leven van een Christen (1824)',en rDe avond des levens, herinneringen bj
hetuitzigtin deeeuwigheid(1835)''.Hjwerd
t0t vjfmaalt0e afgevaardigd naar de Algemeene Synode,bekleedde erin 1829 hetvoorzitterschap, en was 1id van de Maatschappj
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Verwey M ejan (GerardusW outer),een

Wapene Martjn (1857)''.Daarna wer; hj
leeraar aan het yymnasium te Franeker,in

1862 archivaris-blbliothecaris der provincie
Friesland te Leeuwarden en in 1868 mederedacteurvan hetsNederlandsch woordenboek''
j

zoodat hj zich te Leiden vestigde.Hierwas

hj daarenboven metjrooten jverwerkzaam

op het gebied der middel-Nederlandsche letterkunde, totdat gedurige ongesteldheid hem
noodzaakte naar Arnhem te verhuizen,waar

verdienstelkk Nederlandsch volksvertegen- hj na verloop van e0n Jaar den 28sten

woordiger, geboren te 's Gravenhage den Maart 1880 overleed. Hj leverde:sBloemle-

26sten Januarj 1796, studeerde te Leiden, zing uit Middelnederlandsche dichters (met
promoveerdemetspoed en vattebj denterug- eene spraakkunat,(1850-1867,4 dln)'',keer van Napoleon van Elba met geestdrit'
t XDitzjn X goedeBnerden (metM .de Frsey,
dewapens0p.Hjorganiseerdeopeigenkosten 1860)
'',- placob van MaçrlantsSgiegelHiseene kompagnie vrjwi
toriael(1858-1863,3 dln)'',- rslnterklaas,
l
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trok daarm edenaarParhs.InMaart1816werd eene bjdrage t0tdekennisderGermaansche
hj advocaat te 'sGravenhage,bereidde zich mytbologie (1863),',- rDit is '
tspel van
voorom zjn vaderinhetbankiershuisJoehems den heiligen Sacramente van der Njeuweren Zoon op te volgen en wjddezich tevens vaert (1867)//,- rDie Rosevan Henricvan
aan de beoefening der letteren.In 1826 werd

Aken, met de fragmenten der tweede verta-

htj 1id,in 1832 bestuurderdermaatschappj ling (1868)''
, - ,De oorlogen van hertog
Diligentia te '
sGravenhage, behoorde reeds Albrecht van Beieren met de Friezen in de
vroeg t0t deOrde dervrjmetselaren en was laatste Jaren derXlvdeeeuw.Naaronuitqevon bescheiden (in de werken van hetHls6edurende26jarenfachtbaremeesterderloge ge
1Union in de H0stad.In 1835werd hj 1id torisch Genootschap, 1868)'' - en pGedichvan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten van W illem van Hillegaersberch (met
en hield er zitting t0taan zjn dood.Voorts <. Bisneltop,1870)''.Voortsbezorgdehj in
werd hj stichter en in 1847 voorzittervan de rNederlandsche klassieken''depLeeuwende Maatschappj van Landbouw ,en overleed dalers (1864; 2de drukj1872)/'van Vondel,
op zjn buitenverbljt' Rjnstroom 4en 6den - cEpisodeq uit Hooft's Nederlandsche HisAugus
tus 1850.
torièn (1864)'',- pconstantjp Huygens'C0q'
V erwhout is de naam van houtsoorten, telick Ma1enVoorhout(1865)'1
,- pG.Bryndt's
w aaruit verwstoFen verkregen worden.M en Leven van Vondel(1866)''
,- rvondel's B>zondert deze er uitafdoor het;Jn verdeelde tavische Gebroeders (1867)''. - pBredero's
5, - voorts in
houtmetwater(gewoonljk inkokendentoe- Spaansche Brabander (1869),
stand) uit te trekken,metofzonderbjvoe- de pBibliotheek van Middelnederlandschq
ging van scheikundig werkendestolen,zooals letterkunde'': pRoman van Cassanus (1869)''
,
bjtende kalk, bjtende kali enz. De voor- - pvan vrouwenendevanminne(1871)''
,naamste van deze houtsoortenzjn:geelhout, en placob van Maerlant's Naturen Bloeme
afkomstig van een moerbeziënboom (Morus (1872-1875)''.O0k was hjmedewerkeraan
tinctoria) uit West-lndië en Brazilië;hetis de uitgave van placob van Maerlant's Spievan binnen fraaigeelmetoranlekleurigeade- gelHistoriaal,tweedeyartie(1872enz.l''van
ren,en men gebruikt het, vermengd metin- Hellwald, en met Cosvn rev deur van 4en
digo, vooralt0thetgroenverwen van w0l,Taal- en letterbode''.
Hongaarsch geelhout, afkomstig van Rhus
V erzadigen.De stoFen vormen alleen in
cotinus uit het zuiden van Europa en gebe- bepaalde verhoudingen scheikundige verbinzigd 0m, vermengd met cochenille,aan wo1 dingen.Zoodra eene stof zooveel van eene
verschillende schakéringen van rood te geven, andere st
of heeft opgenomen,a1s deverhoublaauwhout (zie Camqèeheltout),- r00(
l- ding gedoogt, waamn beide zich kunnen verhout,waarvanme verschlllendesoortenheeftj binden,dan zegt men,datzj metelkander
zooals Fernambuchout of echt Braziliaansch verzadigd zjn.O0k noemtmen eene gewone
haut,afkomstig van Caesalpinia brasiliensis, oplossing met een ligchaam verzadigd,wanvan buiten geelbruin en van binnenlichtrood) neer het vocht du rvan zQoveel bevatals het
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van diestofkanopnemen.Eindeljkzegtmen,
datdedampkringverzadigd isvanvocht,wanneer hj zooveelwaterdamp bevatalshj bj
de bestaande temperatuur met mogeljkheid

kan dragen.Zoodra dehoeveelheidwaterdamp
grooter ofde warmtegraad lager wordt,ontstaat er oververzadiging en de waterdam p
wordt zigtbaar in de gedaante van mist of
regen.

Verzegeling (De)iscenegeregteljkehan-

deling waarbj voorwerpen,diedoor deJustitie ill beslag worden genomen, door het
aanhechten of afdrukken van een zegel gesloten of aan de beschikking van derden ont-

trokken worden.Zj komt te pasbj in beslagneming ten gevolge van huiszoeking,alsmede bj geregteljkebewaring van nagelaten
goederen,o.a.,wanneer erfgenamen afwezig
zjn.De schending dergeregteljkezegels is
metstraFen bgdreigd.
Verzekenng tEene)iseenverdrag,waarbj de verzekerde tegen eene bepaalde s0m
(premie)van den verzekeraar(doorgaanseene
maatschappj) de toezegging ontvangt van
schadevergoeding ingeval hj door eene bepaalde ramp getrofen w ordt.Heteenvoudigste
is, dat een aantalpersonen elkander vergoeding voor geledene schade waarborgen,en in
dat geval noemt men de verzekering eene
onderlinge.Intusschen heeftmen vooralvele

zjn,schromengewetenlooze verzekerdendik-

wjls geenszins, een gn ander in brand te
steken,waardoorzj zlch nietalleenschuldig
maken aan eene schandeljkeopligterjjmMr

00k de eigendommen van buren in gevaar
brengen, - en de verzekering van een 0ud
achip heeft menigen gezagvoerder verleid,
dien bpdem op het strand te zetten en zich
op die Yvjze van eeneaanzienljkeassurantiesoza saeester te maken. Tegen die verkeerdheden echter kan de verzekeraar OP Zgne
**
hoede zjn door geene voorwerpen boven de
verkoopwaardeteassurôren.Zegenrjki
svoorts
de werking der levensverzekeringmaatschapPPen
J , Avanneer deze op goede grondsl
aqen
rusten,zoodatzj bjhetvorderen van matlge
premiën steeds aan hare verpligtingen kunnen

voldgen.Te bejammeren ishetdan ook,dat

vele daarvan enkel opgerigt worden met de
bedoeling, om aan aandeeibouders en vooral
aan commissarissen en administrateurengrove
winsten te verschaFen.
Irerzet is een regtsmiddel,'iaardoor de
gedaagde kan opkomen tegen een vonnis,

waarbj hj bj rerntek (ziealdaar)isveroordeeld.HetW etboekvanBurgerljkeregtsvordering wjstdeverschillendetbrmaliteitenaan,

welke diegene moet in acht nemen,die gebruik wil maken van het regt van verzet.
De voornaamste daarvan is,datde opposant,
verzekeringsmaatschappjen metvastepremie, op strafvan nietigheid van hetdoen van verzoodat de verzekerde jaarljks een bepaald zet, de gronden, waarop het rust, naauwprocent zaoet betalen van de verzekerde som. keurig moet vermelden. Het verzet tegen
Zulk eene maatschaypj bestaatui
t aandeel- een bj verstek gewezenvonnisistoegelaten,
houders, die onderllng de winst verdeelen, totdat het op eene der bj de wetbepaalde

terwjl een te kort door hun bjeengebragt
kapitaalwordtgedekt.De aandeelen vandeze
maatschappjen zjngewoonljknietvolgestort,
maar slechtsten bedrage van 200/0aanwezig.
Gevallen, waarin de verzekeraar slechts één
persoon is, zjn zeldzaam ,maar komen toch
bj zeeverzekeringen voor. De begeerte om
schadeloosstelling te ontvangen voor geledene
verliezen, welke de m ensch vaak door 0nvoorziene en onvermjdeljke gebeurtenissen
m oet lP
--den, zooals brand. schipbreuk enz.,
is zöô natuurljk en hetmiddel,dat ter bereiking van dit doel voor de hand ligt,zpö

wjzen isten uitvoer gelegd.Nadien tjd is

men t0t het doen van verzet niet meer ont-

vankeljk.
Vérziendheid (presbyopia), het omgekeerde van bjiziendheid (zie aldaar),ontstaat
veelal door eene hebbeljk gewordene vernaauw ing van den oogappel,doordegew oonte

om gestadig naar verwjderde voorwerpen

te zien,door te veel ofte weinig glasvocht,
door een te plathoornvliesof te vlakke kris-

tallens (inzonderheid jjP
** belaarden voorkomende)en in hetalgemeen door ongesteldheden van hetoog.De naaste oorzu k is eene

eenvoudig, dat wj het zonderling mogen te geringe brekingderinheto0gvallendelichtnoemen, dat het eerst tegen het einde der stralen,welke,n0g vöörzj zich in eenzelfde
middeneeuwen in toepassing werd gebragt. brandpunt kunnen verzamel
en,verstrooid op
Tot op onze eeuw strekte de verzekering het netvlies vallen en zich eerst achter dlt
zich slechts tot enkele aangelegenheden uit laatstevereenigen,zoodatgeenduideljk beeld
en was in haren werkkring uiterstbeperkt. op het netvlies ontstaat. Grondige genezing

Eerstin denjongsten tjdheeftmen hetbesef is dan alleen mogeljk,wanneer de ziekte
verkregen van de hooge waarde van eigen opJeugdigenleeftjden uitverzwakkende0mhulp en van dekrachtdergenootschappeljke standigheden ontstond, zoodat algemeen en
zamenwerking, zoodat wj ook thans nog plaatseljk versterkende middelen moeten diehet aantal ve
rzekeringmaatschappjen Van nen.De ljder moet zich voorts oefenen in
verschillenden aard van ja r t0t Jaar zi
en het zien van nabjgelegene voorwerpen. In
toenemen.Er bestaan verzekerinqmaatschap- alle anderegevallen moet men zjnetoevlugt
pjen tegen brand,zeegevaar, rlvierschade, nemen tot een bril.
hagelslag, het vernielen van glasruiten, de
V erzilveren (Het) bestaat daarin, dat
gterfte van het vee,- en vooralde levens- men metalen en andere voorwerpen m eteene
verzekeringen hebben in de Jongste Jaren laag zilver bekleedt.Bj vyrzilvering in het
eene hooge vlugtgenomen.Brand-en zee-as- vuur w ordt koper,m essing en tombak gloeisurantiënhebben hareschaduwzjde;wanneer Jend gemaakt,meteene oplossing van salpe-

nameljk huis en inbnedel hoog verzekerd terzuur kwik bevochtigd,metzilveramalgama

VERZILVERING- VERZOENING.
bedekt en daarna verhit om hetkwik vlugtig
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van het zink zich uit over een afstand van

te maken,ofmen wrjft hetmetaalin met 4- 6 Ned.streep en onder water veelverder.
een brj,bestaandeuit4 deelen zilvergoeder, Verzinktjzer bezigtmen t0tdakbedekkingj
1 deel kwikchloride. 16 deelen salmlak en regenpjpen,goten,bandjzer,telegraafdraden,
16 deelen keukenzout,spoelt hetafmet wa- ketensj spjkers,kanonskogelsenz.Men kan
ter,droogt en verwarmthet.Vaster en duur- hetverzinkt jzer daarna vertinnen,om het

zamer wordt de verzilvering, wanneer men
het metaal met eene zwakke oplossing van
keukenzout bevochtigt,meteen mengsel van
1 deelzilverpoeder,1 deelchloorzilver,en 2
deelen gebranden borax bestrooit,roodgloei-

n0g meer aan den invloed der verweering te
onttrekken.Hetomkleedselwordt buigzamer,

wanneermen eenelegéringvangeljkedeelen
zink en tin gebruikt.Verzinktjzerkan geweld en gesmeed worden. Zie 00k onder

Jend maaktendan in eenezwakkewjnsteen- Galranoplastiek.
oplossing bluscht.D00rhetherhalen van deze
V erzoe
zoeks
chri
ft0o
ndag
(Gr
0fr
te)e,qi%nes
hte,tHe
ziebr
Pe
eet
uiws
tie.
ch
bewerking wordt de verzilvering versterkt.

'

Bj dekoudeverzilvering wrjftmen hetme- 1p--Ac-l@zperi- 0#k wel de sabbath der
taalin meteen brj van 1 deelzilverpoeder, sabbathen geheeten, het heiligste feest der
2 deelen wjnsteen, 2 deelen keukenzouten Israëlieten, wordt op den loden der mund
eenig water, of met 1 deel zilvernitraat, 3

Tischri in gestrenge sabbathsrust onder kas-

deelen cyankalium en 3 deelen geslibd krjt,
waarna men het afspoelt en droogt.De valscheverzilveringgeschiedtdoorhetinwrjven
meteen amalgama van 1 deeltin,1 deelbismuth,en 1 deelkwik,hetwelk met11/:deel
krjtvermengd is.Totverzilvering langs den

tjding en een volkomen vasten gevierd.Dat
feest dient t0t verzoening van den berouwhebbenden, beterschap belovenden Israëliet
met G0d en wordt voorafgegaan dnor eene
voorbereiding door gebeden en goede werken

(verzoe'
ning metvtlanden,aalmoezenenz.
)en

natten w eg kooktm en de voorwerpen in eene
oplossing van 5 deelen ehloorzilver,16 deelen

voo1
'
aldoor detien boetedagen vöördenGr00-

eene oplossing van 9 deelen cyankalium en
112 deelen water,voegt er 2 deelen geslibd

schuld zich ln een linnen gewaad hulde,zelf

ten Verzgendag.In vroeçere dagen werd dat
keukenzout en 16 deelen wjnsteen,waarna feest anders gevierd dan ln den tegenwoordimen ze afspoelt en droogt,ofmen gietbj gentjd.Zoolanr deoFerdienstinzwangwas,
eene oplossing van fjn zilverin salpeterzuur nam dehooqeprlester,dieten teeken van 0nkrjt bj,dompeltdevoorwerpenin een bad
van 1 deel dezer wélomgeschudde vloeistof
0P 1- Q deelen water en wrjft ze af met
geslibd krjt.Alle metalen kunnen,nadatztl
verzinktzjn,doormiddelvaneenbrj van10
deelen zilvernitraat, 25 deelen cyankalium ,
100 deelen water, 100 deelen geslibt krjt,
10 deelen wjnsteenen 1deelkwikverzilverd

d
e dienst waar,voegde bj de dayeljksehe
oFeranden n0g het zond-olervoorzlch en de
zjnen en zorgde voor de besprenging met
bloed.Dan werd van twee bokken één,door

het l0t aangewezen, geslacht en met zjn
bloed de Ark desverbondsbesproeid,terwjl
deandere (asasel),nadatdehoogepriesterde
handen op hem gelegd en zjne zonden en
diedesvolksbeledenhad(vandaarzondebok),
w orden. Omtrent het verzilveren langs gal- naarde woestjn gebragten dââr losgelaten,
vanischen weg raadplege men het artikel doch in lateren tjd in een afgrond geworpen
werd. Daarop OFerde de hoogepriester twee
Galvanonlastiek.
rammen en zeven lammeren al8 brandoFer
voor zich zelven en het volk en verzoende
daardoor het heiligdom , de tentder zamenkomst, het altaar en het geheele volk.O0k
met verdund zwavelzuur, w aarin zich eenig gedurende het bestaan van denTw eeden Temteer of tinzout en kopervitriool bevindt, pelwerd datfeestop dergeljkewjzegevierd;
schuurt ze met zand, dompelt ze in eene na debeljdenisvan zonden sprak de hoogeoplossing van salm iak, droogt ze in een priester den uit vier letters bestaanden naam
verwarmden oven en dompeltze dan wederom van Jaltrek uit,waarop hetvolk zich biddend
warm in een sterk verhit zinkbad,hetwelk neêrboog en deverzekeringdespriesterB:pGj
tervoorkom ing van oxydatie m etsalmiak be- zult rein w ezen''ontving.Hetfeest eindlgde
dekt is. De verzinkte voorwerpen worden in m et een gebed. Telkens na verloop van 49

V erzlnken ofhetbekleeden van metalen
met zink wordtbjna alleen op jzertoegepast,
om dit tegen roest te beveiligen (gegalvaniseerd jzer). Men behandelt de voorwerpen

water gelegd, afgeschujerd en in zaagmeel Jaar werd op denGrooten VerzoendaghetJuafgedroogd. Zink beveiligt jzer veel beter beljaar met bazuingeschal aan het geheele

tegen roest dan tin.W anneerblik hier of'daar land verkondigd.
V erzoening i: de herstelling der vriendhet tin verloren heeft,roeBt het op die plek
veel sneller dan indien er in het geheelgeen Bchappeljke betrekking tusschen twee vjantin voorbanden ware,want die beidemetalen den?enOp hetqebi
eddertheologischestelselvormen eene keten,waarin hetjzerpositief leer de herstelllng dier betrekking tusschen

en het tin negatiefelectrisch is;zj ontleden G0d en den menscb,nadatzj doordezonde
het water,waarvan de zuurstofzich verbindt verbrokenwas.Daarbjdientmenonderscheid
met het positieve element.Bi
j hetverzinken te maken tusschen de verzoening van den
van jzer is de verhouding Omgekeerd;hier JegensG0d vjandeljk gestemdenmensch (reishet zink positiefenwordtalleengeoxydeerd, conciliatio) en de verzoening van den door

terwjlhetblootgelegdejzeronaangetastbljft. 'smenschen zonde beleedigdenG0d (expiatio).
In de lucht strekt de beveiligende kracht Aan laatstgenoemdc leerhoudtzich hetorthoXIV.
15
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doxe geloof, volgens hetwelk God, om de als aanvoerder van een legioen in Brittanle
mensch ondervoorwaarde desgeloofs van de ongemeen onderscheiden had, in 51 consul.
straf der zonde te bevrjden, die straf aan Hj werd in 66 doorNerobenoemd t0topper'ieden Godmensch ChristusheeftdoenOnderjaant bevelhebber in den oorlog tegen de Israèl
die doo1'zjn plaatsbekleedend ljden (satis- ten en voerde dien Oorlog in 67- 69 met z0o

factio vicaria) voldeed aan den eisch dergoddeljkegeregtigheid,weshalvezjneverdienste
ons wordt toegerekend en wj,van de straf
der zonde vrt
jgemaakt, dezaligheid ktlnnen

goed gevolg, dathj in den zomer van 69

het geheele land, met uitzondering van de
hoofdstad Jerusalem , onderworpen had.Nadat in 68 Nero was ten val gebragt, had

beërven. Reeds de eerste Christenen zochten Vespasianuszjn legereersttrouw doen zwein die leer eene reden te vinden voor den ren aan Galba, daarop aàn Othoen eindeljk
doodvan Christ'
us,enbj Paulu isdatplaats- aan VitellLu . M aar den lsten Julj 69 werd

bekleedend ljden het middelpunt van zjn hj zelfeerst door de legioenen in Egypte,
geheele stelsel.Zj werd echtereerstvolko- voorts den 3den Julj door zjne elgene
men uitgewerkt en in hetlichtgesteld door legioenen t0t Keizer uitgeroepen, waarbj
Anselmus Gzpfk
'
zùrtgïdzlq
d#,diedemajesteitGods zich de legioenen in Syrië onder Mwcianu
voorsteldealsgehoond doordezondeenhieruit
opmaakte, dat de Godmensch daarvoor vol.
doening m oestgeven.De Hervorm ers bleven
vasthouden aan de leer van het plaatsbeklee-

en die in Pannonië en M oesië voegden.N u
liet Tespasianus de belegering van Jerusalem

Over aan zjn zoon Titn.
nen begafzich eerst

naar Egypte en vanhier over zee naarltalië,

dend ljden van Cltrintl
u en kwamen met terwjlM ucianwshetlegeroverlandderwaarts
kracht in verzet tegen eene verzoening der bragt. Doch vöör dat één van die beiden

Goddeljke geregtirheid door zoogenaamde zjne bestemming bereikte, had Antoniun
goede w erken. Dle regtzinnige leer wordt T r'J@ll,
saan hethoofd der legioenen uitPanechter in onzen tjd door vrjzinnigegodge- nonië en Moesië de aanhangers van Vitelliwn
leerden en wjsgeeren als Gode onwaardig bj Cremona geslagen en Rome veroverd'
V0rW0<P0n.
waarbj Vitellius zelf om het leven kwam,
zoodat Rome bereid was Vemasianus te ontVerzFering,zie Zweer.
V esahus (Andrê), een beroemd genees- vangen.Deze behield 00k a1s keizer dezelfde
kundige, geboren den 3lsten December 1514
te Brtlssel,studeerde te Leuven en te Parjs,
wjdde zich vooral aan de ontleedkunde en
gaf sedert 1540 lessen over Ontleedkunde te
Basel.Gedurende den oorlog tusschenKarelV

eenvoudigheid en versmading van uitwendigen

glans.waardoorhj zich tevorenonderscheiden had,en bejverde zich steeds,door bevordering van krjgstucht in hetleger,door
behoud des vredes en door verbetering van

en I'
ransI vergezeldehj hetKeizerljk leger het bestuur,vooralvan de geldeljkeaangealsarts en wondheeler en werd achtervolgens
hoogleeraartePadua,Pisa,Bologna en Basel
en in 1543 eerste w ondheeler aan het H of
van SPanl-e. De Inquisitie veroordeelde hem
alstoovenaarterdood,m aarP hilips11schonk

hem genade onder voorwaarde, dat hj eene
bedevaartnaarJerusalenazouvolbrengen.Hj
overleed op de terugreis te Zante den 15den
October 1564. Beroemd is zjn werk: pDe
humani corporis fabrica (1543)'' met hout-

legenheden, de wonden te heelen,welke de

burgeroorlog aan hetrjk had toegebragt.Hj
voerde alzoo geene oorlogen, behalve dien

eenen, welken zjn voûrganger hem in het
veratkelegen Brittanle achtergelaten had.
Tn 71 sloothj den tempelvan Jannszonder
dien gedurende zjne regéring te openen.In
weerwil van zjne spaarzaamheid,die zelfs
in gierigheidontaardde,bezorgde hj grooten
luister aan het tjdperk zjner regéring door
hetstichten van aanzienljkegebouwen,vooral

gravuras naarteekeningenvanofnaar Titiaan,
het laatst uitgegeven te Am sterdam in 1640. van den Tempel des Vredes, die in 75 volloerhare en Albinus bezorgden eene uitgave tooid werd, en van het Amphitheatrum Flavium , later het Colosseum genoemd. HP
**
zjnerrezamenljkewerken (1725,2 dln).
Veslcantia ofresieatoria,zieonderBlaar. overleed den 23stenJunj 79.
Vesoul,de hoofdstad van llet Fransche
V esper, een Latjnsch woord, hetwelk
departement Haute Sahne, aan de Durgeon avond beteekent, wordt in de R.Katholieke

en aan den spoorweg van ParjsnaarBasel kerk gebezigd teraanduidiny van (le namid-

(meteen zjtak naarBesançon),isdoorwjn- dag-en avondgodsdienstoefenlngen.In k100s-

bergen om geven en de zetelvan een prefect,
van het departementsbestuur en van een gel'egtshof.Men heefter een entrepôtvoor zout,
onderscheidene kerken,een lycéum ,een semi-

ters geeft men dien naam 00k aan kerkplegtigheden, welke ter inleiding van een Ker-

narium,eenekweekschoolvooronderwjzers,
eene openbare boekerj met36000 deelen en
200 handschriften,eenschouwburg,wevertien,
jzergieterjen, veel handel in jzer, graan,
wt
ln,vee ynz.en omstreeks8000 inwoners.
Vespaslanus(TitusFlavius),Romeinsch
keizer,geboren in hetJaar9 na Chr.op een
landgoed bj Reate, werd onder Cali
gula
krjgstribuun in Thracië, daarna quaestor,
aedilis)praetor en eindeljk,nadathj zich

geWone vesper heetbj 0nsdoorgaans:rHet

keljk feest op den namiddag van den daaraan voorafgaanden dag plaats hebben. Het

10f.''
De Meiliaansche Vesper,in de geschiedenis
bekend.is de dag van den 3ostenMaart1282,
toen de Franschen op het eiland Sicilië w erden vermoord. lliertoe bestond de volgende
aanleiding. Begunstigd door den Paus, had

Karel'
rtzs Anjo. den ongelukkigen Conradl
jn,
koning van Napels en Sicilië, onttroond en
op het schavotdoen sterven,waarna hj het

VESPER- VESTRIS.
eiland met verregaande wreedheid bestuurde.
Verontwaardigd over dezeonderdrukking,riep
Johannen mcx Proclda, een edelman van Salerno,den Koning van Aragon te hulp.Maar
vöördat deze gereed was, de Sicilianen van
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derhouden werd.Bj hetuitzenden van k0l0-

niën namen deze een gedeelte van datvuur
mede, om de brandstofop den gemeenschap-

peljken haard in de nieuwe vestigingsplaats

te Ontsteken. Van meer belang n0g dan in
Griekenland wasde dienstvan VentainItalië,

het FranscheJuk te bevrjden,grepen de inwoners van Palermo op Paaschmaandag (den
reeds vermelden dag)naar de wapens en rigtten onderdeFranschen een vreeseljk bloedbal aan,waarbjvrouwennochkinderen verschoond bleven.In de daarop volgendemaand
had te Messina een dergeljk moordtooneel

vium en Alba Longa merkwaardige heiligdommen bezat. Uit laatstgemelde stad werd
hare dienst, volgens de sage, naar Rome
overgebragt, waar Nwma ter harer eere een

bezit.

eeuwige vuur onderhouden werd,enmeteene

waar zj in de ot
ld-Latjnsche steden Lanu-

tempel deed verrjzen in een bosch aan de
helling van den Palatjnschen heuvelnaarde
voorzjnegemalin (eene Napolitaanscheprin- zjde van het Forum.Die tempelwas een
ses) en voorzjn tweeden zoonheteilandin rond gebouw met een haard, waarop het
plaats,en weldra nam Peter III van Aragon

V esprim , een Hongaarsch comitaat aan zaal,toegankeljk voorde priesteressen (Vesdeoverzjdevan deDonau en doorde comi- taalsche maagden), waar het palladium en

taten Zala, Somogy, 'rolna, Stuhlweiszen- andere gewjde voorwerpen van geheimzinnibnrg, èran,Raab,Oedenburg en Eisenburg gen aard bewaard werden. In haren tempel
omgeven, telt op 75,67 I
D geogr.mj1ruim vereerde m en tevens de Penaten ofHuisgoden.
Q00000lnw oners,lneerendeelsHongaren,voorts De voornaamste feesten dezer godin,deVesDuitschers en balowaken.Dit gewest omvat talia, werden op den 9den Junj na voorafhet grootste gedeelte van hetBakonywald en gaande reiniging des tempels gevierd. De
het noordoosteljk gedeelte van hetPlatten- Romeinsche vrouwen trokken dan barrevoets
meer, heeft een golvend-heuvelachtigen bo- naar den tempel ter bedevaart,om aan den
dem , en veel ooft, druiven, graan,tabak, heiligen haard spjsoFersin eenvoudige schogroenten, uitmuntende w eiden, veel visch, telste brengen.D e beeldende kunststeltdeze
alllin en steenkolen.- De evenzoogenoemde godin voor als eene rjk gekleede,ernstige,
hoofdplaats,in het Duitsch W eiszbrunn, ligt waardi
qe vrouw,wier achterhoot
'
d meteen
op een steilen heuvelaan de Sed en aan den slujerlsbedekt.Standbeelden van Vestazjn
spoorweg van Stuhlweiszenburg naar Stein echter zeerzeldzaam ,dewjlmen haarteRome

aan de Anger.Zj is de zetel van een bis- zonder beelden vereerde.DeGriekschewjs-

schop, die het regt heeft, de Koningin te geeren verhieven haart0tvertegenwoordigster
kroonen, en bezit eene hoofdkerk, onder- van het centraalvuur en t0tgodin derAarde.
Vesta is voorts de naam van eene der
scheidene andere kerken,een aanzienljk bis-

schoppeljk paleis.eenigekloosters,een semi- kleineplaneten tusschen MarsenJflpiter(zie
narium , eene godgeleerde school?een R.K a- Astevoç
den). Zj heeft een omloopstjd van
tholiek progymnasium , eene blerbrotlwerj, 1324,71 dagen, een middelbaren afstand van
eene brandewjnstokerj,tuin-,wjn-engraan- de Z0n van 2,3613 aard-afstanden, eene
botlw ,veel handel en ruim 12000 inw oners.
Deze stad,tevoren eene sterkevesting,werd
veroverd door M aœimlliaan in 1490,door de
H ongaren in 1491) door de D uitschexs in
1527,door de Turken in 1552,doorde Duitschers in 1566: door den grootvizier Rinan

excentriciteit van 0,089, en de helling van
hare loopbaan op die der Aarde bedraagt
708'17'
/. Voorts is de lengte van haar perihelium 250046'10/'en die van haar klimmenden

knoop 103023'29/-Aangaande hare natuurljke
gesteldheid is niets bekend, en de bepaling

in 1594,door de Keizerljken in 1598 en door van hare middelljn op 66 geoql*
.mjldoûr

de Turken in 1605, die haar in 1683 voor M ödler is nietboven allebedenklngverheven.
goed verloren.
V estaalschB m aagden waren priesteV espucci,zie Amerigo Fàelccï.
ressen van Vesta te Rome;aanvankeljk wa-

V esta,in hetGriekschRestia,eenealoude
Grieksch-ltaliaansche godin van het vuur,
alzoo van hetoFervuur en van denhuiseljken
haard,werd inzonderheid in Griekenlandvöör
alleandere godheden gehuldigd,zoodat:smet

ren er 2,daarna 4 en eindeljk 6.Men wil,
dat Rltea Sylric t0t die priesteressen behoord

heeft.Aanvankeljk werden zjdoordekoningen gekozen en na hetverdrjven van deze
door den Pontifex maximus, en wélin den

Hestia beginnen''er t0tdespreekwjzen be- beginne doorhet10tuiteen 20-ta1uitgelezene
hoorde, waardoor een gepaste aanvang werd

m aagden. Na de verkiezing volgde in het

aangeduid.De sage vermeldt nameljk,dat atrium Vestae de inwjding.T0tdevereischten
Apollo en Poseidon (Neptunus)beiden naarde der maagden behoorde,datzj telgen waren
hand dongen van Testa, de oudste dochter van een patricischen stam ;voortsmogten zj
van Kronos (Saturnus)en Rhea.Doch Vesta nietouderdan10 en rkietJongerdan 6jaren
zwoer bj het hoofd van haren broeder Zeus wezen en moesten zj in hetbezitwezenvan
(Jf
lpiter),dat zj denjonkvrouweljken staat een onberispeljk ligchaam. De beide ouders
wilde bewaren,waarop Zeus haar groote eer moesten in leven zjn en in ltalië wonen.
toekende.Devoornaamsteplaatsen,waarzj Alleenbepaaldefamilie-om standighedenkonden
in Griekenland gehuldigd werd, waren de iemand verschoonen van de verpligting,zich

Prytaneeën,waarzich degemeenschappeljke aan de dienstvan Ventatewjden.ElkeVes-

hurd bevond, waarop een eeuwig vuur 0n- taalsche maagd bleefgedurende 30iaardaar5*
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aan verknocht,eerst10Jaarom zeteleeren,
daarna 10 Jaar om ze tevolbrengen en eindeljk 10Jaarom zeteonderwjzen.Na ver100p van dien tjd k0n zj ontslag bekomen
en in het huweljk treden.Hare pligten bestonden in het onderhouden van het eeuwige
vuur in den tempel,in het bewaken van het
heiligdom , inzonderheid van het Palladium ,
en in het brengen van oFeranden.Schennis
derkuischheid werd sedert TarqnininsTridcv.
ç
gestraft met levend begraven op het Campus
sceleratus,en hetlaten uitgaanvan hetheilige
vuur metgeeselalagen.De Vestaalsche maagden genoten de hoogste achting,werden a1s
heilig beschouwd, konden door hare tegen-

uit graauw trachiettuf, hetwelk de geheele
vlakte van Campanië bedekt.met lava,slak-

ken en vulcanisch tuf,en zjnekernisletlcietporfer. De oorsprong van dit gebergte, op
den Punta de1Nasone,1110 Ned.elhoog,is
te zoeken in herhaalde lavastroomen en slak-

kenregens.Zelfs n0g ten tjdevan Auguntn.
n

was de Somma een alleenstaande t0p, die
door Strabo beschreven wordta18eenegroote,
onvruchtbare vlakte. Aan de zjde,waar de
Somma den Vesuvius niet omgeeft, verrjst
deze met eene Caauwe helling en eindigtin
een steilen aBchkegelmeteene hellingvan330.
De top,die eene gemiddelde hoogte heeftvan
1200 Ned.elt is wegens de uitbarstingen van

woordigheid elk wanbedrjf verhinderen en den krater zeer veranderljk en wasbjv.in
hadden zelfs het regt! genade te schenken 1825 ongeveer 100 Ned.ellagerdan in 1868.
aan een misdadiger, dle weggeleid werd om 00k demiddelljn van den kraterop den t0p
dedoodstrafteondergaan.W egensdeonschend- van den bovenstenaschkegel(omstreeks 750
baarheid van haar heiligdom gafmen aldaar Ned.ellang)verandertbj nieuweuitbarstin-

uiterstewilsbeschikkingen en belangrjkeoir- stingen, en zjne gedaante desgeljks.Den
konden inbewarinj.DeVe8taalschemaagden eigenljken Vesuvius kan men beschouwen

hadden het regt,ln een wagen door de stad als een opgeworpen kegel, wiens krater in
terjden,haddeneeneeereplaatsindenschouw- verband staatmetruimten,waarin zichgloei-

burg en werden,als zj den tempelverlieten4 Jende lava bevindt.Die kraterwordtgevuld

door een lictor voorafgegaan. Hare kleeding metwateren ditlaatste door de hittederlava
bestond uit een lang wit gewaad,een voor- in damp omgezet, t
erwjl gemelde ruimten
door uitbarstlngen en door het smelten van
hoofdbayd en een slujer.

V estlng en Vestingbouw ,zie Verster- reeds verstjfde lava telkensgrooterworden.
kinqskunst.
Ontmoetdestoom degloejend-vloeibaremassa,
Vestris(eigenljk Vestrijisdenaam van welke hem den weg verspert,dan wordtdeze
eene vermaarde Italiaansche familie van dan- met ontzettende krachtals eene vuurzuil0msera en danseressen. Gaëtano 2.p0!I1o Balda- hoog gestuwd. zoodat de lavastroom zich
dgrge Vestro,geboren te Florence den 18den over den kraterrand heen langs de helling
April 1729, was van 1749 tot 1790 de roem uitstort. Baant de w aterdamp een weg door
der Groote opera te Parjs en overleed den de reeds gestolde lavaderkanalen engançen,
27sten September1808.Zjne gadeAnnaFrie- dan wordtdie lava in de gedaante van laplllij
droke A'
eïxel,geboren te Baireuth den 28sten slakken en vulcanische asch heinde en ver
Decem ber 1752, behoorde sedert 1768 desge- weggeslingerd. Ook heeft de lava we1 eens
ljks t0t het corps de ballet van de Groote een weg geboord door den bergwand heen,
Opera,en overleed in 1808.- AngustFedfri:, wanneerdeze nietbestand was tegen de 4ede zoon van den voorgaande en van de ver- weldige drukking. De voet van den berg ls,

maarde danseresAllard (dientengevolge Ven- in weerwilvan hetgestadigqevurvan uitfdd-zlllr: geheeten),geborendenz7stenMaart
1759,was sedert 1772 desgeljkswerkzaam
aan de Groote Opera te Parilsen wistin 1835
op 76-jarigen leeftjd hetpubliek nog in verrukking te brengen door zd
'ne bevalligheid en
k
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en December 184*
2.
M arie Aode Gonrgand-Dugason-Fedfri:,geboren teParjsin 1746 en gehuwd metPaco

barstingen, door eene bevolklng van m eer
dan 80000 zielen bewoond en metvruchtboo-

men en welige wjngaarden bedekt,waarin
de vurige lacrymae Christi en vino greco

groejen.Tusschen dezewjngaardenheeftmen
diepe, onvruchtbare dalkloven. waarin oude

lavagesteenten zjn oggestapeld.De midden-

gordel van den berg ls kaal en alleen op enFddfri,ç, een broeder van Gaëtano, verbond kele plaatsen, waar lavastroomen den bodem
zich in 1768 aan het Théâtre Français en niet verwoesthebben,verhelen zich kastanonderscheidde zich in hettreurspel.- Inden Jeboomen,wjn-en ooftgaarden.De Vesuvius
Jongsten tjd heeftdetooneelkunstenaresVes- wordt gewoonljk uitResina ofPompeliin
frz.
qte Londen en de balletmeester Vestro te 4 of 5 uren beklommen Aan den voet van
W eenen den naam van ditgeslacbt gehand- den eigenljkenaschkegel(560 Ned.elboven
hu fd.
den zeespiegel)heeft men hetobservatorium

V esuvius (De), de éénige aanzienljke mettoeatell
en ter waakneminj vanmeteorolo-

vuurspuwende berg op het vaste land van gi
sche,electrischeenmagnetlscheverschjnseEuropa, verheft zich 10 Ned.mjlten zt
lid- len,een kabinetvoor scheiknndigeonderzoeoosten van Napels afgescheiden van deApen- kingen, eene hibliotheek, eene verzameling
njnen, met eene kegelvormige gedaante digt van vulcanische producten en eene hermitage.

bj de zee. In het noorden en oosten is hj
door een sikkelvormig da1gescheiden vanden
Monte diSomma,een alleenstaanden,smallen

bergrug,dieden Vesuviusgedeelteljkalseen

-

Bj de Ouden was de Vesuvius a1s vuur-

spuwende berg onbekend; m en beschouwde
hem wegens de sporen van voormalige vulcanische werkzaamheid a1s een uitgedoofden

mantelomgeeft.De Monte diSomma besiM t vuleM n.Zjneoudste,in de geschiedenigbe-
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kende qitbarBting in die van Augustus 79 na nen de naam van oude,eervol ontBlagen s01-

Chr-,toen de steden Pompeli, Hereulanum

en Stabiae onder den aschregen bedolven

daten.Zj keerdendoorgaanat0thetburgerljk

leven terug, doch velen van hen bleven be-

werden.Na dien tjd hadden ergedurir uit- paalde pligten vervullen in het leger(vexilbarstingen plaats, het hevigst in de Jaren larii),terwjln0g anderen bj deeersteoproeQ03, 47Q, 51Q, 885, 98Q, 103G en 1139; ping wederteveldemoestentrekken(evocati).

hierop volgdeeen lang tjdperk vanrust,tot- Degewonediensttjd vooreeninfanteristwas
dat in 1631 eene geweldige uitbarsting ont- 20 en voor een cavallerist 10 Jaar.Bj hun
stond, gevolgd door eene reeks van andere ontslag ontvingen zj eene geldeljke belooin dejaren 1638,1660,1680 en van ditjaar ning, het burgerregt en vrjdom van alle
t0t1790 dooreen aanmerkeljk aantal.Bjde lasten,en in lateren tjd de eervolleregten

kleinere van deze werd de t0p doorgaans der decurionen en een stuk land.8%lla was
hooger en bj degrootere lager.In 1794ont- de eerste,die veteranen naarvjandeljkesteBtond er weder eene hevige uitbarsting,die den zond om aldaarmiltairekoloniën teBtichde blocjende stad Torre de1Grecobjna ge- ten, en 18 bloejendesteden van Italië werheel vernietigde, den westeljken rand van den door Oetanianws in zulke ellendige inrigden kegel deed instorten en de geheele ge- tingen herschapen. Onder de latere Keizers,
daante van den berg veranderde.Sedert den zooals Constantl
jn!bad mengeeneveteranen-

M nvang der 19de eeuw is Bchier geen Jaar kûloniën.maarzj werden welbegiftigd met
voorbjgegaan zanderuitbarstingen van gerin- landerjen. 00k in onzen tjd worden oudgere ofgrooterehevigheid.Van belang w aren

zjvooralin deJaren 1804,1810,1822,1828,
1831, 1834, 1839, 1850 (waarin zich twee
grootetrechtersin denkratervormden),1855
(waarin tusschen die beide een groote centraalkrater ontstond), 1856,1857 (waarin de
twee ter zjde gelegene treehtersverdwenen

gedienden wel m et den n% m van veteranen
bestempeld.
V etgans, zie Pingninn.

Veth (Pieter Johannes), een uitsteken;

Nederlansch geleerde, geboren te Dordrecht
den zden December 1814, studeerde en promoveerde in de letteren,werd in 1838leeraar
en de Pnnta de1Palo,het hoogste puntvan aan de militaire académie te Breda,in 1841
den kegel,met lava bedektwerd,terwjler hoogleeraar in de Oogtersche talen te Franeeen centraalkegelontstond,uitwienszjspleet ker, in 1843 hoogleeraar in de Oostersche

lava vloeide), 1858 (waarin degrootekegel talen en besjiegelende wjsbegeerte te Amscheurde en de krater54 Ned.eldaalde)en sterdam,enln 1864hoogleeraarMn derjks-

1
868 (waarin de kegelnoçmaalsscheurde en instelling voor Indische taal-, land- en v0lzieh uit den krater een ultbarstingskegelter

kenkundete Leiden.Metgrooten jverbevorn
beren gekroond).De laatste belangrjke uit- Aardrjkskundig Genootschap, behnorde gearsting eindeljk had plaats in Aprll1872. ruimen tjd totde hoofdbestuurdersderMaatReeds maanden lang was een lavastroom uit schappj t0t Nutvan '
tAlqemeen en schreef
eene spleetin de noordeljke zjde van den 0.a:pBorneo'sW esterafdeellng,geographischj
aschkegel langs de helling gevloeidj en den historisch.statistisch(1854- 1856,Qdln)''#z4sten April stnrtte een gloejende lavavloed HeteilandTimor(1855)'',- yHetlevenvan
langsde zuidzjde van denkegelnaarbeneden. dr.J.van Gilse(1861)''j- rBtdragent0tde
Den 25sten verhieven zich dikke rookwolken kennis der voornaamste voortbrengselen'van
boven den krater,en in den m orgen van den Nederlandsch Indië (1860)'', - pBlik op de
26sten nntstond plotseljk eene acheur overde Nederlandsche volksschoolnaaraanleidingvan
geheele hoogte van den kegel,waaruit eene eene reis in Frankrjk enBelgië(1861)M,ontzettende lavamassate voorschjn trad.Te- Insulinde, het land van den orang-oetan en
vens slingerden de beide kraters van den t0p den paradjsvogel (naar het Engelsch van
onderhevig gebuldertallooze gloejende mas- W allaee,1870- 1871,2 dln)'',- oAtchin en
sa's naar boven tot eene hoogte van 1300 zjne bet
rekkinq t0t Nederland (1873)'',Ne
d
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van den Vesuvlus om het leven kwam.De
1874),alsmedeonderscheidenebjdravoornaamste lavamassadrongnoordw estw aarts gen in tjdschriften, woordenboeken enz. tusschen de dorpen Massa en San Sebastianoj Zjn veelbelovende zoon Johannes G:r>#l#
verwoestte deze gedeelteljk en kwam voor Vetk, geboxen te Amsterdam den lsten April
e
denbuitenverbljf(voorheenheteigendom van 1857 en overleden te Leiden den 8sten Maart
en schilder œ ordanh t0tBtilstand,waarna 1876, was in weerwilvan zjne kwjnende
een g'eweldig onweder op den lsten Meideze gezondheid een verdiensteljk beoefenaarder
uitbarsting besloot.De wjdekrateris sedert aardrjkskunde,zooals bljkt uitonderscheidien tjd door een loodregten wandin twee dene door hem geteekende kaarten! in de
deelen verdeeld.
werken van ztln vader en in hets,rt
ldschrift
De beklimming van den lresuviuBis in dit van het Aardrjkskundig Genootschap'' te
hoogte van 100 Ned.elverhief,meteen klei- derdehj,a1svoorzitter,debelangenvan het

Jaar (1880) gemakkeljk gemaakt door den vinden.

aanleg van een spoorweg van het boven verV etkooper,zieDol
ierin-qernen Vetkoopern.
tneld observatorium t0t aan den voetvan den
Veto iseen LatjnBchwoord,hetwelkbeaschkegel. Dezen laatsten kan men daarop teekent: ik p>Iid#. Het regt van vetoj in
sommigeconstitutiënopgenomen,isdebevoegdin xuim een uurtjdsbestjgen.
Veteranen (veterani)waBbj de Rnmei- heid, om een besluit krachteloos te maken

230

VETO- VEUILLOT.

en alzoo deuitvoering daarvan teverhinderen.
Is daarmede zoodanig besluit ten volle vernietigd, dan heeftmen een onvoorwaardeljk
of absoluut veto;maar kan hetbesluit door

maar de meesten ondergaan in de lucht eene

langzame ontleding,waardoor zj eene gele
kleur en een onaangenamen reuk en smaak

verkrjgen of,zooals men hetnoemt,ranzig
het veto slechts voor hetoogenblik in zjne worden. De vetten bestaan uit koolstof,wawerking belemmerd wordeu,zoodat het na terstof en zuurstofen geven alzoo bj vollevernieuwing toch moet worden ten uitvoer dige verbranding koolzuur en water. In de
gelegd,dan beeftmen een voorwaardeljk of natuur zjn zj mengsels van twee ofmeer

een schorsend veto.In de Romeinsche Repu- scheikundigeverbindingen en wélvan zouten.
bliek had ieder volkstribuun het regt,door Deze bevatten,behoudens een paar uitzonde-

zjn veto de besluiten van den Senaatnietig ringen, steeds dezelfde basis,nameljk glp
te verklaren. In het voormalig koningrjk cerine (oliezoet). Het zuur daarentegen kan
Polen werd in 1652 door eene wet vastge- zeer verschillend zjn en zich op driewjzen
steld,datop denRjksdagiederafgevaardigde metde glycerine verbinden.De meeste zuren
door te zeggen:mNie p0z walam (ik gedoog der vetten hebben in zam enstelling en eigen-

hetnietl''debesluitenvanalzjnemedeleden schappen graduéle verschillen en worden
krachteloosk0n maken.In hetDuitsche Rjk daarom doordescheikundigen t0ttwee reekhad weleer de Keizer met betrekking t0t de .::x, die der refzf
zres en d%e der t
llïezf
zrdl gebesluiten van denRjksdageenabsoluutveto, bragt.T0t de meest voorkomende glycerinehetwelk in dentegenwoordigen tjdgeheelen zouten bbhooren die van hetyalmitine-,steaal vervallen is. In Engeland berust bj de rine-en oliezuur.Devetten zjn in hetplanKroon een absoluut regt van veto, en de tenrjk algemeen verspreid, zoodat men ze
President der Vereenigde Staten van Noord- vermoedeljk in alleplantenweefselsaantreft;
Amerika heeft çen opschortend veto,hetwelk in de volwassene plant vooral in het zaad

vervaltzoodra H
-/sdederVertegenwoordigende en in de zaadbeklejdsels, waaruitzj in de
magt hetaanvankeljk geschorstbesluitver- gedaante van olie geperst of geslagen wornieuwen.
den.Niet minder verspreid zjn devetten in
Vetplanten (Crassulaceae)isdenaam van de dierljkeweefselsen vochten.In hetbindeene plantenfamilie, die zich vooral onder- w eefsel, in hetnetweefselonder de huid,in
scheidtdoorvleezige,saprjkebladeren,welke hetmerq derbeenderen,in dehersenen enz.
veelal zelfs een rolrontlen vorm bezitten.Het zjn zj ln groote hoeveelheden opgehoopt.In
aantalkelkslippen,bloembladen enm eeldraden hetplantenrjk worden devettengevormd uit
Nvisselt aftusschen 3 en 20.De bloembladen onbewerktuigde stofen, in het dierljk ligen meeldraden zjn steedso? den kelk inge- chaam uitplanten en uitandere bewerktuigde
plant. Het aantal stampers ls z00 groota1s ligchamen. Zj zjn voorden mensch een 0ndat der bloembladen en ieder ejerstok wordt m isbaar voedsel en dienen voorts tot bereidoor een schubbetle ondersteund. De vrucht ding van zeep,pleisters,zalven, vernissen,
is eene kokervrucht mettwee of meer zaad- olieverwen,kaarsen,geneesmiddelen enz.

V ettori (Piétro) ofPetrus Trïcfor'
zl:,een
korrels,en de bloemen zjn tot eindelingsche
bjschermenofopgeroldebloeitoppenvereenigd. uitstekend letterkundige,geboren te Florence
Devetplanten groejen in degematigdelucht- in 1499, studeerde te Pisa en te Rome,v0lstreek van allew erelddeelenm eestalopdrooge, bragt eene buitenlandsche reis en werd verrotsachtire plaatsen.Enkelesoorten behooren volgens leeraar in de Latjnsche en Grieksche
tot de slerplanten, en van sommige zjn de talen in zjne geboorteplaats, waar hj in
kruidachtige deelen eetbaar.Zie voorts onder 1585 overleed.Hj bezorgde eene goede uitCrassnla.
gave der werken van C'
Ieero (1534, 4 dln)y
V etten is de naam va'
n een aantalstoFen, van rDe re rustica (1543)'' van Cato, en
die,in hetdieren-enplantenrjkvoorkomende, leverde uitmuntende bjdragen t0tverklaring
eenephysiologische groep vormen,evenals de van classieke schrjvers ln zjne pvariae
eiwitachtige ligchamen en de koolhydraten. lectiones''in 38boeken,welkebjherhaling,
Zj zjn bj gewone temperatuurvloeibaaren 00k teLeiden in 1554,zjngedrukt.In 1573
dragen alsdan in het plantenrjk den naam verschenen zjne oopera''met merkwaardige
van oliën,in hetdierenrjk dien van traan, brieven.O0k zjn brievenvan hem opgenomen
of vast,doch in hetlaatste gevalgemakkeljk in pclarissimorum Italprum et Germanorum

smeltbaar. Sommige,zooals boter, zjn bj ad Victgrium epistolae(1738)''van Bandini.
gewone temperatuur halfvast.Alle vetten ver.
Veulllot(L0uis),een uitstekend Fransch
oorzaken 0y geweven stoFen doorschjnende schrjver der Ultramontaansche partj en gevlekken, dle door verwarminq niet weder boren in 1813 teBoynes(Loiret),redigeerde
verdwjnen,zoodatzj zich hierln onderschei- sedert 1831 den pEcho de Rouen'' een
den van de aethérischeofvlugtige oliën.Zj regéringsgezind provinciaal blad, en sedert
zjn onoplosbaarin water,maaroplosbaarin 1836 te Parjs eerst: mLa Charte de1830''
aether en benzine. Hun soorteltlk gewigtis en vervolgens:pLa Paix/'.Na hetvolbrengen
kleiner dan dat van water. Zj zjn niet van een togt naar Rome, waar hj in zjne
vlugtig; bj 3000C. schjnen zj te koken, Ultramontaansche gevoelens bevestigd waB,
maar watdaarbj in gasvorm overgaat,zjn werd hj secretaris van generaal.
Bwyeaud in
geenevetten,m aarontledingsproducten,zooals
koolwaterstoFenj acroleïne enz. D oorgaan:

Afrika,daarnachefdebureauaanhetministérie
van Binnenlandsche Zaken, m aar nam na

zjn de vetten kleur-, smaak-en reukloos, verloop van 18 maanden zjn ontslag,om in
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1843 a1B mede-arbeider aan ;
:l'Univers'' 0p
te treëen. In 1818 werd hj*hoofdredacteur
van ditblad,hetvoornaazaste orgaan van het
Ultramontanismus. Met talenten jver,maar
tevensop eenehartstogteljkeendriestewtjze

hoogte, bestemd om den weg (veelal een
spoorweg)te dragen overeene dalkloofofin

de bisschoppen, die zich echter ten slotte

van 60 Ned.elverheFend,en hetLockwood-

het algemeen over een laag en droog ofalthans grootendeels droog terrein.Steenen via-

ducten zjnmeestalvervaardigdvanhalfcirkelverdedigde hj hetregtvan den Pausopeene vormige bogen, die op slanke zuilen rusten.
onbeperkte heerschappj in de Kerk en den Men heeftenkelvoudige viaducten,zooals het
Staat en kwam deswege zelfs in botsing met Desenzanoviaductbj Verona,zich terhoogte
naar

zjne,door Rome goedgekeurde dolzin- viaductin Engeland,- vo:rts viaducten met

nigheden m oesten voegen en gaf aanleiding éêne verdieping,zooals dat overhetda1 van

doorzjn hevigen strjd tegen deItaliaansche deElsterin Saksen(bjna70Ned.elhoog),-

staatkunde? door Napoleon 11I gevolgd? dat met twee verdiepingen zooals dat van Chau?l'Univers''in 1860 verboden werd en eerst mont(50 Ned.elhoûg),- en met drie verm 1867 weder in het lichtverscheen.Gedu- diepingen, zooals dat over het Göltzschthal

rende het Vaticaansch concilie wist hj door bj Reichenbach in Saksen (ruim 80 Ned.el
h00g).Ilzeren viaducten rusten op steenen
Gallicaansche rigting bj de Fransche bis- F
jzeren pilaren,zooalsdiebjZnaïm,bj
schûppen te onderdxukken. Veuillot i: een of
relburg (over de Saane),bjSt.Gallen (Sittoonbeeld van dweepzieken jver voor opge- terviaduct)enz,,terwjlmen in deVereenigde
vatte denkbeelden, en zjn blad een modél Staten en in Rusland hierendaarhouten viavan Ultramontaansehe behoudzueht. Voor viaduetenaantreft.O0k diegedeeltenvanspoor'toverigeish$1eengeestigenboejendschrjver w egen,waarwegenonderheen loopen,worden
m et eene realistische kleur.Hjleverde: Pé- viadud engenoem d.Hoeweldekunst,om grootl
erinagesenSuisse(1839;8stedruk,1858),- sche viaducten te bouwen,zich eerst sedert
te (1841, 2 dln)''
, - den aanleg van spoorwegen (1830) ontwik,rRome et Loret
rL'honnête femme (1844; 4dedrukL1872)'', keld heeft,waren zj in de dagender0ud- rlues libres penseurs (1848; 4 e dyuk, heid, inzonderheid aan de Romeinen, niet
1866)'',- plu'esclaveVindex(1849;2dedruk, onbekend. Naast de trotsche aquaeducten of
1871)'',- pLe droitdu Seigneur(1854;2de waterleidingen deden zj 0ok viaducten verdruk, 1871)'',- nDe quelques erreurs sur rtjzen,zooalsop den heirweg naarPraeneste
la papauté (1859)'''- )LesparfumBdeRome (tusschen Rnme en Gabii)en op de Via Appia
(18614 8ste druk, 18777,,,- pIues odeurs de bj Aricia.Zj bguwden vooxtseeneaquae-en
Paris (1866;lode druk,1876)''
,- rcritiques viaduc'
toverdeCremerabjCivitaCastellana,
etcroquis(1866)'',- rRomependantle con- alsmede over de Fiora bj Volci.Vooralbj
dle (1872,2 d1n)'',-.mMnlièreetBourdaloue den spoorwegbotlw in eene bergstreek is het
(1877)'',- onderscheideneChristeljkeromans, boren van ttlnnels en hetmaken van viaducenz. 0ok verscheen eene verzameling van ten doorgaansonvermi
jdeljk.
ztjne werken onder den titel: pMélanges V ia M ala (kwade weg)is de naam van
religieux, historiques?politiques et littéraires eene woeste rotskloaf,waar deRjn in dui(1857- 1876,18 dln)''.- Zjn broederEuu
qène zelingwekkendediepte doorheen bruischt.Zj
bedreiging en verklikking iedere beweging in

Tolillpf,geboxen in 1818 en medewerkeraan ligt aan den weg, die van Chur over den
Xl'Univers''1schreef:nluesguerresdelaVendée Spliigen of den Bernardino naar Italië leidt
e
t de la Bretagne (1847; 2dedruky1861)''
, en neemteen aanvang achterhetdorp ThuBis.
en rvies des pères des déserts d'Orient In 1470 werd het pad langs die kloof ge-

(1863--1864,6 dln)''.

Vevey, eene stad in het Zwitsersche
canton W aadt,bevallig gelegen aan denm ond
der W ilde Veveyse en aan het m eer van
Genéve,voorts aan den spoorweg van Ville-

baand en in 1818- 1824 toteen aanzienljken
rjjweg verbreed. Men heeft er den vermaar-

den tunnel, die den naam draagt van het
Verlorene Loch.Totdriemaaltoe leidtereene
bxug over de rûtskloof, en de middenste van
neuve naar Lausanne, heeft fraai
je, bescha- deze ligt 120 Ned. el boven de rivier.Hier

duwdepleinen,onderscheidenebezienswaardiqe en daar sehjnen de steile,metsomberedenne-

kerken,een kasteel,een cûllège,onderschel- boomen begroeiderotswandengeheelt0telkandene bevallige woonbuizen en villa's,eenige der te naderen. Bj de derde brug eindigtde
fabrieken, een levendigen handel in wljn, Via Mala.
kaas en hout, prachtige hôtels en omstreeks
Vianen,eenstadjeinZuid-llollandismerk8000 inwoners.
waardigalsdevoormaligezetelvanhetadelljk
Viadana, eene arrondissementshoofdstad geslachtder.p-tserpddd.lsehalveeen deftigstadin de Italiaan8che provincie Mantua,verheft huis vindt men er in de aanzienljke kerk
eino%d ean .#rdzich aan de Po en heefteengymnasium ,eene een praohtig praalgrafvan R'
technische school, onderatlheidene inrigtingen derode. Te voren waren er de heeren nan
van weldadigheid, vele kerken. een 0ud Fïclel gevestigd, maar toen ditgeslacht in

kasteel,graan-en wjnbouw,zkde-enlinnenfabrieken,brandewjnstokt'
rj,een levendigen
handelen alsstad bjna 6000, als gemeente
ruim 15000 zielen.
Viaductnoemtmen een jzeren,steenen
of hnuten onderbouw v&n aanmerkeljke

1418 in demanneltlke ljn was uitgestorven.
vervielen zjnebezittingendooreeneerfdochter
aan het Huis ran .& :#:r0& .De laatste af-

stammeling va'
n dit geslacht, Wolfert van
Brederode,overleed onyehuwd in 1679.Van

de kasteelen Amaliasteln, weleer in hetVi-
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aansche bosch gelegen,en Batestein,aan de bragtHans 7'Jv.ç:p er de hervormingjen men

noordwestzjdebinnendemurenderstad,beide
doorde Bredeeodesgebouwd,isnagenoegniets
meeqtezien.Destydteltruim 3000inwoners
V lardot-Garcla (Pauline),eeneberoemde
zangeres geboren te Parjs den 18den Julj
1821,was de tweede dochter van den uitstekenden tenorzanger Manwël Glrcil (zie aldaar) en eene zuster van degevierdeM alibran (zie aldaar).A1s kind vergezelde zj
haren vader naarEngeland,Noord-Amerikaen
Mexicojoefende zich teParjsonderde leiding vanLisgtinhetpianosgelenvervolgensin
de zangkunsten Ondernam ln 1839eenekunstreisnaarLonden,waarzj zich verbond aan

ziet er ean standbeeldte zjnereere.In den
nieuweren tjdisdestad in vervalgekomen,
zoowel doordien zj in de 17de eeuw door
vjandeljke troepen werd bezet,alsdoorde
souvereiniteit van Denemarken, waarna zj
ophield de vergaderplaats van den adelvan
Jutland te wezen, alsmede door den gewel-

digen brand,dieop den 26stenJanuarj 1726
haarteisterde.Van 1836 t0t1848 was zj de

vergaderplaats der Provinciale StatenvanJutland,doch 00k in den oorlog van 1864 heeft

zj veelgeleden.

V ibratie of trillLn.
g is de beweging van
veerkrachtige ligchamen, welke als geluid,
de Italiaansche opera en inzonderheid schit- lichten warmte door0nswordtwaargenomen.
terde in de rollen van Cenerentola en DesdeV ibrionen , volgens Ekrenberg eene af-

mona. In 1840 trad zj in het huweljk deeling der AfgietseldierLjes(ziealdaar),zjn
met den Franschen schrjver Viardot, met thans onder den naam van Schizomyceten,
wien zj Italië,Spanje, Duitscbland en Rus- Bacteriën of Diatomeën naar hetplantenrjk
land bezocht en in de voornaamste steden VerW 8zen.
metuitstekendgevolg oqtrad.Laterwerd zj Vicari(Hermann von),aartsbisschop van
1id van hetThéatre Lyrlque te Parjs,maar Freiburg, geboren den 13den Mei 1773 te
verliet in 1862 het tooneelen vestigde zich AulendorfinW iirtemberg,studeerdein 1792teBaden-Baden.Zj bezateenederschoonste 1796 te W eenen in de regten, vervolgens te
mezzosopraanstemmen,heerljkdoorbuigzaam- Cpnstanz korten tjd in de theologie,werd
heid en welluidendheid,en verbond meteene in 1797 t0tpriestergewjd enverkreegdurop
gevoelvolle voordragt eene volmaakte me- het canonicaat van St.Jan te Constanz. In
thode.00k heeftzj eenigevoortreFeljkecom- 1802 benoemde non Dalberg hem t0tbjzitter
positiën geleverd.
in het Bisschoppeljk regéringscollegie,kort
V iareggio iseene stad in de Italiaansche daarna totgeesteljk regéringsraad en in 1806
provincie Lucca, aan de Middellandsche Zee t0toëciaalderBisschoppeljkecurie.In 1827
en aan den spoorweg van Pisa naar Genua. werd hj vicaris-generaalvan hetDomkapittel
Men heeft er eene zeevaartschool, eene tech- te Freiburg, in 1830 domdeken en in 1832
nische school,eene haven,waarin 1875niet wjbisschopenvicarisvandenaartsbisschop,-

minder dau 2341 schepen verschenen, veel voorts in 1836 bestutlrder van het aartsbiskusthandel, druk bezochte zeebaden en 0n- d0m en in 1842 aartsbisschop en metropoli-

streeks10000inwoners.Inharenabjheidvindt
men overbljfselen van Romeinsche baden
(Bagpidi Nerone).
V laticum noemden de oude Romeinen
de levensmiddelen,diezjaanafreizendevrien-

taan van de kerkeljkeprovincie van deB0ven-Rjn.Te voren was hj gematjgden bescheiden, maar sedert 1848 leende hj zich
t0t een werktuig voor Ultramontaansche be-

doelingen,nameljk om u n deKerk de heer-

den verstrekten, alsm ede het reisgeld, dat schappj te verschaFen over den Staat.Nadat
aan stadhoudersj die naar de provinciën ver- hj doorhetstichten van seminaria,doorhet

trokken,uitde schatkistwerdtoeyekend;-

invoeren van geesteljke orden,doorhetbeeindeljk wordt in de R.Katholleke Kerk vorderen van de zendingen derJezuïeten cnz.
dieqaam gegeven aan hetlaatste oliesel.
de geesteljkheid van zjn bisdom volkomen
V lborg, de hoofdstad van een evenzoo aan zjn wilonderworpenhad,nam hj,vooral
genoemd D eensch am bt,hetwelk op ruim 55 sedert de woelingen derjaren 1848 en 1849,
D geogr.mj1 85000 inwoners telt, ligt op met denaburigebisschoppen eeneaanvallende
het schiereiland JutlandjOp den westeljken houdinj aan tegen de wetten van den Staat,
oever van hetkleine Viborgmeer en aan den daarhb zich tegen debemoejingenvandezen
spoorweg van Randers naarStruer.Menheeft in huweljkszaken,in hetverleenenvan geeser eene domkerk met krypt en koor,in de teljkewaardigheden,in het onderzoek naar
12de eeuw van graniet opgetrokken, en de de bekwaamheid der geesteljken enz. ten
voormalige Kerk der Zwarte Broeders,eene sterkste verzette,a1sin strjd metderegten
met de hoofdkerk verbondene school, een derKerkenmetzjn geweten,degeesteljken
hogpitaalen omstreeks7000inwoners.Zj is bestrafte, die in hunne trouw aan den Staat
de zetel van een bisschop en van een hoog- bleven volharden en zich meestermaakte van

geregtshof. In de middeneeuwen heette zj
Vebjerg (Heilige Berg)en wasreedsin het
Heidenschetjdperkeelaevoornameoferplaats,
w aar de koningskeuze voor Jutland en later
voor geheel Denemarken plaats had,terwjl
tot1655 de Jutten er den Koning huldigden.
Zg werd in 1151versterktdoorSrendGrathe,
die er in dat Jaar twee overwinningen be-

dekerkeljkegoederen.Van22- 31Mei1854

toefde hj dan 00k wegensonsehoorzaamheid
aan de wetten van den Staat ln de gevange-

nis.Eindeljk gafde regéring t0e en sloot in
1859 een concordaat met den Pauseljken
Stoel,waarbj aan hetmeerendeeldereischen
van Vicari werd voldaan.Toen hetw erd opgeheven, protesteerde hj wederom tegen de
behaalde op Knoet *J.çlld#:>.In 1525- 1529 kerkeljke wetten van 1860.Niettemin leed

W CARI- VICHY.

Q33

b1 in den schoolstrjd de nederlaag en ont- gaans buiten de stad deVilla Palladiana. T0t
roofde door zjn sterken tegenstand aan de deoverirebezienswaardigegebouwenbehooren
geesteljkheid allen invloed 0P het volkson- erhetblsschoppeljk paleisen hetgeregtshof
derwjs.Nadathj korttevoren ztjn zilveren meteenefaçade van Scl-pzzi. Buiten desta;
ambtsfeesthad gevierd!overleed hj teFrei- ligt de druk bezochte bedevaartskerk der
burg op den 14den Apxll 1868.

Madonna de1 Monte Berico, welke men be-

V ice,vanhetLatjns3hewoordvicis(beurt). reiktlangs een bogengang terlengte van 650

duidt als goorvoegsel vöôr een ambtstitel
een plaatsvervanger aan , zooals vicepresident (
in plaats van denenzp.resOp
ident), viceadmiraal, vice-kanselier
kerkeljk
gebied noem tmen den plaatsvervangervicaris.
In Engeland geeft men den naam van vicar
aan die leeraren, welke tegen geringe bezoldiging de dienstwaarnemen op plaatsen,waar
de hooge inkomsten in den zak van hooge

Ned.el,alsmede hetkerkhof meteen gedenkteeken ter eere van Palladio.Vicenza is de
zetel van een prefed en van hetprovindaal
bestuur, van een bisschop,van een geregtsh0f en van eene kamer van koophandel.Men

vindtereenkoninkljkgymnasium enlycéum ,
een bisschoppeljk gymnasium met eene boekerj,een seminarium ,eenenjverheidsschool,
eene technische school, twee opvoedingsge-

geestelj'ken,deeigenljketitularissen,vloejen. stichten voûr meisjes, eene académie van
V icente (Gil),zie Gil-Vieente.
Wetenschappen en kungten(AccademiaOlimV icenza,.eene provincie in het Italiaan- pica.in 1555gesticht),eenestedeljkebibliosche landschap Venetië,aan de grenzen van theek, een stedeljk muséum ,onderscheidene
Tj
rrol,telt 0? nagenoeg 49 L geogr.sajl inrigtingen van weldadigheid enz.Het aantal
rulm 385000 lnwoners. De bodem verheft er inwoners bedraagt er ruim 37000, en deze
zich ten noorden in den Monte Pusubio t0t leggen zich vooralt0eop zjdeteelt,loojerj,
eene hoogte van 2234 en in den alleenstaan- handelin tuinvruchten)wjn,graan enslagt-

den Mûnte Berici t0t eene hoogte van 1000 vee enz.- Deze stad,door de oude RomeiNed, el, maar is er grootendeels vlak. Het nen Vincentia geheeten en t0t het gebieG
klimaatis er zachten gezond en debesproei- Venetia behoorend,werd,naar men wil,in
Jing voortrefeljk, daar de Bacchiglione en 600 vöör Chr. door de Euganeërs gesticht.
hetCanaleBisatto eruitmuntendewaterwegen Indemiddeneeuwenhadzjgedurendeeenigen

vormen.Totdevoortbrengselen behooren er:

tld eiren hertogen en qraven.OnderKeizer
marmer,kaolien en potklel,steenkolen,eenig t
Fredertk 1 voegde zj zlch bj het Verbon;
lood en andere metalen, - voorts gxaan, der steden van Lombardje.Deuniversiteit,
rjst,hennep,wjn,zjde enz.Men vindter die er in 1202 ontstond doordien gtudenten
minerale bronnen te Recoaro,Vegri?Arzig- en hoogleeraren uit Bologna derwaarts vernanoenz.Denjverheidbepaalterzich hoofd- huisden, was kortdaarna weder verdwenen.
zakeljk totdezjdeteelt,dewolspinnerj,de De stad werd in 1236 door keizer I'redewolweverj,devervaardigingvanpapier,speel- 7Q 11 veroverd en verwoest. Sedert 1311
kaarten en stroohoeden,de bereiding van rici- heerschte hetgeslacht Deala,sedert 1387 het
nus-olie, de vervaardiging van aardewerk, geslacht Viseonti over Vicenza t0t in 1404,
majolica'
s,meubels,wagens,jzerenvoorwer- tûen deze stad zieh onderwierp aan de Venepen,muziek-instrumenten enz.- De evenzoo tiaansc.
he Republiek.In 1509 werd zj vergenoemdehoofdstadligtaanden Lombardisch- overd door keizer M aœimiliaan J, die haar
Venetiaanschen spoorweg,op beide oeversder in 1516 aan Venetië t6ruggaf.Na dien tjd
Bacchiglione,welke hier deRetrone opneemt deeldezjin hetl0tvanlaatstgenoemdgewest.
en bevaarbaar wordt, aan den M onte Berid In Mei1848 kwam zj tegen de Oostenrjkers
in eene goed bebouwde vlakte,enheefteenige in verzet,dieerechterden lodenJunjweder
aanzienljke pleinen, onder deze de Piazza binnentrokken.
dei Signorimet het in 1859 verrezen marmeVicenza (Hertog van),zie CautaLneonrt.
ren standbeeld van Palladio,fraajestraten, Vich of Vique,eene stad in de Spaansche
8 poorten en 7 bruggen.Het aantalkerken provincie Barcelona,aan de Guera,isdezetel
is er 25?en van deze noemen wj den domj van een bisschop en heeft weverjen,hoedenin 1235 ln spitsboogsttjl opgetrokkenen aan fabrieken, papiermolens en om streeka 11000
Santa Maria Annunziata gewjd, - de San inwoners.In harenabjheidvindtmen koperLorenzo-kerk,in 1280 in Italiaansehen spits- en steenkolenmjnen.Zj heettebljde Romeiboogstjl verrezen, - de 8an Stefano.kerk nen Ausa en bj de W est-Gothen Ausoniaj
met een fraai kunstgewrocht van Palma TocAio, - en de kerk van Santa Corona.Van
de overige gebouwen zjn vooral die merkNvaardig, welke door PalladLo werden ont-

werd in 703 doorde Arabieren verwoest,in
798 door de Franken weder opgebouwd en
vormde in de middeneeuwen met hare 0mstreken een graaf
schay.
worjen,zoûals:de Basilica,van ondermet V ichyjeene stad ln hetFranBchedeparteD
ûrlsche en van boven met Ionische zuilen, ment Allier, op den regter oeverder Allier
hetgrootschePalazzoprefettizio,metrond- en door een zptak met den spcorweg van
bogen tusschen Corinthische zuilenj - het Parjs naar Lyon verbonden,ligtin een geTeatro olympico, in 1584 voltooid, - het zond en bekoorljk dal,is verdeeld in de
Palazzo Chieregati, een prachtig paleis met sombere oudstad (Vichy la ville)en het donr
de gtedeljke muséa. - het Palazzo Tiene prachtig aangelegde wandelparken daarvan

met eene sierljkefaçade,- hetonvoltooide gescheidene Quartier Neuf(V'
lchy leB Bains),
Palazzo Giulio Porta, - en een half uur telt ruim 6000 inwoners en behoort tnt 4:

Q34

VICHY- W CTOR.

meestbeznchte badplmqtsen van Europa. De
alkalische, veelkoolzuur bevattende bronnen
vanVichyhebbeneenewarmtevan 12- 44,70C.
en waren onder den naam van Aquae Calidae

ven der Jezuïeten in 1848.Hj stond op het

kommen, maar verkregen eerst in nieuw eren

door de ontdekking van onderscheidenecome-

punt, naar de Vereenigde Staten te trekken,
om er het bestuur van hetobservatorium te

Georgetown teaanvaarden,toenhjden15den
reedsaan deRomeinen bekend,zooalsbljkt November 1848 te Londen overleed. Fïco
uit de overbljfselen van marmeren bad- heeft vooraleen beroemden naam verworven

tjd een grooten nM m, nadat het sierljke ten,van welke één meteen omloop van 51/:
Etablissement thermal,hetwelk men in 1784 Jaarnaarhem deXomeetmJl Vicoisgenoemd.
begon te bouwen,in 1829 was voltooid.Men
Victor.Onderdezen naam vermelden wj
heeft er 14 bronnen, waaronder 7 hoofdbronnen, die in een etmaal623000 Ned.kan
water geven, dat zoowel om te drinken alB
om te baden gebruikt wordt, vooral tegen
chronische maagziekten, ziekten van gal-en

een viertalPausen,te weten:Viotor 11deze,

Feboortig uitAfrika,had den Heiligen Stoel
ln bezit van 193 t0t 2034hj nam deelaan
den strjd over het Paaschfeest, deed het
hoofd der Monarchianen in den ban, stierf

pisblaa:,niersteenen,suikerpis,Jicht,klieren den marteldooden werdheiligverklaard;zjn
enz. Behoeftige ljders worden er kosteloos gedenkdag valtop den 28stenJulj.- Vietor
opgenomen en verpleegd in het hospitaal,
hetwelk, evenals het militaire ziekenhuis,
eene eigene bad-inrigting bezit.
V icia,zie Wikke,
V icksburg, eene stad in den NoordAmerikaanschen Staat Mississippir halfweg
tusschen Memphis en New-orleans op den
linker oover van de Mississippigelegenyheeft

11, te voren bisschop Gebkk d r0> FicFzdfJf/,
een bloedverwant en vriend van keizer Hen-

(
frïk 1IL Hj werd in 1055 opvolger van
Leo JX ,zochthetverkoopen van kerkeljke
waardigheden en van kerkeljke goederen,
alsmede het losbandig leven dergeesteljken

te beletten,en overleed te Florence in 1057.
Victor fff,te voren Deslderiws,een zoon
een aanzienljkenhandelin katoen,graan en van den prins van Wdpdrdpfff- en geboren in
hout,jzergieterjen,zaagmolensenz.en om- 1027, werd in 1056 abt van Monte Casino,
streeks 13000 inwoners, van welke de helft in 1059 cardinaal-presbyter en in 1086 paus.

t0tden Negerstam behoûrt.Zjwerdgedurende Hj streed voorspoedig tegen de Saracenen in
den burgeroorlog door de Zuideljken onge- Afrika en overleed in September 1087 in
meen versterkt en in December 1862 door de

laatstgenoemd klooster.

VielorJF,tevoren

NoordeljkenonderDhermantevergeefsberend, Odavianus en sedert 1138 cardinaal1werd in
maar door Grant op den 4denJulj 1860 na 1159 door een gedeelte der cardinalen tegen-

e
ene belegering van 47dagent0tdeovergave over A leœander III t0t paus gekozen, door
gedwongen. 0p het natlonale kerkhof ten keizer Frederik I erkend en in bescherming
noorden der stad zjn de ljken van 16000 genomen,en overleed te Lucca in 1164.
soldaten ter aarde besteld.
Onderden naam van Vietor vermelden wj
Vico.Onderdezen naam vermelden wj: voorts eenige hertogen van Savoye en koninGionannl ./cffzzfc Vico, een Italiaansch gen van Sarlini
ë, alsmede één koning van
wjsgeer,geboren te Napels in 1669.Hj stu- Italië.Zj zjn:
VictorH vlctfel.
qT,hertogvanSavoye.Deze,
deerde aanvankeljk in de regten,aanvaardde
daarop de betrekking van huisonderwjzerbj een zoon van K arelZ7-tIAIZIFJen geboren den
de zonen van den markies della W occl op

8sten M ei1587,w erd opgevoed aanhetSpaan-

het kasteel Vatalla,waar hj gedurendeeen sche Hof,verving in 1630 zjn vader op den
negenlarig verbljfzieh oefende in de wjsbe- troon,en overleed den 7den October 1637.geerte en geschiedenis, verkreeg in 1697 het Victor d-cddll,
q 1I, geboren den 14den M ei
hoogleeraarsambt in de w elsprekendheid aan 1666.Deze werd den12denJunj 1675opvolger
de univergiteitte Napels en zag zich in 1734 van zjn vader(KarelZM JXIJII1)ondervoogdoorkoning Karelt0thistoriograafdesRjks djschap zjnermoeder,doch aanvaarddereeds
benoemd. Hj overleed den zlsten Januarj in 1680 zelf de teugels van hetbew ind.D00r
1743. Zjn hoofdwerk is: rprincipii diuna zjn huweljk meteenenichtvanLodewj;kXIV
scienza nuova d'intorno alle commune natura van Frankrjk werdhj van dezeneenigermate
delle nazioni(1725 en later,2 d1n)''
?waarin afhankeljk,maarwistzich dooreenebehenhi
j de grondslagen legde voor depilosophie dige politiek allengs aan diens gezag te ontdergeschiedenis.Voortsschreefhj:pDerebus trekken.GedurendedenoorlngtegenFrankrjk
gestlsAnt.CaraphaelibriIV (1716)'',- rDe in 1688-.1697 bevond hj zich van 1690antiquissima Italorum sapientia ex linguae 1696 aan de zjde dervjanden van datKolatinae originibuseruenda(1710enlaterl'',- ningrjk. Bj het uitbarsten van den Spaanen rDe universi Juris uno principio et ;ne schen Successie-oorlog sloot bj een verbond
un0 (1720). Zjne gezamenljke werken zjn metFrankrjk.terwjl hj zjne dochter ten
uitgegeven doorFerrari (1834- 1835:6 dln)''
. huweljk gafaanPhillps F vanSpaqje,maar
Francesco de Fïcpjeen verdiensteljksterre- onderhandelde tegeljker tjd metoostenrjk,
kundige, geboren den 19den M ei 1803 te zoodat hj op nieuw in een oorlog metFrankMaeerata ixl de mark Ancona. Hj trad in de

rjk gewikkeld en zjn land bjna geheel
Orde der Jezuïeten, was van 1833 t0t 1839 door deFranschen overweldigd werd.H oew el
onderpater Dumowaelassistentaan de sterre- latervoorspoedig strjdend,washjdeeerste,
wacht van lletCollegium Romanum te Rome, die met Frankrjk den Vrede van Utrecht

en later directeuraldaart0taan hetverdrj- sloot,waardoor hj heteilan;Sidliöalsk0-

W CTOR.

ningrjk verkreeg,hetwelk llj echterin 1720
tegen Sardinië moestverwisselen.Hj zorgde
metloFeljken jver voorde verbeteringvan
den toestand zjnerStaten,bervormdedeacadémie te Turjn en deedeen nieuw wetboek
(Codex Vidorianus) zamenstellen,maarverdrukte bj herhaling de W aldenzen.In September 1730 deed hj afstand van hetbewind
ter gunste van zjn zoon Emannëlen begaf
zich naar Chambéry, maar keerde reeds in
October 1731 terug naar Turjn,om erden
schepterwederinhandentenemen.Zjnzoon
deed hem echter naarhetkasteelRivolibrengen, waar hj den 3ostenOctober1732 overleed. - n cfor A madews Jff,een zoon van
Karel#-Jsl#îIII en geboren teTurjn den
26stenJunj 1726.Hj aanvaardde deregéring
in 1773. was een derheftigste tegenstanders

van deFranscheRevolutie,ontving metjastvrjheid de emigranten en voegde zich b1Jde
eerste coalitie, m aar w erd in 1795 en 1796
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poogde,bjgeataan dooruitgtekendeministers9
zooals d'AzeglLo en Cavo%r, de wonden te
heelen,die door den oorlog aan hetland wa-

ren toegebragt.Tevens bragt hj eenereeks

van belangrjke hervormingen t0t stand,en
terwjlgeheelItaliëgeteisterd werd dnnruitzonderingswetten,zamenzweringen en revolutionaire bewegingen,bloeide alleeninSardinië
een opgewekt constitutioneel leven op de

grondslagen van vrjheid en orde, zondat

Vidor ZI-JUJIeerlang de algemeene 8ympathie der Italianen verwierf.Door hetverdrag

van 10 April 1855 voegdehj zich tergelegenheidvan denKrim-norlogbjdeW estersche
Mogendheden, bezocht daarna de Hoven te

Parjs en te Londen en vereenigdedoor de
huweljksverbindtenisvanzjnedochterClotilde
met prins Napoletm de familiebelangen der
vorsteljke Hulzen van Savoyeen Frankrjk.
Hj verzekerde zich hierdoorvan den gewapenden bjstand van Frankrjk en van de
onzjdigheid vanEngelandin den00rl0gtegen
Oostenrjk in 1859,waarinhjbljken gafvan
ongemeene dapperheid.Zjn eigen land bragt
hj ten ofer aan de eenheid van Italië en

overwonnen en moest bj den Vrede van 15
Mei 1796 eene aanzienljke geldsom betalen
en een gedeeltevan zjnlandafstaan.Hjwas
gehuwd met Mgria Hlfpiweffe, eene dochter
van Pl
ilips F,koning van tlpanje?en over. schroomdeniet,gedurendedebeweginqen ter
leed den 16den October 1796. '
ihetor .
Fvl;- gunste dier eenheid in 1860- 1861,dle door
nwël1,tw eede Z00n Van koning Flcfor Ama- de anexatie van Midden- en Beneden-ltalië
/tI,
: III en geboren den 24sten Julj 1759. achtervolgd werden, zich in de ongen der
Hj voerde den titel van hertog nanAosta, monarchen van E uropa a1s een bondgenoot

legdezich t0eopdekrjgswetenschapentrad der revolutie en in die van vele ongeduldiye
in 1789 in hethuweljk metprinses Therese, landgenooten als een voorstander der reactle
eene dochter van den aartshertog Ferdinand. tevertoonen,terwjlhj zjn pligtalsconstituHj verklaardezichmetkrachttegendeFran- tioneelkoning metnaauwgezetheid betrachtte.
scheOmwenteling,plaatste zichnadeoorlogs- Den l7den Maart 1861 aanvaardde hj den
verklaring van 1792 aan het hoofd der Pië- titel van Koning van Italië.D00r den 00rl0g

montézen,deed de Franschen bj Gilette in van 1866verkreeg hj Venetië,waarhj den
het graafschap Nizza afdeinzen en ruktevoor- 7den November zjn intogthield.In 1870 gewaarts t0t aan de Var, doch moest daarop voelde hj zich door erkenteljkheid gedron-

naar de Alpengassen terugtrekken.Toen het gen,Napoleon hulp teverleenentegenDuitschH0fvan Turjnln 1796 onderhandelingenaanknoopte met lonaparte, trok hj naar het
zuiden van Italië.Doorden afstand van zjn
ouderen broeder Karel fzzlcz-ll 11 (4 Junj
1802) werd hj koning van hetoveriggedeelte
der monarchie, van het eiland Sardinië.Bj
den Vrede van Parjs (30 Mei 1814)verkreeg
hj Piémont, Nizza en half Savoye,en bj
het Tradaat van Parjs (20 November1815)
het overig gedeelte van Savoye,waarna het
Congrès te W eenen Genua aan zjne monarchie toevoegde. D e reactionaire staatkunde

land, maar onderwierp zich aan de tegen-

overgestelde zienswjze van zjne ministers.
00k besloothjenkelopaandringenvanzjne
ministers tothet bezetten van het overig ge-

deeltevan den KerkeljkenStaatenvan Rome,
terwjlhj,schoon metden banvloek beladen,
persoonljk Bteeds vriendschappeljke betrek-

kingen onderhield metPins1X.Om zjnland
tegen de beroeringen der Ultramontaansche
partj te beveiligen,voegde hj zieh bj het
Drie-Keizers-verbond en ondernam inSeptember 1873 totdateindeeene reisnaardeHoven

van Victor .
rzz
llvf/!deed eindeljk den loden der Keizers van Oostenrjk en van DuitschMaart 1821 de omwenteling l'itbarsten.Daar land, die op hunne beurt in 1874 hem bede Koning niette bewegen w as,de ontw or- zoehten te Venetië en te Milaan. Na eene

pene constitutie te bezweren,legde hj den kortstondige ongesteldheid overleed hj plot23sten Maart 1821 de kroon nedertenbehoeve seljk te Rome op den 9denJanuarj1878,en
van zjn broeder Ka'
relF:!ïz,en overleed te zjn stoFeljk overschot werd den l7denvan
Moncalieriden lodenJanuarj 1824.
die maand bjqezet,in hetPantheon.Hj waB

Vidor .r-cslFl ff,koning Van Italië en sedert 12 Aprll 1842 gehuwd met Adelkeid,
een zoon van KarelAlbert,koning van Sar- eene dochter van aartshertog RaLner II
JS Oondinië. Geboren den 14den Maart 1820,streed fdzlrï/k.Zj overleed den zo8tenJanuarj 1855.
hjaan de zjdezjnsvaderstegen Oostenrjk, Uit dit huweljk werden geboren: Clotilde,
werd bj Goito door een kogelin dedj ge- sedert 1859 gemalin van prins Jerdme NJ'@wondenaanvaardde,nadatzjnvadernadene- leon,- Ak-sdrf, geboren den 14den Maart

844 en na den dood zjnsvaderstotkoning
derlaag bj Novara dekroon hadnedergeleyd, v1a
n Italië gekroûnd,- AmA w% hertog van
onderhagcheljke omstandigheden hetbewlnd

vanSardinië.HjslootvredemetOostenrjken z oqvfl, geboren den 30:*n Mei1845 en kor-
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ten tjd koning van Spanle (zie aldaar),- keer van Napoleon volgde Fïcfor den Koning
A genio,hertog van Montferrat,reborenden naar Gent.Na de tweedeRestauratiewerdhj
llien Junj 1846 en overleden ln Januarj pairen generaal-majoorderKoninkljkegarde,

1864, - en Maria TiJ,geboren den 16den alsmede president der commissie,welke haar
Odober1847 en sedert6October1862gehuwd oordeelmoestuitspreken over het gedrag der
metLodewl
jk,koning vanPprtugal.Tentwee- Fransche oëcieren gedurende de Honder;
den male huwde Ficfor Emanuël met Rosine,' Dagen. In 1821 verkreeg hj hetopperbevel
gravin van ASIJJ/-,wier zonen hem veel over vier militaire divisien en den 15den De-

verdriet veroorzaakten.Hj had eenegedron- cember belagtte hj zich met de portefeuille
gene, krachtige gestalte en een groot hoofd van 00r10g.Bj den aanvang van den Spaanmet een gelaat vol uitdrukking, met een schen v6ldtogtvan 1823 legde hj haarneder
grooten snorbaardversierd.Hjwaseenvoudig en vergezelde den hertog v@n 2aç0
/-e als
. xI
in zjnegewoonten,opregtvan karakter,be- chefvan dengeneralen stafnaarSpanje.Door
scheiden en minzaam en tevens schrander en de overeenkomsten9 welke hj sloot met
in den omgang.Eenevoortrefel
aeave
l
ngns
engaeasm
jke Ouvrard, den hoofdleverancier, ten behoeve
chiedenis van dlen Vorst is geschre-

van hetleger,zaghjzieh laterin eenprocès

ven door Y ttorio Weré'
ezî
'o onder den titel gewikkeld, dat hem zjne betrekking deed
511qegno diVittorio Emanuele11 (1878)''. verliezen.Sedert deJulj-omwentelingleefde
W ctor (Claude Perrin,genaamd),hertog hj ambteloos,en overleed teParjsdenlsten
TG% Bel
lnno, pair en maarschalk van Frank- Maart 1841. - Zjn zoon H cfor Franeoo
rjk,geboren den Tden December 1764 te La Terriljhertog van Wdllllo,geborenteMilu n
Marche (Vogeaen),nam i
n 1781 dienstbj de den 24sten october 1796,werd den 9den Fe-

Fransche artillerie,vroeg in 1789 zjn ontslag,maar trad in 1792 wederin dienstbj
een batallon vrjwilligersen verwierfin1793
vôôr Toulon den rang van brigade-generaal.
Tot 1795 Btreedhj in Spanje,vervolgensin
Italiëj werd in 1797 divlsie-generaal en behaaldedeoverwinning op de Pauseljke troe-

bruarj 1853 door Napoleon Jff t0t senator

benoemd, maar overleed reed: den Qden December van datJaar.
V ictoria,zie Noe.
V ictoria N x#I.is de naam van een plantengeslacht uitde familie der Nymphaeaceën.

Het heeft slechts ééne bekende soort,namepen, zoot
lat de Paus genoodzaakt was, den l
k F. repa Lindl. (Koningin-waterlelie)j
Vrede van Tolentino te sluiten. Tegen het gj
roejende ln de stille rivierbaajen vanhet
einde van 1798 bevondhj zich bj hetleger Zuid-Amerikaanschekeerkringsland.Zjgeljkt
onder Joubert, dat Piémgnt bezette, in 1799
I ..

bj dat onder Soherer, en vochtbj Verona
en Magnano. Na den 18Gen Brumaire voegde
hj zich bj den Eersten Consul en volgde
dezen in 1800 wederom naar Italië,waare
hj
zieh vooralbj MontebelloenMarengoonderseheidde. In datzelfde Jaar zag hil zich geplaatst b: het Gallo-Bataafsche leger,en in
1805vertrok hj alsgezantnaarKopenhagen.
In den veldtogtvan 1806streed hj bj Jena,
voortsbj Pultask,maarvielop eenereisin
Janulrj 1807 in handen van hetvrjkorps
van scAïll.Nadath!jkortdaarnategenBlûeher
was uitgewisseld,voerdehj eenigen tjd beve1 vöör Graudenz en verwierfbj Friedland
den maarschalksstaf.Na den Vredevan Tilsit
benoemde Napoleon hem t0t gouverneurvan,

Berljn,doch zond hem in 1808naarSpanle,
waarhj hetbevelop zich nam overhetlste
arnaeekorps en de overwinning behaalde bi
J*
Espinosa, Ucles en Medellin. Daarentegen

moest hj-bj Talavera het onderspit delven
voor W ellington.In hetbegin van 1810 nam
hj deelaan den togtvan SowltnaarAndalusiëenblokkeerdeden 5den#ebruarjCadix,
maar b'ak in 1812 de belegering op, om den
veldtcgtnaarRuslandbjtewonen.Aan het
hoofd van het 9de armeekorpsbeveiligdehj
den cvertogtvan hetFransehe leger over de
BereBina.In 1813 voerde hj beveloverhet
Qdearmeekorps en streed bj Dresden,Leipzig
en Hanau.In 1814 werd hj den 7den Maart
aan hethoofd van het2dearmeekorpsen van
Q pasgevormde divisiën bjCraonne gewond.
Lodeœl
jk XVIII belastte hem methetbevel
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Fig.1.Véctoria regfc.

in vele opzigten op onzyFitte plompen,maar
is veel grooter. Deze e
'e
'nlarige plantvormt

eerst'pjlvormige en daarna ronde bladeren
met eene middelljn terlengtevan 1,5t0tQ
Ned.elen meteen opstaandenrandterhoogte

v
an 5-8 Yed.duim,vanonderstekeligen
purperkleuxlg.Het blad heeft wegens zjne

holle, metluchtgevulde ribben een aanzien-

ljk draagvermogen,zoodatheteen kindvan
of7Jaartorschenkan.Tegenovere1knieuw
pver de :demilitaire divisie,en naden terng- 6
blad ontstaat een bjwortelen in ;en oksel

VICTORIA.

Q3t

van ieder blad eene bloem.Deze laatste ver- telt op 4160 1 geogr.mj1ruim 840000 inheft zich op een stekeligenbloemsteel,bestaat woners,onderwelke zich slechts1330inbooruit 4 kelkbladen en talrjke wittebloembla- lingen bevinden. Het aantal zielen neemt er

den en erlangt eene middelljn van 40 Ned. m eer t0edoor hethooge cjferdergeboorten
duim.Zj gaatdesnamiddaggopen,sluitzich boven dat der sterfgevallen dan doorlandverden volgenden m orgen en opent zich in den huizing,daarde goud-oogst,welkeaanvanketslokte,sterk verminderdis.
avond van dien da4 op nieuw en volkomen, 1jk velen derwaar
zpodat nu 00k de blnnenste lichtrpode bloem- Daarentegen nemen er veeteelt en landbouw
bladeren zich ontploojen en de gele meel- van Jaar t0t Jaar toe,inzonderheid de schadraden zigtbaarworden.Zjheefteensterken, ?enteelt.In 1875 beliep er de waarde vanden
aangenamen geur en in den eersten nacht
verheftzich de warmte der bloem 10- 15CC.
boven die deromringende lucht.Den tweeden
morgen sluit zich de bloem en duikt onder
water,waarna de vruchtzich ontwikkeltmet

<.Kw'4

loniewaren in datJaarbjna 41/4deen de uitgaven nagenoeg 41/sde pond sterlingy'en de
schulden 14 pond sterling. onderscheidene
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Fig.2. De Victoria-baaiin Britsch Guyana.

omstreeks 300 zaden, welke op maïskorrels
D e Victoria regia werd in 1801 door
geljken.
op de Rio Marmore ontdekt;d'OrbLgny
gafin 1828nadereberigtenomtrentdezeplant,

spoorwegen doorkruissen het land totaan de

Murray,welkezjnenoordeljkegrenzenvormt.
In 1875 waren er 993 Ned.mjlin gebruik
en 576 Ned. mjl in aanbouw ,terwjlde
maar de eerste wqtenschappeljke beschrj- telegraaijnen er eene lengte hadden van
n 1832. Volgens de 4261 Ned. mjl. De hoofdstad is Melbourne
ving leverde Poeppîg
. i
bouwstoFen, door Raombnryk in 1837 verza- bj PortPhillipmetbjna220000inwoners.meld, bepM lde Lindley de plaats der plant Ook de hoofdsteden van Britsch Columbia,
in het stelsel en bestempelde haar met den van het Bri
tsche eiland Honjkong, van de
thans gebruikeljken naam. In Europa ont- Braziliaansche provineie Esplrito Santo en
Me
kiemde zj het eerat in 1849 te Kew en in van den xicaanschen Staat Tamaulipas

datzelfde jaar bloeide zj te Chatsworth,in
1850 te Gent, in 1851 te Herrenhausen bj
Hannover en teHamburg,in 1852 te Berljn
en laterop verschillendeandereplaatsen.W j
zien hierbj in ;g.1in a een knop,dieJuist
opengaat en in b eene doorgesneden bloem ,
waarvan de kelk-en bloembladen zjn wegg
enomen,beideopl/sdedernatuurljkegrootte,
voorts in ;g. 2 eenige van deze planten,
zooals zj groejen in deBerbice-rivier,sterk
verkleind.

dragen diep naam.
Victona (Alexandrine),regérendekoningin vanGroot-Brittanjeen Ierlandenkeizerin
van Britsch-lndië, geboren den 24sten Mei
1819, is het éénig kind van den in 1820
overleden hertog van Kent en van prinseg
Loulse T'scforil van &%à.9el-Cobnr.q(# 16Maart

1861).Door den dood van haren vader,den
erfgenaam van ztjn kinderloozen broeder,
koning Willem IV,waszj denaaste erfgenam e van den Britschen troon en ontving van

V ictoria te voren A-tralia Fell gehee- hare moeder,eene verlichte en vrjzinnige

ten, eene Britsche kolonie in Zuid-Australië, vrouw, eene zorgvul
dige opvoeding,terwjl
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hM r de grootste achting werd ingeboezemd
voor de Britsche eonstitutie.Onder de leiding

derhertogin van Northumberland werd zj onderNvezen in de verschillende wetenschappen,
die haar te stade zouden kom en in hare toe-

komstige betrekking, terwjl zj zich tevens

ofIndia.''Methetklimmen harerJarenbegon
zj meeren meert0tdezjdederTorppartj
overte hellen,zoodatzj onlangs(1880)met
weerzin hrt kabinet-Gll#.
çfoxe zag optreden.
Victorla-land is de naam van het zuidoosteljk gedeeltevaneen tusschen103en1100

W .L.van Greenwich gelegen en totArctisch
Noord-Am erika behoorend eiland,in het zuiden door de Drasesopnd van het vaste land
de regeerkunde en volgde daarbj eene vrj- en in het oosten door de Victoriasound van
zinnige rigting. Toen Willem IV den Qosten King W illiam-land gescheiden. - O0k een
toelegde op de muziek en vooral00k op de
kruidkunde. Lord M elbourne gafhaar 1es in
het Engelsche Staatsregt,de geschiedenis en

Januarj 1837 overleed, werd Vietoria t0t kustgewest in de ZuideljkeIlszeejin 1841
Koningin uitgeroepen en den 28sten Junj door Rossontdekt,draagtdien naam .
1838 gekroond.Van de velen,die naar hare
Victoria-Nyanza of Ukerewe,zie N'
4lhand dongenjverkreeg prins AlbptrJ4 Dak-

#ex-Cobnrg (zie onderAlbert)devoorkeur.Bj

haaroptredenalsKoninginhadeenwhig-ministérie de tengels van hetbewind in handelzen

W%dC64.

Victorius(Petrus),zie Vettori.

V icunna,zie onder Lama.
V ida (Afarcus Hiërönymus), een nieuw-

nietdan ongaarneverleendezjhetontslagaan Latjnych dichter,geboren omstreekshetJaar

hare raadslieden,zoodra deze de meerderheid 1480 te Cremona,studeerde in de godgeleerdin het Lager H uis verloren.Toen sir Robert heid, verkreeg in 1532 hetbisdom Alba,en
T-J, die lord Melbourne had doen vallen, overleed denzistenSeptember1566.Vanzjne
weigerde het bewind te aanvaarden,zo0 zj' gedichten,in 1731 in Q deelen gezamenljk
geene Tories t0t eerste ambtenaren aan het uitgegeven, vermelden wj: pchristias (1534

Hof benoemde, voegde zj zich o0k hierin en laterl/', - pDe arte poetica (1534)'',naar zjn verlangen,hoewelzj zeeraan hare DDebombyce (1527)'',- en rDescaccharum
vrgzinnige gevoelens çehecht was.Harege- ludo (1534)''.
lukkige echtverbindtenls werd gezegend m et
Vidal (Peire), een minnezanger,die tusnegen kinderen,nameljk:Victovia,geboren schen 1170 en 1220 leefde? aanschouwde te
den zlsten N ovem ber 1840 en den 25sten Januarj 1858 gehuwd metI-riedrick W ilhelm ,
kroonprins van Pruissen, - de prins ran
W aïlis, A lbert At/t'g#, geboren den 9den

Toulousehetlevenslichtenlelddeeenzwervend

en avontuurljk leven.Geruimen tjd washj

in dienst van den vice-graaf van Marseille,
Barnal de W twz, maar m oest wegens een
nnehandel met diens gemalin Adalaséa de
November 1841en den lodenMaart1863qe- mi
huwd met Aleœandra,eene dochter van prlns vlugt nemen naar Italië, berelkte m et den
Alice, g0b0- derden Krui8togtheteiland Cyprus,waarhj
Cltristiaa'n TG% Denemarken,
ren den 25sten April 1843, den lst
en Jtllj in hethtlweljk tradmeteeneGriekschevrouw,
1862 gehuwd m et groothertog Lodeml
jk van en eindigde vermoedeljk zjne dagen aan het
'czz Bdinburgh, Hof van Alfonsus I11 van Aragon.Hoewel
H essen, - Alfred, hertog p
geboren den 6den Augustus 1844, den 23sten hj zich vertoont a1s een verwonderljk mengJanuarij 1874 gehuwd metgrootvorstin M aria se1 van schranderheid en dwaasheid,bekleedt
van 2'
4.
:Ics#, - H elene, geboren den 25sten htj eene merkwaardige plaats in de geschie-

Mei1816 en den 5den Julj 1869 gehuwd met dcnisderdichtkunst.Van zjnetalrjkegloeihertog Cltristiaan van. l
gleedtnjk-Sbldïeix-Son- Jende en bevallige liederen ztin ongeveer 60
yqsfewslr.g,- Logdze,geboren den bewlard gebl
derùzfr-g-a#twz
even.
18den Maart 1848 en den zlsten M aart 1871
V ldocq (Eugène Françûis),een vermaard
gehuwd metden markiesran Z/rz/d,eenzoon gelnkzoeker,geboren den 23stenJulj 1775te
van den hertog ran Argyle,- Arthur,hertog Arras,nam reedsa1skind meteene gestolene
nan Colzlcfz-gFz/, geboren den lsten M ei 1850 geldsom de vltlgten leefdeJaren lang onder
en sedert Mei 1878 verloofdaanprinsesLonize schelmen en dieven.Bj het uitbarsten van
M lg-çtvefFze, eene dochter van prins Frederik den omwentelings-oorlog trad hj in krjgsftvelvan Pruissen, Leopold,geboren den dienst, maar deserteerde na korten tjd en
vden April1853j- en Beatro ,geboren den zette daarop in Frankrt
jk,Nederland en Bel14den April1857.
gië zjneavontuurljkelevenswjzevoort.EinDe dood van hareu gemaal(14 December deljk werd hj in hechtenisgenomen en t0t
1861) dompelde de Koningin in diepen rouw, de galejen veroordeeld, maar ontsnapte tot
zoodatzj zichlarenlangbuitenstaatgevoelde, tweelnaal t0e, zw ierf rond in de hoofdstad
aan de openbare aangelegenheden deel te ne- enop hetland en kwam eindeljk alsverspiemen,doch laterkwam zj totkalmte,vooral der in dienst van de policie te Parjs. De
na de uitgave der beide geschriften:pEarly besehuldiging, dat hj 00k in die betrekking
life of the Prince Consort''en plueaves from de belangen der Bourbon.n bevorderde,heeft
theJournalof0urlifeintheIlighlands.''Ge- hj in zjne pMémoires(1828,4 dln;nieuwe
durende het leven van haren gemaalvolgde

zj eenevoor Dnitschlandgunstigeataatkunde,
zoodat zj alle inmenging van Engeland in
den Duitsch-Deenschen oorlog van 1848tegenhield. Onder het ministérie-Didrcfli (in 1876)

druk, 1868)M krachtig wederlegd.Nadathj
in 1827 ontslagen was,stichttehjeene pa-

pierfabriek te 8t. Maltdé bj Parjs, doch
opende in 1832 te Parjs eene soort van privaat bureau van policie,dathj echtereerlang
werd haar de titeltoegekend van pEmpreas moest sluiten.Daarna vertoefdehj in Belgie
-
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en in Enkeland,en overleedte Parjsin Mei westewind werkt er in het voorlaar vaak
1857

nadeelig op den plantengroei. Men heeft er
in Ned. bunders 410607 bouwland, 47660

terkundige!geboren-den 28sten April 1809 te

hooiland,29767wjngaarden,78182bosch en

viehoF (Heinrich),eenverdiensteljk let-

Biittgen bk Neusz, studeerde te Bonn,wa:
vervolgens gedeelteljk werkzaam als huisonderwjzerbj eenegrafeljkefamilie,gedeelteljk Opreis,verkreeg in 1833debetrekking

90051heide-en w eideland.T0tdevoornaam ste
voortbrengselen behooren er: tarwe, haver,
gerst,rogge,aardappelen,peulvruchten,hen-

nep,suiker-en mangelwortels,wjn,kastanJes, ooft,timmerhout,vee,wild,gevogelte
en visch,- en hetrjk derdelfstoFen levert
er: marmer, kalk,molen- en sljpsteenen,
lithographische steenen en jzer.De v00rtrekkinghj bekleeddetotdathj in 1876pen- naamste bronnen van bestaan zjn er landsioen ontving.Hj sehreef: rGoethe'sLeben bouw en veeteelt,maar deze worden er niet
(1847- 1849, 4 d1n; 4dë druk, 1877)'', - met de vereischte zorg behandeld, en vele
van leeraar aan hetgymnasium te Emmerik,
werd in 1838 eerste leeraaraan dereaalschool
te Diisseldorf en zag zich in 1850 benoemd
t0tdirecteur van scholen te Trrier,&velke be-

verklaringen op pGoethe'sGedichten (18461854, 3 d1n; 3de uitgave 1876, 2 dln)'',

op rsc.
hiller'sGedichten (1839-1840,5 dln;
5de druk,1876,3 d1n)'',- en leverde eene
uitgave van Hofmeistern. rlueben Schillers
(1846-1853, 3 dln; 2de druk, 1875)'',
voorts een rllandbuch der deutschen Natio-

goede rronden liggen er wo
est.De fabriekbelang en bepaalt
njvel
-held iservan weinig

zich vooral t0t hennep- en katoenspinnerj,
de vervaardiging van messen en van machi-

nes, van leder,mest en ljm ,van stjfsel,
kaarsen,bier,wjn,azjn,brandewjn,wagens
en papier. Te Châtelleraultheeftmen voorts

nallitteratur (laatste druk 1875,3 d1n)''
,- eene groote wapenfabriek.Handel wordt er
en eene rvorschule der Dichtkunst (1860)*'1 nagenoeg alleen gedreven in voortbrengselen

alsmede vertalingen van stukken van Sltak- des lands.Men heeft er een lycéum , 3 geAcci'?eJn Wphoclesen stichttemetHer- meenteljke collèges en 8 bjzonderescholen
r1# het rArchiv fur das Studium der neueren van middelbaar onderwjs.De syoorweg van

Spraghen/'.
V len (Joseph Marie), een Fransch schilder!geboren den 18den Junj 1716te Montpelller, w as een leerling van Natoire,begaf
zich in 1744 meteen rjksjaargeld naarRome
en stond sedert1750 teParjsaan hethoofd
Van eene schilderschool. In 1775 &verd hj
diredeur Van de Fransche schilderschoolte
Rome! keerde in 1781 terug naarParjsen

ToursnaarBordeauxmetzjnezjtakkend00rsnjdt het departement.Hetisin 5 arrondissementen verdeeld en heeft PQitiers t0t
hoofdstad.
Het departement Hawte Fieu e,uit Opper-

Limousin 0n gedeelten derlandschaypen Neder-Marche, Ogper-poitou en Berrl zamen-

gesteld,grenstln hetnoorden aan hetdepartement Indre, in het oosten aan Creuse,in
zag zlch in 1789 benoem d t0t eerste-schilder hetzuidoosten aan Corrèze,in hetzuidwesten
des Konings.Napoleon benoemde hem t0tse- aan Dordogne, in het westen aan Charente
nator en rjksgraaf. Vien Overleed te Pargs en in het noordwesten aan Vienne en teltop
den 27sten Maart 1809.T0t zjne leerlingen 100,55 Eq geogr.mjlruim 336000 inwoners.
behoort Darid.
Over ditgewest loopen onderscheidene bergVienne (De),bj deOuden Vi
yenna,eene ketens,takken van hetgebergtevanAuvergne
rivier in hetwesten van Frankrjk,ontspringt en hetwordtdoorden bovenloop der Vienne,
in het departementCorrèze,op de hoogvlakte door de Gartem pe en onderseheidene kleine
van Millevache,nietvervandenMontOdouze, rivieren en beken besproeid. Het klimaatis

stroomt in westeljke en noordeljke rigting er vochtig, koelen veranderljk, de çrond
door de departementen Haute Vienne,Cha- in het algem een steenachtig en alleen ln de
rente, Vienne en Indre-et-Loire en stort na lagere streken vruchtbaar. Men heeft er in
een l00p van 372 Ned. mjl, van welke 75 Ned.bunders 226272 bouw land,142949 hooi-

Ned.mjllbevaarbaarzjn,bj Pandestussehen land,3112wjngaarden,90419bosehen65612

Tours en Saumur in de Loire.Tothare be- heide- en w eideland.M en verbouwt er rogge,
langrjkste zjrivieren behooren op den regter tarwe,haver,veelaardappelen en suikerworOever:de Maulde,de Thaurion en de Creuse, telen,en in de sehraalste streken enkelboeken op den linkeroever:de Briance,de Clain weit.Voorts heeftmen er veelooft,kastanles,
en de Veude.
noten,raapzaad en wjn.Uitgestrekte weiHet evenzoo genoemde departement, gr00- landen begunstigen er de veeteelt, en men
tendeels gevormd uit hetvoormalig landschap heeft er inzonderheid fraajepaarden.Voorts
Poitou en uit gedcelten van Touraine en is de bt
jenteelt er van veelbelang,en men
Berri,is omgeven doorde departementen In- vindt er wild in overvloed.Het rjk der delfdre-et-Loire,Maine-et-Loire,Indre,Haute stoFen levert er:jzer,lood,koper,antimoVienne, Charente en Deux Sévres, en telt nium ,potklei,bouw-en molensteenen enveel

op 125,33 D geogr.mjl omstreeks 331000 kaolien (porselein-aarde).Defabrieknjverheid
inwoners. Het land is er in het algemeen houdterzich hoofdzakeljk bezigmetdevervruchtbaaren eFen,terwjlalleen in hetzui- vaardiging van porselein (in 18:3 waren er
den eenige heuvelreeksen verrjzen. T0t de 41 fabrieken), met porseleinbeschildering en
rivieren behooren erde Vienne metdeCreuse, versiering, met wolspinnerj, wolweverjde Dive du Nord en de Charente. Het kli- loojerj, schoen-, klompen- en handschoenj
maat is er zaehten gezond,maar de noord- makerj,brouwerj,het maken van papier,
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boekdrukkerj en boekbinderj.Dehandelis
er van weinig belang.Totde inrigtingen van
onderwjs behooren er: een lycéum , 4 gemeenteljke collèges en 11bjzondere scholen
van middelbaar onderwjs.Despoorweg van
Orleans naar Bordeaux metzjnevertakkin-

scheidde zich in 1813 in den00r10ginDuitsch-

land, totdat hj te Leipzig krjgsgevangen
werd gemaakt. Na de Restauratie op vrje
voeten gesteld,kwam hj in 1816 in Frankrjk bj den generalen staf, maar werd in

f
1827wegenszjnscherpen:rEljtreauxchifgen dûorsnjdthetdeqartement.Ditlaatsteis onniers''uit de gelederen verwpderd.In datverdeeld in 4 arrondlssementen en heeftLi- zel
fde jaarzag hj zich afgevaardigd naar de
moges t0thoofdstad.
Kamer en droeg niet welniq bj t0tvoorbeVienne is voortseene arrondissementshoofdstad in het Fransche departement Isère op
den linker oever van de Rhône,welke hier
de Gère opneemt.Er is eene hangende brug
nver eerstgenoemde rivier, en de stad ,een
station van den spoorweg van Lyon naai'
Marseille,heefteene schoone kade,eenevoor-

reiding van deJulj-omwentellng.Nadendood
van den graafdeSJ#I: werd hj lidderAcadémie.00k washj zeergezien aan hetH0f

Kamer van Koophandel en Njverheid enz.
Men vindt ereen gemeenteljk collège,eene
openbare boekerj,een schouwburg,een kabinetvan oudheden enveelnjverheidtvooral

wjders:de yDlaloquesdesmorts'',- derPr0-

van Louis TMlèpe,werd in 1839 t0tpair

benoemd, maar bemoeide zich Federt 1848
niet langer met openbare aangelegenheden,
en overleed te St.Germain den llden Julj
malige hoofdkerk (eene der fraaiste kerken 1868. Hi
j leverde:XEpîtres etsatires(18454
in spitgboogstjlin Frankrjk),eene pasge- 5de druk,1860)'',- rHistoiredescampagnes
la revoluticn daus le Nord (1831,2 d1n)'',
restaureerde oude kerk (dievan St.Pierre), de
metee/e rjkefaçadeenbeschilderdeglazen, - pFables(1842;2deflru-k11865)''1- XMéonderscheidene andere kerken en,ruim 26000 l
angesdepoésie(1853)'', voortsdeheldeninwoners. Deze stad is de zetelvan een ge- di
chten:rMarengo''
;- rLesiègedeDamas'''
regtshof,van eene handelsregtbank,van eene - rLa Phi
lipjlde',- pLa Franciade,,,-

menades phllosophlques au Père-la-chaise'',

en eenige romans. Ztjn laatste werk was:
XHistoire de la puissance pontifcale (1866,
fabrieken van laken en van andere wollen 2 dly)''.
stoFen, van katoenen goederen,watten,sta. V ler is een deelbaar getal, hetvierkant
len enjzerenvoorwerpen!papier,leder,zeep, van 2 (Q X 2 = 4) en na de eenheid het
glas,machines enz.Er ztn smelt-ovensvoor kleinste vierkantsgetal.Hetvervuldeeene begoud- en zilvererts,en m en legt er zich tOe langrjker01in de getallenleervan Pytkagoraa
op den wjnbouw en op den handel.Men vindt (ziealdaar).
er nog vele overbljfselen uitden tjd derRo- V ierhandige zoogdieren ,zie Aap.
meinen en onder deze een goed bewaard
Vierhoek (Een) noemtmen in de meetgebleven tempel in Corinthischen sttjluitden kunde elke fguur,door4regte ljnen ingetjd van A%t
guntws,eene vierkante Pyramide sloten. De vier zjden kunnen al ofniet in
ter hoogte van 18 Ned. el op een porticus hetzelfde vlak gelegen zjn. In het eerstp
m et vier bogengangen, de overbljfselen van gevalisde s0m der4 hoeken geljk aan3600.
een porticus van het Forum ,van een amphi- Zjn de zjden van zulk een vierhoek twee
theater en van twee waterleidingen. - De aan tweeevenwt
jdiy,dan heef
tmen eenpaaloude stad Vienna 1ag in Gallia Transalpina, rallelogram.H eeftdlt vier regte hoeken,z0o
aan de Rhodanus, wps reeds de hoofdstad noemt men de fquur een ee
gthoek,en zjn

der Allobrogen en eene bloejendeplaats,toen daarenboven de zpden geljk,dan heeftmen
door te drinqen,en werd onderkeizer Cl
aw- gram metgeljk:zjden eene ruitvormt.Zjn
di%s de resldentie van den praefed us van alleen twee zjden van den vierhoek evenwjGallia Narbonensisen eindeljk onderDloele- dig, z0o gecft men aan de iguur den naam

Hannibal over de Rhône trok om in Italië een rierkani(quadraat),terwtlleen parallelotianus de hoofdstad van Gallia Viennensis. van trapezium. Zie onder die verschillende
Valentinéanns 11 verloor er in 392 hetleven. namen. Verlangt men in een trapezium een
omstreeks 450 werd Vienne de hoofdstad driehoek te beschrijven metdenhalveninhoud
van het Bourgondische Rjk, vielin 534 in van dit trapezium , dan trekke men uit het

de lagt der Franken,werd in 879wederom midden van eenederniet.evenwjdire zjden
de hoofdstad van Bourgondiëaan deze zjde ljnen naar de hoeken,aan deuitelnden der
van hetJura-gebergte,daarna de hpofdplaatg andere niet-evenwjdige zjde gelegen,en de
van een graafscbap Vienne,hetwelk tot het driehoek, door dezemetdegetrokken ljnen
Dauphine'behoorde,maarvervieleerstin 1448 gevormd,zaldr verlangdewezen.
aan de Kroon van Frankrjk.Erwerden on- V ierstem m lg noemt men een muziekderscheideneconciliëngehouden,bjv.in1112, stuk, hetwelk bestaat uit viertoonreeksen,
toen keizerHendrikIV wegenshetdoorhcm
geëischte investituurregt in den ban gedaan
werd,alsm ede in 1311 het16de oecum enische
concilie, alwaar de orde der Tempelheeren
&lerd opgeheven.

die nevens elkander voortloopen en totéén

geheel zamensmelten, terwjl ieder van die
reeksen geschikt is om door eene soort der
menscheljke stem te worden gezongen,nameljk door sopraan,alt,tenorenbas,terwjl

Viennet (Jean Pons Guillaume), een m en 00k stukken heeft voor 2 sopraan-en 2
Fransch dichter,geboren den 18denNovember altstrmmen,voor2bas-en2tenorstemmenenz.
V zerw aldst:tter See is de naam van
1777 te Béziers,nam in 1796 dienstbj de
marinejlaterbj hetlegertelandeenonder- het beroemde door de vier wondgewesten
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(Uri, Schwïz,Unterwalden en Luzern)in- Sedert 1827 redigeerdehj voorts het pGiorgesloten Zwltsersch meer,hetwelk een vier- nale agrario '
roscano'' door de Accademia
armige of kruisvormige gedaante heeft.Het deiQeorgofliuitgegeven,hetwelk t0tin1865
is alzoo zamengesteld uit 6 kleinere water- bleef bestaan. Vooralechtermaaktehj zich

kommen, nameljk uithetUrner,Oersauer, verdiensteljk door de uitgave van hetpArW :ggiser, Luzerner, Alpnacher en Ki
isz- chivio storico Italiano (sedert 1844)''
, eene
nachter Meer, van welke de eerste vier den verzameling van ongedrukte bronnen en oirBtam en de beide laatsten de armen van het konden ter aanvulling der werken van M %-

kruis vormen. Het bovensteqedeelte,name- rlfprienanderen,metcritiBche bjdragen en
1jk hetUrnerMeer,isdoorstellerotswanden, met verslagen van debelangrjkste geschiedinzonderheid bjden Axenberg,bezoomd.Hier kundige werken. De uitstekendste geschiedkunnen weleensplotseljk geweldigeBtormen kundigen van ltalië,zooalsCapponi,Bonainé,
opsteken.Het Urner Mçer vernaauwt zieh in Tommaseo,kcapeiy Dagredo, Cant., Gllrgsi,
het noorden tot 900 Ned.elen gaatdaarop Palermo, PolidorI enz.
,behoorden t0t zjne

over in het Gersauer Meer,tusschen de can- medewerkers. Viewnsewœ overleed den 28sten
tons Schwyz en Unterwalden gelegen.Aan April1863.Zjn huisteFlorencewasdeverzjn westeljk uiteinde heeft het sterk voor- gaderplaatsvan ltaliaansche en buitenlandsche
uitspringendepunten(Nasen),dieerwederom geleerden, letterkundigen en kunstenaars,en
eene engte van 900 Ned. el dûen ontstaan. eenjaarna zjn doodverreesteFlorenceeen
Daarop volgt het W :ggiser Meer.Hier be- gedenkteeken tezjnereere.Zjnebloejende
spoelt het Ki
istnachter Meer dep voet van zaak kwam aanvankeljk in handen van zjne
den Rigi, en m 0n vindt er ten zuidwesten beide neven Paolino en Ewgenio Fïeldqevz en
het Alpnacher Aleer en ten noordwesten het vervolgens nitsluitend in die van laatstgeLuzerner Meer. Van bovenvermelde pNasen'' noemde.

afwordt de noordeljke oeverallengsbeval- V ieuxtem ps (Henri), een uitstekend
liger,doch de zuideljke steileren woester. vioolkunstenaar en componist, geboren den
De hoekige rotstoppen van den Pilatus vor- 17den Februarj 1820 te Verviers in België,
men er een ychilderaclhtigen achtergrond,als- was een leerling van Blriot en volbragtin
mede de toppen van den Rigien van onder- 1833 zjne eerste kunstreis in Duitschland.
scheidene andere gebergten.ln de nabjheid lnmiddels oefende hj zichteW eenen onder
van Luzern veranderen de bergen in heuvels, de leiding van Seel
tter en vertrok, na een

die met ooftgaarden, dorpen en villa'
s zjn kort vertoef in Engeland,naar Parjs,om
bezaaid.Deaanzienljkstedieytevanditmeer aldaar van Reolta onderrigtte ontvangen in
bedraagt 155 Ned.el,en zjn waterspiegel de compositie.Van dien tjd a,
f bevond hj
verhett zich 437 Ned.elboven deoppervlakte zich,met uitzondering van dejaren 1846der zee.Hetis37,2 Ned.mj1lang en heeft 1852, toen hj te Petersbulg de betrekking
eene uitgebreidheidvan 113 g1Ned.mjl.De vervulde van kamervirtuoos en solo-violist
belangrjksterivieren,dieerzichint
litstorten, aan hetHof,gestadig opreis,tptdathjzich
n 1866 tePartjsvestigde.Laterzaghjzich
zjn: de Reusz, de Engelberger Aa en de ige
Sarner Aa,en zjn éénlg eiland isAltstad, plaatst aan het conservatoire te Brussel,

tusschen het Meer van Luzern en dat van
Ki
isznacht. Men vindt er een overvloed van
visch, vooral van zalmen en forellen.Daar
men over dit meer den weg naar den St.
Gotthard bereikt,bestaatereen druk verkeer;
behalvegewonezeil-enroeivaartuigenvarener
nietm inder dan 14 stoombooten,onderw elke

doch eene noodlottige verlam ming noodzaakt

hem , zjn verbljf te houden in hetzuiden
van 0nswerelddeel.Zjnecûmpositiën behooren tot de beste, welke voor de viool geschreven zjn,en a1skunstenaarbekleedt hj
een hoogen rang. Zjne echtgenoote Jo#dyFlis: Eder,geboren te W eenen den 16den

zich de drie fraaje salonbooten rschweiz/', D ecem ber 1815 en eene uitmuntende pianoDGermania''en pltalia''bevinden.Merkwaar- kunstenares, vergezelde hem op zjnereizen
dig isvoortshetVierwaldstâtterMeerwegens en begeleidde zijn vioglspel.Zj overleed den
zjne geschiedkundige herinneringen (Rutli, zostenJunj 1868.

Tellsplatte,Tellskagelleen Kiisznacht),door

Vieweg (HanBFriedrich),eenverbienste-

8a iller in den rW llhelm Tell'' vereeuwigd. 1jk boekhandelaar,geborenteHalledenllden
Op eene rot: in het meer,de rMythenstein'' Maa&t1761,vestigde zich in 1786teBerljn,
geheeten, hebben de dankbare Urcantons il verplaatste in 1799 zjn boekhandelen boek-

1
859 een qehde
nkteeken doenverrjzentereere drukkerj naar Brunswjk en gaf er ondervan den dlc.
ter van rTel1''.
scheidene werken van Alœin-qer, GJf/z:, W il-

Vieusseux (Giovanni Piétro),een ver- helm en Aleœander vonAk-sol#f,Kleint,Klenze
diensteljk Italiaansch boekhandelaar en let- enz. in het lieht. Met zjne boekdrukkerj
terkundige,detelgvaneenZwitserschgeslacht verbondhj eenelettergieterj en eenefabrielt
uit Geneve en geboren te Oneglia den Qgsten van speelkaarten, en vereenigde later het
September 1779,doorreisdeeen grootgedeelte fonds van schoolboeken van zjn stiefvader
van Europa en van het Oosten en vestigde campe met het zjne.Nadat hj den 26sten

zich teFlorence,waarhj in 1820 een rro0t December 1435 overleden was,bezorgdezjn
en steeds nog bloejend leesmuséum oprlgtte oudste zoon Eduard,geboren den 15denJulj

en in 18Q1 de pAntologia Italiana'' uitgaf. 1797,aan de zaak nog grooteren bloei.Deze
Dit tjdsehrift vond eerlang grooten bjval, stierf den lstenDecember1869 en werd opgemaarwerd in 1832 d00r de regéringverboden. volgddoorzjnzoonHeineiel
t,geborenin1826.
XIW
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Vigerus (Franciscus) of Vùler,een be- terljken schoonheidsvorm te verw aal.loozen.
roemd Fransch geleerde,geboren in 1591 te Van zi
jne voortbrengselen vermelden wj:
Rouen,weshalvehj zich metden naam van DPoëmes (1822)'', - ppoëmes antiques et
Rotomagenso bestempelde, trad in de Orde moderne3 (1828;5de drt
lk,1841)'', de r0der Jezuïeten, werd professor te Parjs en mans: pcinq Mars oll une conjuration sous
overleed aldaar den 15den Decem ber 1647. Louis XIII (1826; laatste drnlt, 1876)'',
Hi
J'is zjn roem vooralverschuldigd aan het Stello ou les diables bleus (1832)'',
werk: rDe praecipuis graecae linguae idiotis- ,servitudeet grandet
lr militaires (1835;8ste
mis'' later bewerkt door H ooyereen., Zewne druk, 1864)'',
de historische drama's:
La maréchale d'
Ancre (1831)'',- en rchaten Hermann (4dedruk,1834).
Vigèvano? eene stad in de Italiaansche terton (1834)9'.Na zjn doodverschenen n0g:
provincie Pavla, in het arrondissement Mor- rLes destinées.Poëmesphilosophiques(1865)'',
tara en aan den spoorweg van Milaan naar - en de romans: rlua veillée de Vincennes
Alessandria, is de zetelvan een bisschop en (1867)'
' - en pLaurette ou le cachetrouge
van een geregtshof. Men vindt er een gym- (1867)'/, - alsmede: rlournal d'un poète

nasium ,eene technischeschool,eene njver- (1867)''. Verzamelingen van zjne stukken

heidsschool,eene kostschoolvoortoekomstige kwamen in hetlichtonderde titels:r?rhéâtre

geesteljkenj een seminarium , eene fraaje (9de druk.1870)'', en ppoësiescomplètes
domkerk, een door Bramante in een paleis (1864)''.
Vigo,eene stad en vesting indeSpaansche
herschapen burgt der Rforzabs,uitmuntende
inrigtillgenvanweldadigheid,eenebank,zjde- provincie Pontevedra (Galicië),amphitheatersspinnerjen,hoeden,zeep-en macaronifabrie- gewjs aan zee aande Ria deVigo gelegen,
ken,katoenspinnergen,loojerjen,veelhandel door mnren omringd en door twee kasteelen
in ejeren van zjderupsen en ongeveer15000 vel'dedigd, heeft naauwe, slecht geplaveide
inwoners.Vigévano werd in1449doorFrans1 straten, eene veilige haven, een levendigen

Rforza veroverd en t0t stad en vesting ver- handel,veelsardjnen-en tonjnenvisscherjen
en omstreeks 7000 inwoners. Deze stad is
V igiliën waren bj de Romeinen nacht- m erkwaardig a18 station van de Engelsche
waken,in tegenoverstelling van dedagwaken stoombootljnen van Londen, Southampton
(excubiae). Deze regeling van den tyd,na- enz. naar Porto, Lissabon, Cadix en Gimeljk de verdeeling van den nachtln vier braltar.
vigiliën.werd uit hetleger overgebragt naar
Vijftig K ota's, Lona-poeloeh Kota of

heven.

de stad Rome en doorde R.KatholickeKerk

Rana-Lima,poeloek:een landschapopSumitra,

00k toeqepast op de godsdienstoefening,in- ligtin de residentlePadangsche Bovenlanden.
zonderheld in de kloosters.Vigilinm ,in het
Fransch veille,noemtde R KatholiekeKerk
00k den dag vöör hooge feestdagen,omdat
men alsdan een gedeelte van den nachtdoorbragt m etw aken en bidden.
W glius van Aytta van Zwichem ,
zie Zwichem.

Vignola (GiacomoBarozzio),eenberoemd

Het grenstin hetnoorden aan KotaLawas en
Pangkalan diBaroe,in hetwestenaanAgam ,
in hetzuiden aan Alaban,Lintouw en Tanah
Datar eyiin hetoosten aan Pangkalan Kapas.
Het w ordt alzoo genoemd naar zjne vt
)-ftig
dorpen. Het land vormt eene langw erpige
k0m 500 Ned. el boven de oppervlakte der
zee,is rondom door bergen ingesloten,onge-

bouw meester, geboren te Vignola in 1507, m een vruchtbaar en w ordt bewoond door

was aanvankelj'k werkzaam te Bolngna,Pia- eene njvere bevolking.Rjsten mai'
azi
bn er
cenza,Assisi,Perugia enz.en vertrok onder de voornaamste voortbrengselen.Voorts heeft
Jnlin.
g 11 als pauseljk architect naar Rome. men er kokosboomen, k0ëJ-en gambirplanHier deed hj de kerk delGiesu verrjzen, tages, tabakslanden enz. In 1832 zjn deze
welkena zjn dood doorGlaeomodellaPorta streken door Nederland ill bezit genom en.
werd voltooid.Na den dood van M ichele 2.77- Hetklimaatisergezond.DeafdeelingVjftig
gelo werd hj in 1564 bouwmeester derSt. Kota's bevindt zich onder het bestuur van
Pieterskerk, en overleed te Rome in 1573. een asgistent-resident en teltom streeks 50000
Hj heeftdebouwvormen derantieken onder zielen.
vaste regels gebragt in zjne geschriften:
Vijgenboom ,zieMcns.
, een vlek in het Hongaarsche
Regol
y delle cinque ordine d'architettura coVmiitlaaatgos
Arad, ligt aan den voet van een
(1563)' en pRegole della perspettiva prattica
berg, waarop zich de bouwvallen verhefen
(15V8!)''.
lgny (Alfred de),eenuitstekendFransch van hetvermaardeslot Villagosvâr.Men heeft
dichter, geboren den 27sten Maart 1799 op er twee kasteelen!veel wjnbouw en 7000
hetkasteelLoches in Touraine,trad in 1814 inw oners, en het ls m erkwaardig in de gein dienstbj hetleger,trok daarmedein1823 schiedenis doordien generaal Görgei er den
naar Spanle, nam in 1828 alskapitein zjn 13den Augustus 1849 de wapens nederlegde.
ontslag èn leefdevoort:ambtelooste Parjs, Vilain X IIII is de geslachtsnaam van

waar hj den 18den December 1863 overleed. eene aanzienlMke Beljische familie, wier
Sedert 1842 was hj lid der Académie.Hj leden in 1758 van kelzerin M aria 7'#er:z'1
behoorde a1s dichtert0t de eersten,die zich den titel ontvingen van burggraaf(vicomte).
van de gebruikeljke vormen der Fransche Men zegt. dat hetcjfer XI1II afkomstig is
ïlcl ,die gedudichtkunstlo8maakten.Hj voegde zichbjde van den stamvader Grand F'
Xpmantische schonl,m=r zonder den dich- rende 14JMrte GentbjJaarljkscheherkie-

VILAIN XIIII-VILLANUXVA.
zing lid wasgeweestvanhetstedelgkbestuur
en degwegevan Lodewi;k XIV btjzjnintogt
aldaardevergunning verkreeg,datvorstelj'k
cjfer achter zjn naam te voegen.Volgens
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tjzersmelterjen, marmergroegen en het Bad

Villach, een warm zwavelbad meteen goed
ingerigt badhuis. De naburige Viloel
ter Alp
is een kaal rotsgevaarte terhoogte van 2154
anderen is het ontleend aan een Vlaamsch Ned.elmeteen prachtig vérgezigt.
woordspel, dat zich op het oudste familieVillafrunca.Onderdezennaam vermelden

wapen bevindt. Van de leden npemen wj wj:Villafranna#iVerona,een vlek eneene
voorts: Cltarlen GAidlil: Gnlllaume,vicomte
Vilain X1III, geboren te Brusselden 15den

distridshoofdplaatsin deItaliaanscheprovincie
Verona aan de Tartaro en aan den spoorweg
Mei 1803.Hj studeerdete Luik en werd na van Verona naar Mödena. Men heeft ereen
de afscheiding van België van Nederland af- vervallen burgten veelzjdeteelt.Hetaantal
gevaardigd naar het Congrès,waarhj zich inwoners bedraagt er ongeveer 9000. In de

een voorstander betoonde van eene erfelgke omstrekendezerstadwerdgestredenin dejaren
monarcbie metdemocratische instellingen.Als 1848 en 1849,en zj i:vooralmerkwaardig
secretaris van het Congrès las hj den pas doorden aldaargesloten vrede(11Julj1859)
gekozen koning Leopold de grondwetvoorop tusschen Napoleon I1I en den keizer van
het Koningsplein t'
e Brussel. In 1831 werd oostenrjk. - Villafranea of Villefrazehe,
hj 1id van de WetgevendeTweede Kamer, eene zeestad in hetdepartementAlpesMaritivervolgens gouverneur van Vlaanderen,was
van 1832 t0t 1839 gezant aan verschillende
Italiaansche Hoven en bekleedde van den
3osten Maart 1855 t0t den 3lstenOctober 1857
de betrekking van ministervanBuitenlandsche

Zaken, rusteloos strjdend voor vrjheid en
regt. Na dien tjd bleef hj steeds zitting
houden onder devertegenwoordigersdesvolk.
V illa wasreeds bj deRomeinendenaam
van een landhuis of buitenverbljf.W ashet
met stedeljken zwier opgetrokken en voor
zomer-enwintervexbljfingerixt,dannoemde
men heteene %t'
llla lrùcpc,enanderseenekûlla

mes, in het arrondissament Nizza, aan de
Golf van Villafbanca en aan den spoorweg
van Nizza naar Genqa. Men heeft er eene
citadél,eenedoortweeforten beveiligdehaven,
eene goede reede, een arsenaal,scheepstimmorWervon, een Vuurtorenj Zeebaden, 00n

levendigen handelin oljvenolie,zjde enz.,
oester- en tonjnenvisscherj en ruim 3000
inwoners. Men meent,dat deze stad door de
Phoeniciërs isgesticht.Tot 1814 waszj de
oorlogshaven van Pilmont,en in 1860 verviel

zj methetgraafschapNizzaaanFrankrjk.Villafranna do Oc-wo,eenestadop SanMiguël,

en der Azorische eilanden.Men heeftereene
r
sfdficl,qewoonljkdoorooft-In
enwj
ngaarden, e
groentetulnen enz.
een
goele reede,een fort en 40000 inwoners,en

onlgeven.
aangrenzend gebouw w oonde de bestuurderofrent- in hare nabjheid bevinden zich warme zwa-

meester(villicus)metdeslaven.T0tdeprach- velbronnen.- Villafranea delTlpp#J,
î,eene
tige villa's dex Oudheid behoorden die van

oude!volgensde sagedoorRannébalgestichte

fpvcl?lf
z:!Auyustn.
q!Pompçins,Ofcdro,Horten- stad ln de Spaansche provincie Barcelona,de

.

siws,T!lxiv,
s, Oall
ynla, Nero en Hadrianlts, hoofdstad van het vruchtbare landschap E1
en aanzienljkeRomeinen hadden veelalmeer Panadés, met een oud paleis der Koningen
dan éénevilla.In dentjd derCarolingen gaf van Aragon ep 6000 inwoners.
men den naam van vlllaere-çicdaan KoninkV illani (Giovanni), een ltaliaansch ge-

ljke bouwhoeven op mejertjen,alwaar de schiedschrjver uitFlorence,overleed aldaar
Vorsten dikwillstjdeljk hun verbljfhielden. in 1348.IljschreefeenekroniekdergeschiedeIuater beteekende de naam villa een door nis van Florence en verbond daarmede de
pleiziertninen,yarkenenz.omgeven landhuis, gescbiedenis van een gedeelte van Italië, teren tegenw oordlg bestem pelt men m et dien wt
jldat werk vervolgd werd doorzjnbroeder
naam 00k woonhuizen in steden, die eene M a
tteo t0t hetJaar 1364.Die kroniek isniet
@*
J Van dwalingen, m aar onderscheidt zich
vrje standplaats hebben en met veranda's, VKI

balc,
ons enz. versierd zjn. Eigenljk is de door een onopgesmukten stijlen door zuivervilla niets anders dan een op hetland gele- heid van taal.I'
llippo,een zoon van M atteo,
'
gen verbljf,datdooreenein de stadgevcs- leverde: j,Vite d'uomini illustri florentini'',
tigde fam ilie gedurende de zomermaanden be- waarin hj de grondslagen legde voor eene
trokken wordt.
geschiedenis der Italiaansche letterkunde.
V illach, eene stad in het OoBtenrjksche
Villanuéva (Joaquin Lorenzo), een vahertogdom Carinthië,de hoofdplaats van een

derlandlievend Spaansch geleerde, geboren

arrondissement, dat op 26,57 I
J geogr.mjl den lodenAuqustus1757 te Iativa in de proruim 54000 inwoners telt,ligtaan de Drave vincie Valencla,wtjdde zich aan den geestein een bevallig oord,vormthetvereenigings- ljken stand en WaS j)** het uitbaaten der
punt van den spoorweg van M arburg naar revolutie Van 1808 eerste biechtvader der
Franzenveste en van den Rudolfspoorweg, KoninkljkeHofkapél.HjBchaardezichechter
heeft nog oude ringmuren, eene oude kerk aan de zjde van deverdedigersdervrjheid

in spitsboogstill: een standbecld van den en vertegenwoordigde in 1810 en 1813 zjne
beeldhouwer Hann GJ.
::6r, eene reaalschool provincie in de Corte8.Na den terugkeer des
van den hoogsten rang en eene njverheids- Konings (1814) moest hj zjne vrjzinnige
school, en m en vervaardigt er m achines, gevoelens boeten met het verliesztlnervrjloodwit enz. Voorts heeft men er een leven- heid,en eerst in 1820 na eene G-larige gedigen handel en omstreeks 5000 inwoners. vangenschap in het klooster van Salceda

In harenabjheidbevindenzichonderscheidene werd hj wederop vrje voeten gcsteld.Tn de
16*
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daaropvolgendejaren had htjwederom zitting
in de Cortes cn leidde in 1822 op last der
constitutionéle regéring persoonljk de onderhandelingen met den Paus.Na de restauratie
van 1823 nam bij de vlugt naarIerland en

en in 1718 t0t1id van hetKabinetenminister
Van

Staat benoemd,maar hj bemoeidezith

w einig m et de openbare aangelegenheden.

Hoewel hj den 8o-jarigen ouderdom reeds

bereikt had, ontving hj in 1733 hetopperoverleed te Dublin den 26sten Maart 1837. bevel in Italië en de waardi
qheid van veldHj leverde onderscheidene godgeleerde en maarschalk-generaal. Hj berelkte den llden
letterkundige geschriften en maakte zich als November het leger V00r Pizzighettone en
dichterbekend door zjne ppoesiasescogidas veroverde deze plaats,12 dagen na hetopenen

(1833)''.- Zjn broeder Jaime FïJJJ//
IIJt?
J, derloopgraven.Hj overleed opden terugtogt
geboren te San Felipe in 1;G5 en overleden teTurjn den17denJunj 1734.- Zjn broeder
te Londen den 14den November 1824,is de Armand,graafde Villars,onderscheidde zich
schrjver van het belangrjk werk: rviage in den Spaanschen Successie-oorlog in 1707
literario a lasiglesiasdeEspana(1803-1821, dobr de verovering van Minorca,en overleed
10 dln)''.
den zosten Augustus1712.- Honorl Hr-Jp#,
Villari (Pasquale), een Italiaansch ge- hertogdeFïlllr,ç,prinsvanM artiyues,eenzoon

s
chiedschiedschrjver, geboren te Nagels in van den maarschalk en geboren den 4den De1827,nam in 1848 deelaan derevolutlonaire
bewegingen aldaar, begaf zich vcrvolgens
naar Florence, werd in 1859 hoogleeraar in

de wjsbegeerte te Pisa, reisde in Engeland
en Duitschland, om zich met den toestand

van hetonderw'
dsbekend temaken,en werd

in 1866 hooqleeraar in de geschiedenisaan
hetIstitutodlstudlsuyerioriteFlorence.Hj
schreef: rLa storia dl Girolamo Savonarola
e de' suoitempi (1859- 1861, 2 dl
nl''1

cember1702,wasbrigadieren1idderAcadémie
en overleed ill Mei 1770 alsde laatste van

zjn yeslacht.

V lllaviciosa (J0sé de), een Spaansch

dichter.geboren in 1589 te Siguenza,ontving
zjne opleiding de Cuënca en verwierfop 26-

jariyen leeftjd een beroemdennaam doorzjn

comlsch heldendicht:pLa mosquea (De Vliegenstrjd, 1615.en laterl'', hetwelk wegens
rjkdom van vinding en zuiverheid van taal

La civiltà latina e germanica (1862)''
t0t de beste voortbrengselen der Spaansche
rLeggende ehe illustrano la Divina Commedia letterkunde behoort.In 1628 werdhjinquisi(1865)'' - en rMacchiavelli(1877)':.
teur, w as eerit werkzaam te Murcia,daarna
Villars (ClaudeLouisHector,hertogde), te Cuënca, en overleed den 28sten october
een Fransch maarschalk,geboren den 8sten 1658.

Villegas.Onderdezennaam vermeldenwj:
Qweredoy Villegas,zie onder Qwevedo.
1679 deelaan de veldtogten indeNederlanden difdfdrt
zs Mant
aël de FïII:.f
/J,
ç,een Sgaansch
en aan de Rjn, in de laatste a1s kolonel chter,geboren in 1595 te Najera ln 0udvan een regiment ruitersen streed vervolgens Castilië.Hj ontving zjneopleidingteMadrid,
onderden Keurvorstvan Bejeren in Hongartje besttzdeerde met grooten jver de werken der
Mei1653 teMoulins!werd opjeugdigen leef-

tjd page van Lodewl
jk XIL nam in 1672-

tegen de Turken.Na zijn terugkeer in Frank- klassieke schrjvers? leverde reeds a1sknaap
rjk werd hj maréchalde camp.In 1692 was vertalingen van Anaereon en H oratins en verhj opperbevelhebber in hetgevechtbj Pforz- vaardigde oorspronkeljke gedichten in denheim , in 1693 in Vlaanderen gedurende de zelfden trant.Laterstudeerde hjinSalamanca

afwezigheidvan den maarschalk Bovjkrs,en in de regten en moest zich wjden aan de
vervolgensin Duitschland.Na den Vrede van werkzaamheden van zjn beroep, ten einde
Rtisw jk (1697) vertrok hj a1s gezant naar in zjn onderhotld te voorzien, maar hield
W eenen;in 1701 ontving hj hetopperbevel zich tevens bezig metletterkundige studiën.
in Italië en daarna in Duitschland.Hier be- In weerwi
lvan zjn qrootenroem alsgeleerde
hield hj den 14den October1702deoverhand en dichter bleefhj ln behoeftige omstandigin den slag van Friedlingen en werd tot heden verkeeren en bekleeddebj zjn overmaarschalk bevorderd. W jders behaalde hj ljden in 1669 een gering ambt. Zjne geill 1703 m et den Keurvorst van Bejeren de dichten Onderscheiden zich door gevoel en

overwinning bt
-s Höchstëdt, maar tusschen
laatstyenoemde en Y llars ontstond weldra
onéénlgheid,zoodatmen hem naar de CevenneS zond 0m ereen oproer te dempen.Hier
bragthj door schranderheid en toegevendheid
in 1704 den vrede t0tstand.Na devreeseljke
nederlagen van hetFransc,he leger in 1704

bevalligheid, alsmede door klassieke zuiverheid en behooren t0tde fraaiste derSpaansche

letterkunde. 0ok zocht hj de versmaten der

Ouden in het Spaansch na te volgen en was
als een vereerder der klassieken een heftig

tegenstandervan Lopede Vega.Zjnegedichten verschenen onder den titel:stzas eroticas

1708 zag hj zich belastmethetopqerbevel (1618 en laterl'',maar zjnegeleerde prozain de Nederlanden; hier verloor hj ln 1709 werken bleven oqgedrukt.
den slag van Malplaquet, maar zegepraalde
Villehardouln(GeoFroyde),eenFransch
in 1712 in dien van Denain.In 1713 voerde
hj bevel in den Elzas en in Duitschland en
noodzaakte Landau en Freiburg t0t de overgave, waarbj hj metprinsEhqenlnsonderhandelingen aanknoopte over den Vrede van

geschiedschrjver,geboren omstreekshetJaar
1160 op het kasteel Villehardouin bj Bar
sur Aubc in Champagne,wasmaarschalk van
graaf Tltibant Tslle/ztvtftwl ran Clc-pc-çpe,

vatte in 1199 met zjn heerhetvoornemen

Rastat.Ten tjde van hetRegentscha? werd op naar het Heilige Land te trekken,werd
hj in 1715 t0t presidentvan den krjgsraad in 1201 gezant der Fransche kruisvaarders
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te Venetië, om er met de Republiek eene
overeenkomst te trefen aangaande den overtngt naar Egypte en nam erdeelaan de doûr
den doge Dandolo bestuurde onderneming,
welke in 1204 met (le bestorming van C0nstantinopel en den va1 van het Grieksehe

1864,6 d1n)''.00k a1sgeschiedschrjverheeft
hj zich onderscheiden deor zjne voortreleljke:pHistoire de Cromwell (1819,2 d.1n)''
en doorzjn tafereel:plaasearis,ou lesGrecs
du XV siècle (1825)'.00k verzamelde hj
zjne aesthetisch-critische opstellen in zjne
Keizerrjk eindigde.Hjwerddoordennieuwen Mêlanges (18Q3; 2de druk, 1860)''en in
keizer Balduïnus met uitgestrekte bezittingen zjne pNouveaux mél
anges (1827)''.Hj wa8
aan de Hebxua beloond en t0t maarschalk sedertJulj 1829 lidderKamervanAfgevaarVan Romanië benoem d,- voorts redde hj digden en behoorde er t0t de oppositie,en
het Frankische leger vôôr Adrianopel Van zag zich in 1832 tot pair benoemd.Behalve
eone volkomene vernietiging door de B0el- schitterenderedevoeringentegendeSeptembergaren, en overleed in 1213. Hj liet eene w etten van 1835 leverde hj een uitstekend
uitmuntende geschiedenis van den Vierden Rapport sur l'instruction secondaire (1843)''.
Kruistogtna (1198- 1207)in het oud-Frallsch In hetministerie Soult waB hj van 13 Maart
onder den titel: rllistoire de la conquêtexde 1839 t0t 1 Maart 1840 minister van Openbaar
Constantinople''
, een van de beste gese,
hied- Onderwjs.In octobervan laatstgenoemdjaar

boekendermiddeneeuwcn.- ZjnneefGeofroy
de Fïllel,
crt
fpf
zïzlerfdezjnewaardigheid,wevd
hertog van Achaja en stichtteereeneFrankische dlnastie, die er de heerschappj behield t0tln de 14deeeuw.
Villèle (Joseph,graaf),eenFranschstaatsm an , geboren den 14den Augustus 1713 te

Toulouse,nam dienstbiJde marineenvertrok
in 1791 naar W est-lndië,waarhj dooreen

huweltjk 01
? heteiland Bourbon totaanzienljke waardlgheden opklom.Toen hj in 1803
naar Frankrjk was tert
lggekeerd,woonde hj
gedurendehetKeizerljkbewindambteloosln
zjne geboorteplaats.Gedurende de Honderd
Dagen was hj werkzaam voorde Bonrbons
en werd dan 00k na de tweede Restauratie

maire van Toulouse. Tevens zag hj zieh af-

gevaardigd naar de beruchte Kamer van1815.
In 1816 trad hj erop als w oordvoerder der
Koningsgezinden, nam in Deeember 1820
zitting in hetministérie Riel
teliew en belastte
zich na den va1van dit Kabinetin December
1821 in het nieuwe ultra-ministérie met de
portefeuille van Financiën en den 4den September 1822 met het voorzitterschap. De
invasie in Spanje t0therstelvan hetabsolutismus was hoofdzakeljk zjn werk.Ook be-

zag hj zich wederom met diepodefeuille belast en tjverdc in 1844 voor de verbanning
der Jezuïeten.Tegen heteindevan datJaar
verviel hj t0tkrankzinnigheid,maarna zjn

herstel(1847)deed hj zich meermalen in de
Kamerht
loren.D00rdeFebruarj-omwenteling
van 1848 van het staatkundig tooneel verwjderd, deed hj na de stichting van het
tweede Keizerrjk afstand van alleambtenen
hieldalleen zittingindeAcadémie.Hjschreef:
DSouvenirs contemporains d'histoire et de
littérature (1853;2dedruk,1864,Q d1n)'',DChoix d'études sur la littérature contemporaine (1857),,,- rchateaubriand (1857),!,Essais sur le génie de Pindare (1859)'',1)Etudes de litterature aneienne et êtrangère
(1846;3de druk,1865)'',- prableau d'é10quence chrétienne au IV siècle (18464 2de
druk 1870)'',- enpHistoiredeGrégoireVII
(1873,2 d1n)''. Vill- aqn overleed den 8sten
Mei1870.

V illena (D0n Eurique de Aragon, markiesde),eenverdiensteljkSpaanBchgelcerde,
geboren in 1384,gafreedsvroeg bljkenvan
een uitstekenden aanleg voor studie en verwierfeene ongemeene kennisomtrentdevoornaamste takken van wetenschap in die dagen.

vorderde htj hd toekennen van schadeïoos- Daar hj vermaagschaptwasmetde Koningen
stelliny aan deuitgewekenen?begunstigde de van Castilië en van Aragon,toefde hj bj
vestiglng der Jezuïeten, was de voorsteller
der rentereduetie enz.Toen door de verkiezingen voor de Kamer van Afgevaardigden
van 1827 de oppositie tegen het Kabinetversterktwerd,zag de Koning zichgenoodzaakt,

afw isseling aan beiderHoven.Dooreenedaad
van geweld beroofdeHendrik III van Castilië

hem van zjne goederen,maarzorgde later,
dat Villena gekozen w erd tot grootm eester
derOrde van Calatrava,in welke betrekking

hem te ontslaan. Tevens echter werd hj t0t hj jverig deelnam aan de staatkundige aanpair benoemd2waarop hj naar Toulousever- gelegenheden.Niettemin werd hj,ondervoortrok:waar hj den 13den Maart 1854 overleed. wendseldatzjne verkiezing nietwettig was,
Vlllem ain (AbelFrançois),een Fransch door de ridders van zjne waardigheid ontzet,
Bchrjver, geboren te Parjs den llden Junj zoodathjzichweldrainhoogstongqnstige0m1790,werd opzo.larigen ouderdom hoogleeraar omstandigheden bevond.Eindeljk schonk het

in dewelsprekenéheid aan hetlycéum-charle- Regentschapvan Castiliëhem t0tschadevergoe-

magne aldaar, kort daarop aan de normaal- dingvoorzjneverliezen dekleineheerljkheid
school en verwierf door zjne lofredenen op Iniesta,waarhj zjneoverigedagenambteloos
beroemde mannen, bjv. op M ontaigne en doorbragt.Hj overleed den 15den December
M ontesquon, een beroemden naam , werd 1434.Zjnekostbareboekerjwerd oplastvan
onder Deeages diredeur van den boekhandel Jokan JJ verbrand. Villena was cen der geen in 1819 staatBraad en voorzitter der com- leerdste Spanjaarden van zjn tjd.Hj hiel;

missie van petitiën.Zjne voorlezingen in de
jaren 1827- 1830,welke druk bezochtwerden: verschenen onder den titel van mcours
de llttérature française (1828- 183052dedruk,

zich zoowelbezig metde fraajeletteren als

met de exacte wetenschap, vooral met wis-

kunde, alchemie en astrologie,zoodat zjne
tjdgenooten hem Alscentoovenaarbeschouw-
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den. In 1412 stichtte hj teBarcelona,naar de hertog %an Orleann den lzden Augustus
het voorbeeld der Jeux ioraux te Toulouse, 1722 TilleroL wegens listige aanslagen in
het Consistorio de la gaya clencia.00k ver- hechtenis nemen en zond hem in ballingschap

vaardigde hj in 1414 ter gelegenheid der naar zjne goederen.Laterevenwelriep Lokrooning van Ikrdinand III van Aragon een A'
Dï/k XV hem terug naar ParjB, waarhj
allegorisch feestspel, dat te Saragossa werd deV
n j8denJulj 1730nverleed.
opgevoerd,maarverloren ging.Vooraloefende
lllers (Charles François Dominique),
hj grooten invloed op de ontwikkelipg der een Fransch schrjver,geboren den 4den Nodichtkunst door zjn rArte de trobar'',van vember 1764te Boulal in Lotharingen,trad
welk boek slechts een uittreksel is Overge- in 1782 als luitenant ln dienst,maarwjdde
bleven. Men heeft n0g van hem eene ver- zich tevensaan debeoefening derwetenschap.
handeling over de kunstvan vöörtesnjden Bjhetuitbarstenvandenomwentelings-oorlog
(Arte sisoria) en een verhaalvan de daden in 1793 nam hj dewjk naarDuitlchland en
voegde zich bj hetlegervan CondF
e,dgarhj
vaV
nF'
eraelh (L0strabalosdeHercules).
llleneuve. Van de talrjke plaatsen, wegens zjn geschrift:pDelaliberté(1791)''
welke dezen naam dragen, vermelden wj: nietveilig wasin zjn vaderland.Na hetmisV'
%llenewve d>r Lot of Villeneuve d'Agen,eene ltlkken van den eersten veldtogtvertoefdehj
arrondissementshoofdstad in het departement inHollanden inDuitschland.W egenszjnebeLot-et-Garonne,aan de L0ten aan denspoor- trekkingen met Duitsche geleerden was hj
weg van Périgueux naarAgen.Zjisdezetel ill de gelegenheid, doûr zjne geschriften

van een sous-prefect, van een geregtsbofen de Duitsche letterkunde bekend te maken
van eene handelsregtbank en heefteenemerk- i
n Frankrjk. T0t die yeschriften behoorde:
waardige brug uitde 13deeeuwjoverbljfse- rEssai sur l'esprit et l'lnEuence de la refor-

1en van oudevestingwerken,een gemeenteljk mation de Lutheretc.(1804;5dedruk,1851)''j
collège, eenige fabrieken, een levendigen doorhetNationaalInstituutin Frankrjk beoond. W egens zjne pLettre à madame la
ha
ndelin qraan,wjn en pruimen,en onge- kr
veer 15000 lnwoners.
comtesse Fanny de Beauharnais Sur Lubeck''
Villeroi is de naam van een adelljk waarin hj mededeelingen deed van degruweFranschgeslaeht.N'
icolasdeNdl/bille,seigneur 1en,in 1806 hj de bestorming van Li
ibeek
de Fifldrpi, verwierf de gunstvan Catarina gepleegd,werd hj in 1811,na devereeniging
#ei M ediei en was minister ten tjde van vanLubeck metFrankrjk,uitlaatstgenoemde
Xarel IL%l .
Mdl#rià 111, A'
dldrïk IV en stadverbanùen,waarophj debetrekkingaanLodewj;kX11I.Hjoverleedin 1617teRouen, vaardde van hooçleeraar in deFransche letde beroemde rMémoires d'état depuis 1567 terkunde te Göttlngen. Toen echter de voor-

Jusqu'en 1604 (1622):'achterlatende.- Zjn
kleinzoonNieolasdeXdlfpïlle,markies,laterhert0g d6 F'
ïllezpi,geborenin 1597,onderscheidde
zich a1s krjgsman in Italië, Catalonië en

malige regéring in Hannover terugkeerdej

ontvlng hj zjn ontslagenoverlee;teLeipzig
den 26sten Februarj 1815.Van zjnegeschriften vermelden wj nog:rcoup d'oeilsur les

universités (1808)'',- en rLa philosophie de
teven: opvoeder van LodewnkJF;F,in 1661 Ka
Vi
ntl(
ht801)''
.
Lotharingen en werd in 1646 maarsehalk en

chef van den Raad van Financiën,verwierf
ngen ,eene arrondissementshoofdstad
in 1663 de waardigheid van pair en hertog, in het groothertogdom Baden en welin een
en overleed den 28sten Novem ber 1685. -- deel van het Schwarzwald,aan de Brigaeh,
Zjn zoon I'
ranLols de Nelf?
lïlle,hertog d6 is m erkw aardig als hetvereenigingspuntvan
FïlI:ro'
1, geboren den 7den April 1644,was den Schwarzwaldspoorweg met den Neckarmet Lodewi
jk XIV opgevoed,maarzag zich spoorweg.M en heefteronderscheidenekerkenj
wegenseenminnehandeleerlangverbannennaar een gymnasium , eene am bachtsschool, een
Lyon.Eerst in 1680 erlangde hj verlofom muséum van oudheden, een hospitaal,onderterug te keeren naar hetHof.In 1693 streed scheidene fabrieken,veelhandelen ongeveer
hj bj Neerwinden, werd in het volgende 6000 inw oners.

Villoison (Jean BaptisteGaspard d'Ansse
Jaar t0t maarscbalk benoemd,voerdedaarop
bevel in de Nederlanden,maar gaf bljken de), een Fransch letterkundigejgeboren den
van verregaande onbekwaamheid. Niettemin 5den Maart 1753 te Corbeil sur Seine,was
pntving hj indenSpaanschenSuccessie.oorlog op z3jarigenouderdom reedslidderAcadémie
het opperbevelover het legerin Italië,deed
den lsten September 1701 een onberaden en
noodlottigen aanval op Chiari en werd den

d
esinscriptionstgParjs,begafzich in 1778
op last der regering naar Venetië, om de
handschriften der bibliotheek van St.Marcus

lsten Februarj 1702 te Cremona door prins te onderzoekçn, legde er oAnecdota Graeca
Eugenius overvallen en gevangen genomen. (1781,2 dlnl''terperse,alsmedeeen rllias''
Na het herkrjgen der vrjheid belastte hj van Homerns met talrjke scholia (1718),
zich in 1706 methet ppperbevelin de Neder- vertoefde daarop geruimen tjd te W eimar,
landen? maar moest voor M arlborough bj waar zjne rEpistolae Vimarienses'' in het
Ramillies het onderspit delven, waarna lzj lieht verschenen, en bezocht van 1785 tot
het kom mando overgafaan Yendôme.Op aan- 1788 de eilanden en het vaste land van Griedringen van madame de M aintenon benoemde kenland. Bj hetuitbarsten der Fransehe ReLodewuk X1V in zjn testament hem tot volutiebegafhj zich naarOrleans.Nadathj
gouverneur van denJeugdigen Lodewj;k XK in 1800 teParjswasteruggekeerd,werd hj
Zoodra deze'
meerderlariggeworden was,deed lid van het Instituut en hoogleeraar, doch
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overlee4 reedsden 26stenApril1805.Hj be- boqwschool,nnderscheidene fabrieken enroim

zorgde 00k uitgaven van het DLexicon grae- 8000 inwonerB.Men houdthaarvoordeoudBte
Cum Illiadis etOdysseae (
1773,2 dlnl''van stad in Brabant.
Apollonius en van de DPastoralia (1778, 2
Vinalia (De)ofvjnfeesten werden bj de
dlnl''van Lonqus.
onde Rûmeinen gevierd op den Qzsten April.

Villon (François),00k Corbueilgeheeten, Dan werd bj hetopenen derwjnvaten van

een Franschdichterendeschepperderburleske

den voorgaandenyoogst van e1k vat een beker

uplter geplengd. Voorts werd
liederen,aanschouwdehetlevenslichtteParjs ter eere van J'
in 1431,studeerdealdaar,leiddeeenlosbandig op den 19den Augustuseen tweedewjnfeest
leven, werd bj herhaling'wegensdiefstalter gevierd, om den Zegen Van Jipéter af te
dood veroordeeld,m aarontvingtelkensgenade, smeeken, over den wjnoogst die door den
leefde ten laatste in tloogst armoedige 0m- iamen diulisdoorhetafsnjdenvandeneersten
standigheden in het zuiden van Frankrjk, druiventroswerdingewjd.
waarscht
jnljk te Saint Maixent in Poitou, Vinaroz,eenehavenstad in de SpaanBche
en overleed omstreeks het jaar 1461.Zjne provincie Castellon tvalencia),aan de Midgediehten, het eerst uitgegeven in 1489 en

dellandsche Zee en aan den Bpoorweg van

het laatst in 1854,zjn geheelen alin den Valencia naarTarragona,teltomstreekB10000

volk8toon geschreven,maargeven tevens ge- inwoners en bloeitdûor scheepsbouw ,scheep-

tuigenis van de sierljkheid en den smaak, vaarten handelinzout,wjn en oljven-olie.
waarmede hj de Fransche taalwist tege- Vinca L.,zie Maagdenpalm.
V ineennes,eene versterkteplaatsin het
bruiken. Merkwaardig zjn vooralzjnebeide
XTestaments'', door hem gedicht nadat het FranBchedepartementSeine,7 Ned.mjlten
doodvonnis over hem was uitgesprokent en oosten van Parjs, niet ver van de Marne
DLesrepqesfranches''1eeneverzamelingzjner bj een bosch gelegen, is een drtlk bezocht
schurkenstreken.
uitspanningsoord derParjzenaars.Men vindt
Vilmar (AugustFriedrich Christian),een er een oud kasteel.in dem iddeneeuwenmeerverdiensteljk godgeleerde en letterktlndigej malen het verbljf der Fransche Koningen,

qeboren den zlsten November 1800 teSolz later t0tstaatsgevangenis gebezigd en in den

ln Keur-llessen, studeerde te Marbuxg in de jongsten tjd in een sterk forthel.
schapen en
theologie, aanvaardde in 1821 een leeraars- aan deverdedigingslinievanParjstoegevoegd.
ambt,zag zich in 1831 afgevaardigd naar de In de drooge gracht van dit kasteel werd
Standenvergaderinq in Keul.
-llessen en werd, den zosten Maart 1804 de hertog van WPJAi-

nadat hj zjnevryzinnige gevoelensafgewor- gefusilleerd.Te Vincenneszjn groote werkpen had,weldra lld van de hoogste kerk-en plaatsen voor deartillerie,geschutgietertjenj
schooleommissie en in 1833 directenr van het een tuighuis, een artilleriepark, Q kruidmagymnasium te Marbqrg.In Maart1850 werd gazjnen,eene artillerieschool.voortsonderhj met den titel van consistoriaalraad t0t scheidene fabrieken, een hospitaalvoor hervoordragend raad bj hetministérievan Bin- stellende werklieden en ruim 18000 inwoners.
nenlandscheZakenbenoemd.Hjverlooreehter Reeds in 1131 bot
lwde Lodewuk FfJ ereen
zjne betrekking bj de aftreding van het burgt, die donr Philipp%nzx-çx,sfu.vvergroot
ministérieHassenpsuy.In 1855werdhjhoog- werd.Pltilq
ppns Vl'
p@> Valoisdeed hem afbreken en legde er in het midden der 144e
eeuw de grondslagen voor het tegenwoordige
zjne geschriften vermelden wj:msehulreden slot.
(18164 2de druk j 1852)9',- rDie Theologie V incent.onderdezennaam vermeldenwj:
der Thatsaehen und Theologie der Rhetorik
Joyn Jerri:, graaf '
tu1 Daint-Flcezlf. zie
(4de drt
zk,1876)'',- rvorlesungen iiberdie onder Saint-Tqwcexf.
Geschichte der deutschen Nationalliteratur
Vineent of Vincentiu de TcxIJ,zie onder
(1845418dedruk,1877,2dln)'',- rDeutsche Panla.
TGxcesfvan .
& xeid,doorgaans T'
Sneentinn
Alterhiimer im Heliand (1845; 2de druk.
1862h'', - rzur Literatur Johann Fischarts .pdllprlcel:i,
ggeheeten,een geleerden Domini(1841; 2de drtlk, 1865)'',- rDeutschesNa- caner monnik in het klooster te Beauvais en

leeraar in de godgeleerdheid te Marburg en
overleed aldaarden 30stet
lAugustus1868.Van

menbi
ichlein (5de druk, 1864)'',- rllandbiichlein fiir Freunde des deutschen Volksliedes (zde druk,1868),
',- en pldiotikon
von Kurhessen (1868)''.Voorts leverde hj:
5PastoraltheologischenBlstter(1861-1866)''rZur neuesten Kulturgeschichte Deutschlands
(1858- 1861,3 dln)',- en uitzjnenalatenschapversehenen:p'
rheologischeMoral(1871,
3 dln)'',- ptaehrbuch der Pastoraltheologie
(1872)''
,- enrDogmatik(1874- 1875,2dln)''
.
V ilvoorden , eene stad in de Belgische

overleden in 1264.Hj schl*
eef op lastvan
LodewukJX ,koningvanFrankrjk,aanwiens
zonen hj onderwtls gaf, onder den titel:
Speculum quadruplex (1624, 4 dlnl''eene
soortvan encyplopaedie,w elke een goetloverzigt geeft van de toenmalige gesteldheid der

godgeleerdheid en der wjsbegeerte. Eene
bloemlezing uit zjne werken verscheen te
Baselin 1481.

V inci,zie Leonardo da Flci.

V incke.Onderdezennaamvermeldenwj:

provincie Brabant,aan den m ondderW oluw e
Friedrol
n> #'
?
z# Wilnelm Pkilipp,vrjheer
en aan de Senne,voorts aan het kanaal van rpsVineke,eenverdiensteljkPruissigchstaatslvillebroek en aan den spoorweg van Brussel ambtenaar en schrjver op het gebied der
naar Mechelen,heeft eene kerk in spitsboog- staatswetenschap.Hj wel'dgeboren den23sten
stjl,eene in 1849 gestichte koninklp
-ke tuin- December 1774 te Mintlen,ontving zjne 0p-
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leiiing in de ouderljke woning, bezocht hj werkzaam a1s 1i; van het Volkshuis te
daarop het paedagogium te Halle, studeerde Erfurt. Op den Pruissischen landdag van
te Marburg, Erlangen en Göttingen,trad in 1850- 1855kwam hj krachtigin verzettegen
1795 in Btaatsdienst te Berljn en was ver- de kerkeljke en feudale reactie van het
volgensinregterljkebetrekkingenwerkzaam ministériea
Yantewfel.Wegensfamilie-omstante Minden, te Aurich, te Miinster en te digheden weeshj indedaaropvolgendeJaren
Hamm. Na de komst der Franschen in 1806 hetmandaat van volksvertegenwoordiger van
begafhj zich naarEngeland,om aldaarde de hand;eerstin 1858 verscheen hj weâer
belangen van zjn vaderland te behartigen. in de Tweede Kamer en werd er wegens
Na den Vredevan Tilsitkeerde hj terug in zjne grooteverdiensten en uitstekendegaven
Pruissische staatsdienst en werd chefvan het deleiderdervrjzinnige meerderheid,dlehet
bewind te Potsdam: maarnam in 1810 zjn ministérie ondersteunde, maar wegens hare
ontslag en begaf zleh naar zjne geboorte- weifelende houding met betrekking t0t de
plaats, waarhj hetklassieke werk:pueber organisatie van het leger met hetministérie
die Verwaltung Groszbritanniens (1814)''op bezweek.ln 1863 werd hj niet herkozen,
het papier bragt. Daarop werd hj bj de en eerst in 1866 aanvaardde hj weder een
Fransche regéring verdacht gemaakt en naar mandaatnaar hetHui
svan Afgevaardigdenj
den linkeroevervan de Rjn verbannen.De alwaar hj de oud-liberalefractle vormde.In
gebeurtenissen van 1813 bragten hem weder Februarj 1867 werd hj gekozen t0tlid van
m D uitschland,en als gouverneur van W est- den Rjksdag van den Duitschen Bond en
falen ontwikkelde hj een ongemeenen jver, waserdevoortreFeljksteredenaar derUlzdinzonderheid in het organiséren van de land- Liberalen.Steeds bezathj den onwrikbaren
weer en den landstorm. In 1815 werd hj moed zjner overtuiging en altjd stond hj
opperpresidentvan de nieuwe provincieW est- slagvaardig met hetscherpewapen deswoords.
falen, in 1817 lid van den staatsraad.en in Hj sprak steeds voorde vuisten ongemeen
1825 geheimraad in werkeljke dienst. A1s snel,maar tevens helder,boejend en overopperpresidentzorgdehj voordenaanlegvan tuigend,zonder omhaal van woorden.Zelden
wegen en voor het bevaarbaar maken der verdedigde hj zich;in den regelgordde hj
Lippe t0taan Hamm ,- voortsbragthj de zich ten aanvalen geeneenkelezwakkezjde
Rjnhaven bjRuhrortinorde,regelde debe- vanzjntegenstanderontsnapteaanzjnschrantrekking van bezitters van riddergoederen en deren blik.Zjne schitterende redenaarsgave
landbouwers, bevorderde den landbouw door was een wapen, hetwelk, door geestigheid
de verdeeling der heide,stichtte onderschei- gewet,diepe wonden sloeg.Toch rigtte hj
denekweekscholenvooronderwjzersendroeg zjn aanvalnooittegen personen,maaralleen
zorg voor alle wetenschappeljke instellingen. tegen de door hen geopperde gevoelens.Na
Hj overleed den zdenD ecember1844,en den hetvaarw elzeggen der staatkundigeloopbaan

3den Augustus1857wjddemen op Hohensyburg bj Dortmund een toren terhoogte van
30 Ned.elaan zjne nagedachtenis.
Georg XrldfFriedricl
n,vrjheervon TGzlcke,
een uitstekend partjhoofd en redenaar in de
Pruissische Kamer en een zoon van den voorgaande. Hj werd geboren den 15den Mei

begafhj zich naarzjn buitenverbljfOstenwaldein Hannover,en overleed te BadOeyn-

hausgn den 3den Junj 1875.
Vlnckeboom s(David),eenverdiensteljk

schilder, geboren te M echelen in 1578,vestigde zich eerst te Antwerpen en vervolgens

te Amsterdam ,waar hj veelroem verwierf

1811 te Busch bj Hagen in hetgraafschap door zjne historiestukken,boerenkermissen,

Markj studeerde te Gottingen en te Berljn bruiloftcn enz-, die zich onderscheiden door
in deregten en waseerstte Berljn,vervol- eene geestige behandeling en een fraaicologens te Miinster ente Minden in regterljke riet.In 1603 schilderdehj een kapitaalstuk:
betrekkingen werkzaam.In 1837 werd hj rEene loterj, voor het Oude Mannehuis te
landraad en verscheen in 1845 a1s afgevaar- Amsterdam gehouden.''M en vindtvanhem op
digde van den adelvan het graafschap Mark het Mauritshuis te 'sGravenhage een landop den provincialen W estfaalschen Landdag. schap, en in het Trippenhuis te Amsterdam :
N0g meermaaktehj zich bekenda1slidvan rHet H0f in den Haag, met prins Maurits
den Pruissischen VereenigdenLanddagin 1847. terJagtuitrjdende''.O0k heeftmen stukken

Steunende op wetteljke beginselen en van van zjne hand in de muséa teDresden,Miindit standpunt het Koninkljk patent van 3 chen, W eenen,Berljn enz.Hj overleed te
Februarj 1842 beoordeelend,trad hj opa1s Amsterdam in 1629.
verdediger derconstitutionéleinstellingennaar
V inckebrink, een verdiensteljk beeldhet voorbeeld der Engelsche en bestreed de houwerenhoutsnjder,waarschjnljk geboren
middeneeuwsche Jonkerpartj.A1slid van de te Spaarndam ,leefde in het midden der 17de
Duitsche Nationale Vergadering echter nam eeuw.Hj is de vervaardiger van de fraaje

hj
plaats aan de resterzjde,onderscheidde preekstoelen in de Nieuwe kerk te Amsterzich door eene antl-revolutionaire houding dam en in dekerk te Bolsward. Zj zjnrjk
en was een der bekwaamste leiders derconversierd metbas-reliéfs,en debalustrade van

stitutionéle,erfkeizerljke partj.In Februarj den trap wordt gevormd door inééngeslin1849 werd hj lid van dePruissischeTweede gerde wjngaardranken.00k heeft men van
Kamer, waar hj even heftig a1s de Demo- hem fra:i snjwerk in ivoor.
cratische linker zjde de staatkunde van het Vinckers. onder dezen n= m vermelden
ministérie bestreed.In dienzelfden geest was Wj;

W NCKERS-VINM .
lïarko Jl
z#:>J T'innkers,een llederlandsch

schrjver,geboren teGron'
lngen 4enlçdenJanuarj 1817,vroegerredacteurderGroninger
Couranten thansprivaabonderwjzertesvinschoten en redacteurdersvinschoterCourant.
Hj leverde sedert1847velebjdragen in tjdschriften en almanakken,- voortsoRjmen
voor de kinderkamer (1850)'',- pvergeetmj-nietjes.Versjesvoorkinderen (1852)1'
,De kermis en wat er op te zien is (1860,
2 stukkenl''
,- pW atmen moeten watmen
ni
e
t
mn
e
t
.
Ve
rtellingenvonrdejeugd(1860)/',
!W einig maaruiteengoedhart(1860)'',rMtln fabelboek (1862,2 stukjes),,,- ps:
kindervriend,tjdschriftvoordejeugd(18611867)// - pvermaak u er meê! (1861)'' rEen verkeerd a-propos,bljspel(1865)'',en sDe man met den blaauwbonten rok of
de bedrieger bedrogen,bljspel(18G5)''.
Jan Weckerlg
nekers, een broeder van
. Vi
den voorgaande en geboren te W inschoten

den 24stenOdober1821.Hjwaseerstleeraar
aan het gymnasium in zjne geboortestad,
daarop van 1842 t0t1854privaat-onderwjzer
in Holland en Friesland en werd in laatstge-
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Pascal (24e druk, 1856),' - Homilétique
(1853;Qdedruk, 1873)'',- La littôrature
française au XJX siède (1849- 1851,3 dln;
2de dtuk, 1857)'' - rLa littérature française au XVIII siècle(1853,2dln)'',- en

DMèlanges(1869)''.

Vlneta of W ineta (stad der svenden)
Nvas volgensde Sage eene versaaarde koopsta;
der W enden op het noordeljk gedeeltevan
heteiland W ollin,zoodatzj zelfsnog in de
5de eeuw als de grootste stad in hetnoorden
van Europa werd beschouwd en eerst in de
12de eeu.v door eeneaardbeving ofdooreene
overstrooming verdween. Afen heeft echter

aldaar geene overbljfselen gevonden, die
voor dewaarschjnljkheid dezeroverlevering
pleiten.

Vingerhoedskruid (DigitalisZ.)is de

naam van een plantengeslacht uitde familie
der Scrophularineën. Het onderscheidt zich
door een s-deeligen, ongeljken kelk, eene
klokvûrm ige bloem kroon met een scheeven,
s-lobbigen zoom , door meeldraden, die op
den bloem bodem zjn ingeplant,metvanelkander afwjkende helmknoppen en door eene

noemdjaarleezaaraan deLatjnscheen b00- z-hokkige, z-kleqpige zaaddoos. De merkgere burgerscholen te Kampen.Behalve een Mvaardigste soort ls hetrood rilgerApdddkrlïd
aantalbjdragen in tjdschriften leverdehj: (D. purpurea ùD.), met een gemiddeld eene
rEene orthographische e-legie of dr.L.A.te Ned. el hoogen stengel, die, zooals de blaW inkels e.spelling en uitspraak der Gothi- deren,meteen grjsachtig viltisbedekt,en
Bche ai,naaraanleiding van haarstrjdtegen hangende,toteeneêényjdigeaarvereenigde,
de gewesteljke uitspraak in zekereverschjn- van binnen aan de onderlip rootl en wit geschpnselen in een paar Ravennatische oor- teekende bloemen. Het komt vooralin bergkonden uitde 6deen 7deeeuw, taalvergelj- achtige streken in de bosschen voor, wordt
kend beschollwd (1864)'',- rHagcheljkheid in de tuinen a1s sieraad gekweekt,maar bevan de spelling volgens de aoeiding of oblec- hoort t0t de half scherpe, balfverdoovende
tiviteit van de resultaten der wetenschappe- gifplanten,terwjlzjnwerkzaam bestanddeel,
ljke(?)aieiding op betstandpunt,vertegen- digltalinegeheeten,eenmerkwaardigeninvloéd
woordigd door de Redadie van 't W oorden- heeft op het hart en het aantal zamentrekboek der Nederlandsche taal(1866)'',- >En- kingrn Van datingewand vermindert.
gelsche spraakkunst (1875)'/
,- pDe onecht- Vlngerzetting noemt men in de muziheid van het Oera-Linda-Bôk, aangetoond kale uitvoeringdeJuisteplaatsingenverplaatuit de wartaal, waarin het Feschreven i
s sing dervingersop hetinstrument.Zj maakt
(1876)'' - en alsvertaler: pW llliam Dw ight een belangrjk dee)uit van hetmuziek-onderW hitney,taalen taalstudie,voorlezingenover wjs, maar wordt voorts door aanhoudende
de gronden derwetenschappeljke taalbeoefe- oefening verkregen.
ning (1875- 1876)''.
Vlnke (Henricus Egbertus), een verdienVindylieië,zie onderRl
taetiè'
.
steljk Nederlandsch godgeleerde,geboren te
V indlcatie,hetzelfdealsRevindieatLe(zie Amsterdam den Qosten Junj 1794,bezocht de
aldajr).
Latjnsche school en hetathenaeum aldaaren
V lnet (AlexandreRodolphe)jeenverdien- begafzich in 1814 naarUtrecht)om erzjne
steltlk Protestantsch godgeleerde,geborenden theolopischestudiënvoorttezetten.Hjverkreeg
17denJunj1797 teOuchy in W aadtland,stu- aan d1e académie den dodoralen graad,werd
deerdeteLausanne,w erdin1817hoogleeraarin achtervolgens predikantteJutyhaas,te A1
kdeFransche taalen letterkunde aan het gym -

m aar en te Utrecht en zag zlch in 1836 in
nasium , in 1835 ook aan de universiteitte laatstgenoemde stad tothoogleeraarin degodBasel, en in 1838 hoogleeraar in de godge- geleerdheid en opvolgervan Heringabenoemd.
leerdheid aan de acadpmie te Lausanne. In Hj aanvaardde zjnebetrekking den 8stepDe-

1840ginghjovert0tdeVrjeKerk,wierorganisatiehj bevorderde.Voortslegdehjin1845
zjn hcogleeraarsambt neder en overleed den
4den Mei1847teClarensbjVevey.Vanzjne
geschriftenvermeldenwj:rMémoireen faveur
de la liberté des cultes(1826)'',--pDiscours

cember van datjaar met eene oratie:>De

germano ghilosopho optimo thellogo''. 00k
bj hetneerleggen van hetrectoraathield hj

t0t tweemaalt0e Latjnsche redevoeringen.
Behalve bjdragen intjdschriften,leerredenen
en toespraken,schreefhj0.a.:rverzameling

suryuelquessuletsreligieux (1835)''
,- rsur en verklaring dergezegden van Jezusbetrefla separation del'ôglise de l'état(1812)'',
fende zjn ljden en sterven t0tvergeving van
pEtudes évangel
iques (zde druk, 1861)'',- zonden en zaligheid (1845)*'
, bekroond door
11Nouvellesétudes(zdedrukj1862)''
,- zBlaise het Ilaagsch Genootschap, - pJ. Heringae
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oLi
peb
ra
exegetica et hermeneutica (1843)'',- eenige gele strepen du raehter en eene wigri Bymbolici Ecclesiae Reformatae Neer- vormige witte vlek aan de twee bpitenparen
landicae(1846)''
,- rHetNieuweTestament der staartpennen. Het wjfle en de Jongen
metophelderendeen toepasseljkeaanmerkingen(1847)''
,- enpTheologiaeChristianaedogmaticae Ecclesiae Reformatae Neerlandicae
compendium (185292 tl1l1)''. FsnkeWaS 1id
der Maatschappj van Nederlandsche letterkunde te Leiden en Van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap,ridder der Ordevan
den Nederlandschen Leeuw ,en overleed den
Q7sten Augustus 1862.

zjn op k0p, nek en rug oljfbruin,op hals
en borst vaal roodkleurig,op het einde van
den rug blaauwachtig en in het algemeen

lichter van kleur dan het mannetle. Deze

vogel bewoonthet grootste gedeelte van ons
werelddeel,leeftvooralvan beukenzaadjm= r

voedtzjneJongen metinsecten.In hetnalaar
komt hj in groote vlugten uit Skandinavië
herwaarts, om in Maart daarheen terug te

V inkeles. onder dezen naamz vermel- keeren.Sommige paren broeden hiertelande;

den wj:
de ejeren zjn groenachtig wit met bruine
Reinir Tszlkeldz,een verdiensteljk graveur stippen en paarse wolkles.
en geboren te Amsterdam in 1741.Hjoefende
Vinland of Wnnland noemden de Noren

zich in het teekenen onder de leiding van een gedeelteder oostkustvanNoord-Amerikaj
Jan Tlsf en maakte in die kunstaanmerke- het hedendaagsche Massaehusetts en Rhode-

ljke vorderingen. Zjne stadsgezigten ver- Island.In 986 nameljk ontdekteBiorneAàrwierven grooten bjval,en in1762 werd hj jnlfson Op een togtuitIlsland teropsporing
medebestuurder der Amsterdamsche teeken- van zjn vader,diemetErikdeAoo#:naar
académle.Voorts begafhj zich naarParjs Groenland getogen was,onderscheidenemalen
en legde zich hier met zooveeljvert00 op land, zonder er echter aan wa1 te stappen.
de graveerkunst, dat hem eene betrekking Maar in 1000 ondernam Lei
f,de zoon van
werd aangeboden aan de académie te Peters- Erik,methetschip van B.jorneen meteene
burg.Hj wees haar echtervan de handen bemanning van 35 koppen een nieuwen togt,
keerde in 1771 terug naar Amsterdam twaar om gemelde gewesten naderte leeren kennen.
hj naar eigen teekeningen een grootaantal Eerst vond hj er een gewekt met naakte
titelprenten en vignetten graveerde.Dataantal rotsen en jsbergen en gafdaaraan den naam
wordt geschat op 2500.O0k vormdehj 0n- van Helluland (Steenland),daarna een ander,
derscheidene leerlingen,van welke M arensen dat htjmetden naam van Markland (W oudHulk devoornaamstezjn,enoverleedin1816. land) bestempelde (Newfoundland en NieuwHermanqs Fïskele.
s,een Nederlandsch dich- Schotland),en eindeljk een derde,waareen
ter,geboren te Amsterdam den zdenN0Vem - Dt
litscher uit de bemanninr wjngaarden en
ber 1790. Hj was ergedurendeeene reeks drui
ven vond,zoodatLeifhleraan den naam
vanJaren 'verkzaa:a op het kantoor van den gafvan Vinland.LeifenzjnemakkersbouwRjksbetaalmeesterenoverleedden18denApril den erwoningen,waarinzj den winterdooragten en zeilden inhetvoorjaarmeteene
1855.Hj leverde:pcausillus(1814)/',- pSar- br
danapalus?treurspel(1836)'',- en pRoman- ladfng timm erhout en druiven weder naar
tische poèzj (1837)''
,terwjlhj dichterljke Groenland. Vanhier deed men na dien tjd
bjdragen deed opnemen in een grootaantal gedurig togten naarVinlandjdata1seen fraai
en boschrpk gewest w ordt voorgesteld,m et
Jaarboekle:en tjdschriften.
Vinken (De) of Vinkachtige vogels een heerljk klimaat,een overvloed van pels(Fringillinae)vormen eenefamilieuitdeorde dragende dieren, ontelbare vissehen in de
der Zangvogels en onderscheiden zich door stroomen en vele walvisschen op de kusten,
een korten ofvrj korten,kegelvormigen en terwjl de daarvöör gelegene eilanden door
puntigen bek,die slechts somtjdseen weinig Skr:lingen (Eskimo'
s) waren bewoond.Dit
isingekeept,door een tameljk korten voet- verkeertusschen Groenland en Vinlandduurde
wortel,van voren met eene rj sehilden be- tot in de 12de eeuw.De eerste bis:chop van
dekt, door het bezit van 10 slagpennen (9 Groenland,Erikgenaamd,trok in 1121dergroote en 1 klaine) en door de vereeniging waarts. Men onuerstelt zelfs, dat een oud
derbuitenteenen aan hunne basis.llle vogels
van deze familieleven van zaden en insecten;
vele van hen broeden in gezelschap en zingen
zeer fraai.T0t de inlandsche leden dezer familie behooren: de mtlsch,de groenling,de

keep, de distelvink of putter, de sjs, de
kneu,het fratertje enz.,en inzonderheid de
eigenljkevink,00k we1schildvink geheeten.

gebouw in de stad Newport op Rhode-lslan;
van de Noren afkomstig is.

Vinne (Van der)isdegeslachtsnaam van

eene Haarlemsche schildersfamilie. Vineent
Zglzel.snan &r Vinne,teekenaarenschilder,
geboren den llden October 1629, was een
leerling van I'rans eJ!d en schilderde portretten,historie-en genrestukken,landschappen en dieren, volbragt eene kunstreis door

Deze heeft de grootte van een musch,maar
breeder vlugt.De schedelen de nek van het Duitschland, Zwitserland en Frankrjk,

volwassen mannetle zjn donkerblaauwgrjs, vervaardigde op laterep leeftjd,schoorsteende zjden van den kop roestrood,de keelen en plafondstukken en fraaje uitbangborden,
borst l'ood, overgaande in witop den buik, en overleed den 26stenAugusttls1702.Zjne
de rug is eerstwjnrood,dan zwart,de vleu- zonen Lanrenn, Jan en Isaak w aren allen
gelsen staart zjn bruinachtlg,- voortsheeft teekenaars, schilders ofgraveurs,en Y neent
het eene witte vlek aan de schouders,eene lllzz d6r F1N:,desgeljks een zjnernakomew itte halve m aan dwars over de vleugels,

lingen en geboren te Haarlem den 3lsten

VINNE-W OLACEXN.
Januarj 1736 schilderde bloemen, vruchten
en beesten, leverde fraaje teekeningen, behoorde t0t de opzigters van Teyler's Muséum
en overleed den 15Gen Januartj1811.
V intschgau noemtmen hetlandaan den
bovenloop der Etsch (Adige)van Meran 0pwaarts,petde stad Glurns.
V lnvlsschen , zie W alvisaaati-qe zoogdéereq.
Vlola L.(viooltje) is de naam van een
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groûtte,in e van een doorgesneden z%; met
de kiem op 7-voudige grootte en in d van
een doorgesneden vruchtbeginselop 3-5Yudige

grootte.- Voortsgroejen in 0nsVaderlan;:
het moerasviooltpl'e (V.palustris), het -6.
96
llîpplt/e (V.hirta),hetbosekl
è oltie(V.gylvatica),hetRivLniaan,
nel
t rioolf
.
7> (#.Riviniana),
het hondsvioolo'e (V.canina),hetlanedbladi.
q
doplt/e(V.lancifolia),hetbleekbloemi
g 1)1*1()'
e
(V.stagnina),hetgrootbladig rioolfj:(V.miplantengeBlacht uit de familie der Violaceën. rabi
lis)enhetdréekle-'
i
g:i:0I(# (#.tricolor)j
Hetomvatkruiden,vaak metniet-ontwikkel- 00k re1wildeP:X:J&geheeten.
Vlolaceën ot
'Violarie- is de naam eener

den Btengel,metverstrooide,enkelvoudigebladeren,okselstandige,langgesteeldebloemenmet
5bloem-bladen,van welke hetonderste,ongepaarde aan de basis van een spoorisvoorzien,
enmeteenedriekleppige,veelzadigezanddgos.
Hetaantalmeel-

draden is vjf,

en van deze
dragen
twee
naast elkander
geplaatste een
Btaaxtvormig
aanhangsel, dat
zich t0t in de
spoor uitstrekt.
De helmdraden

tweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde

derParietalen.Zjomvatkruiden,halfheesters

en heesters met afwisselende, zelden tegenoverstaande, enkelvoudige, gesteelde, > ve
of ingeBne ene9

i
ndenkno? met
deranden ln/n-

'

gernldebladeren,

met vrje,blad-

<t, /

h

h)
'
)h -

h

ï

vormige ofafvallende
steun-

' '-

$

blaadjeaen vol,meestal
(-y : komene
onregelmatige

'

-

f''
,

z,,

bloemen,meestal
één vooréén op
een okselatandigen bloemsteel
geplaatst. De
doorgaans over-

zjn kort, de

helmknoppen
groot en het
helmbind8el is
8terk ontwikkeld.Destamper
bestaat uit een
éénhokkigen
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Vaderland ennaEuropaenln een
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bestaatuit 5 ge-

woonljk ongeljkegescheidene
of aan de basis
zamengegroeide
ofverlengde, in
den knop elkander dakpanvormig bedekkende
bladen. De 5

bloembladen zjn

op den bloem-of
kelkbodem afdenheden gew isselendmetde
kelkbladen ingekweekt. Zjn
w ortelen wortelstok bevatten debrakingw ek- plant, somtllds vrj geljk en langgenageld
kendevioline,en de bladeren dienent0tberei- en somtjds ongeljk, terwtll één er van tot
dingvanviolenstroopenindegarfumerie.Voor een hollen zak of spoor is verlengd. Het
de oudeGriekenwashetviooltlehetzinnebeeld aantalmeeldraden is 54de helmdraden zjn
der Jaarljks ontwakende natnur,alsook der kort, meestal breed en plat en aan de baBis
maagdeljkheid, want de dochter van Atlan zamengegroeid, de helmknoppen Q-hokkig en
werd,toen zj zich voorApollozochttever- d00r het helmbindselvereenigd. Het vruchtschuilen, in een viooltle veranderd. Maar beginselis bovenstandig,zittend,uit3vrucht00kdeBacchantenversierdenthyrsusstavenmet bladengevormd,éénhokkig,mettalrjkeanaviooltjes, en de beelden der huisgoden wer- trope zaadknoppen en 0en enkelvoudigen
den er mede getooid.Eomer%s gewaagtmeer- stamper met een eigenaardigen,kopvormigen
malen van het viooltje en prjst de donkere stempel.De vruchtis eenevliezige,papier-of
kleur der bloemenjen gedurende de midden- lederachtige of houtige, éénhokkige, met3
eeuwen bleefhet viooltjeeene zeergewaar- kleppen openspringende zaaddoos. De zaden

talrtlke verschei-

Hetviooltje(Viola pdoztzft4).

deerde sierplant.W j geven hierbtjin a eene zjn eironf
l ofzamengedrukten hebben eene
afbeeldingvandezeplantinnatuurljkegrootte, korstige Bchaal, die zich we1 eens tot een
in bvan eenhelmknop,waarbjmendesporen vleugel uitbreidt, vléezig kiemwit en eene

der voorste helmknoppen ziet, op 4-voudige regte kiem metbladvormigezaadlobben.Deze
grootte, in c van een stam per op 3-voudige familie telt ongeveer 200 snorten,en Qe hee:-
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terachtigevandezebehoorenvooralinAmerika

te huis, terwjl de kruidachtige, over den snaren, welke in de toonen ,g, ,a en e ge-

gematigden gordel van ons werelddeel ver- stemd worden.Demuziek voor devioolwordt
spreid,zelf: het verre noorden en de hooge doorgaans in den G-sleutel geschreven. De
vioolschaal doorloopt van # af alle chromatibergrn versieren.
V lolet of paarn is eene der kleuren van scheintervallent0taandeviermaalgestreeptee
het spedrum en we1 die, wier stralen het en kan door het aanwenden van Qageolets
terkstyebroken worden.W ; hebben slechts toonen n0g hooger gebragt worden. In het
een kleln M ntal violette kleuren, en men orkest evenwel bepaaltmen zich gewoonljk

verkrjgtze gewoonljk dooreenevermenging t0tveelbeperkteromvanp.Dedeugdeljkheid
van r00d en blu uw.Bj hetverwen bezigt eener viool is gelegen ln zjne helderheid,
men thans voor paars veelal aniline. Men
geeft aan w01 eene duurzame paarse kleur
door Q0 Ned.pond te verwen in eene warme
indigokuip en te laten koken in eene 0p10ssing van 4 Ned. pond aluin, 1 Ned. pond

zuiverheid,kracht en volheid, alsmede in de

Juisteopvolging dertoonenop deviersnaren.

Men kan op de vioolvelerleiklankschakéringen aanbrengen,zoowel doo1*Qageolet-,Eautato-en ponticello-toonen alsdoorhetplaatsen
wjnsteen en 1Ned.pondopgelosttin.Daarop van een demper op de kam ,- voorts door
laat men de stofafkoelen en éôn nacht lig- hetpizzicato,nameljk doorhetin beweging
gen,waarna men zeden volgenden morqen brengen der snaar met den vingerofdoorhet
opspoelt en qedurende 3/4de uurs in Q kll0- col legno,dat is door m iddel van de houten
gram cochenllle laat koken. Om een zeer achterzjde van den strjkstok.Vooralechter
goedkoop paars van blaauwhoutte bereiden, doet men klankschakéringen ontstaan door
bezigt men de pensée-compositie! nameljk de verschillende soorten van streek, w elke
e
ene oplossing van 51/: deel tin ln 36 dee- door de nam en staccato,arpeggio,saltato en
len zoutzuur en 18 deelen zwavelzuur.Voor tremolo w orden onderscheiden, alsm ede door
10 Ned.pon; w01 neemt men daarvan 3/4de dubbelgrepen en akkoorden. In het orkest
Ned. pond, evenzooveel wjnsteen en 1/4de heeft men eene eerste en eene tweede viool,
Ned. pond aluin, laat de w01gedurende een en in sommige stukken van M endelssokny
uur in dat bad kokenj koelt ze afen verwt W agner enz. daarenboven eene derde en
ze in een afkookselvan 3 Ned.pond blaauw- vierde. De violine of viool is zeer 0ud;
hout,terwjlmen zebj 30- 400in devloei- m en bezigde haar reeds in de 12de eeliw ter

stofwerpten dezeaan dekook brengt.Zjde begeleiding van den zang. doch zj had in
&iordt roodachtig Paar: ill een laauwwarm dien tjd slechtstweeofdriesnaren.Devierbad van 2 deelen orseille en 1 deelaluin,snarige vi001van onzen tjd werd eerstingeen deze kleur wordt blaauwachtig paars, voerd in de 16de eeuw. T0t de oudste bewanneermen de zjdedoorkoudwaterhaalt, kende violinesbehooren die van Dufoprugqar
waarin een weinig zoutzuur is opgelost.Om

te Bologna van 1510.T0t 1680 speelde men

zjde met blaauwhout te verwen, gebruikt slechts t0t de dubbelgestreepte a, en eerst

m en eene oplossing van 1 deeltin,6 deelen
zoutzuur en Q deelen salpeterzuur,en welop

later ging men verder. Tot de oude uitstekende vioolspelers behoorden de Italianen Co-

10 deelen zjde 2 deelen.Nadatdezjdein relîi (1653-1713) en Tartini (1692-1770);
de verdunde oplossing gelegen heeft,wringt eerstgenoem de was de stichter van de Romen ze uiten verwtzekoud in eenafkooksel meinsche school,laatstgenoemde van die van
van 3 deelen blaauwhout. Zj wordt lichter Padua. Later schitterden op dat gebied in
van kleur,w anneer men de tin-oplossing m et Italië Tiotti,in Frankrjk Rode,Xrdvfzer en
hetafkookselvan blaauwhoutverm engten ze b
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Katoen verwtm en veelalpaarsm etm eekrap, geëvenaarde hoogte,terwjltevensa1stalenten o0k alkanna wordt weleens aangewend. volle vioolkunstenaars Lafond en Ole WlII

Om het metblaauwhoutte verwen,legtmen
10 Ned.pond katoen gedurende één nacht in

een afkooksel van 21/: Ned.pond sumak,
spreidthet vervolgens uit en brengthetkoud
in 2 Ned.yond eenertin-oplossing,welkeuit
41/: deel t1n,30 deelen zoutzuuren 10 dee1en galpeterzuur bestaat.Na verloop van 1/,
uur wordt de stoferuitgenomen,3 t0t4 uur

nietOnvermeld mogen bljven.
Viollet le D ue (Eugène Emanuël),een

uitstekend Fransch bouwkundige,gebûren te

Parjs den 27sten Januarj 1814en een leerling van den architect Ledèr, bestudeerde
van 1836 tot 1837 in Italië en Sicilië,vooral

teRomeenteTaormina,deoverbljfselender

aloude kunst,bezochtmet hetzelfde doelhet
in een koudafkookselvan3Ned.pondblaauw- zuiden van Frankrjk, inzonderheid Carcashoutgelegd en eindeljk doorkoud waterge- sonne, Sens en Toulouse, en werd in 1840

haald,rurin 1 Ned.pond aluin isopgelost. inspecteur bj de restauratiewerken van de

Viohne ofGool,hetkleinstestrjk-lnstru- Ste Chapelle te Parjs.Voorts werd hj in
datzelfde Jaar belast met de restauratie van
de kerk te Vezelay en in de volgende Jaren
ongetwjfeld het voortrefeljkst instrument, met die van een aantal andere kerken en
dat men bedenken kan, zoowelom zjn wel- van raadhuizen.In 1845 ondernam hj met
ment, zoowel voor orkest als voor Bolo in
gebruik, is in de hand van den kunstenaar

luidenden zanqtoon a1s om zjne volkomene Lassws de restauratie van Notre Dame tePaonderworpenheld aan den wi1 van den be- rjs en destichting van eenenieuwesacristj.
gaafden speler.Zjisvoorzienvanvierdarm- In 1846 zag hj zich benoemd t0tarchitect
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derablj vanSt.Denis,en hjvolbragtvoorts komst en geboren te Amsterdam den 14den
eene reeks van restauratiewerken in verschil- Januarj 1814,studeerde en promoveerdete
lende steden van Frankrjk.Van zjne ge- Leiden in de geneeskunde en oefende zich
schriften noemen wtl:pDictionnaireraisonné tevens met z00 goed gevolg in de muziek,
de l'architecture française du XI- XVI siècle datvelebinnen-en buitenlandschemaatschay(1854-1868,10 d1n)''
,doorhetInstituutt0t pjen van toonkunstjalsmedehetKoninkljk
tweemaal t0e bekroond,- rDictionnairerai- Nederlandsch Instituuthem t0t1id oft0teeresonné du mobilier français de l'
époque carlo- lid benoemden. Te Leiden componeerde hj
vingienne à la renaissance (1854- 1875, 6 voor M usis sacrum eene ouverture en voor
dlnl''1- pLettres sur la Sicile (1860)'',- Sempre Crescendo eene symfonie.Van zjne
%Entretiens sur l'architedure (1858- 1872, compositiën vermelden wjnog3tweestemmige
2dlnl''1- pcitésetruinesaméricaFnes(1862- liederen,doorde Maatachappj vanToonkunst
1863)'',- rchapellesde Notre DamedeParis bekroond, alsm ede een groot aantal andere
(1869)''
, - yHabitations modernes (1874- liederen,voorts eene mis voorvier stem men
1875, 2 dlnl', - mHistoire de l'habitation een psalve regina'',6motetten,eenpRequiem'l
humaine (1875)''1- en pL'artrusse (1877)''. voor drie stemmen enz.Hj overleedden 6den
Hj wordtbeschouwd a1seengrondig kenner Febrparj 1859.
van den spitsboogstjl, en zjne restauratie- V lotti(Giovanni,Battista),eenuitstekend
werken hebben hem grooten roem bezorgd. beoefenaar van het klassieke vioolspel en
Hj iskommandeurvan hetLeyioenvanEer, tevens een beroemd componist,geboren den
1id van onderscheidene académlën en genoot- Q3sten Mei 1753 te Fontanetto ln Piémont,
schappen, hielp in 1870- 1871 a1s ingenieur ontving eerstonderwjs van zjn vaderen op
met den grootsten jkerParjsverdedigen en ll-jarigen leeftjd van den guitarvirtuoos
bewoog zich vervolgens a1s vurig republikein Giovanni. Op aanbeveling van den praelaat
I'
ranceseo Aoac, die den knaap twee Jaar
opVsl
ta
atkundiggebied.
oloncel(kleine basviool),o0k eelloge- daarna op een kerkeljk feestte Strambino
hoorde spel
heeten,is een strjk-instrument voorbasen d
en?zorgdede markies Voqhera,
wordt gebrulkt in het orkest,in hetstrjk- athj onderwjsontvingbjP%gnanlte%urjn.
kw artet en 00k a1s solo-instrument.H etheeft In 1780 ondernam Viottizjneeerstekunstreis,
den vorm eener viool, maaris veelgrooter, bezocht Duitsehland,Rusland,Polen,Frankhoewelaanmerkeljk kleiner dan de contra- rjk en Engeland en wekte overal groote
bas, en wordt bj het bespelen tusschen de geestdrift door zjn uitstekend vioolspel.Te
knieën geplaatst. Hare vier darmsnaren,van Parjs ontving hj van M aria dl/oileffl eene
welke de 2 zwaarste metzilverdraad omwik- benoeming t0t accolnpagnateur de la reine
keld zjn,ontvangenbj hetstemmen dezelfde met een jaargeld van 6000 francs,maarzjn
toonen als de viola dibraccio,nameljk C, prikkelbaar gestel was weinig geschikt voor
G ,d,a en houden hetmiddentusschen laatst- de onvermjdeljke vormen van hetHo:even.
genoemde en de contrabas, een octaaf lager Eene schouwburgonderneming, waaraan hj
stemm ende dan de eerste en een octaafh00- zich te Parjswaagde,beroofde hem in 1792
ger dan de laatste. De violoncel heeft een Van zjn vermogen,zoodathj weder detoeheerljken,krachtigen tonn en haaromvang vlugt m oest nemen t0t de viool.Hetgelukte
strekt zich uitvan O over4 octaven.Volgens hem niet,de voormalige gunstvan hetgrillig
hetalgemeen gevoelen wasTardien,een gees- publiek te herkrjgen,zoodathj,na korten
teljke, die in de voorgaande eeuw te Tara- tjd het orkestvan den prins Conti te hebben
scon leefde,de uitvinderdervioloncel,en tot bestuurd,naar Londen vertrok,waar hj met
de groote meesters op ditinstrum ent behoor- Haydn concerten gaf.Daar hj onder verdenden 0.a.Romberg, Kraft,KnoopjBohreren king vielvan staatkundige bemoejingen,verSerraI-s@
liet hj eerlang Engelands hoofdstad en begaf
V ionville,een dorp inhetDuitscheRjks- zic'
h in 1795 naar Schenfeld bj Hamburg,
land Elzas-Lotharingen,ten westenvanM etz, alwaar hj ten huize van een zjner vrienden
telt slechts 440 inwoners, maar is vermaard zich uitsluitend met compositie bezig hield.
gewordfm door den aldaar op den 16den Nadat vervolgens zjne onschuld gebleken
Augustus 1870 geleverden bloedigen veldslag, was,keerde hj naarLonden terug en zocht
0ok die van Mars laTourgeheeten,tusschen er zjn onderhoud als wjnkooper.ln 1818
de Fransche en Duitsche troepen.Dââr ston- echt
er vertrok hj 0y nieuw naar Parjsen
den 66000 Duitschers tegenover140000 Fran- belastte zich aldaar ln 1819 methetbestuur
schen. Hoewel de slag onbeslistbleef,deed der groote opera.Nadathj vruchteloozep0Bazaine de Fransche troepen den volgenden
dag terugtrekken tot onder de wallen van
Metz.In genoemden slag washetverliesaan
dooden, gew onden en gevangenen aan de

gingen had aangewend, om deze te doen

15079 man, zoodatdoor eene opoFering van
omstreeks 33000 menschen nagenoeg niets

en 29 concerten voor viool, die zich door

bloejen, ging hj met een Jaargeld van
6000 francs nogmaals naar Londen en overleedaldaar den lodenMaart1824.Hjschreef
Franscbe zjde 879 oëcieren en 16128 man behalve eenigesonaten onderscheidene strjken aan de Duitsche zjde 711 oëcieren en kwartetten en eene groote menigte duetten
ongemeene frischheid, eene oorspronkeljke
vinding en een edelenstjlonderscheiden.O0k
V lotta,een geneesheer en tevenseen uit- heefthjvoortreFeljkeleerlingen gevormd.

verkregen werd.

stekend toonkunstenaar van Italiaansche af-

Virchow (Rudolf),een beroemd ontlecd-
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en geneeskundige,geboren den 13den October verrjzen op hetTempelhoferFeldte Berljn.
1821 te Schivelbein in Pommeren,studeerde Daaromtrent.gaf hj versl
ajen in pDer erste
op hetFriedrich-W ilhelms-lnstituutteBerljn Sanitëtyzug desBerlinerHulfsvereins(1870)''
in de geneeskunde, werd tweede-geneesheer en pueber Lazarethe und Baracken (1871)''.
en in 1846 proseetoraan deCharitéenstichtte Laterwerdhj 1idvanhetbestuurderVictoriamet Rdnhardthet nArchiv fiir pathologische Nationale-invalidenstichting en van dat der
Anatomie und fiirklinische Afedicin'',na het Kei
zer-W ilhelm-stichtinq.Ook gafhjraad bj

overljden van ztjn mederedacteur door hem hetbouwen van hetnleuw stedeljk ziekenalleen voortgezet.Tevenshield hj voorlezin- huis, van het krankzinniqengestichten van
gen over pathologische anatomie, vestigde het baraklazareth te Moablten wasin onderzich in 1847 aan deuniversiteita1sprivaat- scheidenecommissiënoploleljkewjzewerk-

docent en wcrd in 1848 door deregérlngnaar zaam.0p de vergaderillg van natuurkundigen
Opper-silézië gezonden, om er den honger- te Innsbruck (1869) werd hj de stichter,
typhuswaartenemen.Hj gafdaarvanverslag later de voorzitter van het Dllitsch anthropoin pMittheillungen iibcr den oberschlesischen logisch genootschap, bestuurde daarenboven

Typhus (1868)''en zond in 1848 en 1849met sedert 1869 hetanthropologisch yenootschap
Leubuselter het weekblad: pDie medicinische te Berljn en deed zelfonderscheldenemerkReform''in hetlicht.00k nam hj jverigdeel waardigenasporingen,0.a.overpaalwoningen
aan de staatkundige bewegingen van die da- in Pommerenenelders.MetQuatrefagesvoerde
gen, zoodathj in 1849 zjn ontslag ontving. hj strjd over de afbtamming van hetPruisln zjne Einheitsbestrebungen in der wissen- sische volk en deeâ bj deschoolkinderen een
schaftlichen Medicin (1849)// gaf hj reken- onderzoek instellen naar de verspreiding van
schap van zjne gevoelensomtrentdebeoefe- het blonde en bruine ras, hetwelk t0t bening der geneeskunde,en nadathj in 1849 slissende uitkomsten leidde.In 1873 werd hj
het hoogleeraarsambt in de pathologische

lid der Académie en 1as in die betrekl
ting:

anatomieteW iirzburqhadaanvaard,behoorde rUeber einige Merkmale niedererMenschenhtj eerlang tot de ultstekendste mannen der rassen am Schâdel (1875)''en rBeitrëge zur
physischen Anthropologie der Deutschen:mit
W iirzburger school. In 1856 keerde hj a1s

hoogleeraarterug naar de universiteitte Ber- besonderer BeriickBichtigung der Fnesen

1jn en deed erhetpathologisch instituutver- (1876)''.Daarenboven zochtht
Jdekennisder
rjzen a1seenemodél-inrigtingvoorzelfstandig natuur zooveelmogeljk te verspreiden onder
onderzoek. Voorts legde hj de grondlagen de geringere standen en nam levendig deel
va'
n de cellulairpathologie,en werd door tal- aan geneeskundige congressen, 0.a.in 1879

rjkenasporingen en ontdekkingen dehervor- aan dat te Amsterqam, waar hj de opmer der anatomische pathologie.De leer van

delvinqen van Sel
tliemann besprak.Van zjne

de ontstekingen,vandeziekeltjkegezwellen, geschrlften vermelden wj voortsn0g:pcelluvan de embolie en metastase,van de tuber- larpathologie (4de druk, 1871)'', het eerste
culose, van de pyaemie en leukaemie,van deel vûrmend van zjne pvorleslngen iiber
de diphtheritis enz. is door bem herzien Pathologie'' waarvan D ie krankhaften Geen verbeterd, en hebben ook latere onder- schwiilste (1863- 1867) het 2de tot 4de deel
zoekers zjne voorstellingen gewjzigd en de uitmaken,- voort: (met anderen): ollandverschjnselen uitandereoogpunten beschouwd, buch der speeiellen Patholpgie und Therapie
toch bouwden zj meestal op de door hem (1854- 1862, 3 d1n)', - pGesammelte Abgelegde grondslagen. Maar niet alleen op de handlungen zur wissenschaftlichen Medicin
pathologie, 0ok op de geheele geneeskunde (18654 2de druk, 1862)''' - rVier Reden
heeft Vircl*ow een verbazenden invloed ge- iiber Leben und Kranksein (1862),
?- rselttioefend,terwjlhj zich tevenshoogstverdien- onsstechnik (1876)'', ruber d1e nationale
steljk heeftgemaaktdoorzjn onderwjs,daar Entwickelung und Bedeutuns der Naturwisaan de m eeste Duitsche universiteiten voor- senschaften (1865)'' - rDle Aufgabe der
malige assiBtentenvan Virehow a1shoogleeraren

Naturwissenschaften in den neuen nationalen

werkzaam zjn.Tegeljkertjd ontwikkeldehj Leben Deutschlands (18:1)'',--Q
oDieFreiheit
eene nngemeene w erkzaamheid op hetgebied der '
W issenscbaftim modernen %'taat(1877),',
derpolitiek.Sedert1859 washj lid van den - sDie Erziehung des W eibes fiir seinen
!
emeenteraad van Berljn, behoorde t0t de Berut'(1865)'9,- mGedâchtnisredeaufJohann
pverigste leden van hetNationalverein en zag Mi
iller(1858)'',- pAufSchönlein (1865):'
.zich in 1862 benoemd t0t 1id van hetPruis- en oGöthe.als Naturforscher (1861)*'.
sische Huis van Afgevaardigden. Hier werd
Virgilius (Publius),00k Verqiliusgeheehj de stichteren leiderderFortschrittspartei. ten, met den geslachtsnaam M arot een beHj voert ergedurig hetwoord en schittert roemd Romeinsch dichter,geboren den 15den
er niet zoo zeer donr groote redenaarsgaven October 70 vôör Chr. te Andesbj Mantua,
als door kennis van zaken,door bondigheid ontving zjne eerste opleiding te Cremona,
van stjlen scherpheid van oordeel.Hetalge. studeerde vervolgens te Milaan, te Napels,
m cen bekende woord rKulturkampf''is van
hem afkomstig. Gedurende de oorlogen van

waar P artkenius hem onderw ees in de Grieksche taal en letterkunde, t!n sedert 47 te

1866 en van 1870- 1871 was hj lid van het Rome, waar hj t0t de leerlingen van den
bestuurderBerljnschecommissievan bjstand Epicurist Syron behoorde.In 45 keerde hj
voor hetleger,organiseerde de geneeskundige naar Andes terug en wjddeerzich aan het
hulp voor gewonden en dee;hetbaraklazareth beheer zjner goederen en aan t
l()studie dqr
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dld1:
Grieksc.
he dichters.ln hetjaar42 begon hj land werden er geleverd doorD.enN.A'
zjne sEclogae''te dichten. De landverdee- (1636 en 1664)jBnrmannus (1746j4 dln),
ling,door Odavlanus ter gunstederVeteranen Rnaeus (1817,o
. dln)gn Peerlkamp (1843,2
verordend, verdreefhem in hetjaar40van dln).Voortsheeftmen lnsehierallebeschaafde
zjne goederen, doch deze kwamen na de talen overzettingen van de dichtwerken van
verzoening van OetavianwsmetAntoniusw eder Virgilins,en daaronder velemetfraaje plain zjn bezit. Door Asinius Tp!!ïo, den be- ten en vignetten versierd. Eene klassieke
stuurder van Gallia Transpadana, werd hj vertaling van al de gedichten van F1./Iil.
:
aanbevolen aan M aeeenas, met wien hj te- is de Duitsche van Vosz(zdedruk,1821,3
geljkmetHoratiusopvriendschappeljkenvoet dlnlj voortshebbenwjinhetNederlandsch:
verkeerde5maar om redenen van gezondheid
P. Virqilius Maroos wercken (1646)'' van
hield hj meestal te Napels zjn verbljfen Vondel ln proza, - P. Virgilius Maroos
dichtte er(37-30)de pGeorgica''en vervol- Herderskouten en Landgedichten, mitsgaders
gens de rAeneis''. om hieraan de laatste be- de XlI boeken van Aeneas (1703)'' van
schavendehand te leggen,volbragthj in 19 L.Doneker,- rDetwaalfboekenvanAeneas
eene reis naar Griekenland,maar ontmoette (1583 en l
ater)van Tan Glï.
vfdle,- pprpeve
te AtheneA%'n.
%tn.
%,metwien hj den terug- eener nieuwe overzetting van den Eneas
togt aanvaardde naar Italië, doch overleed (1804- 1806,4 stukkenl''doorP.rJa W inter
onder weg den 22sten Septemberva'
n laatstge- en pDeAeneasvan Virgilius(1809- 1813,5
noemdjaarteBrundusium.Volgells zjnebe- stukkenl'' door W . C.Wrilk-ll, weduwe
geerte werd hj in de nabjheid van Napels 0.van S/rdck.00k is van de rAeneïs' meeraan den weg naar Puteoliter aarde besteld? malen eene travestiegeschreven,bjv.in het
en o0k thansn0g wordterzjngrafgewezen Nederlandsch doorIhokenbroeh.
aan den ingang der grot van Posilipo. Als
V irgilius de Toovenaar is de door
mensch onderscheiddehjzich dooreenvreed- middeneeuwsche sagen opgesierde iguur van
zaam en kinderljk gemoed, en een zedeljke den dichter der Oudheid.Eenigeraadselachtige
ernst ligt over zjne gedichten uitgebreid. plaatsen in zjne gedichten gaven reeds vroeg
Vooralslaagdehj in hetdichten van idyllen. aanleiding t0thet qevoelen,datdaarin eene
Hj i: geen verheven dichterljk genie,maar geheimzinnigewjsheldwasopgesloten.Christeeen man van groote gaven, die zich door ljke schrjverszelfswezen op hetbegin van
ingespannen studie ontwikkeld heeft,zoodat de vierde der pEclogae''en hielden hetvoor
zjne voortbrengselen zich meerondersch:iden eene voorspelling omtrent de komst van den
door zorgvuldigheid van bewerking, correct- Messi
as,zoodat VirqLliu metde Sibïlle en
heiden sierljkheid vantaalen versbouw,dan de Profeten des Ouden Testaments lngang
door scheppende krachten hnoge vlugt.Daar- vond in de liturgie der R.Katholieke Kerk.
enboven ontbreekt het hem ten eenemale aan Daarmede stonden de psortes Virgilianae''in
oorspronkeljkheid.ZjnerEclogae''
,eentiental verband,nameljk men beschouwde versregels
bucolischegedichten,zjn getrouwe navolgin. van ViryilIns,in den blinde door eene naald
gen der gedichten van Tltel
kritws) - zjne of een stilet aangewezen, a18 eene soort van
XGeorgica'') een leerdicht in 4 boeken,Over godsqraak.Voorts werden de lotgevallen van
landbouw ,booml
tweekerj,vee-en bjenteelt, dendlchtermetbetrekking t0tdeplaatsenvan

onderEcheiden zich alleen doorsierljkheid vg'
n
taalen een welluidendenversbouw ,- enzjne
rAeneïs'',een hyldendichtin 12boeken,naar
men meent nas dichters dood door zjre

vrienden Variu en T'
acca voltooid, is eene
Eaauwe afspiegeling der heldenzangen van
R omerMs.Voorts w ordthem nog een veertiental kleinere gedichten toegeschreven, en van

zjne geboorte, zjn verbljf en zjn dood,

vereenlgd tot eene sage,die sedert den aanvang der 16de eeuw in het Fransehe volks-

boek: pFaictz marueilleux de Virgile (laatsfe
druk, 1857)'/algemeen werd verspreid.Daarin

wordt Virgiliu8 voorgesteld als een duivelskul-stenaar, die inzonderheid tot heil Van

RomeofNapelszjnebovennatuurljkekrachten
zt
jne prozawerken is alleen zjne briefwisse- aanwendde.De rjke litteratuuroverditonderling met A ugn tu bewaard gebleven.Reeds werp is behandeld door Keller in zjneuitgave
in ouden tjd werden bewerkingen geleverd van den rRoman deBseptsages (1836)'.
Virginia, een van de Staten der Noordvan en commentarcn (scholia) geschreven op

de gedichten van Vir-qilius, en m en beseft, Amerikaansehe Unie, grenst in het oosten
hoe hoog hetaanzien van dezen dichter was aan de Atlantische Zee, in het zuiden aan
in de middeneeuwen,wanneer men opmerkt, Noord-carolina en Tenessee, ill het westen
dat Dante in zjne rDivina Commedia''hem aan Kentucky en W est-virginia en in het
tot leidsman kiestin de onderw ereld terwp
--1 noorden aan M aryland, en heeft eene uitgeTasso en Camoëns hetvoorbeeld van V'
lrgililu breidheid van bjna 1804 D geogr.mjl.Vo1zochten ua te volgen.Reeds in 1180 werd de gens de gesteldheid zjner oppervlakte kan
rAeneïs'' door H'
einriek rO1 Veldeke in het m en hetland verdeelen in 4 gewesten nameDuitsch overgebragt. T0t de merkwaardigste ljk: in het tusschen den Oceaan en Chesauitgaven dergedichten van Yir-qiliusbehooren, peakbaai gelegene lage schiereiland (East

behalve de rEditio princeps (1469)'', die van Shore),- in het lage,onder de heerschappj
Heyne (1803, 4 d1n)'', - die van Wajner van ebbe en vloedgelegenkustgebied,hetw elk
(1830- 1841, 5 d1n)'', - die van Forb%ger zich langs de zee ter breedte van 150 Ned.
(4dedruk,1872- 187593 dln),- endievan mjluitstrekt,- in hetHeuvelgewest(Pi:dRibbeek (1859- 1868,5dln)jeninonsVader- montRegion),tusschenhetkuakebied en den

Q56

VIRGINIA.

Bl
ue Ridge (Blaanwe Bergrug), - en de meer gewigtiserdehandel,daar de uitvoerin
Great Valley, ttlsschen den Blue Ridge en 1876 eenewaardehadvan271,/:millioengulden
hetAlleghany-gebergte.Deze bergstreken van
Virginia onderscheiden zichdooreeneprachtige
natuur, door bevallige dalen en Kelig begroeide bergen. Men vindt er merkwaardige
druipsteengrotten, van welke W eyers Cave

(vooralintabak)endeinvoereenevan600000
gulden.Virginia wasin datJaarin hetbezit
van 1038 koopvaardjschepen,en de lengte
der spoorwegen bedroeg 2635 Ned.mjl.Een
kanaal loopt door hetDismalSwamp,maar

de grootste is,en van den OtterPeak (1618 een ander kanaal, bestemd om den AtlantiNed.elh00g)heeftmen ereen verrnkkeljk schen Oceaan met de Ohio te verbinden,is
uitzigt. Tevens ontbreekt het çr niet aan n0g niet geheel gereed.De blanke bevolking
koude en warme bronnen.DePotomacvormt is er meerendeels van Anglo-Amerikaansche
er de grens naar de zjde van Maryland,en afkomst,en de inwonersvan Virginia roemen
hare belangrjke zjrivier, de Shenandoah, zelfs op hun zuiver Engelsch bloed.Vele be-

stroomt doorde GreatVallel.De Rappahan- roemde staatslieden der Unie zjn in Virnock,de Yol'
k en de Jamesrlvierstorten zic,
h gi
nia geboren? zooals Washéngton,Jd#àrq
:/l,
uit in de Chesapeakbaai en Zgn
@@ Over aan- Monroe, Mad%son, Tyler en Harrison. Een
merkeljke afstanden voor groote scbepen be- klein gedeelte deringezetenenisvanlerschen,
vaarbaar. De rivieren, welke in het zuid- Schotschen, Duitschen of Franschen stam.

westeljk gedeeltevan den Staatontspringen, Metbetrekking t0tdegeloofsbelçdenishebben
stroomen naar de Tenessee. De kust is er
vlak en van goede havensverstoken;debeste
is die van Norfolk aan den mond der Jamesrivier,boven dereedevan Hampton(Hampton
Roads).Het klim aat is er zeer verschillend;
in hetkustgewest is hetonderscheid tusschen
zomer en winter niet z00 groot als in de
bergstreek.In deze laatste echter isde lucht-

de Methodisten )Baptisten en Presbyterianen
er de meerderheid. T0t de inrigtingen Van
hooger ondcrwjs behooren er 8 collèges of
universiteiten,onder welke zich de university

ofVirginia te Charlottesville(in 1819 gesticht
en rjk begiftigd) en hetW illiam and Mary
College te W illiamsburg (in 1692 verrezen)
bevinden,- voorts 5 godgeleerdeseminaria,

gesteldheid gezond, terwjlaan de lagekust 3 regtsgeleerde,2 geneeskundige en 6 wetenvan Augustust0tOctoberboosaardigekoortsen, schappeljke scholen,benevenseenemilitaire
vooral galkoortsen, heerschen. Aan de kust acade'mie teLexington.Hetvolksonderwjsis
bedraagt de gemiddelde Jaarljkschewarmte- er in 1870 geregeld, maar laat n0g veelte
graad 16,50C.en in hetmidden van denStaat wensehen over.In 1874 waren er3396scholen
13,30.Da
'âr vallen jaarljks1258 Ned.streep met3757onderwjzersenbjna161000school-

regen, en hier 119. Slechts zelden klimtde pligtige kinderen,vanwelkegemiddeldslechts
w armte er hooger dan t0t380,m aarzelfsaan 91000 de schoolbezochten.Totde inrigtingen
de kustdaaltzj weleenst0t- 90,ofschoonde van weldadigheid, door den Staat onderhourivieren zelden digtvriezen.Degesteldheidvan den,behooren 3 krankzinnigengesticbten,een
den bodem is er zeer verschillend. De grond blinden-instituut en een gesticht voor dooflangsdekust is in hetalqemeen zandig en stommen. D e eerste grondwet van Virginia

schraal,gedeelteljk moerasslg en gedeelteljk daqteekentvan 1776, werd laterin republimetpjnboomwouden bedekt.DegrooteDismal kelnschen geest gewjzigd en bleeftot 1851
Swamp ligt gedeelteljk in hetkustgewestvan van kracht, in welk Jaar eene nieuwe grondVirginia.In de heuvelstreek bestaat de grond wet door het volk aangcnomen w erd. Den
uit vruchtbaren leem en klei,terwjlmen in 17den April1861 voegde Virginia zich bj de
de zuidwesteljke deelen een hoogst dank- Vereenigde Staten,waarnaW est-virginia zich

baren,kalkhoudendenbodem aantreft.Hickory- van dezen Staat afscheidde. Toen de magt
boolnen,essche-,eiken-,kastanje-,beuke-en der Geconfedereerden vernietigd was en de
ahornboomen en verschillende soorten van strjd tusschen de Conservatieven en Vrjzintonder
naaldboomen groet/en ertoteeneaanzienljke nigen bleefaanhouden,werd deze Staa'
hoogte en leveren uitmuntend timmerhout. de heerschappj gesteld van een militairbe-

W ild - o0k beeren,jaguarsen wolven - stuur.Eerst den 26sten Januarj 1870 werd
is er in overvloed,terwjlde ratelslang er hj wederin de Cnie opgenomen en we1met
niet ontbreekt. Het land bevat voorts een
grooten rjkdom van metalen, m ergel, gips

eene herziene grondwet van 1869,volgens

geringe hoeveelheid. In 1870 bedroeg er de
bevolking 1225000 zielen,onder welke zich

den hadden gew oond. D e w etgevende magt
bestaater uiteen Senaat van 43 en eenHuis
van Vertegenw oordigers van 138 lqdenjdie

w elke alle zl-larige burgers zonder onder-

verkrjgterjzer,steen- scheid van kleur het stemregt zouden hebkolen en zout,doch nogaltp
-d in betrekkeljk ben,zoodra zj er een Jaar en drie maanen m arm er, en m en

229 Indianenen ruim 1/:millioen Kleurlingen

bevonden. De voornaamste bronnen van be- Jaarljlts gekozen worden.De 5 regtersvan
staan zjn erlandbouw en veeteelt.Men ver- hethooggeregtshof,dieder16kantongeregtenen
bouwtervooraltabak,maïs,tarwe en rjst, de stads-ofgraafschapsregtersw orden er door

en in het zuideljk gedeelte 0ok katoen.In het W etgevend Ligchaam voor den tjd van
1874 had men erruim 189000 paarden,29000 12, 8 en 3Jaren benoemd.Defnanciën bemuildieren,640000 runderen,753000 zwjnen vinden er zich ten gevolge van den burgeren 367000 schapen.Defabrieknjverheidiser oorlog in een ongunstigen toestand, zoodat

behalvedie,welkebetrekkinj heeftoptabak, de rente der staatsschuld ten bedrage van 73
meelen jzer,van zeerwelnig belang.Van millioengulden eronregelmatig betaaldwordt.
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De Stnat is verdeeld in 99 graafschappen en Caeploin zjneigen legerdoorverrader:werd
zenltQsenatorenen 9vertegenwoordigersnaar vermoord.
het Congrés.De hoofdstad is Richmond.
V irtuoos noemtmen dengenejdie in de
Virginia wer; het eerst bezocht door * - door hem beoefende kunst eene ongemeene
lldficg'z Cabotin 1497.In 1584 stapteRaleigln vaardi
qlleid verkregen heeft. Men geeft dien
0y het eiland Wocokom aan land en begaf naam lnzonderheid aan toonkunstenaars,die

zlch vandaar naar den vasten wal,dien hj met gemak al de technischemoejeljkheden
tereerevan demaagdeljkekoninginEllsabetk van hun instrument weten te overwinnen.
metden naam van Virqinia bestempelde.Hj Virues (Christovalde),een vsrdiengteljk
ontving het land in elgendom als een leen Spaansch dichter,gewoonljk QapItano T'
rïrle:
van de Engelsehe Kroon.In 1607 werd er
de eerste kolonie teJamestown aan deJamesrivier onder
kapitein John A ffA gesticht,
*@
mM r ZP
bleef slechts korten tjd bestaan.
Latere pogingen van kiekard Greenvitle,om

geheeten en geboren te Valencia in 1550,

JaeobI (1618) keerde dit gewest terug t0t

Obras tragicas y liricas (1609)''tevinden,
zjnhoogstavontuurljk vanvindingensmake-

trad reeds vrocg in krjgsdienst, streed in
den slag bj Lepanto,diende daarop in het

land van Milaan en in Vlaanderen en overleed a1s kapitein in 1619. ZP
**n eP0B: El
er volkplantingen tedoen verrjzen,misluk- Monserrate'' behoort wegens eenige uitmunten desgeljks,en eerstlordDelawareslaagde tendeepisoden envooralwegensdensierljken
in dat voornemen. Ten gevolgevan de ver- versbouw n0g altjd t0t de beste Spaansche
oordeeling en teregtstelling van Ralelylbonder heldendichten.Zjnevjftreurspelen,in zjne
de Kroon, en deze wees het t0e aan de
London- and Plymouth-company. Het werd
vervolgens verdeeld in Noo1
'd- en Zuid-virginia,doch ditlaatste rukte zich l0s in 1630
en vorm de onderden naam van Carolina eene

l00s van bewerking, maar met het 00g op
de geschiedenisderSpaansche letterkundeniet
van belang ontbloot.
Visch-yrepd,zieonder Adelaar.

zelfstakdige kolonie.Bjdenaanvang vanden
Vischdlefle (Sterna hirundo L.j is de
strjd tegen het moederland (1773) plaatste naam van een vogel, die t0t de familie der

Virginia zich aan het hoofd van den opstand. Meeuwen en t0tdegroejderSternenofZeeHetsteldein 1776 ztlneeerstegrondwetvast zwaluwen behoort.Htllswitvan kleurmet
en onderschreefdenQsstenJunj1788deC0n- zwarten schedelen nek!de rug,vleugels en
Btitutie derVereenigdeStaten.In 1789scheidde staartpennen zjn aschkleurig en de bek en
zich Kentucky van Virginia af, zoodat dit pooten rood.De vischdiefjes verschjnen in

laatste zjn tegenwoordigenomvangverkreey. onsVaderland in hetbeginvan Meienbljven
Ten gevolge van hetbesluit,zich bj deZul- t0t in September.Zj broeden in deduinen
deljke Staten te voegen,splitste zich het en aan de monden der rivieren,alsmede in
land in 1872 in Oost- en in Mrest-virginia, de weilanden, in uithollingen in den grond,
en dit laatstewerd den 3lsten December 1872 en de ejeren,ten getal
evannietmeerdan

a1safzonderljkeStaatindeUnieopgenomen. 3, zjn rosachtig w1t met graauwe en roodHeteerstedaarentegen,heteigenljkeVirginia, bruine vlekken.Men vindt deze vogelsin gebleef zich het langst verzetten tegen de af- heel
Eur
opa,
eenes
ierl
jke eo1
n1 zj onderscheiden zich door
schaëng derslavernj.
gemakkeljkevlugt.
Virginia City , eene stad in hetwesteVischer.Onderdezennaam vermeldenwj:
Een beroemd geslacht van bronsgieters te
1jk gedeelte van den Noord-Amerikaanscheu
Staat Nevada, telt ruim 10000 inw oners en Ni
irnberg,datin de 15deen lGdeeeuw leefde
heeftin haren omtrek belangrjkezilvermjnen en in driegeslac.
hten op hetgebied derbronsen goudmjnen.ZjwerdinOctober1875door gieterj veelvoortreFelgks hceft voortgebragt.
een vreeseljken brand geteisterd.- Eene Van zjneledenvermelden wj:Herman FïdcAdr
andere Btad van dien naam is de hoofdstad de Osdere.Deze kwam in 1453a1ssm idsgezel
van het Amerikaansche terratorium Montana. in Niirnberg en verwierfer het meesterschap.

Zj ligtaan deAlderCreek en aandeJeFer- Hj gootgroote bronzen voorwerpen,vooral

B0n Fork, telt om streeks 7000 inwonerB en dekplaten voor grafsteden.Men kentvanhem :
heeft desgeljks goudgraverjen in harenabj- dedoopfont(van 1457)in deparochiekerk te
heid.
W ittenberg, dekplaten voor de graven van
V irginische Eilanden (De)vormeneene George J,bisschop van Bamberg,van ondergroep in W est-lndië,ten oostenvan Portorico scheidene domheeren van Bamberg en van

op 18ON.B.en behooren t0tdeAntillen(zie bisschop Megml
tnd van W iirzburg (in de
aldalr).
vorsteljkekapelin den d0m teMelszen),en,
V lriathus of Virlatns, een herder uit mede hier ter plaatse, het praalgraf van
Lusitanië, werd in 148 vôsr Chr. de aan- Frederikd6 Sfrfelrd,keurvorstvanSaksen.
voerder zjner landgenooten in den porlog Hj overleed te Niirnberg in 1487.- Pettegen deRomeinen,aanwiehj btIherhaling Fidc/ler de Ol&rd, een zoon van den voor-

de nederlaag toebragt,zoodatzj in 141den gaandeen geboren teNiirnbergomstreekshet
vrede Bloten, waarbj de onafhankeljkheid jaar 1455.Hj werdmeesterln 1489en aander Lusitaniërswerd erkend.Dievrede echter vaardde de gieterj van zjn vader.Ztjnetalwerd in 140 door de Romeinen verbroken, rjkekunstgewrochtenzjnovergeheelDuitsch-

en de oorlog nam een einde methetafschuwe- land verspreid, maar niet ten volle bekend,
ljk feit, dat FirîcfFzv: door de laaghartige Hjwerktezamen metdenbeeldhouwerAdam

bemoejingen vanden consulQuintun&r@;I14 TrJF/,zoodat deze laatste demodellen verXIV.
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vaardigde voorhet gietwerk.Voortshad hj Megmund in den d0m te Merseburg, enz.
Fréedria Theodor FizcAer(sedert1877von
5 zpnen, die allen t0t kunstenaars werden
ineher),een uitstekendbeoeienaarderschoonopgeleid, zoodat zj na het overljden van V'
Kraftvreemdehulpkondenmissen.Menkent heidsleeryt0tde schoolvan H e.qelbehoorend.
van dezen Viseher: het standbeeld van Otto Hj werd geboren den 3osten Junj 1807 te
JF van A '
eu eàerç
n de kerk te Römhild . i
deprM lgraven van onderscheidenebisschoppen

Ludwigsburs, studeerde te Stuttgart, Blaubeuren en Tubingen in degodeleerdheid?werd
en domheeren indend0m teBamberg,vjfdek- in 1830 vicaris te Horrheim bj Vaihlngen,
platen voor graven in de vorstelpke kapél was van 1833 t0t 1836 repetitorteTiibingenj
te Meiszen,andere in den d0m te Breslau en vestigde erzich a1sprivaatdocent en werd er
in dien teKrakau,hetgrootsche,rjkepraal- in 1837 buitengewoon en in 1844 gewoon
grafvan aartsbisschop Ernst in den dom te hoogleeraar. Toen echter zjne vrjzinnige
Magdeburg, dat van graafSerman TIII rfsl intreê-oratie in het lichtverscheen,werd hj
Henneber.f en van zjne gemali
n in de kerk door den minister Sehlayervoorden tjd van

te Hechlngen.Zjn meesterstuk is hetver- twee Jaren geschorst. ln het voorjaar van
maarde praalgraf van den Heiligen Sebaldns 1818 werd hj afgevaardigd naardeNationale
in den Sebalduskerk te Niirnberg naar een Vergadering,behoorde ert0tdelinkerzjde,
later gewjzigd ontwerp van Yraft en door volgde het Rompparlementnaar Stuttgart en
Véseher methulp zjnerzonen in 1516- 1519 vertrok in 1855 a1s leeraar naar het polyvervaardigd. Later leverde hj standbeelden tcchnicum te Ziirich waar hj in 1877 het
voor het praalgrafvan keizer M aœimiliaan I emeritaat ontving en in den adelstand opgein de H0fkerk te lnnsbruckj een prachtig nomen werd. Zjn hoofdwerk is: pAesthetik
traliewerk, door de gebroeders Ikgger te oder Wisschenschaft des Schönen (1847Augsburg besteld, maar door den Raad van 1858, 3 dln)'',- voortsschreefhj:pueber
Ni
irnberg gekochten in de zaalvan hetstad- das Erhabeneund Komische(1837)/',- pKrihuisgeplaatst,eenedckylaatvoordebegraaf- tische Gânge (1844,2 dln; nieuwe reeks,
plaats der familie W i-qerlnok in deMaria-kerk 1860--18751 6 dlnl'
', - XGoethe'
s Faust..
te Liibeck,eene gedachtenisplaattereerevan -NeueBeitrâgezurKritik desGedichts(1875)''
Hennin-q Goden ln den d0m te Erfurt, en
pFaus
t.DerTragödiedrittertheil(1802)'',
onderscheidenebronzengrafschriften.Hjover- - pDer deutsche Krieg 1870- 1871,ein Helleedden 7denJanuarj1529.- HermanFlcldr dengedicht (4de druk, 1874)'', - en pEpide Jongere, den oudsten zoon van den v00r- grammeausBaden-Baden(1867)'
'.
gaande, geboren in hetlaatstder 15deeeuw .
W ilhelm FïdcAdr een verdiensteljk beoefeIlezeM'erkteonderdeleiding van zjnvader, naar der oude letteren. Hj werdgeboren te
maar oefende zich tevens in hetteekenen en Basel den aosten M ei 1808,studeerde aldaar
modelléren.Nadat de gebroeders Fuyger een en vervolgenste Basel,Genève,Bonn, Jena
prachtig traliewerk in ltaliaanschen trant be- en Berljn,werdin1831leeraarinhetGrieksch
steld hadden,begaf hij zich in 1515 naar aan hetpaedagogium in zjnegeboorteplaats,
Italië. Hj vervaardigde o.a.het standbeeld vestigde er zich tevens a1s prlvaatdocent en
eener Madonna in de Sebalduskerk te Niirn- werd er in 1835 buitengewoon en een Jaar
berg, doch overleed reeds in 1516.- Peter daarna gewoon hoogleeraaraandeuniversiteit.
Ffqçrler de Jongere,een zoonvanPeter 7731év: Sedert 1867 was hj erlid van den Kleinen
de OlAre en geboren in hetlaatst der 15de Raad en sedert 1868 voorzitter van de com-

eeuw.00k hj vormdezich t0tkunstenaaren missie van onderwjs.Hj bevorderdezoowel
onderscheidde zich door zjne klassieke 0p- door zjne geschriften a1sdoorzjn minzaam
leiding, door verbeeldingskracht en vinding- karakter den bloei der universiteit en over-

rjkheid.Hj vergezeldezjn broederHermann leed den 5denJulj 1874.
naar Italië en vervaardigde modellen voor
Vischqyano,zie Gwano.
groote gietwerken.Slechts kleine groepen en
Vischlum ,zie Ll
jm.

V ischm eel en risehbrood bereidtmen op
de Lofoden van stokvisch, die van graten
Hans Flcâdr,een broeder derbeide voor- ontdaan en vervolgens t0t poeder gemalen
gaanden en een uitstekend werkman,die het wordt, waarna men dit laatste t0t 1000C.
ppzigthad op hetgieten,dselérenenmontéren verwarmt.Hetverliestdaardoorden stokvischder groote kunstgewrochten. Na den dood smaak en heeft viermaal de voedingswaarde
reliéfs, beuevens eene statuette van Apollo,

zjn van hem bekend.Hj overleed in 1528.

van zjn vader kwam hj aan hethoofd der van rundvleesch.Men baktdaarvan broodle:,
werkplaats en voltooide naar de door zjn welkemenopreiszeergemakkeljkkanmedebroeder Peter achtergelatene modellen en nem en.
teekeningen onderscheidene groote werken,
V ischotter, zie Ottr.
zooals:hetpraalgrafvanMargarethaAl#il-çerïl
Vischrivier (De Groote),00k A%p gein de kerk te AschaFenburg, dat van een heeten, ontspringt in het zuiden van Afrika
tweetal keurvorsten ran zrcx#daHrg in den in het oosteljk gedeelte van de Kaap de
d0m te Berljn en datvan keurvorstJohann Goede Hoop en stort ten noordwesten van de

1 de.
pedf-dkein deBlotkerk te W ittenberg.
Voortsleverde hj dekplaten voorgraven van
domheeren te Bamberg, voor leden van het
Keurvorsteljk Huis van Saks6n in den d0m
te Meiszen, het praalgraf van bisschop

Algoabaaizich uitin defndischeZee.Z$iheeft
langs hare tallooze kronkelingen eene lengte

van 600 Ned.mjl.T0tharebelangrjkstezjrivieren behooren de Brack, de Tarka en de

Kleine Vischrivier. Zj is na de Gariep de

VISCHRIVIER- VISCONTI.

aanzienljkste riviervan hetKaapland,doch
droogtgeregeld uitt0teenereekBvan poelen,
terwplzj op anderetjden eene diepteheeft
van 10-16 Ned.elbj eene breedtevan 100
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logna, alsmede ill 1353 de heerschappj cver
Genua. 00k h,*
P* was een groot vnorstznder
der wetenschappen een bevzonderaar van
Dante en een bsgunstiger van Petrarea. -

Ned.el.

Hj werd opgevolgd door zjne drie neven
Matteo 11, Brnabo en Galeagzo 11, die gegeslacht uit Lombardje en beteekentplaatn- meenschappeljk heerschappti voerden nver
tlerelpogeld groaf, zoodat de Viseonti ver- Mil
aan en Genua en de overige bezittingen
moedeljk stadhouders waren van den Keizer onderlingverdeelden. Galea=overkreegComo,
te M
'ilaan.Zelven meenen zj aftestammen Novara, Vercelli,Astij Tortnna en AlesBanV isconti is de naam van een vermaard

van den graafran zw-çloril,een nakomeling

dria en deeldena den doodvan Matteo(1355)
der koninqen van Lombardje.Deeerstevan diensbezittingen (Bologna,Parma,Piacenza,
wien meldlng gemaakt werd tergelegenheid
Lodi)met zjn broederBernabo,dienu Cre-

der belegering van Milaan (1037)is Heribrand

m onaj Crema,Brescia en

Parma ontving.De

(Eriprando).Zjn zoon Ottone,in 1075vice- rjkdom en de magt van dit Huis wekten
comes van het aartsbisdom Milaan,doodde veler njd, en de naburen vereenigden zich

volgens de sage in 1099 vôôrJerusalem een t0t een grooten bond tegen de Vi8eontL'n.In
Saraceen en koos diens helmsieraad eene ge- het binnenland deden drukkende belastingen
vleugelde,vlammenspuwendeslang,t0twapen. en een gestreng bestuurbj herhaling oproer
Hj stierf te Rome in 1111 bj een opstand ontstaan. W eldra gingen Bologna en Genua
tegen Hendrik V,terwjlhj den Keizerbj- voor de beide broeders verloren.Daarentegen

Btond bj hetbeklimmen van zjn r0s,en liet verdedigden zj metgoedgevolg donrtalrjke
twee Zonen achter. De Jongste Van deze, gehuurde krjgsbenden hunne overige bezitGiovanni genaamd, was de grootvader van tingen en handhaafden erbj den vrede van
Teobaldo Fidcoxfi, die onder den naam van 1364 hun gezag. De groote schatten van bet
GregoriusX in 1271de pauseljkekropn ont- Huis Viscontl gaf Mnleiding t0thuwelpksving.De Oudste, Uberto,was in 1206 opper- verbindtenissen zjnerledenmetvorsteljkegebevelhebber te Milaan en leefde er in aan- slachten. Galeagzo, die ten laatste zjn zetel
houdende veete met de familie della Torre. naar Pavia verlegd had,overleed in 1378.De oudste zoon van Uberto, Ottone geheeten, Hj werd opgevolgd door zjn zoon Giovangeboren in 1208 te Ugogne, werd in 1263 .gtsleczzo, graaf çan FïrfA, gehuwd md de
aartsbisschop van Milaan.Toen M artLno della Fransche koningBdochter Isabella r@% Valois.
7'
orrehun verbood,in Milaan teverschjnen, Door de Milane'zen aangezochtj de teugels
verzamelde hj alle Ghibellgnen en maakte van hetbewind teaanvaarden,deed hjzjn
zich meester van Arona. Zjn aanslag op 00m Bernabo,diezich doorzjneverkwisting
Milaan wilde echter niet gelukken,en eerst en wreedheid gehaat had gemaakt, in 1385
in 1277 behield hj de overhand ophetge- met zjnebeide zcnen in hechteni:nemen en
slacht della Torre.Hj lietin 1295 deheer- 0g een kasteel brengen? waar zj weldra
schappj over Milaan achter aan zjn neef stlerven,zoodatdebezittlngen der Vineonti'n
M atteo Tsdcopfi;dezewerdin 1302verjaagd, weder in ééne hand vereenlgd waren.Ditgemaar keerde in 1311 terug en overleed,be- slacht bereikte dan ook in 'Gionangaleagzo hct
laden metden kerkeljken ban,in 1322.Zjn toppnnt van luister. Hj ontving voor eene
zoon en opvolger Galeazzo,geboren den zlsten s0m gelds het verlofvan keizer Wenzel,den
Januarj 1277,werd in 1313 door den Keizer titel te voeren van hertog rc4M ilaan,verwierf
t0t vicaris van Piacenza benoemd, maar in Pisa, Siéna,Perugia, Padua en Bologna en
1327 door Lkdewg
,k de Beyer in hetslotte was zelfsvoornem ens, zich den titelvan K0Monza in denkerkergeworpen.Hj herkreeg ning van Italië t0e te eigenen, - hetgeen
we1 is waar in 1328 door tusschenkomst echter Florence en Venetië door gedurige
van deaanvoerdersderGhibelljnen zjnevrj- oorlogen zochten tebeletten.Zjnevoornaamste
heidjmaar overleed kortdaarna.- Zjn zoon eigenschappen Waren eer- en heerschzucht,
dzzo, geboren in 1302, w erd in 1328 tegen wreedheid en achterdocht;m= rhj huldigde
betaling van 60000 forjnen door Lodewi;k tevens de wetenschappen, nûodigde de verde z&'
/dr t0t rjksvicaris te Milaan benoemd maardste mannen aan zjn H0fjhersteldede
en maakte zich langzamerhand meester van universiteit te Piacenza, begiftigde die te
geheelLombardje.Daar hj geene kinderen Pavia cn legde degrondslagen voorgrootsche
naliet,werd hj in 1339opgevolgddoorzjn gebouwen, bjv,voor den D0m te Milaan,
00m Lueclino, derden zoon van Matteo T5:- voor de Certosa bj Pavina en voorde brug
eonti en geboren omstreeks het Jaar 1287; over de Tessino bj laatstgenoemde Btad.deze bevestigde met bloedige gestrengheid Zjnebeide wettigezonen GQnM aro en Fizjne heerschappj te Milaan en breidde de lippo M aria en een onwettige zoon Gabriele
magt van ztjn HuistevensuitoverPiémont verdeelden na zjn dood zjne landen, doch
en overde Lunigiana,- voortswashj een daarzijn0gminderlarigwaren,hielddeHerbevorderaar der wetenschappen, hield brief- togin-wedt
lwe met een regentBchap deteugels
wisseling met Petrarea en beoefende opk zelf van het bewind in handen en er nntBtonden
de dichtkunst. Hj overleed den 24sten Ja- hevige burgcrtwisten, gedurende welke de

nuarj 1349.- Zjn broeder Giovanni,sedert Hertogin overleed (1404). Gabrole werd in
1328 aartsbisschop van Milaan,regeerde met 1408 te Genua ter dood gebragt, en Glan
meer zaehthei; en verkreeg dooraankoop B0- Maria ontwikkelde zich t0t een wreedaardig
17*
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monster. Hj deed de slachtoFers van zjne
wraak en acbterdocht voorzjneoogen door
honden verscheuren en voederde deze met
menschenvleesch.Eindeljk werdhjden 16den
Mei1412 in de kerk meteen dolk gedood.-

Zjn broeder Filèzo Maro, geboren in

Londen, werd afgevaardigde,daarna adlund

van den t0tstadhouder vanNapelBbenoemden
minister Farini voor buitenlandsche aangelegenhedeny vervolgens secretaris-generaal in
het ministe'rie van Buitenlandsche Zaken en
zag zich van Mei 1863 t0tSeptember 1864

1391, had na den d00d zjns vaders Pavia
en omstreken verkregen,maar stelde zich nu
o0k in hetbezitvan delandenzjnsbroeders
en veroverde met hulp van zjn veldheer
Fransrcp Carmagnola geheelLombardje.Hj
overleed ln 1447tePesaro zondermanneljke
nakomelingen na te laten,zoodatzjne heerschappj ten deelvielaan Frx,
:Sforza,den
gemaalvan zjneonwettigedochterBianca.-

voods van 1866t0t 1867en van 1869 t01

O0k andere leden van het geslacht Viseonti
hebben zich op het gebied der wetenschap
of op het oorlogsveld onderscheiden. Onder

treding t0t het Driekeizersverbond enz.
V iscum ,zie Vogelli
jm.
V isier,zie Voier.
V isigothen zie (Iothen.

dien naam vermelden wj n0g:
Ennio Quirilp VLseonti,een uitstekend0udheidkundige, geboren te Rome den lsten N0vember1751.Hj wasdezoonvanGiambatté8ta
Antonio Tsdcopfi (geboren in 1712,# 1784),
prefed der oudheden teRome.Hj studeerde

V isioenen (gezigten) noemt m0n V00rstellingen der zielvan zeer levendigen aard,

alsofzj doorwerkeljkeverschjnselen waren

1876 onder Lanza en M inghetti zelfmetde
portefeuille van Buitenlandsche Zaken belast.

Met groote bekwaamheid leidde hj onderscheidene gewigtige onderhandelingen,zooals:
die over de Septemberconventie, de annexatie

van Venetiëen den vredemetOostenrjk,de
annexatie van den Kerkeljken Staat,detoe-

opgewekt.De visionairkan zelfhetvoorwerp

worden van zjne visioenen,zoodat hj zich
zelven aanschouwt. De verbeelding echter
kan 0ok een voorwerp van buiten in zjn
eigen T7ezen verplaatsen, zoodat daarmede
het gevoel eener splitsing van zjne eigene
persoonljkheid gepaard gaat en men uittwee

in de regten en werd door den Paus benoemd
t0t buitengewoon kamerheer en onderbibliothecaris van het Vaticaan en na hetvoleindigen van het tweede deel van het door zjn
vaderbegonnen MuseoPio-clemeptino(1782- wezens meent te bestaan, die beiden in het
1807,7 dlnl''t0tconservatorvan hetM useum ligchaam huisvesten,hetwelk dan doorbeiden
Capitolinum.Bj de eerste bezetting doorde te dienen eene dubbele r01 vervult. Besluit
Franschen aanvaarddehjinhetnieuweV00r- men onwillekeurig uit het verledene t0tde
loopig Bewind de portefeuille van Binnen- toekomst,en steltzich deze toekomstaan ons
landsche Zaken en werd in 1798 consul,maar voor als een voldongen feit,dan noemt men
keerde Nveldra terug t0tzjne wetenschappe- zul
kseentweedepezkf.Aldieomstandigheden
ljke werkzaam heden. Bj het naderen van vloejen voortuiteeneovergrootelevendigheid
va
n
verbeelding,uiteene overprikkeling van
hetNapolitaanschelegervertrok hj naarParjs, waar hj totopziener der kunstverzame- het zenuwknpopenstelsel en uit het innig
lingen van het Louvre en conservator der verband van 'smenschen denken en gevoelen
oudheden,alsm edetothooyl
eeraarindearchae- m etde omringende natuur.Totde m erkw aarologiewerdbenoemd.Ind1ebetrekkinggafhj digste visionairen behoorde voorzeker Swedenvan 1801- 1803eenuitmuntendencatâlogusder borg en in den nieuweren tjd de wakzegster
kunstschatten van gemeld muséum in hetlicht. rcp l/revorst.

Daarop volgden:plconographiegreeqke(1808,
3 d1n)''en vlconographie romaine (18181820, 3 dln)'',we1ke getuigenis geven van
zjne ongemeene geleerdheid.In 1817 begaf
hj zich naarEngeland,om er standbeelden,
door lord Elgin uit de puinhoopen van het
Parthenon opgedolven, in oogenschouw te

Visjnoe,zie-Bralzmaçsmn.
%.

V isp of Tispaeln, een dorp in het Zwitsersche canton W allis,telt slechts 723 inwo-

nersen werdvan25- 30Julj 1855geteisterd

door eene aardbeving, w elke er vele huizen
deed instorten. Het vorm t de poort van het
Visperdal, door de Vispach besproeid. Het
nem en, en schreef daarna:PMemoi
' re sur les ligt aan den weg, die uit het Berner Oberouvrages de sculpture duParthénon (1818)''. land over den Gemminaar den Simplon leidt
Hj overleed den 7denFebruarj1818,en eene en w ordtdoor vele reizigersbezocht.

uitgave zjner gezamenljke werken werd in
dat Jaar bezorgd door Labus.- 00k zjne
beide broeders Filèpoen Alessandro,beiden
overleden, hebben zlch als oudheidkundigen
verdiensteljk gemaakt.
Emilio Flcosfi-Venosta, een Italiaansch
staatgman, geboren te Milaan in 1830.Hj
wjdde zjne kracht reeds vroeg aan de vrj-

Visschen (Pisces)is denaam van koud-

bloedige,in het waterlevende dieren,welke
de laagste klasse der Gewervelde Dieren vor-

men.Zj onderscheiden zich dooreenemeestal
zjdelingszamengedruktegedaante,in vinnen
veranderde ledematen! ongepaarde vinnen

langsde ruy-en buikljn,eenemetschubben

bekleede huld en eene ademhaling door kieuzinnige dagbladper8,was eersteen aanhanger wen.Bj eenenaderebeschouwingechterontvan M azzinéb werd in 1859 door dezen tot waren wj bj de visschen eenegrootevercommissarisbj Garibaldibenoemdjvervolgens scbeidenheid van ligchaamsbouw.Bj het geaan den dictator FarinLin Parma en Mödena slacht Ampl
ioœ%s bjv.ontbreken heryenen,
toegevoegd,waarhj devereenigingvandeze hart, lever en vinnen, zoodat het tot eene
landen met Sardinië bevorderde, vergezelde lagere klasse schjntafte dalen,en aan het
in 1860 den markies PepolLnaar Parjs en andere uiteinde der visschenreeks kan men
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endiqst.Dezeeralgemeene
he
n naauweljksonderscheiden van denalkte de kleuren het lev
Amphibiën. Het hart der visschen,uiteéne
de vlsschen ontstut donr
metaalglans bj

kamer en één boezem bestaande,heeftbj het kleine, langwerpige, kristalljne plaatles,
geslachtLepidoniren een onvolkomen verdeel- welke zich aan de achterzjde bevinden van
den boezem , en men vindthier daarenboven doorzigtige schubben, van het kieuwdeksel

longen,welke op diederAmphibiëngeljken. en van hetregenboogvlies,terwjlzij00k de
Deze afwjking echterisn0g welinovereen- binnenzjde der buikholte bekleeien.In de

stemming te brengen met het zamenstelder huid ziet men eigenaardige buizen,in aan de
visschen.Immersmen moethunne zwemblaas zjden gelegeneporiën uitloopend;men hield
beschouwen als eenmet de longen overeenko- ze vroeger voor sljmafscheidende klieren,

men; ingewand, aldientzj 00k t0tandere maarzj zjn de organen van een eigenaardig
oogmerken.In de groep,bj welkemeneene gevoel.Eiqenljke klieren zoekt men in de
dubbele wjze van ademhaling opmerkt en huid dervlsschen te vergeefs,en verhoorning
waartoe Lepidosiren behoort,isdezw em blaas deropperhuid desgeljks.
in een ademhalingswerktuig hergchapen. De
Hetgeraamte der visschen is hoogst merkvisschen hebben meestal eene langw erpige, waardigwegenszjnverbazendenrjkdom van
spilvormige,aan dezjden zamengedruktege- vormen. Het dogrlooptnameljk van deeendaante, veelalwigvormig aan debuikzjdej voudigste gedaante, die het op den embryowaardoorztjgemakkeljkerkunnenzwemmen. nalen toestand van hoogere gewervelde dieren
Maarerzjn00krolronde,opslangengeljkende doet geljken, eene reeks van trappenjom
visschen, die op den bodem der wateren in t0thoogerevolkomenheid op teklimmen.Bj
het sljk rondkruipen,- voorts worden er de lagere vormen bestaatde as uit de onvergevonden met bolvormige ligchamen,die aan anderd bljvendechordadorsalis(raggestreng),
de oppervlakte van het waterdrjven.D00r en eerBtbjhaajenen roggen heeftmenafzonde zjdelingsche zamendrukking ontstaan 00k derljkewervels.Hetgeraamtedervisschen is
zeer smalle vormen, soms met een hoogen

verdeeldindenschedel,denrompendenstaart,

rugbjgeringelengte,zooalsbjdeplatvisschen, daarer,evenalsbj deAmphibiën,de ribben
soms 00k met eene sterk verlengde gedaante. nooit door een borstbeen verbonden zjn,en
Bj deroggen ishetligchaam van bovennaar dit laatste steeds ontbreekt.Deribben komen
beneden zamengedrukt. De ligchaamsbedek- we1eens bj demiddelljn van den buik bjking der visschen is door de weeke opper- één, maar worden er dan dopr gepaarde of
huid, welke groote, naar buiten geopende ongepaardehuidbeentlesverbonden.Zeerdiksljmcellen omsluit,glad en glibberig en ver- wjls intusschen heeft men bj de beenige
toont zich oppervlakkig geheelnaakt.In den visschen Y-voxmige beenige staven, ontstaan
regelechterisde huid bekleed metschubben, door eene gedeelteljke verbeening van de
welke m en a1s eene verhoorning of verbee- banden, w elke tusschen de Bpieren gelegen
ning van deeltjesderlederhuidmoetbeschou- zjn. Men heeft te voren de visschen in het
wen.Zj ontstaan in platte huidploojen en algem een verdeeld in kraakbeenige enbeenige
zjn vaak zo0 klein,datzj geheelschjnen visschen en aan deze laatsten cene plaats
teontbreken,zooalsbjdeaal;meestalechter aangewezen boven de eersten, omdat bj
vormen zj min ofmeerbuigzameplaten met de gewervelde dieren het been een hoogere
eoneentrische ljnen en straalvormige strepen ontwikkelinystrap isvanhetkraakbeen.Deze
en liggen dakpanvormig op elkander. Naar verdeeling ls echter niet houdbaar, omdat
gelang van de gesteldheid van den naar be- onder de kraakbeenige visschen welzeerlaag
neden gekeerden zoom onderscheidtm enkring- bewerktuigde vormen gevondenw orden,lnaar
vormige (eycloïe) en kamvormige (ctenoïde) o0k zoodanige, die voor de hoogstbew erkBchubben.Bj debaajen en roggen verbeenen tuigde niet onderdoen. Van den schedelder
de tepels der lederhuid en vormen korte,op verschillende orden geldt w at boven reed:
eene breede basis geplaatste haak-ofstekel- gezegd is van hetgeheelegeraamte.Terwjl

vormige, aan de punt dikwjlsverdeelde ligchamen of ztl zjn verlengd t0t groote stekels en dorens, zooals bj de Plagiostomen.
Deze schubben zjn niet hoorn- maar beenachtig (placoïde). Vormen zj beenathtige,

htl bj de laagste vormen geheel en al ontbreekt,vertoonthj bj deCyclostomen(R0ndbekkigen) een hoogst eenvoudigen,kraakbeenigen vorm , waaraan eerst bt
l de steuren
beenderen zjn toegevoegd. Langzamerhand
m et email gedekte platen, dan heeft men ontwikkeltzich bj hooger bewerktuigdevisemail-ofglansschubben (ganoïde).Deprach- schen een beenige schedel, welke uit een
tige kleuren van sommige visschen ontstaan grootaantalbeenderenbestaat.BjAmpldoœu
door pigmentvormingen in de onderste epi- bekleedteen kraakbeenigering bj denmond
dermislaag en 00k we1doorvertaktepigment- de plaats van den kieuwtoestel,en wj vincellen (chromatophoren)indelederhuid.Vooral den dezen eerst eenigermate ontwikkeld bj

deze laatste vertoonen eeneverrassendekleur- de steuren.De vinnen - buik-,borst-,keel-,
wisseling, naar gelang van de gesteldheid, rug- en staartvinnen - bestaan uit gelede
waarin zich devisschen bevinden,en vanden stxalen,welke meteenehuid bedektz'
l
jn en

invloed van buiten, die op hen werkt.Zj
bevatten rood of zwart pigment en kunnen
zich vrj snelzamentrekken t0tnaauweljks
zigtbare roode ofzwarte stippen.Gedurende
den rjtjd en in hetgevechtvertoonen zich

btj sommige soorten stekels vormen.Btjde

zalmen heeft men eene kleine achterste rugvin zonder stralen, de vetvin geheeten.De

stralen dervinnen zjn ôfbeenige,hardeste-

kels(bj de StekelvinnigenjAcanthopterigii),
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ôfzj zjn vertakt, zachten buigzaam (bj mondholte is veelal met tanden digt bezet.
deW eekvinnigen,Malacopterigii).Dastaart- Slechts weinige visschen (bjv. de steuren,
vin is zeer verschillend van gedaante,maar Lophobranchil)zjn tandeloos.Bjdeplantenmen heeft de beteekenis hiervan overdreven etende Cyprinoïden heeft men alleen tanden
en ten onregtetotgrondslag gelegdvooreene op deonderstemondbeenderen.Dikwtjlsvindt
verdeeling derfosslele visschen.Desymmetri- men indebovenkaaktweeevenwjdigebogen
scheataartvinnen noemtmen homocerke ende van tanden, een buitensten op het tusschenniet-symmetrische heterocerke.De staartishet kaaksbeen en eenfbinnensten op het verhevoornaamste bewegingswerktuig dervisschen, meltebeen,en eindeljk n0g een ongepaarden

terwjl degepaardevinnen vooraldienen om op hetploegbeen.Deonderkaak heeftslechts
het ligchaam in evenwigt te houden en bj ée'ne boogvormige rj tanden,en men vindt
de bewegingderigting te bepalen.Een doode er00k eene op hettongbeen.Zelden zjn de
visch ligtop den rug,enmen heeftzichvoorts
daarvan overtuigd, door een visch van bepaalde vinnen te berooven. De voornaamste
spiermassa der visschen ligt langs de beide

beenderen der bovenkaak, hetwiggebeen en

deJukbeenderen mettanden bezet;daarentegen ontwaartmen er diep in den bek,op de
kieuwbogen en op de onderste beenderen van

zjden en strekt in vierdeelen zich nitvan de keel.De tanden,gewoonljk beytemd tot
de
n k0p naar den staart.D00r tusschenlig- het vangen en vasthouden, niett0t het vergende banden worden dexe spierstrooken ln brjzelen of verkleinen der prooiyzjn spits,
sc pv verdeeld. Het zenuwstelsel bevindt kegelvormig,regtof gebogen, gladde ofmet
zich bj devisschenin een eenvoudigen toe- weerhaken voorziene vangtanden of meer
stand.Bj Ampl
tioœun ontbreken de hersenen stompemaaltanden.Dedunnere,digtbjelkaar
en bj deoverlgevisschen zjndezezeerklein. geplaatstevangtanden wordeninkam-,borstelDeoogen met hunneZenuWen Zjn grooten en Quweeltanden onderscheiden. Behalve de
goed ontwikkeld.Het reyenboogvliesisdik- hoornaehtige tanden derRondbekkigenbe8taan
wjls zilver- ofgoudkleung,en op hetvaat- die der vlsschen alle uit echt tandbeenjhetvlies heeft men wel eens eene metaalachtig welk aan de oppervlakte de digtheid bezit
glanzendevlek,evenalsbj hoogergewervelde van email.Zj zjn meestalzonderwortelsen
dirren.Hetgehoorwerktuig ontbreektbjAm- met de beenderen zamengeqroeid,soms beFAloa .
v en bepaalt zich bj de overige vis- weegbaar en zjn 00k we1ln holten van de
schen t0t het vliezig gedeelte van het d001hof. Eigenaardig is de verbinding van dat
orgaan met de zw em blaas bj vele visschen.
Hetreukwerktuig bestaatmeestaluitgepaarde

kaak gezeten. De mondholte is aan de

achterzjde door de dwarsspleten derkieuw-

bogen vernaauwd. Daarop volgt meestaleen
korte slokdarm en eene omgebogene,wjde
neusholten met een geplogid sljmvlies. Bj maag, soms t0teen rtlimen blinden zak versammige geslachten komtde neusholte uit in lengd.Dedunne darm isgewoonljk regten
den mond en dient als ademhalingsweg t0t van binnen voorzien metoverlangschesljmbeaturing van hetnaar de kieuwen gevoerde vliesploojen,zelden metdarmvlokken.Daarwater.Om tetasten dienen voorzekerdevlee- entegen vindtmenin hetaehterstegedeeltevan
zige lippen en enkele boven devinnen uitste- den darm bj dekraakbeenigevisschen en bj
kende stralen. Sommige visschen,zooals:de de Ganoïden (Glansschubbigen) eeneschroefgidderrog (Torpedo),desidderaal(Gymnotus), vormig gewondene overlangsche plooi. De

de sidderwels(Malapterurus)en deNjlsnoek endeldarm dient dikwjls tevens t0t afvoer
(Mormyrus),zjn in hetbezitvan een galva- der urine. De anus ligt meestal ver naar
nischentoestel,waarmede zjgeweldigeschok- achteren en alleen bj de Keelvinnigen en
ken kunnen uitdeelen.Zulk een toestel be- bj de beenige visschen zonder buikvinnen
staat uit eene reeks van vliezige platen, ongemeen ver naar voren,zelfs digt bj de
w elke te zamen eene galvanische kolom vor- keel.Allevisschen bezitten eenegroote,vette
men. Heteene uiteinde is mettallooze zenu- lever, meestal ook'eene galblaas en eene
w en verbonden en eledronegatiefen het an- milt.Deveelvormige zwemblaas,diemen bj

dere electropositief. BtJ de sidderrog liggen vele visschen aantreft? wjst0nsop hetontde electrische organen onder de huid tusschen staan derlongen.Zj ligtlangsdenruggegraat
de kieuwen en den breeden boog derschedel- boven den darm en staathiermede ofmet de
vinnen;- bj de sidderaal heeft men aan keel in verband d00r een kanaalofis geheel
weerszjden van den staart twee electrische gesloten.Harewanden zjnzeerveerkrachtig,
organen,- bj de Bidderwelsstrekken zich somtjds Van spieren Voorzien, van binnen
deze uit langs den romp onder de huid,-

en deNglsnoekbezitdergeljkeorçanen,maar
schjntdaarmede geeneelectricitelttekunnen
ontwikkelen.
De spjsverteringstoestelheeftbjdevisschen
vaak eene zeer inqewikkelde zamenstelling.
De mondopening llgt aan de voorzjde van
den kop, doch bj de Plagiostomen en onderscheidene Ganoïden aan deonderzjde.Zj is
meestaleenedwarsspleet,dochsomtjdsbuisvozmig verlengd en bj de Cyclostomen ron;
en geschiktom zich vasttezuigen.Dewjde

glad ofmetcellen gevuld en dusop delongen
der Amphibiën geljkende. Bj Lepidosiren
en

Ceratodus verandert zj in eene long en

ontvangt vaten metaderljk bloed.De zwemblaas is een hydrostatische toesteljwantdoor
zamenpersingenuitzettingderdaarinaanwezige

luchtkandevischzjnsoorteljkgewigtgrooter
en kleinermaken en alzoo bewerken,dathj
in het water daalt of rjst. Tevens verbindt

de zwemblaas den visch aan bepaalde lagen
der diepte en kan alleen hier hem de ver-

eischte dienst bewjzen bj het klimmen en
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dalen.Vissehen,dienpaanmerkeljke diepte kenen tevergeefsgezocht.DeinwenGigezjn
desteduidelp
-ker.DeejerBtokkenzjnmeeBtal
keelaan de oppervlakte,omdatbjhetver- gepaardej bandvormige zakken, die beneden
minderen der aanzienljke drukkinq van het de nieren,aan de zj'den van hetdarmkanaal
water de lucht in de zwemblaas zlch uitzet. en delevergelegen zjn.Deejeren ontstaan
Toch missen wj de zwemblaas bj vele vis- aan de binnenste dwarsploojen vanden ejerBchen, die t0t de uitmuntende zwemmersbe- stok en komen in den rjtjdin deruimteder
hooren.
zich sterk uitzettende zakken.Bj de manneDeademhaling dervisschengeschiedtnabj ljke visschen Nvordtde bevruchtende stofuit
den ingangvan hetsptjsverteringskanaal,waar eene onderbuiksopeniny of uit eene achter
de bogen der mondholte steunselsen dragers den anus gelegen openlng geloosd. Uitwenzjn der meestal dubbele kieuwen.Bj de dige geslachtsdeelen vindt men alleen bj
Qlansschubbigen en de Beenige visschen be- manneljke Plagiostomen in degedaantevan
vinden zich de kieuwen aan elke zjde vrj lange, geyroefde, kraakbeenige aanhangsels
in eene ruime kieuwholte, welke aan de der buikvl
nnen. Verreweç de meeste viBbuitenzjde door een kieuwdekselen kieuw- schen vermeniqvuldigen zlch door ejerenj
ie zj a1s kult in het water nederleggen.
vlies,datslechtseeneenkeledwarssyleetvrj d
laat,gesloten wordt.Somtjdso0k vlndtmen Dit geschiedt wel eens ten getale van honaan debinnenzjdevan hetkieuwdekseleene derde,ja, van duizende ejeren. Daar zj
reeksvan bjkieuwen.Bj dePlagiostomenen echter verstoken zjn van eene beveiligende
Cydostomen liggen dekieuweninzaltvormige, schaal,gaan zj vooreen grootdeelverloren.
vanzjdelingscheopeningen voorzieneruimten. Sommige beenige vis3chen en vele soorten
Bj Amphioxusisdeverbreedemondholteeen vanhaajen brengenlevendejongenterwereld.
kieuwzak. Bj de ademhaling der visschen Meestalgeszhiedtdevermenigvuldigingkechts
komt het ingeslikte w ater uit de m ondholte eenmaal in hetjaar,doorgaanBin hetvoordoor de kiemspleten tusschen de kieuwen en jaar,zeldzamer in den zomeren zeerzelden
w ordt van hier door de aitw endige kieuw - in den winter,en men kan daarbj dikwjla
spleetofdoorzjdelingscheopeningengeloosd. in het o0g loopende veranderingenwaarnemen
Uitwendige kieuwen vindtmen alleen bj het in de gedaante, de kleur en de levenswjs
embryo der Plagiostomen.'
rotdeeigenaardige der visschen. De beide geglachten kom en in
hulporganen der ademhaling door kieuwen den rtltjd in groote scholen bjeen,zoeken
leven, komen doo;,met opgezetten buik en

behooren de bovenste gedeelten der voorste ondiepe broedplaatsen langs den oever der

kieuwbogen,bj sommige visschen (Labyrin- zee en ondernemen vaak groote togten om
thobranchii) in doolhofvormige gangen met het verlangde doel te berelken.Daarentegen
eeneztlurstofopnemendeoppervlakteveranderd. trekt de aaltegen den tj4 dervoortplanting
De
weleens voorkomende waterlonqen zjn uit de rivieren naar zee, om niet terug te
van de kieuwholte uitgaande zakvozwmlgeaan- keeren,terwjldeJongenzichinmenigtenaar
hangsels,dieinhunsljmvliesvatenmetader- derivierenbegeven.Hetmannetjebevruchtmet
1jk bloedbevatten.De0ml00pvan hetroode, de h0m de gelegde ejeren en op ditfeitruBt
slechts in zeldzame gevallen witte blûed ge- dekunstmatigevischteelt.Alleenbjdelevcndschiedt door middel van een zamengesteld bn barende visschen, bj de r0g,dehondshaai
ge
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- enz.,heeftde àevruchting plaatsop dewjze
der zoogdieren.In het algemeen bekreunen

uiteen ruimen boezem en eenesterk gespierde

zich de visschen niet verder om deejeren;
uitgekropene jongen of bouwen nesten. De
embryonale ontwikkeling der visschen onderscheidt zich aanmerkeljk van die derzoogdieren. De kieuwen van roggen en haajen
hebben aanvankeljk uitwendige kieuwdraden,
welke men met die der kikvorschlarven kan
vergeljken;doch die dradenverdwjnen reeds
v6ôrdegeboorte.Deligchaamsvorm derJonge
visschen verschilt aanmerkeljk van die der
volwassene, maar eene eigenljke metamorpbose heeft men bj hen,behalvebj eenige
Cyclostomenenbj Amphioxus,n0gnietwaar-

kamer.De eerBte ontvangt hetaderljk bloed, sleehts enkele soorten verdedigen deze en de
en de kam ervoertditlangseenopklimmenden

slagaderljken stam naar de ademhalingsorganen.De 0ml00p van hetaderljk bloed wordt
ingewikkelderdooreen dubbelpoort-aderstelsel
voor de lever en de nieren,waardoor de bew eging van het bloed niet weinig belemmerd
en het ontstaan van bj-harten in de aderen
bevorderd w ordt.W atervaten vindt men bj

allevisschen,behalvebjAmphioxus.Deurine-

afscheiding geschiedtdooreenpaarnieren,die
zieh meestallangsdenruggegraatvan den k0p
t0t aan het uiteinde der ligchaamBholte uitstrekken en.vanwelketweepisl
eidersuitgaan, genomen. Merkwaardig is voortshet bestaan
diezich t0teene gemeenschappeljke plsbuis van onvrtlchtbare visschen,wier onvruchtbare
en t0t de vorming cener achter het darm- toestand aan eene gebrekkige ontwikkeling
kanaalgelegen pisblaas vereenigen.Dezeont- der geslachtswerktuigen moet worden toegelaBt zich in of achter de geslachtsopening of schreven;ook bastaarden en verstsheidenbeden
00k w elin den endeldarm .
zjn niet zeldzaam.Jonge vigschen hebben

De geslachten zjnin den regelbj devis- wjders geheel andere afmetingen dan de
schen gescheiden.Dikwjlsvindtmendaarvan oudere, en vooral het voorste gedeelte van
uitwendige teekens, zooals een haak aan de den k0p vôôrdeoogen wordtsterk gewjzigd.
bovenkaak van den manneljken zalm ,m=r Goed gevoedevisscheneindeljk hebbenachter
veelal worden uitwendige onderscheidingstee- 4en kop een hoogen rug en hierdooreen ge-
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heelanderen vorm dan magere vissehen.Dat- zjn nietzelizaam.O0k kunnen zj eeneaanzelfde onderscheid merkt men op vöôr en na merkeljkewisseling van temperatuurverdragen; zelfs vigschen, die in het water bevreden rjtjd.

Visschenzjn in hetalgemeenvleeschetende zen zjn, bljven na de ontdoojing vaak in

dieren. Slechts enkele geslachten,zooals dat het leven. Tusschen de keerkringen houden
derCyprinoïden,gebruiken plantaardiy voed- vele visschen eene8oortvan zomerslaap,daar

sel,en 00k dan versmaden zj geenszlnshet zj zich bj hetuitdroogen derwateren in het
vleeseh. Zj zjn qedeelteljk vraatzuchtige sljk begravenenalzoodenregentjdafwachten.

roovers en maken Jagt op andere visschen,
Van de 12000 bekende sûorten van visschen
kreeften, weekdieren en verzwelgen ze zon- l
e
v
en ongeveer 3/4dein zout en deoverigen
der ze voorafte vermalen.Slechtssommigen, in zoet water. Van de eersten behooren de
me
esten t0t de orden, welke men als de
zooals de roggen, verbrjzelen met hunne
maaltanden de schalen der weekdieren en oudsten mag beschouwen,zooals:deDipnoënj
kreeften.Trage zwemmers bedienen zich van de Ganoïden en de Physostomen, - en t0t
hunne wormvormige monddraden om hunne delaatste dein soortenz00rjkefamiliënder
prooi te vangen;ztj loeren in dediepteop Ciprinoïden en Siluroïden,vanwelkedeeerste
kleine visschen,welke zich door de gewaan- vooralin de oude en de tweedeindeNieuwe
de wormen laten verlokken. Solmige Oost- W ereld is verspreid, alsmede de zalmen en
Indische soorten maken zich meester van in- de snoeken. Hoewel de verschillende groote
seden door zemeteen opgespotenwaterstraal zeeën met elkander gemeenschap hebben,
te treFen,en de eledrische visschen bedwel- vindt men toch een aanmerkeljk versehilin
men hunne prooi met schokken. Sommige de fauna's,en evenzoo ontwaartmeneen aanvisschen leven als parasieten op andere.De merkeljk verschilin de visschen der beide
meeste visschen verkeeren in zee,doch vele werelddeelen. Naar de polen vermindert het
kunnen zoowel in rivier- als in zeewater aantal soorten, maar vermeerdert hetaantal
leven.Sommige qroepen,zooalsdePlagiosto- visschen.
men,bevinden zlch doorgaansinzee,andere,
Eene verdeeling en rangschikking der viszooals de karpers en snoeken,steedsin zoet schen vindtmen reedsbj Aristôteles,namewater, maar vele soorten wisselen geregeld ljk die in kraakbeenige vissehen en beenige
en vooralin den rjtjd van verbljf.Sommige visschen. Na hem hebben vooral Artedi, O.bewonen onderaardsche wateren en zjn dan vLeren A-qassizverdeelingenvoorgesteld,doch
hlind. Buiten het water sterven de visschen de meest algemeen aangenomene, afkomstig
#IIe ,is de volgende:
na korten tjd, en wel te spoediger, naar van Johannes * '

mate de kieuwspleet wjderis.Soorten,die
1. Orde: LeptoeardLi (Buishartigen), visbuiten het water lang in leven bljven,heb- schen met eene lancetvormige gedaante, zonben tqsschen de beenderen van den k0? cel- der borst- en buikvinnen, m et een vasten
1en,die t0tbewaarplaatsen van waterdlenen. ruggegraat en enkelvoudig ruggemergjzonder
De steur kan eenige uren buiten het water hersenkas of schedel, met kloppende vaten
leven,de snoek watminder lang, en de ha- en kleurloos bloed (Amphioxus).

xing sterft in eene minuut,a1s hj van water
2.Orde:Oyclostomi(Rondbekkigen),wormverstoken bljft. Visschen met een rolrond vormige,rolronde visschen zonderborst-en
ligchaam leven langer zonder water dan de buikvlnnen, met een kraakbeenig geraam te
zjdelingszamengedrukte.Erzjnvisschen,die en een vasten ruggegraat! 6- 7 paren zakin scholen over land van heteene waternaar vormige kieuwen en een mrkel-ofhalfcirkelhet andere trekken, en men verhaalt, dat vormigen zuigmond. Hiertoe behooren de faAnabas scandens doormiddelder stekelsvan miliën derMyxinoïdae en derPetromyzontidae

het kieuwdeksel tegen de jalmboomen 0p- (Negenoogen).
klimt. De zoogenaamde vllegende visschen
springen boven het water omhoog en weten
zich door het uitspannen der vinnen eenige
oogenblikken zwevende tehouden in delucht.
De visschen sterven 00k in water, waarin
zich geene zuurstof in opgelosten toestand
bevindt. De kieuwen ontnemen deze laatste
aan de vloeistof, en a1s er geen toevoer is
van nieuw e zuurstof.volgt de dood doorverstikking. Sommige visschen doen een geluid
hooren,maarhetisn0g nietzeker,op welke

wjze zulks geschiedt; 00k is hetonbekend
of zj zich onderling daardoor iets kunnen
te kennen geven.HetpsychiBch leven bj de
visschen bevindt zich op een lagen trap van
ontwikkeling;men kan sommigevisschendoor
ge:uitenz.doen verstaan, datervoedselaan
hen zal worden uitgedeeld, maar van eene

afrigtingvan visschen kennen wj geenevoorbeelden.Vele visschen bereiken een hoogen
ouoerdom 4voorbeeldenvan lsolarigekarpers

3.Orde: Teleostei(Beenigevisschen),met
een beenig geraamteen afzonderljkerugwer-

vels, met vrje (meestal aan elke zjde 4)
kieuwen en een uitwendig kieuwdeksel en
slechts 2 kleppen aan de basis van hetniet
spierachtige slagaderstelsel.

1. Onderafdeelinq: Lopâobranehii (Bun-

delkieuwigen),beenlgevisschenmeteenege-

pantserde huid, een buisvormig verlengden
snuit, vaak een van vin verstoken staart,
bundelvormige kieuwen en eenezeernaauwe
kieuwspleet-Hiertoebehoorendefamiliënder

Pegasidae en Syngnathidae(Zeepaardles).
2.Onderafdeeling: Pledognathi (Vergroeidkakigen),bolvormigeofBterkzjdelings
zam engedrukte beenige visschen m et eene
onbewegeljk vastgegroeide boven- en tusschenkaak ,eenenaauwe mondspleeten een
dik,vaak metstekelsvoorzienhuidpantser,
meestalzonder buikvinnen.T0tde familiën

behooren: Gymnodontes (Nukttandigen),
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spleten.Hiertoe behooren deHujen en de
Ostradonidae (Kolervissen) en Baligtidae
Roggen.
(Hoornvisschen).
3.Onderafdeeling:Pkysodomi(Physosto- 6. Orde: DLpnoi (Dubbel-aiemenden),bemen)jweekvinnige visschen met kamvor- *schubde visschen met eene ademhaling d00r
mige kieuwen, gescheidene kaak- en keel- kieuwen en door lonyen een ontwikkel;
beenderen,metofzonder buikvinnen,maar stelsel van vaten en bmzen, een gedeelteljk
Bteeds met eene zwemblaas. T0t de Phy- kr
aakbeenigqeraamte,een vasten ruggegraat,
sostomi abdominales (met buikvinnen)be- een spierachtlg slagadergtelsel en eene spihooren de familiën: Siluroïdei (W elsen), raalklep in den darm. T0t deze behoortde
Cyprinoïdei (Karpers), Salmonoïdei (Za1- familie der Sirenoïden,alsmede Ceratodus.
men),Espcini(Snoeken)en Clupeïdae(Ha- In den jongsten tjd isditBtelselalweder
ringen),- en t0t de Physostomiapodes herzien door Gûnther.Hj vereenigtnameljk
(zonder buikvinnen) de familiën: Murae- de Dipnoï,de Ganoïdeien de Selachiit0tde
noïdei (Alen),Symbranchiien Gymnotini orde der Palaelektkyes.
Devisschenzjnvoorden menschvangroot
(Sidderalen).
4. Onderafdeeling: Anaeantkini (D00rn- belang a1svoedingsmiddel.Geeneenkeleklasse
loozen),weekvinnigen,die doorhetgemis van dieren is in dit opzigt z00 nuttig,daar

van eene luchtbuig naarde zwemblaas met niet alleen onderscheidene volken zieh schier
d
e Acanthojterigii overeenkomen! zonder uitsluitend metvisch voeden,zooalsdeEskiof m et bmkvinnen. T0t de famlliën be- m o B, Groenlanders enZ., maar vooral 00k
hooren:Ophidini,Gadoïdei(Kabel
jaauwen) omdathetvangen,inleggen en verkoopen van
visch aan vele duizenden de middelen bezoren5Pl
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. Onderafdeeling: Pharyn-qognathi, ste- gen om in hun onderhoud te voorzien.Het
ke1en weekvinnigen metkamvormige kieu- vleesch der visschen is meestalmalsch,aanwen en van onder vereenigde slokdarm- genzam van smaak en ligt te verteren.T0t
beenderenj buik- en borstvinnen en zwem- voedsel dienen vooral tonjlnen,makreelen,
blaas zonder luchtbuis.T0tdeze behooren kabel
jaauwen, negenoogen, schollen, schelde familiën: Labroïdes (Lipvisschen),P0- visschen, tongen, tarbotten en haringen,macentridae, Chromidae en Scombere- voorts snoek,zalm ,aal,baars?karpers,f0-

rellen en sardjnen.00k hetkult(deejeren)
6.onderafdeeling: Aeanthopteri (Stekel- van onderscheidene vigschen,vooralvan den
vinnigen) Met kamvormige kieuwen, ge- steur, wordt ingezouten en onder den naam
80Ce8.

scheideneondersteslokdarmbeenderen,borststandige, zelden keelstandige buikvinnen,
zonder luchtbuis aan de geslotene zw em blaas.T0t de familiën behooren: Percoïdei

van kaviaar genuttigd.Voorts leveren de vis-

schen debestesoortvan ljm.Van dezilverglanzigeschubben vantalrjkevisschen,wMrmede holle glasbolletjes worden opgevuldj

(Baarzen), Cataphracti, Sparoidei, Sciao- vervaardigt men valsche parels, alsmede
noïdei, Labyrinthiei, Mugiloïdei,Notocan- kunstbloemen,malldjesenz.Hetve1vanalen,

thini,Scomberoïdei (Makreelen), Squami- zalm en en roggen bezigt men tothet beklee-

pennes, Taenioïdei,Gobioïdei,Blennloïdei, den van allerlei voorwel.pen, en gelnoide
Pediculati,Theutyes en Aulostomi.
zalmhuiden vormen hetgewaad derbew oners
4.Orde:Ganoïdei(Glansschubbigen),kraak- van Midden Oost-Azie.Vischgalkomt,evenbeenige en beenige visschen metmeestalruit- als rlmdergal, te pas voor de schilderkunst
vormige of ronde emailschubben of beenige en bj het wasschen,en men bezigt de huid

schilden,talrjke kleppen in den spierachtigen van sommige visschen om te poljsten.Daarslagaderbulbus, vrje kieuwen, een kieuw- entegen veroorzaken de visgchen dèn mensch

deksel en eene spiraalklep in den darm.T0t nagenoeg geen nadeel, behalve dat sommige
deze behooren de familiën: Amidae,Cepha- grootere soorten, inzonderheid de haajen,
laspides,Accipenserini(Steuren),Palypterini hem M nvallen en verslinden en de sidderu l
en Lepidosteïni.
hem gevaarljke schokkenkantoebrengen.A1
5.Orde:8elaeMl,zeer ontwikkelde kraak- heeft 00k hetnuttigen van enkele soorten nabeenige visschen metgroote borstvinnen,ab- deelige gevolgen,toch zjn ergeenevergif
tiçe
dominale buikvinnen, onderstandige, dwar- visschen, nameljk zoodanige, die met glfsche m ondopening, 5, 6 of 7 paar kieuw- organen zjn toegerust.Vele Mrest-Aziatische
zakkenengewoonljk evenzooveeluitwendige volken der Oudheid? zooals de Syriërs,ABkieuwspleten,eenspierachtigen slagaderbulbus syriërs en Phoeniciërs9 bragten aan de vismetonderscheidenerjen kleppeneneenespi- schen eene godsdienstige hulde,zoûdat deze
raalklep in den darm.
althansdoor de priestersnietwrrden gegeten.
1.Onderafdeeling:Soloeephalé (Chimae- Ook de volgelingen van Pytnc'gorg: onthielren),Selachiërsmetvastenruggegraat,en- den zich van visch en vereerden deze dieren
kelvoudige uitwendige kieuwspleeten klein a1
s zinnebeelden derstilzwjgendheid.Uitde
kieuwdeksel. Hiertoe behooren de Chimae- verschjninq van bepaal
de vlsschen voorspeld
e
n de prlesterB in Lydë de toekomst.A1B
ridae (Zeeduivels).
h
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e visch vermenigvul2.Onderafdeeling: Plagiostomi (Dwars-

bekkigen), Selachlërs met eene ver naar diging en rjkdom.00k isdevisch een 0udachterengeplaatste,dwarschemondopening, christeljk zinnebeeld,hetwelk men vaak op
afzenderljke wervels en min ofmeerver- grafsteenen en zegelringen aantreft;datzinnedeelden ruggegraat met 5, 6 of 7 kieuw- beeld wjstin de eerste plaatsop den Griek-
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sehen nMm van visch (lxI@ç)jdiedevoor- Reuzengebergte,- en anderezjnbeschreven,
l
ettersbevatder(Grieksche woorden)s:lezus vooraluit den lithographischen leisteen,d00r
Christus, Zoon van G0d'', en in de tweede dr. T.0.W inkler.Men heeftzeer oudeoverplaats np de Apostelen,doorJezus svisschers bljfselen van visschen;men vindtzevan het
der menschen''genoemd.
Silurisch gesteente af door alle vormingen
Van de vôôrwereldljkevisschenzjn alleen heen.In den laatsten tjd zjn zj verdeeld in
de vaste deelen,het geraamte,voortsschub- Hybodonten,alzoo genoemd naar hunneronde,
ben, beenige platen der huid,tanden en vin- overlangsgeplooide,geëmailleerdetandspitsen,
stekels,bewaard gebleven.W j kennenalz00 die zich op een beenigen wortel verhefen,
van die orde, welke van harde deelen ver- methetgeslacht Hybodus,dat zich van den

stoken zjn,zooalsdeRondbekkigen enBuishartigen,geenefossieleoverbljfselen.Deweeke
deelen zjn geheelenalontbonden enhebben
niet weinig bjgedragen tot de vorming der
koolwaterstoFen in bitumineuse gesteenten.
Koprolieten (versteende uitwerpselen)zjn in
het algemeen zeldzamer dan men vroeger
meende; vele van deze zjn slechtsphosphorietknollen. De als echt erkende koprolieten
zjn spiraalvormig en wjzen op eene regts

bergkalk uitstrektt0tMn hetkrljt,- Cestracipnfds, wier smalle kaak digt met tanden
bezet en van den steenkool t0t 0P onzen

tjd aanwezig 1s,daarCestracion Philippiop

de oostkust van Australië gevonden w ordt,
en m et onderscheidene fossiele geslachten

(Acrodus,Psammodus,Ptychodus enz.),-

en Lamnoideèh,echtehaajen,metzamengedrukte, scherpe tandenjin den zeehsteen en
het trias voorkomende, maar zich vooralin

gewondene spiraalklep aan het uiteinde van

het krjt en in de tertiaire vormingen onthet darmkanaal, zooals men aantreft bj de wikkelend, met de geslachten Lamna, CarGlansschubbigen en Haajen van onzen tjd. cbarias en Notidanus. Uit de middenste terDe vermeerderde kennis van fossiele visschen tiaire vorming kent men haajentanden ter
is men vooral verschuldigd aan A-qasso ,die l
engte van 13-16 Ned.duim (van Carcharodaarvan eene stelselmatige verdeeling heeft d0n megaladon),- van de roggen een v01ontworpen op grond der uitwendige bekleed- komen dier(Asterodesmuspl
atypterus)inhet
selen.Kende hj Mnvankeljk (1833)slechts gesteentevanSolenhofen en talrjkeoverbljf500 soorten van fossiele visschen,dataantal selen in de tertiaire vorming.De Chimaeren
is tbans verviervoudigd.Deze zjn meestal nemen een aanvang in het lias en komen
uitgestorven,doch AlassizenJohannesMûller vooralvoorinhetOpper-luragesteenteenlater.
hebben zich niettemln bejverdjhetverband DeGanoïden zjninzonderheldvoorde oudste
tusschen devôörwereldljkeen hedendaagsehe tjden kenmerkend en door talrjke,meestal
visschen aan te wjzen.Eerstgenoemdever- uitgestorvene fam iliën vertegenwoordigd. Tot
deelt de fosBiele visschen in Placoïden,Ga- de oudste vormen dezer visschen behooren
noïden,CtenoïdenenCycloïden(Plaat-,Glans-, dezonderlingeCephalaspiden(Schildkopyigen)
Kam-enRondschubbigen).DeeerFten,kraak. en degepantserde soorten uitden devomschen
beenige visschen, met beenpunten of been- zandsteen (Placoganoideïvolgens Owenj.Ceplaten in de huid,worden nu nog vertegen- phalaspis, alzoo genœ m d naar den grooten,
woordigd door de haajen en roggen en be- aan beide zjden gehoornden, op dien van
vatten de oudste soorten, - de tweeden, een trilobiet geljkenden kop, komt voor in
kraakbeen- of graatvisschen,door onze steuren, - de derden, metgetande ofkam vormige schubben,door onze baarzen, - en de
vierden,met dunne,ronde,ongetande schubben,dooronzeharingen,karpersen snoeken.
Later heeft men de Ganoïden alseenenatuur-

het Old red vanW est-Engeland.Totde pantserganoïden,w ier geheele ligchaam door een

uit beenige platen gevormd harnasomsloten

was, waarult de korte staart en de zjdelingsche bewegingswerktuigen te voorschjn
kwamen,behooren dem erkwaardigstevormen
ljke groep erkend, maar de Cycloïden en van visschen (bjv.Perichthys) uit hetdevoCtenoïden bj elkander gevoegd.De meeste nisch van Noord-schotland enRusland.Vande
fossiele visschen waren zeebewoners; eerst steuren,met afzonderljke rjen van beenige
in het tertiaire tjdperk vertoonen zich zoet- platen bedekt,is geen fossiele vorm bekend.
De overige fossiele Ganoïden hebben ronde,
wat8rvisschen.
Zo0 a1s wj reedszeiden,is uit de groep dakpanvormig elkanderbedekkendeschubben,
der Buishartigen en die der Rondbekkigen die echter o0k ruitvormig knnnen wezen (cynietsovergebleven;maardestetalrjkerzjn clifereenrhombifereGanoïden),eneenheterode andere driegroepen,doch in eenegewj- cerken (ongeljklobbigen) staart;de laatste

zigde volgorde,vertegenwoordigd.In werke- van deze vormen is de zeldzame Coccolepis
ljkheidwaren deGanoi'
dendeOudstevisschen, Bucklandi uit het Solenhofer gesteente. Met
en de andere twee groote orden alsmede die hetkeujer beginnen zi
ch de homocerke(ge-

4er Diqnoën daarmedeverbonden.De.
vjfde ljklobblge) vlsschen te vertoonen.T0t de
orde,d1e der Selachiërs,is desgeljk: goed eydifere Ganoïden .behooren de Coelacanthi,
vertegenwoordigd, vooral door de dwarsbek- met holle vinstekels,onder welke zich H0l0kige haajen en roggen.Vele overoudevin- ptychius uit het devonisch en den steenkool

stekels ult steenkool-, trias- en Jura-lagen door zjne prachtige schubben en grootevangkan men niettehuisbrengen.Geheeledieren armenonderscheidt,terwjlmenAsterolepisen
behoqren t0tdezeldzaamheden;tochbeschrjft Bothriolepis,wierkopmetbeenigeplatengeBqr%
'a een 0? detegenwoordiçehaajen ge- wapendwas,alleenin hetdevonlschetjdperk
geljkenden vlsch uit het Trlas van het aantreft.In het krjt vindt men voorts het
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geslacht Macrnpomaj desgeljks t0t de H0l- zjn.- De rjkdom van foasielevisschen i:
stekeligen behporend.Daarenbpvenrekentmen op verre na nieteven grootin alle vormingen.
daartoe Leptolepiden, die men van hetlias Inzonderheid zjn ertevinden in hetO14 red
t0t in de wealdenvorming aantreft, en de van Caithness in Noord-schotland en op de
dunschubbige Amiën van hetmidden-tertiaire Orknepeilanden, alsmede bj Dorpaten aan
tjdperk,doch 00k thansn0g in Amerika te den zuideljken oever van het Onega-meer;
vinden.Veeltalrjkerzjn derwitrormi
geGa- dâârheeft men groote en eigenaardige Ganoïnoi'
den vertegenwoordigd; zj omvatten de den,Placodermen,Cpelacanthiërs en Dipteri-

Dipterinen, met eene dubbele aarsvin, uit nen. Het steenkolengebergte in Schotlan; en
hetOld red,- de Acanthodiën,metmicros- W est-Engeland omsluit een schat van Placoïcopisch kleine schubben, uit den steenkool, den en Coelacanthiëra. 00k het devonisch
de talrjkeLepidoteï,metgrooteschubben i
n het Reuzengeberqte iB van groot belang.
en flne, borstelvormige tanden en met de In Engeland, Thiirlngen en in het oeralgeslachten Palaeoniscus uit den steenkool, gebergte is de koperleisteen z0o rjk aan
het roodliggend en hetkoperlei,Aspidoryn- fossiele visschen, dat men dien o0k wel
chus uitlias en oöliet,en de prachtigehomo- vischleisteen noemt; hier heeft men vooral
cerke geslachten Dapedius,vooraluithetlias, heterocerke Lepidoten (Palaeaniscus),Sauroï-

en Lepidotcs,van het liast0thetkrjt,-

den (Acrolepis, Pygopterus) en Pycnodonten

zakeljk t0t het onze.Van dePharyngognathen beginnen zich de rondschtlbbige,weekvinnigemakreelsnoekentscomberesoceslywaartoe onzevliegende visch (Exocoetes) behoort,
reeds in het krtjt te vertoonen,terwjlmen
de prachtig gekleurde,rondschubbige,stekel-

Merkwaardig en rjk isvooralde opperlura-

snoeken zich hier en daar in het krjt,terwj1zich de alen,echte zalmen en karper:
reeds in de tertiaire vorming bevinden, de
laatsten vooral in zoetwaterlagen? terwjl

noïden beginnen te verdwjnen, maar wj
vinden erreedsden typusderbeenigevisschen
in zjne verschillende rigtingen. Onder de

zeebrasems (Sparoïden)en Sciaenen,de zonderlinge Buisbekkigen (Aulostoma) en Pantserwangigen, alsmede rivier- en zeebaarzen
en naakte sljmvisschen. Geene onder de
fossiele Teleostiërs is in onzen tjd gebeel
verdwenen,terwjldegeslachten'uithetkrjt

vorderd doordr.P..
P!e4e,terwjldr.T.c.
Y ilkler in de pArchives du Musée Teyler''
gedurig nieuwe soorten beachrjftvanfossiele
visschen,uit de gesteenten van Bejeren en

de roofzuchtige Sauroïden,met groote schub- (Platysoma) Uithettriasen in hetbjzonder
ben en sterke, gekromde vangtanden, van uit den musschelkalk zjn in hetalgemeen
deDevonische t0taan deJuravorming,- en slechts tanden en schubben bekend; in het
eindeljk de Pycnodontenmetrondeoflang- midden-keuper vertoonen zich wé1bewaarde,
ronde tanden (onderden naam van Bufonieten homocerke Ganoïden (Lepidotenl zooals Sebekend), in den zeehsteen,metPlatïsomus mionotus).Detanden behooren t0tde Hybobeginnend en zich uitstrekkend t0t ln het donten en Cestracionten, maar 0ok t0t de
tertiaire tjdperk.- De zesdeorde die der Pytsnodonten en Sauroïde Ganoïden (SauDipnoën bevathetgeslachtderCeratodonten, richthys).Van den bovensten musschelkalk
0
0k nu n0gdoorCeratodusvertegenwoordigd. door den bergkalk heen t0t aan de grenB
De Jonjste orde bekleedt In de boven tusschen keuper en lias vindt men de merkvoorgestelde rangscbikking de derde plaats; waardige Ceratodustanden. Met het lias bezj isdie derTeleûstiërsofeigenljkebeenige gint eene nieuwe orde van zaken,daar zich
visschen. De bundelkieuwigen vertoonen zich hier t0t in debovensteJuravormingdetypus
eerst ill de oudere tertiaire vorming,- de der homocerke -Ganoîden uit de afdeelingen
Vergroeidkakigen reeds in het krjt,- de der Lepidoten, Sauroïden, Pycnodonten en
Physostomen,Pharyngognathen en Stekelvin- Leptolepiden ill eene groote verscheidenheid
nigen dpsgeljks in het krjt,zaaar zaet een ontwikkelt.V0l overbljfselen van visschen
klein aantal geslachten. De onderafdeeling zjn bjv.de onderste l
iaslagen van Lïme
4er Anacanthini (
schollen,schelvisschen)be- Regis in Engeland?- voorts de pagidonlënhoort t0t het tertiaire tjdperk en tot het leisteen van het llas in Zwaben, Franken
onzej- die derKamschubbigeschollenhoofd- enz.en devi
schleisteen van SeefeldinT/r0l.
vorming in den lithographischen steen van

Solenhofen en van Cirin (in Frankrjk),alsmede in den zoetwaterkalk van Kelheim bj
Regensburg.In hetkrjttjdperk zien wgreeds

den voorlooper van onze dagen;aldu rvindt
vinnige Llpvisschen eerstin de tertiaire vor- men onderdehaajennog welHybodontenen
ming aantreft.Van de Physostomen vertoonen Pycnodonten xaaar de hedendaagsche vor:aen
de rondschubbige fam ilien der haringen en van haajen hebben er de overhand.De Gaplaatsen, w aar fossiele visschen voorkomen,
andere fam iliën, zooals die der meervallen, vermelden wj n0g de eoeenelagen van het
bepaaldeljk t0tonzen tjd behooren.Van de eiland Sheppey vöör de Theems,den Monte
Stekelvinnigen vindt men de rondschubbige Bolca bj Verona,den dakleisteen van PlatSpbyraenen, zwaardvissehen en makreelen, tenberg in Glarus, den zoetwatermergelvan
alsmededekamschubbigebaarzeninhetkrjt, Aix illProvence, den brakwatermergel van
maar eeratin hettertiairetjdperk in groote Oberkirchberg aan de Iller en den polystmenigte. Bj de reeds aanwezige familiën leisteen van Bilin.- In 0ns Vaderland i: 4e
kwamen toen vele andere, zooals die der kennis der Oost-lndische viBschen vooralbe-

en vele uit de tertiaire vorming uitgestorven

Oeningen, uit de tertiaire lagen van Heers
en Brussel, uit het trias der omBtreken van
W qrzburg, uit het ligniet van SieblnB, uit
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de eligocene vorming van Limburg enz.0p- van de voorgM nde en geboren te Amsterdam
gedolven.
den 25sten Maart 1594.Zj ontving haren
Visschen (De) vormen het làatste der tweeden naam t0therinneringaaneeneschade,

TwaalfteekensvandenDierenriem (ziealdaar). dien haar handeldrjvende vader kort vöör
hare geboorte door een storm bj Tesselgeleden had. W egens het vroege verlies van
hare moeder groeide zj op onderdeleiding
van hare zuster Anna, die zj in gaven des
geestes evenaarde, maar in schoonheid en
levendigheid overtrof.Zjwerddoordeletterkundigen van dien tjd a1sdichteres,alsmede

Tengevolge van den teruggang der nachteveningen echter komt het denkbeeldig teeken,
zich over de laatste 30O ten oosten van het
lentepuntuitstrekkend,nietmeer overeenmet
hetsterrebeeld de Visschen.Ditlaatstegrenst
ten noorden aan Andromeda,ten oosten aan
den Driehoek, den Ram en den W alvisch,
ten zuiden aan den W alvisch en ten westen
aan Pegasus en den W aterman.Hettelt 0mstreeks 40 met het bloote 00g zigtbare ster-

wegenshare muzikale talenten en hare kunstvaardigheid ongemeen gevierd en wasde ziel

van den Muiderkring?waarKooften andere
ren, doch de meeste zjn klein.Daarbj is dichters gedurig de ller ter harer eere deden
slechtséénevandetweedegrootte,nameljkeene ruischen,vooralook in 1623 bj haarhuwedubbelster, bestaande uit ééne van de derde ljk metAllard t)
Jl Crombalg.Uitdezen echt

en vierde grootte;de eersteislichtgroenende sproten twee dochters;de oudste overleed in
tweede bllauw , en haar onderlinge afstand 1634 aan de kinderziekte,en de vadervolgde
bedraagt3*,6.O0k zjn ern0g 5 anderedub- haar eerlang in het graf. Hoewel dringend
belsterren,doch nietofter naauwernood zigt- aangezocht door den beroemden Canpar WJr-

baarvoorhetongewapend oog.Eindeljk zjn laeus!k0n zj niet t0teen tweedehuweljk
in dit sterrebeeld 3 nevelvlekken en eene beslulten. Nadat zj 00k als weduwe nog
nevelster,doch men kan zeileen door goede eenigen tjd te Alkmaar gewoond had,vestigde zj zich in 1646 te Amsterdam,waar
kjkrr:waarnemen.
V lsscher. Onder dezen naam vermelden eene gloejende vonk uiteenesmederj haar
#*
W p:
van hetlinker00gberoofde.DrieJaardaarna
Ro- 6r i7isscher! koopman te Amsterdam verloorzj hareeenig overgeblevene doehter
en tevenseen jverlg letterkundige.Hj werd en zj zelve stierfkortdaarna,op den 20ste1
aldaar geboren in 1547en was ermetyjne Junj 1649.Aanvankeljk voordeHervorming
vrienden Coornhert en Rpiegltellid der rede- gewonnen,waszj latert0tdeR.Katholieke
rjkerkamerpInliefdebloejende'',terwjlzjn Kerk teruggekeerd, zoodat Hooft haar de
huis de vergaderplaats werd van mannen als KBeroemde, maar helaas! beroomde TesselCoster,Bredero, Tondel,Hooft,Reaelenz. scha''heette.Haregedichten,in verschillende

W egens zjnekernachtigetaalwordthj wel
eens rde Hollandsche Martialis'' genoemd.
Hjbleefgetrouw aan deR.KatholiekeGodsdienst, maar bemoeide zich nietmet kerkeljketwisten en onderscheiddezich dooreene
ongemeene verdraagzaamheid. Zjne laatste
levensdagen sleet hj te Alkmaar en overleed
aldaar den lsten Februarj 1620.Hj leverde:
XSinnepoppen (1614;3de druk, 1669)'',
XLofvan de M utseen van eenblaauw escheen
enz. /1612)'', en pBrabbeling (3de druk j
1669),9.

xe
rzamelingen verspreid, zjn gedeelteljk,
evenals dle van Anna,

Anna Ape-dr.
s Visscher, eene dochter van
den voorgaande en geboren te Amsterdam in

uit de eerste helft der 17de eeuw. Hj was

bjêéngebragt door

mr.J.Scheltema in 5Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher

(1809)''.Eene doorhaarvervaardigde dichterljke vertaling van het rverlost Jernsalem''
van Tasso is verloren gegaan. Ook zjn de
gedichten der beide xusters uitgegeven door
de .
frlz/zl(1851),en in 1852 verscheen:mTesselschade Roemersen hare vrienden in 16321649''van dr.nan Tloten.
Cornelis Fiddc/ldr, een uitstekend graveur

een degeljk en correctteekenaaren verstoyd
1584. Daar zj vroeg hare moeder verloor, de kunst, om met de graveernaald te schllweeszjallehuweljksaanzoeken vandehand deren.Zjneportrettenvan G.deA'
i/ck,Z van
en belastte zich metde huishouding vanharen den Vondel,P.Scriz
tl
drixd,G.Bouma,D.W izld

vader. Toen zj echterlaterte Dordrechtbj
Cats vertoefde,kwam zj in kennismetDo-ipicl:Bootltrcs Wezel,metwienzjtrouwde.
Zj bleef te Dordrecht gevestigd,maar na
den doodvanharen echtgenoot(1640)vertrok
zj ten behoevederopvoeding van haretwee
zonen naar BrusselenvervolgensnaarLeiden,
waar zj den 6den December 1651 overleed.
Hare gedichten zjn verspreid in het rH01landsch enZeeuwschNachtegaaltle(1633)'',den pBloemkrans van verscheide gedichten

enz
ba
k.
stezrj
''
n
1 me
zjn
esterstukken, en zjne pltoekeRotteman'' en Liereman''
Nvorden zeergeroesad.Osastreeks 170 prenten

hem zjn bekenden worden doorkunstLodewqk G:rJz# Visseher,eenNederlandsch
letterkundige, geboren te Breda den lsten
Maart1797.Hj werd in 1814ambtenaaraan
Van

liefhebbers duur betaald.

het departement van Finandën te 'sGravenhage en in 1817 controleur van directe belas-

tingen.Na de uitgavevan zjnwerk:rover

(
leve
165r9de
)'',voor
- trsKlee
ioo
sKraam (1656/''enz.Zj hetherstelyndeinvoeringderNederlandsche
ne verbeterde ultgave van

taal(1825)''zag hjzichm 1825benoemdtot
de rsinnepoppen''van haren vader,terwjl hoogleeraar aan hetCollegium Philosophicum
ook dr.van Vloten en Rcldnkeleen en ander te Leuven. Btjhet uitbarsten der Belgische
van haarhebben uitgegeven.
onlusten in 1830 nam hj de wjk naar

Maela 7'
e#:eI#c;.
J& Vissnher, eene zuster Nederland en werd hoogleeraar te Utrechtj
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waar hj den Q6sten Januarj 1859 overleed. vangst in volle zee grootere schepen uitgeVan zjne geschriften vermelden wj n0g: rust, zooals walvischvaarders, haringbuizen
XBloemlezing uitde beste Bchriften derNeder- enz. T0t het vangen van visch bezigt men,
landsche dichtersvan de13det0tenmetde18de behalve angels, vooralnetten van sterk hen-

eeuw (1821--1822,2 dlnl''1- pNederlandsche
chrestonlathie ten gebruike bj het hooger
nnderwjs (1827)'/
? - rBloemlezing uit de
Nederlandsche dlchters en prozaschrjvers

(1828-1829,Q dln)'',- pKleine handleiding
voor de uitspraak derNederlandsche taalenz.
(18Q8)'',- rHandleiding t0t de algemeene
geschiydenis der Nederlanden enz. (1832-

nepen (in den laatsten tjd00k van katoenen)
garen, die in Engeland en Noorwegen door
middelvan machinesworden vervaardigd.Zj
worden vooraf gelooid, om ze sterlter te
maken.

Zeeralgemeen en op bepaalde tjden van
hetJaarisaan iederveroorloofdhetvisschen
m et den hengel, dat is m et een stok, aan

1833)',- pBjdrage t0t de oude letterkunde wiens bovenste uiteinde een sterk snoer
der Nederlanden (1834)''
,- pFerguut, rid- bevestigd is met een angel,van aasvoorzien
derroman uit den fabelkring van de Ronde

en door een dobber op dezelfde hoogte onder

Tafel(1838)'',- rHistorischtjdschrift(1841-

den waterspieqel gehouden.Devisscherziet

1842)'',- rNatuurkundevan hetHeelaldoor aan de beweglng van den dobber,wanneer
Gerard Leenhout enz. (1841)''1 - oBronnen hj beet heeft en ophalen moet.Aan zulke
en bouwstolen ter beoefening van de alge- angels,aan zetljnen vaBtgehecht,welke aan
meene gesehiedenis van hetvaderland (1846, een o? den wa1in dengrond gedreven st
ok
2 dlnl'' rAnthologie van Nederlandsche bevestlgd zjn,vangt men groote zoetwaterprozaschrjversen dichtersBedert1795 t0top visschen, terwjl o0k de kabelaauwvangst
dezen tjd (lstedl, proza, 1847)'',- oKort door middel van angels met eenig lok-aas
begrip der algemeene geschiedenis van ons gedreven wordt.O0k dehaat
jen laten zich op
vaderland (1848;2dedruk,1850)''
,- pLeid- dergeljke wjze vangen nameljk doorbjv.
draad t0t de algemeene geschiedenis van 0ns een stuk spek in te Blikken, dat aan een

vaderland enz.(1850- 1855,3dln)'',- plland- zwaren jzeren haak met een jzeren keten
landen en Nederlandsche Koloniën (1852, m en harpoenen,terwjlmen in den laatsten
5 aq.)'', - rBeknopte geschiedenis der Ne- tjd ook we1kogels metontplofbare zelfstanderlandsche letterkunde (1851- 1852,3 stuk- digheden heeftaangewend.Veelalechtermaakt
kenl'',- mvoorlezingen overdegeschiedenis men ter visscherijgebruik van netten,bjv.
der R. Katholieke Kerk in de Noord-Neder- van de totebel,die)ayn een kruisuitgespanergelaten en vervolgen:
landen enz.(1853)'',- rDeJezuïetenin Ne- nen, in het waternederland (1845- 1853)'',- en rlforte schets weder opgehaald wordt, - voorts van de
boek der algemeene geschiedenis der Neder- bevestigd is. Op de walvischvangstgebruikt

van de geschiedenis der Nederlandsche letter- schakels, netten, die in eene rivier of een
kunde (1854- 1857,4 d1n)''.Voorts schreef kanaal overdwars worden uitgespannen,
waarna men de visschen tusschen twee zulke
hjVoystellen!yverschillendetjdschriften.
lsscheru (De)ofhetvangen van visch netten angstig maakt door met een polsstok

vormt een afzonderljkentak van njverheid, in hetwaterteplompen,zoodatzjtegen de
gekweekt door de visschers,die zich op vele
plaatsen t0t eene bepaalde klasse oft0t een
afzonderljk gild vereenigen en a1s zoodanig

schakels zwemmen en met de kieuwen in de

mazen bljven hangen.- danvandenzegen,
een grootnet,hetwelk boogsgewjsnaarland

aan den oever van rivieren en m eren of aan wordt getrokken, - wpders in zee van het
zee eigenaardige voorregten genieten.D e ge- treknet, hetwelk door m iddel van vaartui-

wone visseherj strekt zich uitover alle door gen w ordtuitgezeten voortgesleept,enz.Aal

de natuur gevormde wateren, en de kunst- vangtm en veelalin fuiken ofvan teenen ge-

latige over opzetteljk daartoe aangelegde vlochten korven metwjdevleugels,maarnaar

kanalen en waterkomm en,die men naar wil- achteren zich allengsvernaauwendenzoodanig
lekeur m et water vullen en daarvan ontlasten ingerigt, dat die visschen er zonder m oeite
kan.Hetregt om te visschen w ordtgew oon- binnendringen,m aaruit de eenmaalbereikte
1jk a1s een regt des Rtjks beschouwd, en ruimten niet kunnen terugkeeren.Aa1 en ook
dit laatste kan in het algemeen of o0k door b0t wordtwjdersgevangen meteen drietanm iddelvan visch-actentegenbetalingaandein- digen vork met weerhaken, en hier en daar
gezetenenverlofgeven,om opbepaaldewjzen gebruikt men den speer om zalmen,welzen,
en tjdentevisschen.Hetspreektwelvanzelf, snoeken en andere groote vi8schen te vangen.
dat zoodanig verlof zich dan 00k enkeluit- Voorts heeft men toestellen t0t hetbemagtiatrekt t0t de publieke wateren en geenszins gen van zalmen en forellen,en in den winter
t:t die van particulieren. In de zee kunnen vischtmen vaak metgoed gevolg doormiddel
volgens hetvolkenregtalle natiën hare snoe- van treknetten,die in gaten onder de bevroren en netten uitwerpen, behalve op de kus- zene oppervlakte worden gebragt. T0t het
ten,waar gewoonljk over een afstand van aas, waarmede visschen gelokt nfgevangen.
drie zeemjlen het vischregt aan de kustbe- worden, behooren graan, zemelen, meelj
brood,gekookteaardappelen.moutjafvalvan
wonersisgewaarborsd.
Op zee en op de rlvieren bedienen zich de brouwerjen en brandewjnstokerjen, kaas,

visschersgewoonljk van eenebootofvaneen rjst, gehakt vleesch, kleine viBschen, kikdergeljk vaartuig,mettwee ofmeerkoppen vorschen, kuit,regenwormen of pieren enz.
bemand. Intussehen worden voor de visch- Visschersvaartuigen zjn veelalvnorzien van

'
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eene met water gevulde ruimte,waarin zj
den gevangen visch in het leven kunnen bew aren. Aan land geschiedtzulkain eene kaar
of metgaten doorboorde kist, welke men in
het water legt.

zalmenontvangen er,slngewrevenehersenen,
ten enz.N0g beter is het,alsdan deJonge
visschen in beken tebrengen, waarzj zelven hunneprooikunnen najagen.Bj hetuitgehakt en geraspt vleesch, larven van insec-

In de vrje natuur gaan de visch-ejeren komen van het broedselis dit ongevoelig gevoor een grod deelverloren.Dit te verhoe- noeg om in houten doozen en met vochtig
den i: het doel van de kunstmatige visch- m 0s ingepakt t0t op verre afstanden verzonteelt.Deze bestaathierin,datdeejeren niet den te kunnen worden. Reeds van ouds is
alleen kunstmatig worden bevruchtjmaarver- men ill China gewoon, het vischkuit uit de
volgens 00k in beglotene ruimten bewaard, wateren te halen en hetop eeneveiligeplaats
zoodat de Jongen veilig kubnen uitkomen, te doen uitkomen, en 00k op de Philippjnwaarna men deze zoolang verzorgt, totdat scheEilanden,isdeze handelwjzereedslang
zjinstaatztln,zelveinhunnevoedingtevoor- bekend. ln Europa heeft d0n Piaont een
zien.Men heeftde kunstmatige vischteelt t0t monnik in de abdj Réome reeds in de 14de
nu t0eschier uitsluitend toegepastopvisschen

eeuw op de kunstmatige vischteeltgewezen.

van hooge waarde,bepaaldeljk zulke,diein Die belangrjkezaak werd wederopgevatin

een ongunstig saizoen, in den winter,kuit het midden der 18de eeuw door den luitenant
schieten,nameljk op dezalmen en forellen. 8. L.Jlcnùi te Hohenhausen (Lippe), die
De van kuitvoorzienevisch wordtboven een haar toepaste op zalmen en forellen en de
bak met water langs den buik gestreken om naar hem genoemde broedkistin zwangbragt.

hem van zjne ejeren tebevrjden en vervolgeng de meth0m gevuldedesgeljkg.Daarna
worden de ejeren in zuiver water overgebragt en in eene broedkist geplaatst, wier
bodem met kiezel is bestrooid,terwjlhet
water er onophoudeljk doorloozing en aanvulling w ordt ververscht.D e broedtoestellen
zjnzeerverschillend ingerigt;menheeftbjv.

Zjne verhandeling over dit onderwerp verschren in 1765 in het rHannoversche Magazin''.De kunstmqtige vischteelt kwam echter
nogmaals in vergetelheid,totdatmen zich in

1823 en 1824 op de heerljkheid Horazdovic

in Bohemen daarop begon t0e te leggen.In
1837 maakte Josn d&J?
z7in Schotland gebruik
van de kunstmatige vischteelt, om de aan-

zoogenaamde kagcheltoestellen,bestaande uit
eenige boven elkaâr geplaatste vierkante aarden bakken, met een dubbelen bodem,van
welke de bovenste uiteen roostervan glazen

merkeljk verminderde zalmvissc'
herj in de
rivierde Nith weder tedoen bloejen,en in
1841 bevorderde Boeeiws in Engeland de
kunstmatige forellenteelt. 00k in Frankrjk
Btnafjesis zamengesteld,en zn0ingerigt.dat werden omstreeksdien tjdinfltdepartemenhet water van den eenen bak in den anderen ten Côte d'Or en Haute Marne proeven geloopt.Meer aanbeveling echterverdienen de nomen om het aantal visschen op die wjze
broedtroggen van hout,steen ofcement,die te doen toenemen, en in 1842 bragten de
60- 90 Ned.duim breed,30 Ned.duim hoog visscher Rlmy en de herbergier Geldn eene
en willekeurig van lengte zjn en metdeksels kunstm atige vischteelt tot stand. Eerst in
gesloten worden. Ook hier heeft eene door- 1848 kwam deze onderneming ter kennis van
gtrooming van w ater plaats en is de bodem de Franscbe regéring, die haar met kracht
met eene laag kiezelbedekt. Andere toeatel- ondersteunde.DaartevensdehoogleeraarConte

1en van dien aardzjnuitgevondendoorHaack, van het Collège de France te Partls proeven

A àffil.g enz. Van belang is bj de kunstma- nam omtrenthet aeclimatiséren van vissehen
tige vischteelt het bezigen van zuiver,lucht- en de gunst des Keizers voor deze aangebevattend water,omdat dediertlesbj gebrek legenheid wistte verwervenjontstondin1852
aan zuurstofsterven.Voorts dientmentezor- op kosten van den Staat de stichting van de
gen,datde w armtegrM d van hetwater niet grootsche visch-inrigting te Hiiningen in den
te hoog zj, omdatanders de ontwikkeling Opper-Elzas, waar men gratis ejeren z0u
derJongen uitdeejeren een te snelverloop kunnen bekomen van de edelste visschen ter
heeft. In den winter mag de warmte dalen bevolking van de wateren in Frankrjk.Hcet0t 00C., mits het water niet bevriest. Ge- we1 de uitkomst niet vnlkomen aan de verbruiktmen beekwateren is ditverontreinigd, wachtingen heeft beantwoord,is deze stichz0o dient men het vooraf te fltréren. Het ting welke na 1870 door Dnitschland werd
water in de broedtoestellen moeteene zachte ill stand gehouden,eene leerschool in alles,
en geleideljke strooming hebben,opdat de wat op de kunstmatige vischteeltbetrekking
ejeren eene volkomene rustgenieten.Debe- heeft. In 1850 heeft de kunstmatige vischdorvene echter moet men door middel van teelt 0ok in Noorwegen de aandacht getrokeene tang z00 spoedig mogeljk verwjderen. ken,en in 1852 verrees in Schotland te StorHet uitkomen derJongen heeft,naargelang montGeld aan de Tay eenegrooteinrigtingvan
der warm te,plaatsna 2- 5 m aanden.Zoolang di
enaard teropbeurinyvan dezalmvisseherj.
de uitgekomen visschen de navelblaa: (d0Jer- Voortsheeftmen zich ln deVereenigdeStaten
van
Noord-Amerika en in Canada, alsm ede
blu s) dragen, hebben zg geen voedsel noodigjen eerstna hetverdwjnen van deze- ill 0nB Vaderland (in Natura Artis M agistra
ongeveerna 6weken - behoevenzjietstot te Amsterdam , op het L00 te Apeldoorn en
onderhoud.Zj worden dan 00k overgebragt vooral te Velp, welke inrigting in 1880 de
n% r afgeslotene waterkommen of kanalen, gouden medaille verwierf op de visscherjwM r men in 4ie behoefte kan voorzien.De tentoonstelling te Berljn),op dekunstmatige
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vischteelttoegelegd.0ok anderepogingenzjn 18-36 millioen gulden,en van denJaarljks

aangewend, om verlatene beken en rivieren gevangen zoetwatervisch :p.8millioengulden.
wedermetzalm tebevolken.Hetisnameljk Meer dan de helft hiervan wordt door de
gebleken,dat die visschen wegbleven,omdat zalmvisscherj verkregen,dievooralinSchotzj erbelemmeringen aantroFen,diehen ver- land van grootbelang is.

hinderden deplaatste bereiken,waarzj ge-

In Frankrjk heeft de zeevisscherj eene

woon waren kuitte schieten.Om datbezwaar groote uitgebreidheid en wordtdoor de regéweg te nemen, hebben k
b'
mith en Deanston ring metkrachtonder8teund.Voor de kabel-

bjv.in de rivierdePirth vischwegenaange- Jaauw-en walvischvangstzjn premiën uitgelegdqzjhebbennameljkaangrenzende,boven loofd. Daarenboven wordt er vreemde visch
elkaar gelegene waterkom men z00 geplaatst, door hooge i
nkomende regten qeweerd.In
dat de visch van de eene in de andere over- 1866 waren voor de visscherj ln volle zee
e
n
op
de
kus
t 23270 vaartuigen w erkzaam
gpringen en alzoo zjn weg vervolgen kan.
De tegenwoordigetoestand derzee-en zoet- met bjna 103000 koppen.Zj becjfertjurwatervisscherji.
lvervan gunstig.Reedstegen ljksomstreeks20millioengulden,Omstreeks
heteinde dervoorgaande eeuw verhievenzich

een derde van deze s0m wordtgeleverd dpor

inEngeland,Frankrjk,DenemarkenenN00rd- dekabel
jaauwvisscherj op debankvan NewDuitschland klagten over den achteruitgang foundland,op Doggerqbank en in dewateren

der visscherj.Men meende, datde oorzaak van Ilsland. De Fransche haringvisscherj

daarvan gelegen was in de te naauwe mazen

behoortvooral te huiste Boulogne,Fécamp,

dernetten,terwjlvoortsdetalrjkefabrieken Dieppe? St. Valery en Caen. Van groot geenz.de visschen tlit de rivieren en kanalen wigtis er voorts de vangstvan sardjnen,
deden verdwjnen.Men heeftdan o0k maat- die in blikken naar alle kanten worden verregelen genomen,om de ontvolking derzeeën zonden.O0k dezoetwatervisscherjiseronder
en rivieren zooveelmogeljk te voorkomen. het bestuur van Napoleon 1II aanmerkeljk
Dezeeviyscherj legtzicht0eophetvangen vopruitqegaan.
en aqeveren van verschen visch of op het
De vlsscherj in 0ns Vaderland wasweleer
bereiden,inzonten en droogen dergevangene werel
dvermaard,maar de geduxiqe oorlogen
t
e
r
zee en de ltlimmende mededlnging van
zeebewoners. In het eerste geval levert zj
onsvooralschelvisch,schol,kabel
jaauw ,tong, Engeland en Frankrjk bragten haarin ver-

tarbot,knorhanen,r0g enz.,- in hettweede val. N0g in het midden der 17de eeuw werharing, zoutevisch en stokvisch.Duitschland den erzelfst0t2000haringbuizenuitgezonden,
zendt Blechts w einige schepen uitter zeevis- die Jaarljks15 millioen gulden besomden.In

scherj. Dezescheen erin 1866 eenenieuwe
vlugttezullennem en,doordienonderscheidene
reederjen werden gesticht,die echter geen
voordeelopleverden en alzoo ontbonden werden. De haringvisscherj, die te voren te

1858 was dat aantalt0t 79buizen geduld.

Later scheen zich deze tak van njverheid

wedereenirzinsteontwikkelen;men bouwde
beter ingerlgte, snelzeilende loggers, en in
1871 was het aantalharingschepen wedert0t
128 geklommen. Uit het verslag van den

Emden bloeide,verdween in 1858.Intusschen
is er in 1872 eene nietlw e vereeniging voor Staat der Nederlandsche zeevisscherj over

haringvisscherj Ontstaan, die hare schepen 1819 bljkt,dathetaantalgrootekiel8chepen
met Nederlandera bemande en bevredigende uit Noord-en Zuid-Holland in deJongste 25
uitkomsten verwierf. M en heeft in Duitsch- Jaarvan 81 t0t128,en datder bomschepen
land in de Noord- en Oostzee eenige kustvis- uit Scheveningen, Katwjk en Noordwjk in
scherj. De weleer bloejende walvischvangst dat tjdperk van 134 tot 272 vermeerderd
der Hansesteden is geheelen al verdwenen, was. Nlettemin heeft de zeevi8aeherj zich
en ook de riviervisscherj is er in hetalge- tot nu t0e niet uit haar kwjnenden toemeen aanmerkeljk achteruitgegaan.
stand kunnen ophelen, en in ditJaar (1880)
In Groot-Brittanlevereischtedezeevisscherj ztln geduriq klagten vernomen van deNederin 1863 in Schotland en heteiland Man niet landsche vlsschers over de eigendunkeljke
m inder dan 14218 grootere en kleinere vaar- beroovingen en mishandelingen,waaraan zj
tuiqenmeteenebemanningvan47884koppen, van de zjde van hunne Engelsche beroepsen ln Ierland 9444 vaartuigen met40663man, genoot
en in de Noordzee waren blootsesteld.

terwjlomtrent Engeland en W allis betrouw- De Nederlandsche riviervisscherj is ln een
bare opgaven ontbreken. De Staatspremiën hoogst treurigen toestand;de zalmvisscherj
t0taanmoediging derzeevisscherj zjnin1830 op de Rjn,de aalvisscherj in deFriesGhe
afgeschaft.Vanbelangiserdeharingvisscherj, meren enz.bljven JaaropJaardeverwachdie aan de oostkt1stvan Schotland,deOrkney- tingen der belanghebbenden teleur8tellen,tereilanden en de Hebriden,alsmedeaan dekust wjlde talrjkefabrieken doorhaargeraasen
van Northpmberland in de Noordzee tusschen door de verontreiniging van het water de

54 en 64O N.B. gedreven wordt. In 1871 visschen uit onze kanalen en vaarten verw erden daartoe 5853 haringbuizen gebruikt, bannen.
en de opbrengstwas 562865 crana.De kabelHetmeestbloeitdevi8scherjinNoorwegen,
Jaauw- of stokvischvangst op de bank van inzonderheid met betrekking t0t haring en

Newfoundland en bj de Faroër leverde in kabeljaauw.ln 1865 hadditrjkvoordevig1866 een bedrag van 116000 Amerikaansche scherj 276 schepen en 8307 booten in 'zee
c
ent
nks
aarsg.eva
Me
nenscha
tvi
dse
Ja
arelj
ng
zee
chwaarde van den md ruim 38000koppen.Derjkstevischwateren
in Engeland op

liggen er bj deLofoden,waarJurljksvaq
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Januarj t0t Aprilonder toezigt van staatsambtenarendekaballaauwvangstplaatsheeft.
In 1860 voeren uit Noorwegen 5675 booten
metruim 24000 manterkabelaauwvisscherj.
Na dien tjd echteris ditbedrjfachteruitgegaan en in 1858 ontstond ereenevereeniging,
om den afvalvan kabeljaauw op deLofoden
t0t vischguano te verwerken. De voorlaarsharingvisscherj verschafte in 1854 werk aan
37000manjin1848aan51400man.Zjverkreeg
in 1869 eene waarde van 2 millioen speciesthaler.De Noorweegsûheharingvisscherj leverde vroeger de beste uitkomsten op in de
nabjheidvan Bergen,maariserindelaatste
Jarenaanmerkeljkverminderd,daardeharingscholen er zich sedertden wintervan 18711872 verwjderdhieldenvandekust.Daarentegen ontmoet men thans de haringscholen
verder noordwaarts tusschen 66 en 69Onoorderbreedte, zoodat de visscherj zich derwaarts heeft verplaatst. V00r de kust- en
riviervisscherj van Noorwegen is vooralde
zalm van belang. De bruto.opbrengst der

Aangaande de visscherjvan Italiëvermelden wj,d*t zj met betergevolgwerktin
de Adriatische dan in de Middellandsche Zee.
In 1869 von; men in datrjk (metuitzonderingvan de toenmaligeoverbljfselen van den
Kerkeljken Staat)11219vaartuigenPet29384
visschers,en van deze hield ruim I/sdezich
bezig met kustvisscherj.Ietseigenaardigsis
er de tonjnvisscherj met groote, op vaste

plaatsen uitgespannen netten. In 1869 had
maeme
n lj
n
er
k 48 zulke tonj'nvisscherjen, V00raan de westkust van Napels en Sicilië, alsmede bj het eiland Sardinië..Men
gchat hare gezamenljkeopbrengstop ruim 3

millioen gulden.Voortswordtdeansjovisvan

El
ba en Gorqonazeerg
eroemd.Indewateren
van Calabrib en Sicilie vormt de vangstvan
den zwaard- en inktvisch een voordeelig bedrjf.Aan dekustvan Venetië heeft men 0P
het strand vele vischvjvers, met zoutwater
gevuld en aanvankeljk doorkanalen metde
Z00 verbonden, zoodat de visschen daarin
kom en kuit schieten,waarnam en de gemeen-

lpoorYveegsche zeevisscherj schatte men in schap metdezeedoordammen afsnjdtende
1868 op 81/: millioen gulden,en dewaarde Jonge visschen laat opgroejen totdat zj
van deuitgevoerdevisscherjproductenop231/: geschiktzjn voordemarkt.Daaruitverkrjgt
millioen.DeNoorweegscheregéringzendtjaar- menJaarljks2600000Ned.pondvisch.Verder
ljks twee natuurkundigen langsdekustom zuidwaarts heeft men er de vermaarde vischter zakevan dezeevisscherj onderzoekingen vjvers van Comacchio,dieJaarljks1200000

in te stellen,en één van hen is verpligt uit- Ned. pond visch,vooralaal,leveren.Derge-

sluitend zjne aandacht te vestigen op de
haringvisscherj.Om opzigt tehouden op de
zalm-en zoetwatervisscherj zjn ambtenaren
M ngesteld, en hierdoor is de toestand der
Zwe
v
ischdwa
entwa
eren
sda
eav
nme
issc
rke
her
ljk verbeterd. In

ljke inriqtingen zjn 00k eldersinhetzuiden

van Italid en op Sardinië(vooralin de baai
Van Ori
stano) te vinden,en de geheele 0pbrengst der zeevisscherj in Italiëwordtge-

schat op 20 millioen qulden.De zoetwater-

nooit van grootbe- visscherj bevindt er zlch in een kwjnenden
langy en men schatte hare opbrengstin 1865 toestand.Men begroot hetaantalvisschersin
meren en poelen van Opper.ltalië o.p3000,
Op21/:millioen gulden.- In Denemarken is de
haar vroegere bloeiaanmerkeljk verminderd, en deze brengen 1400000 Ned.pond vlsch ter
en zj bepaaltzich thanshoofdzakeljk t0tde m arkt. In gem elde m eren vangt men hoofd-

kustvisscherj.Zj bestaat vooralin de kabel- zakeljk forellen en elft. Ook in BenedenJaauwvangstbj Ilslanden indetweedeplaats Italië, vooral in het land van Napels,heeft
in deharlngvisscherj.00k wordtbj Randers men vischrtjke meren.
(Jutland) en bj het eiland Bornholl veel In 1863 hielden inBelgië 1717 man op 175
zalm gevangen.In 1864,dus vöörhetverlies vaartuigen zich bezig met de zeevisscherj,
der Elbe-hertogdommen,had men er voor de vooral m et het vangen van kabel
jaauw en
zeevisscherj eenevlootvan408 schepen,van haring.De opbrengstin 1865 Yierd geschatop
lelke 71 op Ilsland en in Groenland te huis ruim één m illioen gulden.
behoorden. Men schatte de opbrengst in dat
De zeevisscherj in Oostenrjk is doorhet
verlies van Venetiëaanmerkeljk verminderd.
Jaarop 23/44emillioen gulden.
Omtrent de visscherj in Rusland hebben In 1865, toen dit gewestn0gt0tOpstenrjk
wj slechts zeer onvolledigeopgaven.Totde behoorde, bevoeren 2363 visschersvaartuigen
rjkstevischwateren behooren erdeCaspische met 8054 man de Adriatische Zee,en deze
en deW itteZee.Vangrootbelangzjn voorts wisten daaruit aan visc.h eene waarde te hade steurvisscherjen in deW olga,deD0n en len van ruim 31/:millioen gulden,terwjlde
de Dnlepr, hoewel men 00k hierbj in den visscherj uit Dalmatie in 1865ruim 1/:millaatsten tjd achteruitgang bespeurt.ln de lioen gulden besomde.De kunstmatige vischOostzee en in eenige binnenmeren werd reeds teelt vindt er eene krachtipe ondersteuning
40 Jaar geleden eene vermindering van visch en daarvoor is eene uitgebrelde inrigting veropgemerkt,zoodatde Russische regéring eene rezen te Morzg bj Salzburg.
wetenschappeljkeexpeditieonderden natuur- In Spanle,waar de visscherj in demidkundige t)x .Ba# in 1851 uitzond naar de deneeuwen bloeide,wordtzj op verre na niet
Oostzee,om er n= r den staatvan zaken een op dien voet beoefend a1s men bj de uitge-

onderzoek in te stellen.De Jaarltjksche op- strekte kustljn van dat land verwachten zou.
brengBt der Russische zee-en riviervisscherj De weleer hoogst belangrjke tonjnvisscherj
schatte men in 1865 op ruim 27 m illioen vindtmen ertbansalleen in denabjheidvan
dix Tarifa, Gibraltar en Ceutaj alsmede
F
ulden.Een dervoornumste uitvoerartikelen Ca
IB er hetkavinne.
M n de kustvan Catalonië.De opbrengst der
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Spaansche zeevisscheW werd in 1865 begroot
op Q1/:millioen gulden.
Ongemeen levendig is de zee-en zoetwatervisscherj in deVereenigde Staten vanNoord-

Q7!

de gemeenschappeljke regldng doelmatige
wetten op devisscherj uitgevaardigd en heefl

men er de kunstmatige vischteelt op de vermenigvuldiging van den zalm toegepast,waarAmerika.Deeerstei:t0tnut0eaanzienljker van de gunctigegevolgen nietuitbleven.Degein den Atlantischen Oceaan dan in de Stille zamenljkeopbrengstdervisscherjvanCanada

Zee,mM rgaato0khieraanmerkeljkvooruit. en zjn kustgebied sehatte men in 1871 op
Vooral wordt er veel werk gemaaktvan de omstreeks 41 millioen gulden, en daarvan
kabellaauwvisacherj bj Newfoundland,doch kwam bjna de helftten voordeelederviB-

sedert 1865 heeft deze zich 00k sterk ont- schers van de Vereenigde Staten,die er met
wikkeldindevischwaterenderZeevanAlaska, 800- 2000 schepen verschenen. In 1865 bebj de eilanden Sloemagin en F0x Island. diende zich Newfoundland behalvevandeb00DerwaartB Btevenden in 1835 slechts 7,doch ten,van 1486 schepen en had een uitvoervan

tweeJaarlaterreeds23schepen.Voortsvangt visscherjproducten terwaardevan 12millioen
men in den Atlantischen oceaan vooralma. gulden. Nieuw-schotland had 4Jaartevoren

kreelen,en t0t dat einde zeilden in 1870 niet 900 schepen en 8866 booten, met eene beminder dan 400 schooners der Unie naar de manning van 14322 koppen, die omBtreek:

Golf van St.Laurens.00k bjLong Island, 8 millioen gulden aan vigch leverdenjterwjl

New Bedford?Rhode Island en Chesapeakbaa'
l men in Nleuw-Brunswjk in 1854 en 1865
worden die vlsschen in groote hoeveelheid ge- een uitvoer had terJaarljksche wurde van
vangen. Een honderdtal schepen uit Peonic rui
m 800000 çulden.
en de Gardinersbaai liep voorts in 1864 uit
De visscherjisin meerdan éénopzigteen
t0t het vangen van menhadens (Brevortia algemeen belang der volkeren.Vandur dat

menhaden), om daaruit traan te koken,en de visscherjtentoonstelling,in 1880 teBerljn
vingen ongeveer 73 millioen stuks. Op de
kust van Oregon en in de Columbia-rivier
wordtveelzalm gevangen,en aan den mond
van de Yucon w orden elken zomer 2 millioen
zalmen gedroogd.Merkwaardig voordeNoord-

gehouden, eene ongemeene belangstelling
wekte.Alle Staten,waar de visscherp- t0t de

belangrjkemaatschappeljkebedrjven behoort,
hebben de daarop betrekkeljke werktuigen,
hulpmiddelen enz.ingezonden,enmenkanver-

Amerikaansche visscherj is wjdersde shad wachten,datzj nietalleen zalbjdragen td
(ClupeapraestabiliB), die, evenals de zalm , verbetering derwjze van visschen,maar00k

uit den Atlantischen Oceaan in derivieren 0p- t0t het nemen van mu tregelen,om de dreitrekten vooralvroegerin Massachusetts,New gende vermindering van het kosteljke zeeYersey,Connecticuten Delawareinovervloed enVrlvi
erbanke!tegentegaan.

te vangen was. Deze visscherj is echter

lsschermng (annuluspiBcatorius)isde

sedert het bezigen van sleepnetten aanmerke- naam van het zegel van den Pau:, dat in
1jk afgenomen, zoodat de regéringen dier rood was afgedrukten aan de bullen in l00d
Staten sedert 1868 door kunstmatige visch- bevestigd wordt met linten van verschillende
teelt du raan verbetering zoeken te bezorgen.' kleur,naar gelang derindiebullenbehandelde
LangsdeoostkustvanBritschNoord-Amerika zaken.Op dat zegelvindt men de beeldtenisstrekken rpke vischwateren zich uit,dieniet sen der apostelen Petru en Paulnn en de
alleen door de inw oners des lands,maar o0k naam van den regérenden Paus.Het wordt
d00rdie vandeVereenigdeStaten,Engelanden door één dercardinalen,den magistercamerae
Frankrjk worden bezocht.Algemeen bekend papalis,bewaard,m aar alleen door den Paus

tochisdegrootekabel
jaauwvisscherjbjNew- gebruikt en na zjn dood door den cardinaalfoundland, werwaarts zich Jaarljks 45000 kamerheer vernietigd, waarna de stad Rome
visschers met3000 voertuigen begeven.Vöör
de knst van Nieuw-schotland en Canada en

den nieuw-benoemden Paus met een anderen

in de St.Laurensrivier tot aan Quebec had
men te voren eene rjkeharingvisscherj,die
echterdooreeneroekeloozewjzevanvisschen
omstreeks sederthetJaar 1860aanmerkeljk

met het verhaal, dat de apostel Petr%n,z00
men meent de eerste bisschop te Rome,vöör
het aanvaarden van hetapostel-ambt een viascher was.

zegelring begiftigt.Denaam staatinverband

verminderd is.Daar men de wateren vôôr de
V isschers-eilanden tpescadoreB) iB de
Zuidkaap van het eiland Grand Mannan als naam van eene Aziatische eilandengroep tusde plaats beschouwde, waar de haring kuit gchen Formosa en het vaste land van China.
kwam schieten,zjn van regéringswegemaat- Erwordenvelevisschenenschildpaddengevanregelen genomen, om aldaar geene stoornis gen. Het grootste eiland, Ponghoe geheeten,
te veroorzaken, zoodat in 1870 het aantal heeft eene goede haven en een fort,en 00k

haringenin Ftmdybaaien bjCharlotteCounty eenige andere eilanden van deze groep zjn
weder aanmerkeljk was toegenomen.Intus- bew oond.
schen wcrdt de aldaar gevangen haring niet
Visser (Hans Willem Corneli:Anne),een
gekaakt, maar t0t hetverkrjgen van traan Nederlandsch letterkundige, geboren te St.
gebruikt.Deriviervisscherj in CanadajNieuw Anna Parochie (Friesland)in 1773,studeerde
Brunswjk en Nieuw Schotland bevond zich te Franeker en werd in 1795 predikant te
in een toestand van verval,toen in 1867deze svarns en ixl 1809te Ilsbrechtum,waarhj
drie gewesten zich vereenigden. Vooral de. den zostenSeptember 1826everleed.Hj wa:
cpbrengstderzalmvisscherjwasaanmerkeljk gedurende eene reeks van Jaren schoolopzieverminderd.Na die vereeniging zjn erdoor ner en secretaris der provinciale commisaie
XIV.
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van onderwgs in Friesland.Van zjne ge- van Mecklenburg (bloedverwanten dergevanschriften vermelden wj,behalvetalrjke ver- genen) te Rostock en te W ismarvrjbuiters
handelingen en redevoeringen: plnleiding in uitgerust, om de drie Noordsche Rjken te
de boeken des Ouden Testaments en des benadeelen. Deze benden bestempelde men
Niefzwen Testaments (1810)'',- pW oorden- met den naam van Vitaliën- of Victnaliënboek van alle oorspronkeljke woorden t
ler broeders, omdat zj Stokholm van mondbeNederlandsche taal(1813)''
,- noverdev01- hoeften voorzagen, en 00k welLl
jkedeelers,
strektnoodzakeljke kundighedenywelke in omdatzj onderlingdenbuitgeljkverdeelden.
de scholen behooren medegedeeld te worden W egens hun voorspoedigen strjd tegen de
(1819, bekroond door de Maatschappj t0t Denen en Zweden werd hun aantalgedurig
Nut van 'tAlgemeenl'' - ))Bjbeloefening grooter; zj veroverden in 1392 het eiland
over den briefvan Paulus aan de Philippen- Gottland en werden geduchtezeerooversonder
sen (1825)9'- gWenkenenonderrigtingenaan de leus: nGods vriendell en aller menschen
onderwijzers(1824)'',- Devormingderjeugd vjanden''.Eindelijk werden zj in 1398 door
enz. (1824)''
,- pArchiefvoor vaderlandsche de Dtlitsche Orde onder Koenraad van Jlsen inzonderheid Vriesche geschiedenis,Oud- gingen uit Gottland verdreven en 00k door
heid en taalkunde(metS1Amersfoort,1824)'', koningin M argaretha,alsmede door Hamburg
en rNieuwe bjdragen t0tbevordering van en Liibeck voorvjanden desRjksverklaard,
de kennis en verbetering van de eeredienst waarna een gedeelte dier roovers huiswaarts
keerde, maar een ander deel verder westenz.(1824,2d1n)''.
Vissering. Onder dezen naam vermel- waarts trok en er betrekkingen aanknoopte
metde Friezen.Engelschen,Denen,Zweden
den wj:
Gerbrand Fiqddrlg,een verdiensteljk god- en vooral de schepen der Hanze-eteden,die
geleerde,geboren teGroningenden lstenJunj op Engeland handeldreven,werden door hen
1813.Hj studeerdeeerstaan dehoogeschool geroofd en geplunderd,totdatzijeindeljk in
zjner çeboorteplaats en vervolgens aan het 1402 bj Helgoland hetonderspitmoesten delvoor de Hamburgers,waarna hunne aanseminarlum derDoojsgezindenteAmsterdam , ven
werd in 1837 predlkant te Zuid-zjpeen in voerders K laus zgftïrfeù:/ldr en W igman te

1842 te W ormer en te Jisp, en overleed Hamburg werden terdood gebracht.Na 1439,

aldaar den 28sten Junj 1869.W egens eene toen zj Bergen plunderden en aan de vlamdoor hem geleverde voortreFeljke vertaling men prjs gaven,verdwjnthun naam uitde
van het Nieuwe Testament (1854; 2de druk geschledenis.
1859) zag hj zich eershalve benoemd t0t V ite (Timoteo della) Of Tsfi,een uitstedoctor in de godgeleerdheid.
kend schilderderItaliaansche school,geboren
Mmon Fï,qqverïwg
enuitstekendNederlandsch te Ferrara in 1467, w as een leerling van
- ,e

staathuishoudkundige. Hj werd geboren te Ikaneia en schilderde eenigen tjd te Urbino
Amsterdam den 23sten Junj 1818,stndeerde in den trantvan zjn leermeesteren in dien
aan hetathenaeum in zjnegeboorteplaatsin van Perugino.MetRafaëlwas hj werkzaam
de regten, w as aldaar van 1842- 1847 als te Rom e in de kerk della Pace,alsmede te
pleitbezorgerwerkzaam ,vervolgensalshoofd- Siéna. Later vestigde hj zich weder te Urredacteur van de Amsterdamsche Courant, bino en schilderde in de maniervan Rafaël.
werd in 1850 hoogleeraar te Leiden en zag Tot zjne beste stukken behoûren: pchristus,
zich in 1879 benoemd t0tministervan Finan- aan Maria Magdalena verschjnend'' in de
ciën. Behalve eene Latjnsche dissertatie, kerk Sant' Angelo te Cagli en pDe ontvanschreef hj: pGeschiedenis der tariefshervor- genis'' thans in het Brera te Milaan.Vele
ming in Engeland(metwjlenmr.D.2.Por- stukken van hem zjn verloren gegaan. Hj

fïet/e, 1847)''
,- rHetwisselregtderXlxde overleed te Urbino den loden October 1523.
eeuw ,(1850)'',- nHandboek d6rpraktische V itellianus, paus te Rome, geboortig
s
taathuishoudkunde (1860;3dedruk,1872)'', uit Segni,beklom den Heiligen Stoelin 657,
en pHerinneringen, Stukken en Schetsen mengde zi
ch alstegenstandervan hetmono-

theletismusin denhlerovergerezenstrjd,maar
lsum repertum noemtmeneeneschrif- moest buigen voor deKeizerljkepartj.Hj
teljkeverklaring van geneeskundigen,debe- overleed den 27stenJanuarj 672.
vinding bevattend van een onderzoek, door
V itellius (Aulus),metden bjnaam G6rhen op last der regtbank ingesteld,waarbj vcAlicl.:, een Romeinsch keizer en de zoon

(18
V6!-1872,3bundelsl''.

tevens de uitkom sten worden aangewezen, van Luein.
g Tz
sfdllil.
:,geboren in 15 na Chr.,
die daaruit t0t meerdere of mindere schuld- had zich,evenalszjn vader,doorvlejerjen
veYzwaring van den aangeklaagden persgon lage diensten weten aan te bevelen in de
gunstvan de keizers Tiberiu ,Caligula, OIJ.kunnen qorden afgeleid.
V ltallénbroeders of Vitalianen is de diws en Nero en werd na den valvan laatstnaam van eene bende zeeroovers,die tegen genoemde door Galba belast met hetopper-

heteinde der 14t
Ie eeuw hetnoordeljk ge- bevelover delegioenen aan deBeneden-Rjn.
deelte van Duitschland verontrustte.Toen ko- Toen hj doordezeen doordieaan de Bovenningin Margaretna van Denemarken koning Rjn in hetbegin van 69 t0tKeizeruitgeroeAlbreeld van Zweden en diens zoon Erik in pen werd, zond hj in de eerste plaats een
1389 bj Falköping overwonnen en hen ge- gedeelte van het leger onder Caedna en Va-

vangen genomen had en daarop in 1391 Stok- Id># naar Italië; deze bragten aan keizer
àolm belegerde, werden door de Hertogen Otâo, die inmiddeb Gala had deen vallen,

VITELLIUS- VITRIOOL.

275

de nederlaag t0e en openden a1z00 voor F2- démie royale de peinture et de sculpture

telliwnden weg naarRome.Hier4afhtjzich (1861)'' - rEtudes sur Phistoire de l'art
over aan lediggang en onmatigheld, hoewel (1864)/',- sEtudesphilosophique?etlittéraireeds Vemasonun in Palaestina door zjne res(1874)''
h- en !
)LecomteDucha
atel(1875)''.
legioenen t0t Keizer was uitgeroepen en zich
Vitgx,zieKmschboom.
geree; maakte,hem te bestrjden.AntonL%s Vitl-eilanden,zieMdsji-eélanden.
V itringa. Onder dezen naam vermelden
drong aan het hoofd der Pannonische en wtj:
Moesische troepen in Italië door, versloeg
Lambertus JkRv:Vitringa,eenNederlandsch

Td-ld, een krjgsoverste van Temaséanwn,

hetleger van T%tell*.
% bj Cremona en ver- schrjver, geboren te Arnhem in 1753.Hj
overde den Qlsten of zzsten December 69
Rome, waar Vitellins geenerlei maatregelen
genomen had ter zjner verdediging. In het
bloedbad bj de bestorming der stad kwam
00k laatstgenoemde om het leven.
Viterbo, eene arrondissementshoofdstad
in de Italiaansche provincie Rome,is schilderachtig gelegen aan den Monte Cimino en
wordt sde stad der schoone fonteinen en der

schoone maagden''genoemd.Zj is de zetel

van een onderprefect, van eene regtbank en
van een bisschop en heeft eene oude hoofdkerk meteene moderne façade,antiekezuilen
van granieten de praalgraven van onderscheidene Pausen, - voorts 16 andere kerken,
een gymnasium ,een lycéum ,eene technische

s
chool,eenaantaljrachtigepaleizen,zooals:
het Palazzo Pubbllco metEtruscische oudheden, het Palazzo Vescovile enz.,- alsmede

laken-,leder-,papier-, speelkaarten-,strjkzwavels-,en zeepfabrieken,fraaje fonteinen
en ruim Q0000 inwoners.In hare nabjheid
heeft men vermaarde warme zwavelbaden,de
bedevaartskerk derMadonnadellaQllerciamet
eene abdj derBenedidjnen,een sierljk ge-

studeerde en prom oveerde in de regten te
Franeker, vestigde zich a1s advocaat te
'sGravenhage en overleed aldaar in 1810.

Hj schreef:s,t.
ledachten over depligten der
Onzjdige mogendheden en hare onderdanen
enz. (1777)''
, - .De eer der Hollandsche
natie en van hare wetgevers, rechters en
rechtsgeleerden verdedigd enz,(1777)'',- en
rDe val
scheljk ontmaskerdeJongepradizjn
enz.(1777)''.
Campeyius .2)Jz)2??erJ># Vitringa,geboren te
Elburg den 22sten Maart1786.Hj studeerde
en promoveerde in de regten te Harderwjk
en vestigde zich a1s advocaat te Arnhem .
Daarna werd hj griëervanhetkantongeregt
teAalten en laterteHarderwjk,vervolgens
notaris te Nunspeet en tevens burgemeester
van Ermeloo,en overleed op zjn buitenverbljf te Nunspeetden 6den September1864.
Hj schreefeen pGedenkschrift''in 4 deelen,
van welkedelaatstedriegetiteld zjn:pstaatkundigegeschiedenis derBataafscheRepubliek
(1857- 1864)''.
Anne Johan Fidrilgg,een geestrjk Nelerlandsch letterkundige en een zoon van den
voorgaande. Hj w(
-t'
t
lgeboren teHarderwjk

bouw , door Bramante ontworpen en met
reliéfsvan Tmca della .
205ù1 ,enz.
den 29sten September 1827,studeerde teGr0V itet (Ludovic), een Fransch schrjver, ningen en te Leiden in de letteren en werd

geboren te Parjs den 18den October 1802,
ontving er zjne opleiding aan deEcoleN0rmale en zag zich in 1824 geplaatstbj het
dagblad:pLeGl0be''.Hj wasinFrankrjkde

nazjneqromotiein1862rectorteDeventer,
waar hj ln 1864 den titelontving van hoogleeraaraanhetathenaeum.Vanzjnegeschriften
vermelden wj: nDewjsbegeertevoorgesteld

eerste, die tafereelen uit de geschiedenisvan in hare Ontwikkeling, eene geschiedenis der
zjn vaderland dramatisch en zonder toege- Elosophie (lstedl)'',- pDew'
jsbegeertevöôr
voegde verdichtselen zocht te schetsen. Hj Aristöteles (1855)'',- popen briefaan mr.

deed ditin zjne rscènes historiques(1826- C.W .Oqzoomeroverhetdoelen dewaarde
1829)/', later verzameld onder den titel:pLa der besplegelende wjsbegeerte (1855)'/, -

Ligue (1844,2 d1n)''.Nadeomwentelingvan DTegenwoordige toestand en plan t0thervorng van hetmiddelbaar onderwjs (1860)'',
1830 verkreeg hjdebetrekkingvaninsyedeur- mi
generaal van oude gedenkteekenen en ln 1834

rDe emanatie-leer en haar invloed op het

die van secretaris-generaal bj het ministérie Chnstendom (1867),,,- pover opvoeding en
van Handel. In 1836 werd hj staatsraad,in emancipatie der vrouw (1869)'' - pW as de
1838 afgevaardigde en in 1845 1id der Aea- Christeljkeliefdeeen nieuw enoorspronkeljk
démie.In 1849 werd hj doorhetdepartement beginsel enz. (1820)'',- mDe opvoeding des
Seine Inférieure gezonden naarhetW etgevend

gem oeds,wenken,inzonderheid voorvrouwen

Ligchaam , waar hj zich bj de meerderheid ovex den huiseljken omgang met kinderen
voegde.Sedert1851wjddehj zichuitsluitend (1871)'',- pDemenschbeschouwda1sdierljk
aan letterkundige werkzaamheden,totdathj en geesteltjk wezen (1874)'',- rFransche
Een bez
ich in hetnoodlottiqejaar1871gekozenzag schoolen burgerschool(1873)'',- p'
t0t 1id van de Natlonale Vergadering. Hier zoek bj v0n Bismarck (1877)'',- rDarwinia
vervuldehj bj hetregtercentrum eenemerk- (1877):'- rvan hemelen aarde(1878)'',waardigerol,en overleed den 6denJulj 1873. Nette menschen (18:8)'', en rEen K0Van '
zjne geschriften vermelden wj n0g: ningsdroom (1880)'',- voorts veleopstellen
XHistoire des andennes villes de France in tjdschriften.T0t zjne pseudoniemen be(1833)'',- s,Histoirede Dieppe(1833;2 de hool-en Jan Holland en Joeltem rJl Ondere.
druk, 1844)'', - nFragments et mêlanges Vitrioolisdenaam vaneenenatuurljkej
(1846,Q d1n)'',- pEustacheLesueur(1849)''1 isodimorphe groep van mineralen metrhombingesteld
- pLes éàtsd'Orléans(1849))'',- pL'
aca- scheen monoclinischekristallen,zame
18*
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volgensde algemeene formule RS04 + 7HqO. beroemd Italiaansch bouwmeester en beeldT0t de rhombische soorten behooren:bitter- houwer, geboren te Trente in 1525, begaf
zout,zinkvitriool,nickelvitrioolen taurisciet, zich in 1543 naar de schoolvan Jaeopo x
% swelk laatste eene rhombische wjziging is solûno te Venetië, bepaalde zich hier vooral

van jzervitriool, hetwelk, evenals het ko- bj de beeldhouwkunst,maar volgdedaarbj
baltvitriool,yisaniet,cupromagnesiet enwel- zjn eigen weg, waarover zjn meester z00
ligturaniumvltriool,monoclinischkristalliseert. zeer zjn ongenoegen betoonde, dat hj in
In ruimeren zin rekent men t0tde vitriool- 1547 Venetië verliet en zich naar Piacenza
soorten 00k het slechts 5 moleculen water begaf.In 1553echterkeerde hj,doorPiètro
ïlo daartoe overgehaald, naar Ransovino
bevattendkoyervitrioolen hetwatervrj l00d- d-/
terug

en stond hem na dien tjd trouw ter
vitriool.Zjzjn ontataandoordeninvloed des
dampkringsopzwavelmetalen,enwordenvooral zjde.Hj*overlee; te Venetië den 27sten Mei
1608. HP
** werkte in m armer,brons,gips en
gevonden in den Rammelsberg bj Goslar.
Doorgaans geeftmen den naam van.vitriool hout,en voorallegde hj zich t0e op de verM n het zwavelzuur zoutvan een metaal,en vaardiging van borstbeelden en portretm emen heeft alzoo bjv.: jzervitriool (groen dailles,welke inderdaad meesterstukkenzjn.
vitriool)ofzwavelzuurjzer,- kopervitriool T0tzjnebeste kunstgewrochten behoortzjn
(blaauw vitriool)ofzwavelzuurkoper,- zink- eigen praalgrafin San Zaccaria te Venetië.
vitriool (wit vitriool) of zwavelzuur zink, V lttorio , eene arrondissementshoofdstad
enz.Vitriool-olie is rookend zwavelzuur.
in de Italiaansche provincie Treviso,aan de
V itruviusPollio (Marcus),eenberoemd Mesco, is de zetel van een bisschop en van
Romeinschbouwkundige,geboortig vanVerona, een prefect. Men heeft er een 1yce'um ,een

werd oygeleid t0t ingenieur,bekleedde eene
betrekklng onder Caesaren behield zjn Jaargeld onder Augnstun,terwjl hj ergenseen
ambt bekleedde,hem door Oetavia bezorgd.
Het is vrj zeker,dat hj zjn werk:pDe
architectura'' in het Jaar 13 vôôr Chr.g0schreven heeft.Het bestond uit 10 boeken,
en daarvan zjn de eerste 7 en een gedeelte
van het 9de bewaard ge
evt
en.
Zj
n,stjlis
enbl
he
blj
kt

bisschoppeljk gymnasium, een seminarium j
eeneaanzienljkehoofdkerk meteeneMadonna
van avlrcpo, eene tweede kerk met een
altaarstuk van Titiaan, fraaje paleizen en
villa's eenige fabrieken en omstreeks 11000
inwoners.

Vivere (Jacob van de) of VillerLws,een
Nederlandsch schrjver,geboren te Gent in

1572, studeerde eerst te Leuven, daarna te

gebrekkig en duister,
dathj Leiden in de geneeskunde,volbragt reizen
demededeelingenvan zjneGriekschebronnen in Frankrjk en Engeland, woonde daarna
niet begreep. Niettemin heeft dit geschrift, eenigen tjd te Leiden en vestigdezich vera1s éénig in zjnesoort,eenehooge waarde. volgens te Amsterdam, waar hj na 1636
T0t de beste uitgavml behooren die van overleed. Hj schreef: pDe uitspraecke van
ScAleïde (1807,3dlr)en vanRoseenJ
vûller- Anna Uitden Hove (Utenhove),dieteBrus-

Rtr
ûbl
sel om de zuivere leere moordadich is gedol.q(
Vi
tnt
!867).
om a ofVitrlm dehoofdstadderSpaan- ven geweest enz. (1598)''
, - pverhael van
sche provineie Alava,ligtaan de Zadorra en Godes goedigheit en bermhartigheit,in dicht
be
sc
hr
even
'
'
,
p
S
p
i
egel
van de Spaensche
aan den spoorweg van Madrid over Burgos
naar Irun in eene breede,vruchtbare vlakte. tyranni
e enz.(1601)/',- pllandboeck ofcort

Zj is, althans wat de Nieuwstad betreft, begrjp dercaerten en beschrjvingenvan alle
regelmatig aangelegd en heeftbreede straten landen desBTerelda (1609)''
,- pLusthofvan
en een grootplein,door prachtige gebouwen dechristene ziele(1609)'',- pHetreysgeldt
en zuilengangen omgeven.Het schoonste ge- van de uterste oflaetste reyse enz.(1610)''
,
bouw iser het paleis der Provinciale Staten. - pW intersche avonden of Nederlandsche
Vittoria is eene vesting en de zetelvan een vertellingen (1610 en laterbj herhalingl'',bisschop; men vindt er 5 kerken,eene tee- XDehandtGodesenz.(1624)'
'y- erpTienchrisje gesangen (2dedruk,1834)'.
kenschool,een schouwburg, fraaje wandel- teltjl
delparken,eenige fabrieken,veelwjnbouw
Vlves (Juan Luis),eenberoemdSpgansch
en bjna 20000 inwoners. In de nabjheid letterkundige, geboren te Valencia den 6den
dezer stad behaalde W ellington den zlsten Maart1489,studeerdein zjnvaderlanden te
Junj 1813 eene beslissende overwinning.- Parjg in dewjsbegeerte en werd,nadathj
Een ander Vittoréa,eene stad in de Italiaan- zjne uit
gave der pcivitas Dei(1522)'' van
g aan koning Sendrik T111 van
sche provincie Syracuse (0p Sicilië),ligtten Augustinw.
westen van Modlca,heefteene groote hoofd- EngelandOpqedragen had!deonderwjzervan
kerk met een sierljken koepelen teltonge- prinsesMar%a,maarverllet,daarhj deechtveer 17000 inwoners.Zj verreeseerstin den scheiding des Konings met Catharina :J4
aanvang der 17de eeuw en ontving haren Aragon afkeurde,eerlang Groot-Brittanjeen
naam van de moeder des stichters, van de begafzich naarVlaanderen,waarhjteLeuberoemde Vittoria O&0wlJ. Hare havenstad ven a1s leeraar optrad,en overleed teBrugge
(10 Ned.mjlvandaar)isScaglieti(en in de den 6den Mei 1540.Zjne werken zjn in 2
nabgheid van deze ylaatsverhiefzlch weleer deelen in het licht versehenen (1555). Hj
de stad Camarina,ln 853 door de Saracenen schreefoverwjsbegeerte,opvoeding en staatverwoest.Uitdepuinen dexerstadzjnfraaje kunde, over letterkunde en godgeleerdheid.
Vazeq,mRnten enz.opgedolven.
W j vermelden van hem : pLatinae linguae
Vlttona dells Volpe (Alesundraljeen exerciiti: (1538)'',- sIn bucolio Yirgilii
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interpretatio (1539)''- pIn somnium Scipionis praefaetio et vigilia (1521)/',- zRhetorica (1537):',- rDedisciplinislibriX (Amsterdam ,1831)'',- pDeanimaetvitalibriIII
(1538)'',- pDeconcordia etdiscordiain humano genere libri IV (1532)/9,- ,Deinstitutione feminac christianae (15Q8)'',- pDe
subventionepauperum (Leidenj1532'
d''
1- en

De veritate religionis christianae iibri IV
(1543)'/.

Q:7

q
ue (1850-1854, Q dln)''
, stichtte in 1852
het mAthenaeum français''j een wetengchappeljk-lettelkundigFeekblad,epleverdesedert
1863: rlu'
annôe ge
'ographique'', van 1863187G verschjnendeen sedert1878voortgezet
door M annoir en Duveyror. Vcortg noemen
WP
.. Van jyem : rEtude sur la géographie et
1es populations primitives du Nord-ouestde
l'Inde d'après les hymnes védiques(1860)''
- nEtude sur la géographiegrecqueetlatine

Viviani (Vincenzo),een Italiaansch wis- de l'Inde(1858-1860,3 dln)'',- pLeNord
Florence,wjdde zich onder de leiding van maine (1863),
',- rllistoire dela géographie

kundige, geboren den 5den April 1655 te de l'
Afrique dans l'
antiquité grecque et r0Galileî aan de wiskunde en werd in 1696
eerste wiskundige van den groothertog FerdLdinand 11 te Florence en lid van de door
hem gestichte Accademia delCimento.Lode-

tnf/k X1T benoemde hem in 1699t0tlid van
de Académie van W etenschappen te Parjs
en schonk hem daarenboven een aanzienljk
Jaargeld.Hj overleed den 22sten september
1703.Zjne scherpzinnigheid bleek vooralin
zjne aanvullingen van deverloren gegane 5
bpeken van den GriekschenwiskundiyeAri.
v
fg-doverde kegelsneden (Divinatioln Aristaeum ,1701) en in dievan hetverloren gewaande 4de boek van Apollonius van Perga
(Divinatio in quartum conicorum Apollopii

PeV
rglyvi
eianl
,1qet
59)''
.
of glaweonideriet, eene delfstof
uit de orde der.waterhoudende chalcieten,
kristalliseertmonoclinisch in zuilvormigekristallen. O0k heeft men daarvan weleens b0lvormige aggregaten en aardachtige verscheidenheden. Het is oorspronkeljk kleurloos,
maar wordt in de open luchteerlang blaauw.

et desdécouvertesqéographiques(1873)',,XNouveau dictionnalre de géographie universelle (1877 enz.,2dln)'',- s,Atlasuniverse-l
(1877,met110 kaartenl'',- eneeneuitmup
tende rHistoire de la gôographie (1873)M.
Sedert eene reeks van Jaren werkt hj met
onvermoeiden tlver aan een rDictionnaire
de géographie historique''.Hj 1s secretarisgeneraalvan hetAardrilkskundigGenootBchap
te Parjs,vice-presidentvanhetEthnolopisch
Geneotschap,honorair lid van onderscheldene
wetenschappeljke vereenigingen,lid van de
Acadpmie van Wetenschappen teBerljn enz.
Tegeljk met Stanley ontving hj de groote
gouden medaillevan hetAardrjkskundlgGenootlchap teParjs.
.

Vlvisectie noewtmen hetdoen vanproeven op levende dieren,wanneerditvergezeld
gaat van verwonding, van het blootleggen
van grootevaten en organen,zoodathetleven
der schepselen in gevaaris.VoordeviviBectie
gebruiktmen in de eerste plaatskikvorachen,

voorts konjnen, honden, katten enz.H0e
Zjne hardheid is 2 en zjn soorteljk gewigt wreed de vivisedie 00k schjne,zj iB een
2,6-2,7.Kleurloosvivianietiseen jzerphos- onontbeerljk hulpmiddelvoordeproefonderp
haat,voorgesteld doordeformuleFesP:Ogj- vindeljke physiologie en pathologie.IB het
8HzO , maar verandert in de open lucht ln geoorloofd, dleren te dooden ten einde zich
(Fez)sP4O):+ 16HzO.Men vindthet in ge- methun vleesch te voeden en alzoo hetleven
kristalliseerden toestand in lagen van mag- te rekken, dan is het evenzeer geoorloofdj
neetkies en Van bruin-jzersteen,in tertiaire den aard en het verloop der vergchjnselen
lagen, in tinmjnen en ook in kleien veen, bj gebreken van bepaaldeorganen doqrmi
dwaar het de holten vult van fossiele beende- del der vivisectie na te gaan, ten elnde de
kracht der geneeskunde, welke desgeljks
renVPr
.
lvlen de Saint-M artin (L0uis),een dient om 'smenschen leven te verlengen,te
uitstekend Fransch aardrjkskundige,geboren verhoogen.Hetspreektdaarentegen van zelfj
den Qzsten Mei 1803 te Caen in Normandiëj dat elke onnoodige vivisectie a1s eene wreedbegaf zich op lz-larigen leeftjd naarParjs, aqrdige dierenplagerj ten sterkstemoetworw> r hj later - metllitzondering van zjn den yfçekeurd.
verbljf te Versailles van 1865 t0t 1877 V lzler iseen titel,welke in Turkjeaan
aanhoudend gevestigd bleef.Zjn eerste werk verschillende hooge ambtenaren wqrdt toegevoor de pers was een school-atlas. Hj be- kend, - vooreerst aan alle pasla'smet drie
hoorde in 1822 t0t de stichtersvan hetAard- paardestaarten, daarna aan de leden van den
rjkskundig Genootschap te Parjs,vervaar- stutsraad (vizieren van deBank).Degrootdigde aldaar in 1826 het eerste georama en vizierechter isde vertegenwoordigervan den
wjdde zich sedert 1840 uitsluitend aan de Sultan.Hj draagtalsteeken zjnerwaardiggeographie.Hj belastte zich in 1842metde heid een zegelring metden naam endegpreuk
redactie der sedert 1809 door M altebrwn en van den Grooten Heer.
Klaprotk uitgegevene pAnnale:desvoyages''
,
Vizier (Het)en denoierkorrelvormende
volbragtdietaak gedurende14jarenenlegde middelen, wu rdoor men een dru gbaar wa-

de belde eerste deelen ter perse van zjne pen metJuistheid op een bepaald puntkan
Histoire universelle des découvertes gôogra- rigten. Gewoonltlk heeft men op zoodanig
phiques (1845-1847)'', wierverdere uitgave wapen een standvizier of een regtopstaan;
door de gebeurtenissen van 1848 verhin- breed metalen plaatje,op den loop geplaatst
derd werd. Voorts schreef hj: rEtudes de en van boven meteenedriehoekigeinsnjding
géographie ancienne et d'ethnographie asiati- (vizierkeep)voorzien.Om opgrooteafstanden
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naauwkeurig te trefen, gebruikt men meer
zamengestelde vizier-inrigtingen, znoals het
klep-,à00.#I
6z-,nehuif- en bokvoler.- 00k
geeft men den naam van vizieraan het beweegbaar gedeelte van den middeneeuwschen
ridderhelm , dat neêrgelaten werd om het
aangezigt tegen verwonding te beveiligen.
Vlaanderen waste voreneen graafschap,
dat zich van den mond der Schelde langs de

kust t0tin hethedendaagscheFrankrjk uitgtrekte.Eene streek bj Brugge komtin de
7de eeuw heteerstvoor onder den naam van
Pagus qandrensis,waaraan de naam schjnt

ving van Frankrjk,in zjn landterug,waar
later onder Lodew#' van AJJ:,zjn zoon en

opvolger, nieuwe volksbewegingen plaats
grepen, die wegens de welvaart en magtder
Vlaamsche steden moejeljk tebeteugelenwa-

ren.ZjneéénigedochterhuwdemetPldlèsde
k%t
oute,hertog van Bourgondië!en zo0 kwam
deze na het overljden van zjn schoonvader
(1384) in het bezit van Vlaanderen en het
hiermede vereenigd Artois,datoorspronkeljk

t0t Vlaanderen had behoord, maar in 1236
door Ladewqk IX tot een graat
bchap was

verheven, waarop 00k Frankrjk aanspruk

ontleend te w ezen.Men m eent,dat de Fran- maakte.Doch PhilLpsde xgfolfejzelfeen zoon
kisehe Koningen datland t0t in de 9deeeuw van koning Jan van Frankrjk,dievoorhem
door houtvesters (forestiers) deden besturen. het nieuwe hertogdom Bourgondiëhadinçe-

Eén vanhen,B-dewj;n-:fd6nJe
TzdzdsArm, steld,ontvinq,behalveVlaanderenenArtols,
verwierf in 863 de hand eener dochter van de heerljkheld Mechelen en het markgraafKareldefcle,diehetgebied vanzjnschoon- schap Antwerpen, die van hem op Jan zop-

zoon vergrootte en t0teen graafschap verhief. der Tred.
v en Pl
tilips de Goede overgingen.
De opvolgers van Boudew'
qt,in 1036 door onder laatstgenoemde werd Vlaanderen met
huweljk 00k in het bezit van Henegouwen nog andere deelen van Nederland vereenigd,
gekomen,leefden veelalin oorlog methunne - in 1429 met het graafschap Namen, in
naburen, vooralmet de Oraven van Holland 1430 metde hertogdommen Brabant en Limover het bezit van Zeeland ten westen van burg,i
n 1433metdegraafsehajpen Holland,
Ge Schelde. Een verdrag, in 1168 gesloten, Zeeland en Henegouwen.Ald1e bezittingenj
was v00r de Graven van Vlaanderen zeer vermeerderd met het hertogdom Luxemburg,
voordeelig,maardeed weldra nieuwemoeje- vielen in 1467 ten deelaan Karelde Sfosf:
ljkheden ontstaan.Tnmiddelsnamen zj deel enin 1477aan zjne dochterAfaria en door

aan deKruistogten,enBoudewnn F verkreeg
bj die gelegenheid in 1202 de keizerljke
Kroon in het Latjnsche Rjk,te Constantinopelgesticht. Van zjnebeidedochtersJ0-

haar huweljk met M aœiméliaan, een Z00n
v?n keizerFrederik Jff,aan het oostenrjk-

pmhelsdedengeesteljkenstand,waarnazjdoor
hareJongerezusterwerdvervangen.Deze,gewoonljk ZwarteAcro
çrlfgeheeten,regeerde
van 1244 tot 1280 en hervatte den strjd met
Holland.Eerstwaszj gehuwdmetBorehard

onder Xarel F en Phili
ps 11,totdatde opstand uitbarstte tegen laatstgenoemden Vorst.

kanna en M argaretha volgde de eerste hem
op in hetgraafschap!doch bleefkinderloosen

nan drdzlzzd.:en daarna met Willem ran Damyidrre,en de voorrang,welketoegekendw erd
aan de kinderen van laatstgenoemde, baarde
vele oneenigheden.Doortusschenkom stechter

van Lodew3
jk IX van Frankrjk kwam Jan,
de oudste zoon uit het eerste huweljk,in
het bezit van Henegouwen, onder de bepaling,dat de kinderen uithettweede huweljk

sche Huis.Onder Phili
pn de z
gcF
zonpd,uit dit

huweljk gesproten, kwam Vlaanderen met
andere Nederlandsche gewesten in nadere betrekking t0t Spanje, en deze duuxde voort

Vlaanderen nam aanvankeljk daaxaan met
pver deel en schaarde zich vöör en na aan
de zgde van den prins van Orcs./:,maar
bleef ten slotte eene provinde van de ZuideljkeofSpaansche Nederlanden.Hetbehoorde
achtervolgensaan Spanle,Oostenrjk,Frankrjk en de Nederlanden,en scheidde zich met

andereBelgischegewesten hiervan afin 1830,
zoodat het voornaam ste gedeelte van het
aloude graafschap thans de provinciën 00st-

en W est-vlaanderen van hetkoningrjk België

haar zouden opvolgen in Vlaanderen. De vormt.Hetnoordeljk gedeelteofStaats-vlaanhaatder geslachten Arenne' en Dampierrenam deren behoortthanst0tde Nederlandsche proechter t0e, nadat het eerstgenoemde in 1299 vincieZeel
and,eneen anderqedeelte,vroeger
00k opgevolgd was in Holland en Zeeland, Fransch Vlaanderen met Rjssel (Lille) t0t
en aan de oude strjd kwam eersteen einde hoofdstad,vormtthansmeerendeels hetFrandoorhetverdrag van 1323,hetwelk Karel1F sche departement Nord. De landen van het
van Frankrjk t0tstand bragttusschen WïI- voormalig graafschap onderscheiden zieh in
lenlffl,graafvan Holland,en Lodewj;k rg> het algemeen door een vruchtbaren bodem en
Nevers,graafvan Vlaanderen.De eerste werd door een njvere bevolking,die meerendeels
daarbj van alleleenroerigheid ontslagen ter- van Germaanschen oorsprongj maarjaan de
wjldelaatstede landen van Aalsten W a>s R.Katholieke Kerk ongemeen gehechtis.benevens de Vier Ambachten ontving.Lode- De titelvan Graaf van Vlaanderen isdoor
lp'
'
jk de Weï/r,keizer van Duitschland,be- eene verordening van Leopold I toegekend
krachtigde datverdrag als opperleenheer van aan den tweeden zoon vaw het Belgische
Zeeland ten w esten van de Schelde.
Vorstenhuis.
Ondergemelden LodewUkrtzpNeversbarstte De Belgische provinde Oont-W lclderdlj
een opstaud uit,waarin Jacob t)Js Artevelde, de volkrjkste van het geheele koningrjk,
het opperhoofd der misnoegdenj met onder- beslaat het oosteljk gedeelte van het voorsteuningvanEngelandaanvankeljkzegevierde. malige graafschap en grenst in het noorden

Eerstin 1345 keerde de Graafjdie hulp cnt- &an Zeeland, in het oosten aan Antwerpen
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en Zuld-Brabant,inhetzuiden aan Henegouwen de eenvormigheid van het vlakke landschap.
en in het westen aan W est-vlaanderen en Men heeft er een uitmuntenden gru nbouw ,
teltop 541/: D geogr.mj1omstreeks880000 en toch vormen aardappelen erhetvoornaaminwoners. Het land is er vlak, zandig en st
e voedsel der landbouwendebevolkinq.Er
nagenoeg zonder bëschqhetwordt besproeid groeit vx rtreFeljk vlaB,inzonderheidm de
door de Schelde, die er de Dender en de Omstrekenvan Kortrjk (Courtray)en Meenen
Lys opneemt. Er loopen kanalen van Gent (Menin),alsmede h0p entabak.W elige weinaarBrugge,naarDammeennaarTerNeuzen. den bevorderen er de veeteelt, en er'vordt
Het klimaat is er vochtig, maar gezond en veelboter uitgevoerd.De schapenfokkerj is
de bodem door eene zorgvuldige bemesting ervan wei
nip belang,maarmenheefterdes
zeervruchtbaar.Behalvegraan worden erk00l- te meer plulmgedierte. De strandbewoners
zaad, meekrap, tabak, h0p, peulvruchten, leggen er zich metjvert0eop devisscherj,
m oeskruiden,aardappels en bloem en geteeld, vooral in de omstreken van Ostende,Nieuwen in het land van W aas vooral veelvlas. poort en Blankenberghe.Hetgebrek aan hout
Datland,te voren eene dorre heide,is thans w oxdt er door turf vergoed. T0t de belang-

een dervolkrjkste en bestbebouwdevan Eu- rjkste takken van njverheid behooren er:
ropa, bedekt met welvarende dorpen en garenspinnerjj linnenweverj en bleekerj,
schoone landhoeven. De veeteelt bloeit er damastweverj, het vervaardigen van kant,
ongemeen, en vandaar komen zware trek- van woll
en en katoenenstoFen,bierbrouwerj,
paarden. Wjders heeft men er gevogelte, brandewjnstokerj,loojerj,zeepziederj,zoutwild (hazen)!visch,bjen,leem en veen.De ziederj en scheepsbouw. De handel is er
inwoners onderBcheiden er zich door een wegens de gunstige ligging dezer provincie
geest van njverheid en tevens door opge- aanzienljkerdaninOostVlaanderen;zjbloeit
ruimdheid. oost-vlaanderen is inzonderheid vooral te Ostende. T0t de uitvoer-artikelen
hetland dervlasspinnerjenderlinnenweverj, behooren:graan,vooraltarwe en rogge,peulen deze vindt hare markten te St.Nicolaas, vruchten, vee, boter, linnen, garen, kant,
Lokeren, Eccloo en Gent. Laatstgenoemde tabak,h0p, leder,ljnolie,katoenen stoFen
stad is tevens de hoofdzetel dex Belgische enz.W estvlaanderen zendt16afgevaardipden
katoenspinnerj.De lakenfabrieken leveren er naar de Kamer van Volksvertegenwoordlgers
meestal grof laken.Men heeft er voorts vele en 8 naar den Senaat,is verdeeld in 8 dis-

papierfabrieken,loojerjen, brandewjnstoke- triden en heeftBrugge (met omstreeks 45000
rjen, oliemolens, hoedenfabrieken, suiker- inwoners)tot hoofdstad.
raënaderjen,zoutziederjen,stjfsel-,speelkaar- De Vlaamsehe taalis het in België gebruiten-en wasfabrieken enz.Hetverkeer wordt keljk dialect van het Nederlandsch. Het
erbevorderd doortalrjkespoorwegen,en ka- Vlaamsch en Nederlandsch verBchilt zeer
nalen. Tot de uitvoer-artikelen behooren er: weinig,hoewel hetVlaamsch zjneeigenaargraan, vee,olie, linnen-, kamgaxen,katoe- digheden heeft en in de schrjftaalvoor de
nen stofen,leder,papier, was en scheikun- dubbele a, l en i der Hollandersae,ue en
dige praeparaten. Deze provincie zendt 18 1 bezi
gt,weshalve deVlaamscheletterkunde
afgevaardigden naar de Kamer van Volks- eén is met de Nederlandsche. Volgens de
vertegenwoordigersen 9 naarden Senaat.Zj Belgische grondwet is zoowel hetVlaamsch

isin 6 districten verdeeld enheeftGent(met
130000 zielen)t0thoofdstad.
De Belgische provincie W est-Tlaanderen,
de westeljkste des Rjks,beslaat hetwesteljk gedeelte van het voormalig graafschap.
Zj grenst in het noorden aan de Noordzee,

als het Fransch de taal des Rjks,en om

het 6erste in stand te houden tegenover den
invloed der H0f- en hoofdstad, ontstond de
bekende V laam sche beweging,die vooral bestuurd werd of wordt door W illems, Blom-

maert, van .
/ï/oïlck, Consnleneej nan der

in het oosten aan Zeeland en Oost-vlaande- Voordt, Deleeourt (Vandenhoven), Dautzenren, in het zuidoosten aan Henegouw en,in àerst/,van .D$ed:, Snellaert,deLaet,Dedecker,
het zuiden aan Frankrjk en in hetnoordwes- Danid,Bormans,van Wedrd,H evemans,8leeeks,
ten aan de Noordzee, en telt op 58,7 o enz. en onder de Jongere dichters door Hiel,
geogr.mj1nagenoeg 700000 zielen.Hetland van tgolé.f# Coopmann en den helaas! z0o
wordt er door de Schelde, de Lys en de vroeg overleden de Corf.Voortswordtzj in
Yperle besproeid, en in het noorden heeft stand çehouden door tal
rjke letterkundige
men er het kanaal,datGent en Brugge met vereeenlgingen en doorhetW illemsfonds.Al
Ostende en Nieuwpoort verbindt, alsmede wordt deze beweging niet door de regéring
een kanaal, dat van Gent naa'
r Ter Neuzen begunstigd,toch heeftzj tekosteljkevruchloopt. De grond is erzandig,maar uitmun- ten opgeleverd) om eene onderdrukking of
tend b'ebouwd. Langs een gedeelte der kust vernietiging te duchten.
vindt men eene met denneboûmen bedekte
Omtrent de Vlaamsche schilderschoolraadreeks van duinen, die bj eene hoogte van plege men SeMlderkunst.
16- 20 Ned.eleene breedte van 1300- 2000
V laardingen?eene sta; in deNederlandNed.elheeft.Hetklimaatiseronbestendigen sche provincie Zuld-llolland,ligt2 uurgaans
wekt er dikwerf tusschenpoozende koortsen, ten zuiden van Delft en een halfuur gaans
de inwonersverheFen erlandbouw ennjver- ten westen van Schiedam ,teltomstreeks9000
heid t0t een hoogen trap van bloei.Dekana- zielen en isdoor m iddelvan eene lange ha1en, het loofhout en de hagen,die akkers ven verbonden met de Maas.Van ouds was
en weiden omsluiten, temperen er eenigzins er de zeevisscherj een bloejende tak van
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njverheid,zoodatln 1753 vande173Neder- and stripeg).Oorlogschepen ln dienst laten

landsche baringbuizen 112 te Vlaardingen te hunne vlag wapperen van het morgenschot
huis behoorden.Van 1795 t0t 1814 kwam er (deszomers 8 en deswinters9 uur)t0taan

datbedrjfgeheelinverval,doehnadientjd,
heeft het zich weder aanmerkeljk.ontwikkeld, zoodat er 00k thans weder talrjke
sch
lepenterharing-en kabelaauwvangstworden uitgezonden.
Vlag (Eene)is een doorgaans vierkant,
gekleurd stuk doek van eene ligte wollen
ofzjden stof,hetwelk a1s een bepaald kenmerk ofsein aan den scheepsmast wordtopgeheschen.De nationalevlag,gewoonljk een
derdelangerdan breed,wjstdenationaliteit

hetavondschot(zonBondergang).Koopvaardjschepen hjschen de vlag slechtsop zon-en
feestdagen,bj hetbegroeten van oorlogschepen in zee,bj het passéren van kustbatterjen,bj hetbinnenloopen in eenehaven en
bj feesteljke gelegenheden.DeDuitsche en

Engelsche marinedoetbj zoodaniqegclegenheden de mettalrjkevlaggen verslerdevlaggeljn van den gaFel langs de toppen der
masten en eindeljk naar den t0p van den

kluiverboom loopen,- dock de Fransehe en
aan van een schip en waait van den gaFeltop Russische brengt voor elken mast eene afvan den achtersten mastof00k we1van een zonderljkevlaggeljn overde nokken van de
afzonderljken vlaggestok boven hetroer.De ra's naar den top.E1k oorlogschip heeft de
nationale vlag is bj vele volkeren verschil- vlaggen van andere natiën aan boord,om ter
lend voor oorlogschepen en koopvaardjsche- begroeting te dienen. Daarenbûven hebben

pen.Deze laatste is bjv. voor Duitschland zoowelkoopvaardj-alsoorlogschepengignaalzwart,wit en r00d in horizontale banen,en

vlaggen, waardoor de opvarenden vragen en

de oorlogsvlag wit,door een zwartkruis(met antwoorden kunnen wisselen metschepen,die
den rjks-adel
aar in hetmidden)verdeeld en zj in zeeontmoeten (zieSeinent.Voortaheeft
slechts in één der vier velden zwart- witrood gestreept,methet Ilzeren Kruis daarin
geplaatst. Voor Engeland is de handelsvlag
rood,metblaauw veld,door een gewoon en

een St.Andrieskruis(metroodeenwitteranden) in acht deelen verdeeld (Union Jack);
de oorlogsvlag is wit tvoor transportschepen
blaauw),dooreenrood kruisverdeeld enmet

m en loodsvlaggenjafvaartvlaggen,kommandovlaggen enz. Eene witte vlag is hetteeken
van vredelievende gezindheden, en de zeeroovers voerden weleer eene roode of eene
zwarte vlag.Eene vierkante gelevlagM nden
voortop wordt door schepen gevoerd,die in
quarantaine liggen,- en t0t rouwvlag dient
de nationale vlag half stok, dat is niet t0t

den Union Jack in é4n der velden.V00rRus- aan den t0p reheschen.Een i
n de vlag geland is de handelsvlag wit- blaauw- rood in legde knoop dlent t0t noodsein. Op de 00rho
rizontale banen, en de oorloqsvlag wit, logsvlootvoertdeadmiraaleenevierkantevlag
door een blaauw St. Andrieskruls verdeeld. aan den t0p van den grooten mast,de viceIn 0ns Vaderland i: zoowel voor oorlog a1s admiraalaan denfokkemasten deschout-bjvoor koopvaardjschepen de nationale vlag nachtaan den bezaanssaast,doch dekonazaanrood- wit- blaauw in horizontale banen,en dant eene driehoekige vlag M n den grooten

Frankrjk voertdezelfdekleuren in verticale mast.Vay belanguiteen volkenregteljk oogbanen.Italië vertoontgroen,witenrood,met punt is ln tjd van oorlog de parlementaire
het wapen van Savoye in het midden, - vlag, omdat de schepen, w elke onder deze
Spanlerood,geelen rood in horizontale ba- of onder neutrale vlag varen,tegen alle genen, van boven en van onderm eteen gelen varen,tegenallevjandeljkhedengewaarborgd

rand,- Portugaleene vlag, die voorl/sde zjn. Een omgekeerd hjschen der vlag wordt

blaauw en voor 2/sde witismeteen wapen a1s eene beleediging aangemerkt.
Vlak (Een) is de grens van een ligchaam
op descheidingsljn;- Denemarken voertde
Danebrog, eene geheel ronde vlag met een en heeft alzoo twee afmetingen (lengte en
reedte).Men heeftplatteen gebogenevlakFewonn witkruis,opoorlogschepenmeteene b
lnsnjdingin het10s8euiteinde,zoodataldaar ken, en op deze laatste kan m en al ofniet
een slangentong ontstaat, - Zweden eene regteljnen trekken.Totdeeersten behooren

blM uwe vlag met een gewoon geel kruisj de cylinder, de kegel en de hyperbolische
waarvan hetbovensteveld naardezjde van paraboloïde, en tot de laatsten de b01,de
den mastwederom dooreenkruisisverdeeld,- el
liysoïdeenz.O0k verdeelt men zein z00Oostenrjk-Hongarje eene vlag, van welke danlge) die t0t een plat vlak afgewikkeld

dehelft(naarde zjde van den mast)r00d-

wit- rood en de anderehelftrood- wit- groen
gestreept is met horizontale banen en een

wapen in hetmidden.Turkjeheefteeneroode
vlag met eene witte, opataandehalve maan
en daarin eene ster,- en Griekenland eene
veelvuldigblaauw enwithorizontaalgestreepte
vlag met een blaauw veld en een wit kruis

kunnen worden, zooals de c/linderten in
ztllke,bj wie zulk eeneafwlkkeling onmngeljk is.
Den naam van vlakte geeft men aan 0en
gewest met w aterpassen bodem ,dus zonder
bergen en dalen. - T0t vlaktemaat bezigt

men gewoonljk het vierkant, nameljk de

vierkante Nederlandsche el,de vierkante Ne-

in den bovenhoek (naar de zjde van den derlandsthû roede, de vierkantr Nederlandmast),- eneindelpkdeAmerikaanseheUnie sehemgl,devierkantegeographlschem'
jlenz.
eenemettalrjkewitteenroodeBtrepenvoor- Zie voorts onder M aten - gewigt-.
ziene vlag,in den bovenhoek (naar de mast- V lam (Eene) is eene gloejende gas- of
zjde)meteen blaauw veld,waaropzichzoo- dampkolom,waarin veelalvaste stofdeeltlea
vele sterren bevinden alserStaten zjn(Stars zweven.Zulk eene kolom rjst Qp uit een
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brandendligchaam ,wanneerditbjdedaarbj één zaadle in iederhok.In 0nsland vinien
zich ontwikkelende warmte gasvoY ig wort
lt wj:pur
gerçlas(L.cathardicum Z.),met0mofeene drooge destillatieondergaat.Heteerste gekeerd eirond-laneetvormige,gaafi'
andigeblad
e
r
e
n
,
v
an boven gegaFelden stengelenspitse
geval heeft men bj brandend zwavel,pbosphorus,kalium en zink,hettweede bj onze bloembladen,op vochtige plaatsen, vooralin
meeste brand- en lichtstofen en in het alge- duinpannen, en gemoon f
llld (L. usitatissimeen bj de verbranding van alleligchamen mum .
5.),15-44 Ned.duim hoog,meteen
van bewerktuigden oorsprong.Stolen,diebj onverdeelden,onbehaardenstengel,verstrppidej
de temperatuur, waarop zj verbranden,n0g smal-laneetvormige, drienermge bladeren,
vaste ligchamen zjn,zooalsjzeren koper, blaauwe,totbjschermen zamengevoegdebloekunnen geenevlam geven,maarslechtsgloelen.
Het liehtgevend vermogen eener vlam is
afhankeljk van de hoeveelheid stof, die in
een gegeven bestek gloeit.Aan de vlam eener
kaarsoflamp zjn verschillendedeelen,waar-

overwj in hetartikelBlaaspgp (zie aldaar)

men metgekartelde bloem bladeneneivormige,
zamengedrukte, toegespitste zaden.Van deze

soort worden onder den naam van Wnmad
eenige verscheidenheden verbouwd,vanwelke
wj noemen:dornch-liénzaad (L. u.vulgare)
met niet oqenspringende zaaddoozen, een
hoogen,weinlg vertakten stengelen nietzeer
hjne en zachte vezels,inzonderheidin Rusland,Noord.Duitschland,Oostenrjk,België,
Nederland en Engeland gekweekt,- sprinlll
jnzaad(L.u.crepitans),metzaaddoozen,d1e
na hetrjpworden openspringen,eenkorteren,
vertakten stengel,grootere bladeren,bloemen
en zaaddoozen,ëner,zachter, maar korte

gesproken hebben.Behalve de dââr vermelde
redudie- en oxydatievlam heeftmen n0g het
binnenste, donkere deel der vlam , eene gasfabriek in 't klein, waar de producten der
dropge degtillatie uit het gesmolten vet ofuit
de olie door de capillariteitder pit naar b0ven worden gebragt.StoFen, die in verhouding t0t de waterstofzooveel koolstofbevatten, datde verbrandingswarmte van de eerste vezels,ietslichteren meeroliebevattend z= ;
niet toereikend is om van de tweede in de en spoediger t0t vollen wasdom komend,
lichtgevende vlam alles gloejend temaken, vooral in Zuid-Duitschland te vinden,- en
zpoals terpentjn, hareen enz-,branden met wltbloe#end ofz-eikxlzcA liingaad(L.ameeene rookende of walmende vlam , en deze ri
canum album),uitSaksennaarAmerika en
walm bestaatuit;Jn verdeeldekoolofroet, van hier in 1851 weder naar Eurûpa overgezeer geschikt t0tbet bereiden van druk-inkt bragt. Voort heeft men geel AmerikaanBch

ofvan Oqst-lndischen Inkt.
ljnzaad,winterljnzaad,koningsljnzaad ens.
V lam lng (Pieter), een verdiensteljk Ne- In den handel heeft men voornameljk de
derlandsch dichter,geboren te Amsterdam den
29sten Maart 1686, genoot eene zorgvuldige
opvoeding, studeerde te Leiden in de regten
en maakte zich bekend met hetFransch en
Hnogduitsch,Engelsch en Italiaansch.Vooral

eerste dier verscheidenheden,welke naar gelang der landen en plaatsen van haren oor-

sprong (Riga,W indau,Liebau,Pernau,Zeeland,Tyrol,Rjnland enz.)metverschillende
namen bestempeld wordt.Vlasgedjthetbest

laatstqenoemde taalhad grooten invloed op in een vochtig en koel klimaat;dorheid en

zjn dlchttalent,zooals bljktuitde pDicht- droogte belemmeren de ontwikkeling van den
lievende uitspanningen(1711)'',doûrhem met stengel! en tegen de vorBti: dit gewas aanzjn vriend & 2.Wellekens in hetliehtge- vankeljk nietbestemd.Hetbehoeftvoorzjne

zonden, waarin men de navolging opmerkt ontwikkeling 84- 105 dagen en strekt zich
van het Italiaansehe herderdicht,terwjlhj voornameljk uit over Midden-Europa, doch
in 1730 eenevertaling leverde der sAreadia'' wordt ook verbouw d in Egypte, Algérië,

van Sannagarimeteenelevensbeschrjvingvan
dien dicbter.In 1612 bezorgde hj eene uitgave der gedichten van zjn vriend L.t
gckrmer en wjdde zich aan de beoefening der
letteren,totdathj in 1719 benoemdwerdt0t
boekhouder bj de Oost-lndische Compagnie
te Amsterdam.Voorts bezorgde hj in 1723
eene fraaje uitgave van den ollertspieghel''
van 8pQgh6lj een paar Jaar later van de
Rederjkkunst''van Rbogstraten en van de

Oost-lndië enz.In Europa valtzjnenoordeljke grenszamen metdievan dezomergerst,
en in Midden-Europa verbouwt men vlast0t

1500 Ned.el boven deopqervlakte derzee.
Gunstig voor den vlasbouw ls vooralhetzeeklimaat) zoodat men in de RusaiBche 00stzeeprovlnciën,in België,Nederlan; en vooral

in Ierlanduitmuntend vlasverkrjgt.Hetvla:
heeft een langen hoofdwortelen betrekkeljk
weinig bjwortelaen houdtvan een diep0m-

gewoelden, alkali, phosphorzuur en een
weinig kalk bevattenden grondj waar de
Amgterdgm'', toen hj den 24sten Februarj humas niet ontbreekt.Kleigrond iB voor deze

X
Poemata''van l'Ht
kital.Hjhieldzichbezig
met eene pBeschrjvlng en geschiedenis van

1733 op zjnbuitengoed HoogerwoudbjHaar- plant het meestgeschikt,boewelzj ook op
een goeden zandgrond zich behoorljkontwikVlam - ofpuddel-oven ,zieonderIJzr. kelt.Gewoonljk verbouwtmen vlasna haver
Vlas (Linum L.)isdenaam vaneenplan- en rogge, zelden na klaver, aardaypelenj
tengeslacht uit defamilie derLéneën (zie a1- mangelwortels ofpeulvruchten.Vooralln Beldjar).Hetomvat éénjarige of overbljvende gië (in het land van W aas) wordtaan den
kruiden met opgaanden stengel, meestal af- vlasbouw veel zorg besteed; men ploegt er
wisselende,gave bladeren,aan den top in de in het najaar den daarvoorbestemden akker
blad-okselsgeylaatstebloemen enbolvormige, diep om en maakt hem behnorljk in orde.
stomp-vjfkantlge,lo-hokkigezaaddoozen,met Yöör het bezMjen in het voorlaar wor4t

lem ûverleed.
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het land geCfend. T:t mest bezigt men er telkens den bundel wat te verschuiven. De
goe; gegiste gier,stratendrek,oliekoeken en geknakte houtige declen vallen dan ter aarde
asch, beenderenmeel, kalizouten, guano of of worden door uitschudden verwjderd.Op
compnst,terwjlversehe stalmestmindergoed vele plaatsen bevordert men hetbraken door
is en schapenmest en kalk een nadeeligen de vlasstengels voorafmet een houten hamer
invloed hebben. Bj voorkeur strooit men te beuken.O0k heeftmen daarvoor beukmotwee- of driejarig zaaizaad in 4en akker, lens ingerigt. De braakmachines breken het
nadatmen hetdoor middel van eene zeefge- vlas tusschen een vlak en eene wals oftuszuiverd heeft.Hetzaajengesthiedtzoovroeg schep twee walsen.Hetgebraakte vlas bezit

mogeljk en meteen dubbelen gang,nameljk n0g altjd houtige deelen en menverwjdert

door zoowel over dwars als over langs over deze doorzwingelen en ribben.T0theteerste
den akk6r te gaan, hoewel thanB o0k zaai- bezigt men eene zwingelplank en een zwinmachines gebruikt worden.Daarna wordthet gel
mes.De eerste is eene oystaande ylank

zaad ingerold.Is het vla: 61
/2 Ned.duim met eene zjdelingsche insnjdlng,waarln de
hoog,dan wordthetgewied.Intusschen heeft werkman den vlasbnndellegt,terwjlhj aan
deze plant vaak veelte ljden van deaard- devoorzjdeerop slaatmethetzwingelmes,
v100,van de rupsvanden gammavlinder,van totdat het vlas gezuiverd is. Thans echter
de meikeverlarven, van den vlaswikkelaar zjn 00k zwingelmachinesin gebruik.Daarna
(conchylis epilinana),van het warkruid en gaat m en over t0t het ribben, waartoe een
andere onkruiden Van een roestzwam enz. zittend werkman den vlasbundel over zjn
Zoodra het onderste gedeelte van het vlas schootsvel uitspreidt en er m et een dunnen
eene gele kleur heeft verkregen Niordt het kling van jzerblik overheenstrjkt.Hetzwinuitgetrokken, doch als het om het zaad te gelvlas isn0g geenszins in een spinbaren toedoen is, wacht men wat langer.Hetwordt stand.Om hetdaarin te brengen gaatmen het
vervolgensgesorteerd naarzjnelengte,dikte hekelen,waardoor de laatste houtige deelen
en stengelrjpheid.Daarnawordthetgerepeld, weggenomen, de bandvormige vezels gespledatis,dezaaddoozen worden er afgetrokken, ten, de te korte vezels verwjderd en de
door de stengels te trekken over eene plank lange vezels in een evenwjdigen stand ge(repelplank) met opstaande jzeren staafjes. bragt worden. Hiertoe dienteene plank met
Van het Nederlandsch bunder verkrjgtmen een groot aantal opstaande stalen pennen,
gemiddeld in België 5000 Ned.pond vlas en w aar de vlasbundels tusschendoor getrokken
10 Ned. mud zaad? en in Nederland 5000 worden, zoodat dit werktuig het werk verNed.pon; vlas en 8 Ned.mud zaad.
rigtvan een kam.Daarbj wordthet werk
De vlasstengelbestaat uit eene hardejhou- of korte, vuile vlas gedurig weggeuomen.
tige kern en den meteeneoyperhuid beklee- O0k ditkan doormachinesgeschieden.Daarna
den bast! welke laatste gemlddeld is zamen- is het vlas gereed om te worden gesyonnen.
gesteld ult 580/0 zuivereplantenvezels,250/0 Het beste vlas heeft een fraajen?zjdeach-

ln water oplosbare deelen en 170/0alleen in tigen glans, zooals men vooralbj hetIta-

kaliloog of in zeepwater oplosbare zelfstan- liaansch vlas opm erkt. In luchtdroogen toedigheden.Om de scheiding der vezels van de Btand bevatten de vlasvezels 5,70- 7,220/0
andere deelen te bevorderen, stelt men de w ater, en die hoeveelheid klimt in eene met
stengels eenigen tjd bloot aan de werking w aterdampverzadigderuimtetot13,9-23,360/p.
van lucht, dauw , stilstaand of stroom end Het aschgehalte der volkmuen drooge vezels

water (rotten,rooten),doch in de fabrieken wisseltaf tusschen 1,18 en 5,93*/0.Volgens
gebeurt dit gewoonljk in korteren tjd door Cane bestaat hetvlas pit 50,340/o koolstof,
middel van warm water,stoom ofscheikun- 7,
330/o waterstof, 0,240/0 stikstof! 40,520/0
dige middelen,waarna het vlas uitgeperst en zuurst0fen 1,
570/ asch.Intusschen lsdeorgain droogkamersgedrooqd wordt.In denJong- nische zamenstelfing vanvlasingrootemate
sten tjd legtmen er zlch op toe,ditverloop afhankeljk van dewjzevanrooten.Debastz00 mogeljk
' te verwjderen en hetpasvan ellenjwaaruit goed qehekeld vlas bestaat,
den akker verkregen vlas terstond naar de c
hebben eene regelmatlge, rolronde aan de
droogkamertebrengen.Zjndestengelsdroog, uiteinden kegelvormige qedaante.De inwendan gaat men over t0t het breken, hetzp
'' dige ruimte der cellen ls zeer klein en verdonr middel van een handwerktuig, braak toont zich als eene donkereljn.W orden de
genaamd,het zj met behulp van braakma- cellen doorm iddelvan kaliloogofchroom zuur
chines. De braak is een langwerpige houten van elkander gescheiden,dan bljkthet,dat
bak met twee gleuven en aan heteinde voor- zj eene lengte hebben van 2- 4 Ned.strezien van een scharnier, waaraan het deksel pen eneene grootstebreedtevan0,026,meestal
verbonden is,dat uit twee,van onder scherp van 0,015-0,017 Ned. streep. D00r zwaveluitloopende scheenen bestaat, welke in de zuuren iodium worden zj blaauw gekleurd;
gleuven passen.Aan hetandereuiteinde heeft zj lossen in ehroomzuurop en worden door
men een handvatsel,zoodatmendescheenenin zwavelzuur aniline niet gekleurd.
de gleuven drukken en eruithalen kan.H aalt
Het vlas w ordt meestal groen op het land
men nu het dekselomhoog en legtmen dwars verkocht en naar de fabrieken gevoerd,om
over de gleuven een bundel drooge vlassten- hier de bovenverm eldebewerkingen te ondergels, z00 kan men deze door hetneêrdruk- gaan.Men heeftden aanzienljksten vlashanken van het deksel knakken en we1op alle de1 in Rusland en in de Pruissische Oostzeeplaatsen door bj hetophalenvan hetdeksel gewesten, - voortsin Belgiö,Nederland en
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Ierland.In het algemeen zjn de Russische streep lang,heeft een onM ngenamen reuk en
merken lang,maarniet;Jn,terwjldeijnste smaaktljmig-vettig.Elkzudleweegtgemi4-

soorten door Ierland worden geleverd. De deld 0,3- 0,5 duizendste deelen van een Ned.

Belgische zjn nagenoeg evenzoo ;Jn,maar wigtje.Hetonrjpe zaad isliler,kleineren

veel langer. Ihlie levert zeer glanzig, en raeestal groen, mMr goed V00r de olieslaEgypte zeer lang,maar grofvlaa.D e Fran- gerj.Het l
jnzaad bevatomstreeks80/0wasche en Nederlandsche soorten zjn zeerge- ter, 330,/0vette olie,25C/q eiwitstof, sporen

zocht,terwjldeBoheemsche,Silézische enz. van looizuur en 4- 5oyomlnerale bestanddeewe1dik zjn,maar voor 'toverige eenege- len.Ljnmeelis het poeder van ljnkoeken,
ringe waarde hebben.
die na hetuitpersenvandeolieachterbljven.
De vlasbouw is veel ouder dan onze oudste Ljnmeelpapwordtindegeneeskundagebruikt
geschiedkundige berigten, zooals bljkt uit t0tpjnstillende omslagen.
voorwerpen,die aan deBoven-Rjn indena- Vlasw ol noemt men een van vlas verbjheid derpaalwoningen zjn opgedolven.In vaardigd surrogaatvan katoen.Lady M organ
overouden tjd verbouwde men voortsvlasin beproefde de bereiding daarvan in 1774,en in
devruchtbarevlakten derdeltavan deNjlen 1853 vatte Clau8g6n datdenkbeeld weder op,
in de rivierdalen van Klein-Azië,om daarvan doch het gelukte hem niet, den prjs van
kleederen,tenten,zeilen enz.tevervaardigen. 20000 pond sterling te verkrjgen, door de
Volgens Herôdotun droegen de Babyloniërs Engelsche regéring uitgeloofd aan dengene,
linnen kielen, en volqens Strabo waB de die eene methode uitvond,om vlasin katoen
Babylonische stad Borslppa de zetel eener te herscheppen.Men wildezich op diewjze

Mnzienljke linnenweverj.Uit Aziëwerd de onafhankeljk maken van den katoenbouw in

vlasbouw overgebragt naar Griekenlandjz00- Amerika.Laterhebben Spazieren00k Tetznc
datHomernsergewag van maakt.Bj deR0- nieuwe pogingen aangewend om gemeld doel
meinen werd volgens Liniu reeds in de 5de te bereiken,enhetiszeerwaarschjnljk,dat
eeuw vöör Chr. het vlaB t0t vervaardiging hetvroeger oflater gelukken zal.
vankleedingstukkengebezigd,eninde4deeeuw
Vlederm uizen (Chiroptera insectivora
vöörChr.droegqndeSamnietenwitlinnen tuni- W a-qn.jofVleugelhandigeZoogdieren meteen
ca's. Volgens C'
Ieerowasdeweeldevanhetdra- korten snuit,een onvolkomen ontwikkelden,
gen van linnen kleederen afkomstig uit het ongeklaauwden wjsvinger,groote metklep-

oo
sten, en het yebruik van linnen stoFen pen bedekteoorenenspitseofsnjdendehoeknam tegen het elnde der Republiek aanmer- tanden, vormen eene orde der zoogdieren,
keljk toe.W eldra werden 00k de Germaan- welke in verschillende groepen is vgrdeeld.
sche,Keltische,Slawische en Lithausche vol- Tot de eerste (die derIstiophora k
%p%œ.) bekeren met den vlasbouw bekend en kwam hooren vleermuizen, wier neus met een min
het linnen algemeen in zwang.Zelfs de aan- ofmeer ontwikkeld,de neusgaten omsluiten;
zienljkste vrouwen hielden zich bezig met vlies voorzien is. Is het volkomen ontwikhet spinnen van vlas en methet weven van keld,dan bestaathetuiteen hoefjzervormig
linnen stoflbn.Vlas diende zelfst0truilmiddel st
uk (ferrum equinum),in welksholte zich
tusschen de Germaansche en W est-slawische een tweede,zadelvormi
g stuk (sella)bevindt,
volkeren in plaats van gemunt geld. In de en daarboven heeft men een van onderbreed,
12deeeuw begonnen deSpanjaardenvanvlas van boven lancetvormig uitloopend neusblad
papier te vervaardigen en dit werd algemeen (prosthema). De hiertoe behoorende dieren
nagevolgd, en in Nederland gebruikte men voeden zich metinsecten en vruchten,maar
het eerstlinnen voor schilderdoek.Spon men zuigen ook wel bloed.Zj zjn verdeeld in
het vlas aanvankeljk uitde hand,kortna 5 familiën, en van deze bewonen de Bladhet eindigen der middeneeuwen werd door neuzen (Phyllostomata Wagn.qde warmegeJûrgens het spinnewiel uitgevonden, dat in westen der Nieuwe W ereld en de aldaar geonze dagen plaatsgemaaktheeftvoordespin- legene eilanden,waar zj zich ophouden in
machines.Intusschen is de vlascultuur sedert de bosscheninholleboomstammen.Degrootste

den aanvang dezer eeuw aanmerkeljk ver- soort,de rampier(Vampyrusspectrum Geofr.q
minderd door het vermeerderd gebruik van
katoen, hetwelk veel goedkooper kan geleverd w orden. - In Ierland, waar de vlasbouw reedsin de 13de eeuw vermeld wordt,

leeft in Brazllië, Guyana en CentraalAmerika,is 14 Ned.duim lang en 40 Ned.duim
breed?heeft een dikken,langen k0p m eteen
voormtstekenden snuit, groote, langwerpig

verkreeg hj in de 17deeeuw eenenationale ronde ooren,een klein,smalneusblaadje op

beteekenis.D00rde maatregelen van koningin eene breede basis, tw ee groote, onbehaarde
Anna breidde zich er de vlascultuuraanmer- wratten op de onderlip en eene gladde b0-

keljk uit.00k thans n0g beslaat de vlas- venlip.Zjn haar isdonkerbruin!van onder
bouw er bjkans 80000 Ned.bunders.Toch geelachtiggrtjsbruin endevlieghuld bruin.Hj
verkrjgt het land daardoor slechts 3/1:de leeft hoofdzakeljk van inseden,maar valt
van het benoodigde vlas; het overige wordt
van eldersj inzonderheid uit Rusland aangevoerd.Het aantal metvlasbedekteNed.bunders bedraagt voorts in Engeland en Schotland 10000,- in België 50000,- in Nederland 27000,enz.

00k aan op boenders, paarden, ezels en slapende menschen,kiest bepaalde plaatsen aan

de zjden,de schouders ofaan den halsen
weeterzonderpjn eene ondiepewonde aan

te brengen, waaruit hj het bloed oyzuigt.

Dat hj daarbj de vlieghuid alswaajer geHet vlas- ofljn-zaad wordt3,5-5,5 Ned. bruikt,is eene fabel.- T0$ de fAmilie dQr
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Megadermata Wa-qn., behoort de lndoehe isgrjsbruin,vanonderietslichter,hetgelaat
Iïerl-:(M.lyra G6ofr.
4meteenesterkehuid- t0t aan den achterrand der neusholte wit,
ontwikkeling bj den neus,en deEgyptiselte met lange#witte baardharen;de vlieghuid en

klesel: (Rhinopoma microphyllum Geofr.t. ooren zjn grjsbruin.Men vindt dit dierin
Deze laatste is ongeveer 5 Ned. duim lang Europa t0t 60ON.B.,in Noord-Afrika,svestm et een nagenoeg even z0o langen stM rt en Azië en Oost-lndië;het bchoortbj 0nstot
eene vlugtvan 19 Ned.duim.Men vindt dit de meest gewone soorten,leeftgaarne in de
dier in groote troepen in holen en puinhoo- nabjheid van de woningen der menschen,
pen, en waarschjnljk isdaarvan devleder- vliegtdesnachtsn0g laatenvrj hoog,maar
iet zeer snel, vooral op opene plekken in
muisguanoafkomstiq.- In Europaheeftmen nwoude
n, boomgaarden en lanenj en slaapt

de familie der Hoeflzerneuzen (Rhinolophina
W agn.) met een sterk ontwikkeld neusaanhangsel,geene oorkleppen,eene breede vlieghuid en een zeerkorten staart.DekleLneAod/'
LJ'gernewn (lt.hi
ppocrepis Bon.
) is 61/: Ned.
duim lang en 22 Ned.duim breed,grjsachtig

bj dag en in den winter in gebouwen en

holle boomen. T0t het geslacht Vesperugo
Keys. et Blas. behoort de vroeyrliegende rI:-

dermwLs (V.nodula Keys. et Blas.
). Deze is

11 Ned.duim lang en 36,5 Ned.duim breed,
wit,leeft in grotten en bouwvallen,vertoont roodachtig bruin, aan de ooren en de vlieg.

zich reedsvroeg in hetvoorlaar,vliegteerst huid donker bruin, bevindt zieh in Europa,
bj het vallen van den avond,leeftvan in- Azië en Afrika, vliegt hoog, vertoont zich

secten, maar zuigt00k bloed,en werqtge- reeds eenige uren vöör zonsondergang, verwoonljk twee jongen.Meer bekend ls de keert meestal in de bosschen en dan alleen
groote F
zoe/l
p'
zerwc
e:(R.ferrum equinum Keys. in de nabjheid van woningen,wanneerdeze
et Bla8.), die 9 Ned.duim lang en 30 Ned. in het bosch gelegen zjn,iszeervraatzuchtig

duim breed wordten van een zeergrootneus- en houdt een langdurigen winterslaap.
vlies en van groote ooren voorzien is. Het
Vleertm an (AVillem),een dapperNedermannetje is van boven aschgraauw 0n Van landsch krjgsman,geboren den lstenAugusonder lichtgraauw , en het wjfje van boven tus 1658,trad op l4-jarigen leeftjdalskadet

lichtroodbruin en van onderroodachtiggrjB. in dienst en werd 4 Jaar daarna bevorderd
Men vindtdatdier in Midden-Europa t0taan t0t luitenant. Na den Vrede van Njmegen
Algérië en den Libanon;hetbegeeftzich deB werd zjn regiment afgedankt, waarna hj
zomersnaarhetgebergte,leeftgezellig,ver- eene suikerraënaderj stichtte en in hethutoont zich in hetvoorlaarlaatln den avond weljk trad.Toen echterin 1688 de 00rl0g
en vliegtnietgemakkeljk en00k niethoog.- metFrankrjk nogm aals uitbarstte, trad hj
De dieren9 welke t0t de tweede groep,die aanstonds als vrjwilliger weder in de geleder Naaktneuzigen (Gymnorllina W agn.) be- deren en vergezelde W illem III naar Enge-

hooren9 hebben geen bladvormig aanhangsel land. Vanhier werd hj met depêches naar
inster gezonden,
aan den neusj m aar steeds kleppen over de den graaf van Où#> te Mi
ooren.Zj zjn sterk verspreid,maarnietin keerde vervolgenh naar Engeland terug en

koude gewesten, het meest in de zuideljke nam deel aan de krjgsbedrjven in Ierland.
landen, bewonen m eestal donkere, eenzame Na den sl
ag aan de Boyne (11 Julj 1690)
Waatsen en verschuilen zich in hetwoud tus- vertrok hj met het berigtdier overwinning

schen de bladeren ,in holle boomen, kloven, naar den bertog ran 8avoye, werd t0t kaplgewelven, bouw vallen enz.D oorgaans leven tein benoemd, maar geraakte bj den Vrede

zj gezellig en voegen zich bjée
'n t0t den van Rjswjk (1697) weder buiten militaire
winterslaap,waarmede zj vroeg in den herfst betrekking,waarna hj eerst den zoon van

een aanvang m aken,om dien t0tlaat in het den Amsterdamschen burgemeester de Ficg
voorlaar uit testrekken.Demeesten vliegen op eene reis doorhet zuiden van Europaverin de schemering en in de eerste uren van gezelde en daarop eene aanstelling verkreeg
den nacht, rusten van den middernacht tot bj den waterstaat.In deze betrekking was

den morgen en gaan dan wederop deJagt. hj op zeer loleljke wjzewerkzaam ,en in
Zj vliegen metgrootebehendigheidenweten 1702 werd hj benoemd t0tcommissarisvan
daardoor aan deroofvogelsteontsnappen.Ook approches onder Coehoorn.Bj deverovering
klimmen ztlzeergoed,maarloopen zeerge- van Limburg voorkwam bj de verwoesting
brekkig.Zj etenalleeninsecten,vooralnacht- der stad en bj hetbeleg van Landau (1704)
vlinders,ééndaagsvliegen en keversen maken werd hj gewond.Op grondvanzjneaanwjzich verdiensteljk dooreen grootaantalvan zingen werden de Franschen in1708bjOudedeze te verdelgen.Hun gezigt en reuk zjn naarde overvallen, en bj de belegering van
weinig,maar hun gehooren gevoelzeersterk Rtjsselgeraakte hj doorhetinstorten eener
ontwikkeld.Zj werpen één oftweeJongent mjn in grootgevaar.Bj hetvolbrengen der
die aan de tepels hangen en alzoo door de
moederin devlugtworden medegevoerd.00k

worden zj ligt tam. Van de drie familiën
dezergroep is die der Vespertilionina W agn.
de belangrjkste. T0t het geslacht Plecotus
Geofe. behoort de groote oprrle/r-lï: (P.
auritus Keyn. et .
Bla&.); deze is 8,25 Ned.

taak, om de bevelhebbers te Maenen en te

Kortrjk tewaarschuwen,vielhj in handen
der Franschen en bleef6 of7 weken krjgsgevangen. Bj Bouchain vooral bewees hj

gewigtigediensten.Dââr werden deonzen als
belegeraars door de tot ontzet opgekomen
Franschen ingesloten,en er bleefslechts één
duim lang, 23,5 Ned. duim breed en heeft uitw eg over door een m oeras,hetw elk niet
Qoren terlengtevan 3,5Ned.duim.Zjnhaar begaanbaar was voor een leger. Toen deed
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Vleertmandoorvrjwilligersinéénnacht4100 weder af in witte vlokken,wanneer men de
oplossinq met veel water verdunt.O0k bj
verwarmlng stolt de oplossing,maarhierbj
ondergaatde myosine eene belangrjke verUtrecht(1713)bedankte hj vooreenebenoe- anderlng,zoodatzjdaarna nietmeervatbMr
ming tot onderschout te Amsterdam ,trad in is voor oplossing.In dezen toestand nuttigen
Pruissische dienst en onderscheidde zich bj wjgewoonljk hetvleesch.Men vindtin het
Stralsund.In 1716 keerdehjnaarhetVader- vleesch een gehalte van oplosbaareiwit W &nland terug, bew ees in het volgende Jaar er neer men het met zuiver Tiater uittrekt en
belangrjke diensten bj de overstrooming, de vloeistoftot,kookhitte brengt,waarna het
stichtte eene posterj van BrnssalnaarKeu- eiwitzich in coagulérende vlokken afscheidt.
len, en overleed te Amsterdam den 23sten Zuiver,van vet,bindweefsel.vaten enz.ontApril 1742.
daanvleeschbevatOngeveer200/,eiwitachtige
Vleesch bestaathoofdzakeljkuitdemassa ligchamen. Het overige, omstreeks 2-40/0,
der dwarsgestreepte spieren, vermengd met bestaatuitljmgevendezelfstandigheden,van
bindweefsel, pezenj zenuwen,vaten,vetcel- het bindw oefsel afkomstig, minerale zouten
len,vrj veten bloed.Elkespierbestaqtuit (asch), waarbj kalium-phosphorzure verbinzware boomen omhakken en over hetmoeras
leggen,zoodatde belegeraars metgeschuten
bagage konden aftrekken.Na den Vrede van

doorgaans in dezelfde rigting naastelkam
arge- dingen de overhand hebben,en eenige eigen-

legene bundels,wederzamenqesteld uitdun- a
ardipe ligchamen, zoûals bloedkleurstof,
nere bundels,en de microscoplsche elementen creatlnine, inosinezuur! melkzuur, inosiet,
van dezelaatsten zjn despiervezels.Bjdeze dextrine,suiker,vlugtlge vetzuren,taurine,
onderscheidt men den voor zamentrekking sarcine, xanthine en plszuur. 0ok vleesch,
vatbaren inhoud en het omkleedsel (sarco- datoppervlakkig geheelen alm ageris,bevat

lemma).Een 10s bindweefselvereenigt een steeds eene zekere hoeveelheid vet.Laatmen
aantalspiervezels t0t een primitieven bundel, 1 Ned. pond vleesch met water uittrekken,
en een aantal van deze wordt wederom door verwjdertmen het eiwitdoorkoken en ;leen omhulsel van bindweefsel t0t grootere tréren en laat men het overbljvend vocht

bundels zamengevoegd, welke de spiervor- verdampen, dan bljft er ongeveer 12 Ned.
men. Eene scheede van bindweefsel omgeeft wigtjes over, van welke genoemdestoFen 2

de geheele spier en tegeljk de bloedvaten, of3wigtjesuitmaken.Hetoverigebestempelt
zenuwen, pezen en vetcellen. Na den dood
van het schepsel trekt de weeke spier zich

men met den naam van extractiefstolen of
stoFen,wier aard n0g steeds eene verborgenZgmen en wordt hard en stjf;doormi
ddel heid is. Daartoe behoort00k de zelfstandigvan den microscoop neemt men waar,dat de heid, die bj het koken en braden aan het
doorschjnende spiervezels alsdan troebel en vleesch een eigenaardigen geqr bezorgt.

eindeljk ondoorzigtigworden,terwjldespier, Na hetgeen wj over hetwatergehalte en
tevoren alkalisch reagérend,eenezurereactie de bestanddeelen van het vleesch gezegd
openbaart. Deze verstjving van het doode hebben,zalhetwelnie,
tnoodig zjn,deverligchaam ontstaat door het stollen en vast houding der zam enstellende stofen naauwworden van den vloeibaren inhoud der spier- keurigeraan te wjzen.lntusschen ishetvan
vezels. Na verloop van eenigen tjd echter belang op te merken, dat die verhouding
wordt de spier weêr slap en de ontbinding verschillend isin de verschillende deelen van
neemt een aanvang.Het vleesch,welks be- een geslacht dier,alsmede dat hetwatergestanddeelen men onderzoekt, bevindt zich halte bj hetmesten doorvetvervangenwordt,

meestalin een toestand van doodsversttjving, zoodatbjv.de voedingswaardevan hetvleesch
doch het te koop aangeboden vleesch heeft van vette ossen veel grooter is dan die van
in den regel dit tjdperk reeds doorloopen. het vleesch van magere. Voorts vermelden
Vleesch bevat 70-800/0 water,en dat van wj n0g het volgende: vogelvleesch besommige dieren steeds een geljk bedrag.Men vat betrekkeljk het grootste gehalte van

eiwitachtige ligchamen en vischvleesch het
geringste, en tusschen die beide staat het
vleesch der zoogdieren.Onder deeiwitachtige
voedingstoFen vindt men oplosbaar eiwithet
overvloedigst voorhanden in visch en spierverwjderen kan. De hoofdmassa der vaste vezelstofin vogels.Het vleesch van visschen
bestanddeelen van het vleesch is spiervezel- bevat meer ljmvormers en vet dan datder
stof (myosine, spierfbrine), de inhold van zoogdieren, en dat der zoogdieren m eer dan
de vezelomkleedsels,eene zelfstandigheid uit dat der vogel:,terwjldatvan dezelaatsten
de klasse dereiwitachtige ligchamen,doch in grooter hoeveel
heid extractiefstofen (vooral

vindtnameljk inossenvleesch 770/0,in kalfsvleesch 78- 79,70/o,in varkensvleesch 780/0,
in reevleesch 770/0jin duivenvleesch 76% en
in vischvleesch 79-80,50/0 water, hetwelk
men er door eene warmte van 1000 C. uit

de levendesqierin anderentoestandaanwezig creatine)beeft.Om indedageljkschebehoefte
dan wj haarlnhetdoodevleeschwaarnemen. (130 Ned.wigtles)aan stikstofhoudende voePerst men de n0g niet verstjfde spier uit, dingstoFen bj een werkman uit8luitend door

dan stolthetwegloopend vleeschnat.Die stol- vleeschtevoorzien,zjnnoodiginNed-wigtles:
ling heeft00k in de spierplaats enwordtver- Ossenvleesch 614,- varkensvleesch 535,oorzaaktdoor de myosine.Geronnen myosine kalfsvleesch580,- enschelvisch877.Varkenskan opgelostworden door fjngebaktvleesch vleesch bevatminder oplosbaareiwitenwater,
met eene geconcentreerde oplossing van keu- maarmeerljmvormersenvetdan hetvleesch
kenzout om te roeren, mM r scheidt zich van herkM uwendedieren.OasenvleeachQn4ep
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scheidtzichvooraldoorzjnrjkdom vanzouten.
Onder de visschen vindt men bj den zalm
betrekkeljk hetmeeste oplosbaareiwiten bj
de scholde grootste hoeveelheid ljmvormers.

verlies dan sleqht vleesch en levert bj het

droogen 69- 740/0 water, terwjl uit slecht
vleesch 75-800/0 water ontwjkt. Het sap

van gezond'vleesch reageert zwak zuur,dat
van ziek vleesch vaak alkalisch. Onder den
durentegen bj schol, snoek,r0g en schel- microscoop vertoont zich de gezonde syiervisch schraal ia vertegenwoordigd. Vet en vezel glad en scherp begrensd en de zleke
water vindt men steeds in omgekeerde ver- opgezw ollen met onduideljke dwarsstrepen.
houding aanwezig, en vette vissch ismeer Hetvetenvleeschbedragenbjmagereossen
dan eenige andere soort van vleesch t0tuit- 49,
70/0 en bj vette 64,80/0,- bj vette kalsluitende voeding van den mensch geschikt. veren 62,
40/0,- bj magere schapen 46,30/0,
De invloed van den ouderdom opdehoedanigbj zeer vette ruim 650/0,- bj magere
heid van het vleesch merkt men het duiie- zwjnen 74,
50/0 en bj vette 84,
60/0Van het
ljkst op, wanneer men ossenvleesch met geheele gewigt.

Aal en haring leveren veel vet, hetwelk

kalfsvleesch vergeljkt.Heteerste bevatmeer

Hetvleesch is#zooalsuitzjnebestanddeelen bljkt, een onzer belangrjkstevoedingsmeerljmvormersen water.O0k meentmen, middelen,en menschen,die eenebehoorljke
spiervezelstof, vet en zouten, - hetlaatste
datde hoeveelheid bloed in de oudere dieren

grooter is dan in de Jongere. Het vleesch
der vrouweljkezoogdieren en vogelsis malscher dan dat der manneljke,doch in het
algemeen is dat van laatstgenoemden bj de
visschen smakeljker,vooralbj haring,zalm

hoeveelheid goed en wé1 toebereid vleesch
nuttigen, onderscheiden zich door grootere
ligchaamskracht en vastheid van gestel. De
grootste voedingswaarde vindt men in het
vleesch van zoogdieren en vogels5 die van

visch isgemiddeld veelqeringer.Hetvleesch

en baars. Het vleesch van gemest vee heeft van oesters bezit we1 ls waar veel eiwitj
korter, malscher spiervezels,doorwassen van :3aar staat toch beneden dat van eerstgevet en istevenssappigeren watlichtervan noem den. Paardenvleesch heeft vooral eene

kleur; 00k laat het zlch gemakkeljkerver- Froote voedinqswaarde, en het vleesch van
teren. Het vleesch der in het wild levende Jonge dieren ls in hetalgemeen gemakkeljdieren is nooit z00 veta1sdatderhuisdieren, ker te verteren dan dat van oude.

Onmiddelljk na hetslagten ishetvleeech
daar het inademen van veelzuurstofbjsterke
beweging de vetvorming verhindert.Daaren- nog niet geschikt voor hetgebruik.Zoolang
tegen vindt men bj het wild een grooteren de doodsverstjving aanhoudt,wordt het bj
rjkdom van die zelfstandigheden,welke er de bereiding niet malsch, maar het w ordt

zich door alkohol laten uittrekken en aan zeer zacht, wanneer het t0t ontbinding bezulk vleesch een eigenaardigen smaak be- gint over te gaan. Deze ontbinding is eene
zorgen.Melkkalveren hebben een bleekkleurig aanvankeljkeverrotting,enbjdenadelljken

vleesch,dat bj hetbraden witwoxdten bj toestand,waarin wildgeqeten wordt,ontwikeen zachtroosten een aangenamen smaak ont- kelen zich reedskwaljkrlekendegassen.Datm en bj het vleesch van met
hooienz.gevoede kalveren vruchteloos zoekt.
Smakeljk is voorts het vleesch van dieren,
die eene voldoende hoeveelheid zoutnuttigen.
Vooral 00k heeft de castratie een gunstigen
invloed op de hoedanigheid van hetvleesch;
dat der zoogdieren wordt daardoor malscher,

zelfde kon men vooral vroeger - vöör den
aanleg van spoorw egen - zeggen van veel
zeevisch, die in het binnenland genuttigd
werd. Het gebruiken van bedorven vleesch

onderhevig aan spoedig bederf en kan daardo
I
regee
rlqlk
en voor de verbruikers.
nod
lv
aa
ga
thu
zenwo
terd
H am burg,waarmen aan
de schepen duurzaam vleesch wil leveren,
geschiedthet slagten des nachts tusschen 1en
3 uurjomdat de dieren dan het minst leven-

van het vleeschsap verhindert, zoodat het

wordtyontstaateenevet-ontaardingvanvleesch;
in de gekwetste deelen van het vleests
h,de
huid en het celweefsel storten de bestanddeelen van hetbloed zich uit,en zulk vleesch
bederft na het slagten zeer spoedig. Goed
vleesch is volgens Letheby niet bleekrood en

in het water, hetwelk alzoo verandert in

vangt, welke

kan eehter gevaarltjke ziekten en den dood
veroorzaken. Vleesch w ordt slechts zelden

raauw gegeten,maarop verschillendewjzen
flnerjkrachtiger en smakeljker,alsmede dat toebereid. Bj het braden wordt het zonder
van pluimgedierte.O0k het vleesch van ge- water,sleehtsmeteenig vetverhitenhierbj
Jaagde en vervolgde dieren is malscher dan ontstaat door stolling van het eiwit aan de
dat van rustige, doch zulk vleesch is 0ok buitenzjde eene schaal, die het wegloopen

vleesch zjne kosteljkste bestanddeelen behoudt. Dit is 00k bj het roosten het geval,
alsmedebj hetgaarmaken van vleeschdoor
middelvan heeten waterdamp.Geheelanders

ishetbj hetkoken van vleesch;hierbj gaan
dig zjn.In spieren,waarvan teveelgevergd de beste bestanddeelen van het vleesch over

ook nietpurperrood;de eerste kleur wjstop
ziekeljkheid en de tweede op een natuurljken dood.Gezond vleesch isvasten veerkracbtig en maakt den vinger naauweljks

vochtig, en uit ziek vleesch loopt bloedwei.

bouillon. De overbljvende spiervezels, van
vleeschsap beroofd,zjn moejeljk teverteren

en hebben eene zeer geringe voedingswaarde.
Toch kan men 00k goed gekookt vleesch bereiden, wanneer men dit raauw in kokend
w ater legt,zoodat door'de kookhitteheteiwit
in de buitenlagen stolt,en dMrnahetvleesch
gaar laat worden in water van 70O C.Het
vleesch van kapoenen en kalkoenen w ordt
malsch, w anneer men het, in een doek ge-

Goed vleeach ondergutbj hetkoken minder wikkeld, eenigen tj; onderdengrond weg-
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bergt,terwjlmen wild daartoe eenige dagen
in bier ofazjn laatliggen.In het algemeen
wordt het vleesch malsch,wanneer men het
vöör het koken of braden eenigen tjd in
zure melk,bigr of azjn legt.Omdatechter
hierbj vleeschsap verloren çaat,heeftKunze
voorgesteld, het eenigen tjd op te hangen
in een p0t, op wiens bodem zich eenig geconcentreerd azjnzuurbevindt.

28:

door de stofwisseling beqoedlgen,toch be-

weren deskundigen, dat dlerljk voedselv0lstrekt noodig is voor hen, die een zittend
leven leiden,waardoor de ademhalingbeperkt

en de spjsvertering vertraagd wordt.Trou-

wens de ondervinding leert, dat de meest
verschillende land- en waterdieren door d:
menschen gegeten worden, met uitzondering
van de roofdieren,welke niet alleen hard en
Van ouds heeftmen pogingen aangewend, taaispiervleesch,maar 00k een onaangenamen
om vleesch te bewaren,en zeer algemeen is reuk hebben.
het inzouten en rooken van vleesch, doch
HeteleddcA beteekentin hetoudeTest&ment
daardoor worden de voedingswaarde en de hetbouwvall
jg en vergankeljk ligchMm van
verteerbaarheid van het vleesch niet weinig den menschyln tegenstelling van heteeuwig,
benadeeld.In warme gewesten,in Noord- en onvergankqljk wezyn van God, en in het
Zuid- Am erika, in Afrika,Klein-Azië en de Nieuwe Testament 'smenschen stoceljk ligDonauvorstendommen dortofdroogt men het chaam &1s den zetel van begeerlj
'kheid en
in reepen gesneden vleesch in de openelucht, zonde.Gewoonljk wordt het tegenover den
nadat men het voorafin eene zout-oplossing geestgesteld.
gedompeld en met peper en knoiook ingeVleesch-extract, geljk het te Fraywreven heeft.M inder doelmatig is voorzeker Wezl/od(ziealdaar)bereidwordt,bevat13- 29G/0

de handelwjze, om het vleesch met zout water,10,5-21,50/0 asch,49,5-68,80/0orgaop te stapelen en eerstna verloop van 10- 14 nische best
anddeelen en 4,9-9,30/0 stikstof.
dagen te droogen. Veel beter echter is de Jn de asch vindt men 420/0 kpl
ij23,50/0keu.

methode, welke vooral in Australië gevolgd kenzout en 30,
40/q phosphorzuur.Het heeft
wordt,nameljk het pakken van vleesch in dezelfde physiologische waarde als bouillon;
luchtdicht gesloten bussen, waaruitde lucht doch daar geen van beideeiwitstofen bevat,

zooveel mogeljk verwjderd is. O0k wordt kunnen zj niet als eigenljke voedingstolen

het vleesch metzout en suikerwelin vaten worden beschouwd. Het extract van 1 Ned.
gelegd en door middelvan eene laag vetVRn pond vleesch heeft duy geenszins dezelfde
de luchtafgesloten.Voorts heeft men t0t het voedingsw aarde als dat vleesch zelf! maar

bewaren van vleesch carboolzuur,azjnxuur,
fjne houtskool en salicylzuur gebezig4,alsmede verpakking in js, waardoor men in
den laatsten tjd schepen v0l versch vleesch

wanneermenhetaangelengd extractbjbrood
voegt, verkrjgt men beter voedingsmiddel

Eindeljk wordt in Zuid-Amerika qene aanmerkeljkehoeveelheidvleeschextrad vervaardigd (zie onder Fray .
& pfo.
:).
Zeer verschillend is hetvleeschverbruik in
verschillende landen.Er zjn groote volks-

intusschen wenscheltjk zjn,zoodanigvleesch-

dan brood alleen oplevert.H etvleeschextrad
is dus vooral dan va> belang,wanneer men
uit Australië naarEngeland heeftovergebragt. het vleesch zelf niet bekomen kan.Het zou

extractte bereiden,waarin 00k deeiwitstolen
aanw ezig YEaren.

V leeschouw er (Lodewjk Joachim),een
verdiensteljk Vlaapsch letterkundige,gebo-

stammen en godsdienstige secten, die zich ren te Antwerpen den 19den Augustus 1810,
van vleesch onthouden. In Suropa is het begaf zich in 18j8 naarAmerika,keerde in
zeergering in Pruissen (Jaarljksbjna 343/4de 1834 terug en stgdeerde vervolgens te Lon-

Ned. pond voor ieder hoofd) en zeer groot
in Engeland Uaarljks 186 Ned.pond voor
ieder hoofd). Verbazend gropt is dan 0ok de
invoer van slagtvee in Engeland;hj heeft
eene gemiddelde Jaarljksche waarde van
133/4de millioen pond sterlipg.Een ontzetten-

den, Berljn en Parjs in de geneeskunde,
schreef en sprak twaaif talen en werd een
jveraar voor (
1: Vlaamsche beweging. Hj
stichttein 1840 hetweekblad,LeControleur'',
werd redacteuryan onderscheldenebelangrjke
dagbladen en overleed den 12denOdober1866.
den voorraad vleesch vindt men voorts in Voorts schreef hj: rstukken en brokken
Australië nameljk 40 millioen schapen en (1841)'', - pFragment eener reis door d,
4- 5 millioen runderen, en men heeft dien Vereenigde Stafen van Noord-Amerika(1842)'',

ook in de uitgestrekte pampa's van Texas,
rOv
d ereenigeverouderdewoordqnenvorFlorida en de La Plata-staten.
erNederlandsche taal(1859)',- pHet
De Nvaarde van het vleesch alsvoedi
nys- boek dervertellingen (1862)'',- en pvaderm iddel berustvooral oy zjne ei
witachtlge landsliefdeen moedertnxl(1866)''
.
stoâ'en, welke zich daarln bevinden in een
V lekkenw ater is eene vloei8tof,welke

voordespjsvertering geschikten vorm.Daar- dient om vlekken uitgeweven stoâbn te verentegen is vleeschvoeding zeer duur,en ztl wtjderen,z00&ls eau dejavelle,geschiktom

heeft in trichinen, lintwormen, miltziekte vlekkenjdoor vruchtsap veroorzaakt!uitwit
enz. hare eigenaardige gevaren,welke echter goed te doen verdwjnen, en benzlne, een
door de stichting van doelmatige slagthuizen mengsel van benzine met alkoholen ammo-

aanmerkeljk wordenverminderd.A1kan men niak,t0thetverwjderen van vetvlekken.
V leugel is in de eerste plaats de naam
niet loochenen, dat plantaardige spjzen bj

eene goede keus een voldoend voedsel ver- van hetorgaan,hetwelk de vogelsgebruiken
schafen voor hen,die in de opene luchthun om tevliegen,- indekrjgskundevandebeide

ligcbnnm door beweging vermaejen en hier- uiteinden der lontljn Mn weerazjden van

Q!8
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hetcentrum #- indebouwkunstvandegedeel- met dunne haartles bezet en uit 4 ringen
ten van een gebouw, aan weerszjden van zamengesteld.Hare larven leven op krengen,
het hoofdgebouw gelegen, - op het gebied uitwerpselen enz.Hiertoe teltmen degeslachder muziek-instrumenten van eene bepaalde ten der Vleeschvliegen (
Sarcophaga Me%.
),
wonevliegen
soort van klavier, - en eindeljk van de Steekvliegen(StoxomysA&#.),Ge
.
kleine windvaan,op den t0p van den scheeps- (Musca L)enz.Bj devliegen vanhetgeslacht
mastgeplaatst.
Musca i: de k0p korten breed,hetgelaatniet
V leugelhandige zoogdieren,zie Vle- vooruitstekend,het eindlid dervoeten langen
4er-lïzel.
hetachterljfeivormig,terwjlbjhetmannetle
Vlie (Het)isdenaam van een vaarwater de oogen M n elkander grenzen.Hetisin alle
tusschen de Nederlandsche eilanden Vlieland werelddeelen door talrjke Boorten vertegenen Terschelling, waardoor schepen uit de woordigd.De meestbekendezgn:dehuisvlieg
Noordzee de Zuiderzee kunnen bereiken en (M.domest
ica L.),meteen asgraauw,zwart
omgekeerd.Jaarljks loopen er vele schepen gestreeptrugschilden een zwartgevlektaande
binnen,hoewel het alleen bruikbaar is voor onderzjde bruingeelachterljf.- de blaauwe
bodems van geen overgrooten diepgang.Het vli
eg ofbrommer(M.vomitoria L.
),meteen
loopt eerstzuidwaarts en dan door het O0st- grjsgestreept rugschild en een staalblaauw
rak naar de Middelgronden en de kust van achterljf,- en degoudvlieg(M.CaesarL.
),
Friesland. Een ander vaarwater, uit het glanzig 8maragdgroen met zwarte pooten en
Vlie westwaartsvoortschrjdend en hetOude een zilverwitten kop.Vooraldeeerstgenoemde
Vlie genaamd,vereenigt zich na eene groote twee soorten zjn verbazend vruchtbaar.De
kromming metden Tesselstroom.- HetVlie, huisvlieg legt de nagenoeg rolronde eger
@* en
reeds in de 12de eeuw dopr de Nederlanders in klompjesvan 60- 70stuksinmesthoopen,
bevaren,is vermoedeljk deuitwatering van bedorven brood,krengen enz.jen de vleeschhet oude meer Flevo. Den 18den Augustus vlies hare eenigzinsgekromdeejeren desge1666 liep de Engelsman Kolmer er binnen ljks in hooples van 20- 100,stuksliefstin
meteen eskader van'ligte vaartuigen en ver- vleesch, oude kaas, krengen en de n= r bebrandde er 140 koopvaardj- en 2 convooi- dorven vleesch riekende bloemen vanStapelia.
schepen, die in weerwil van de ontvangen Na verloop van een etmaalkruipen de w itte,
waarschuwing nietvoorhunne veiligheid had- kegelvormige, van oogen verstoken larven

den glzorgd.
V hed- ofnln.
gtbrgen zjn kungtmatig0pgeworpen heuvels van kegelvormigegedaante,
met eene middelljn van 30- 40 Ned.elen
eene oorspronkeljkehoogtevan 17- 18 Ned.
e1. M en vindt er op sommige Zeeuwsche
eilanden.en daar zj op den t0p eene betrekkeljk kleine ruimte aanbieden, is het
niet waarschjnljk, dat zj tot wjkplaatsen
bj zeevloeden moesten dienen.De plaatsen,
waar zj zich verhefen, en de voor:ierpen,
in die hoogten gevonden,geven veeleer aanleiding t0tde onderstelling,datzj alsolerplaatsln werden gebezigd.
Vhegen (De)vormen metde Mwggen (zie
aldaar) de orde der Tweevleugelige insecten
(Diptera).Detalrjkstevliegenf
àmilie,dieder

K u nariae, om vat vele nuttige dieren met
drieledige voelers, w ier eindlid meestal zamengedruktis,op den rug geplaatsteborstels,
een m eestal met vleezige lippen voorzienen
snuit, onvolkomen onderkaak, doorgaans
a

duideljk tevoorschjn tredendetasters,sterk
ontwikkeldevleugelschubben en eenachterljf
met 5 ringen.De larven,welke gedeelteljk
in de ligchamen van andere insecten, vooral
in die der rupsen van vlinders,gedeelteljk
in rottendedierljkeen plantaardigezelfstandigheden leven en deze zaet spoed uitden
weg ruimen,zjn rolrond en depoppen tonof eivormig. De larven van onderscheidene
groepen ontwikkelen zich zeersnelenworden

gedeelteljk reedsa1s larven geboren.Daarom

vindtm en deze dieren in grooten getale,van

uit de ejeren en voeden zich metde door
haarbewoondevoorwerpen,waarvan zj het
bederf door de afscheiding van vuile stolen

bevorderen.Zj komen met hetvleesch wel

e
ens levend in de maqen der menschen en
worden alsdan doorbraklng ontlast;00k heeft
men ze we1 eens waargenomen in zweren
en etterende wonden. Na verloop van 8- 14

dagen zjn zk volwassen, wu rna zj zich
liefst in den grond verpoppen en 14 dagen
later al8 vliegen te voorschjn komen.Het
laatstenalaarsgeslachtbrengtin den toestand

van poppen den w inter door.Vogels en spin-

nen zjn degrootste vjanden dervliegen,en
men zoekt ze door velerlei middelen uit de
woonvertrekken te verwjderen, bjv. door
vliegensteen oft0tpoeder gewrevenschervenkobalt,ineeneplatteschaalm etwarm water,door vliegenpapier, of vloeipapier, gedrenkt
met arsenigzuur alkali enz.O0k verlaten de

vliegen dievertrekken,welke bestreken zjn

met laurier-olie, of waar drooge kalebasbladeren verbrand Tvorden.
Vliegende H ollander is volgens de
sage de naaza van een Nederlandsch zeem an ,
die t0t straf v00rzjneeuveldaden gedoem d

werd, rusteloos metzjn schip op zeeom te

zwerven, zonder ooit de kust te bereiken.

Wanneerhj zich bj storm aandebemanning
van een vaartuig vertoont,isdithet teeken
der naderende schipbreuk. Deze sage ig op

eene trelende wjze bellandeld doorden Ne-

derlandschen dichter Gouvernenr in pHet
vliegend schip'',- ook heeft Wagner daaraan

het voorlaar t0t laatin den herfst.Men ver- de stqfontleend vooreeneopera.
deeltdeze fàm ilie in onderscheidene groepen.
V hegendehonden (Chiropterafrugivora
Bj die'dereehterllgel (Muscariae qenuinae) W agn.j is (1e naam van een geslacht van
is het achterljfeiron; oflangwerplg rond, Handvleugelige Zoogdieren van M nzienljke
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grnotte,meeghlmeteen spitBen,langen snult, 00g is bruin; snavel en pooten zjn zwart.
zeer korten sàart, een drieledigen, vaak Hji:in onswerelddeelsterk verspreid,leeft
meteen klaauw voorzienenwjsvingeren een in het gebergte en in de vlakte,in bosschen
klein uitwendig oor. Zj bewonen de keer- entuinen,bljftbj0nsvanMeit0tSeptember,
kringswouden van Afrika, Oost-lndië en leeft van insecten en des noods van bessen,
Nieuw-Holland, ondernemen in troepen verre is zeer vroljk en nesteltslechtseenmaalin

togten,voedenzichmetvruchtenengedeelteljk
00k metinseden en veroorzaken vaak groote
schadeaan deplantages.Hetzjnnachtdieren,
evenal:de vledermuizen;zj vliegen levendig
en anelj maar niet zeer hoog,zjn bj dag
zeer schuw,kunnen goed klimmen enloopen,
Bchreeq:ven gedurig en worden,al:zjgevangen zjn, ligt tam.Het wjfle werptéén of
tweeJongen en houdtdeze onderhetvliegen
bj zich.Hun vleesch is,in weerwilvan hun
doordringenden m uskusreuk , zeer smakeljk

hetjaar0q boomen,onderbetdakenz.Voorts
heeftmen ln 0nsVaderlanddenzwartkoppigen

vliegenvanger (Muscicapa atricapilla Lj, 13

Ned.duim lang en 23Ned.duim breed,meteen,
korten driekanten snavelen verschillenden ve-

derdos.Hetmannetjeisvanbovendonkergrj:j
zwartgevlekt saet een Avit voorhoofd en een
w it schildop de vleugels.Zjn 00g isdonker
bruin, en zjn bek en pooten zjn zwart.In
Italië wordt hj in grooten geàle gegeten.
Bjdeonderafdeelingdervliegenhapper:(Myiaen hunne pelsniette çerwerpen.Devliegende grinae Cab.
) is degnavelzeerlang en plat,
hond ofkalong (Pteropus edulis Ge#r.) is aan de basis breed en metborstelharen omzet;
40 Ned. duim lang en 11/2 Ned. el breed, deze vogel,in de keerkringswouden derOude
heefteen snuit,welke op dien van een hond W ereld levend,prjktmetprachtig gekleurde
geljkt,onbehaardejlange,spitse ooren,eene vederen.TothetgeslachtderParadjshappers
sterk ontwikkelde vlieghuid, en is over het (Terpsiphone Glog.)behoortdeKoningahapper
geheel zwart met een roestkleurigen k0p en (T.paradisi Cap.)in Oost-lndië.Deze vogel
hals.Hj bewoont den Indischen Archipel, is 21 Ned. duim lang en heeft stM rtvederen
waarhj deooftboomen plundert.DeHindoe'
s ter lengte van 42 Ned.duim Hji:aan den
kop, de kuif, den hals en de borst glanzig
beschquwen hem !lseen heilig dier.
V hegende vlsschen (ExocoetusZ.)is groenachtig zwart;de overige vederen zjn
4e naam van eenvisschengeslachtuitdefamilie wit, sommige met zwarte schachten, en de
der Scomberesoces in de afdeeling der Pha- b
sl
r
auqlpe
n.nne
Zj
nnezjonogl
zewa
der
nt.eZj
n n **00g is donkér
ZPn snavel ZPn
@@
vngognathi.Zj geljken op haringen,maar

zjn meer gedrongen van ligchaamsbouw en kobaltblaauw en zjne pooten hemelsblaauw.
hebben sterk ontwikkelde borstvinnen,daar- Anderesoorten bewonenhetoosteljkgedeelte
nnder buikvinnen,breederug-en aarsvinnen, van Azië en Afrika.
eene diep ingesnedene staartvin, kleine tanVliegenvangertje (Het),zieDionaea.
den,groote oogen,breede kieuw deksels,ligt
V liegenzw am (Agaricns muscarius Z.)
loslatende schubben en eene zeerruimezwem- is de naam eener soort van paddestoeluit de
blaag.De soorten van dit geslacht,omstreeks ordederKiemvlieszwammen(Hymenomycetes).
ten getle van 30, leven in de keerkrings- De steelvan dit gewas is voorzien van eene
zeeën,verhefen zich gewoonljk slechtswei- dikte en van een ring en,evenals de lamelnig boven de oppervlakte van het water en

len,zuiver wit.De hoed is van boven prach-

dompelen zich qoedigwederinhetnat.Som- tig rood,m eestalmet witte,vlokkige schubtjds echter berelken zj eene hoogte van 5 betjes.Deze soortgroeitin bergachtigestreNed. el en leggen een w eg afvan 90- 1Q5

ken en in de bosschen en behoprt t0t de

Ned.el.Gedurende de vlugt spannen zj de
borst- en buikvinnen uitj zonder evenwel
daarmede te slaan,zooalsde vogelmetzjn
vleugels. Aan de kustvan Zuid-en MiddenAmerika worden zj gegeten. De meest bekendegoortisdehoogvlieger(E.volitans.
5.
),

scherye vergitten.
V heger of draak is de n= m van een
speeltuig der Jeugd, nameljk van een ge-

45 Ned.duim lang,van boven hemelsblaauw
en van onderzilverw it.Deze visch w ordtook

raamtej bestaande uit een staf, die vastgem aakt is in hetm idden van een halven hoe-

pel,terwjltouwen van debovenstepuntvan

den staf, een paar handbreedten boven den
halven hoepel uitstekende, naar den hoepel,
en van de uiteinden van den halven hoepel
aan
Vl
gelroFenindezeeënvanEuropa.
naar het onderste uiteinde van den stafloolegend Hert,zieonderHert.
V hegenvangers (Muscicapidae 8chl.)is pen.Ditgeraamte wordt met papier beplakt,
de naam eener familie van zangvogels met en de vlieger is gereed,dien m en nu,na een
een langwerpigen romp,een korten hals,een dun touw aan den met een Btaart voorzienen
breeden k0p,een dikken?korten,aandebasi: staf te hebben bevestigd, door middel van

ylatten en aan het uitelnde zaâmgedrukten, een voldoenden luchtstroom kan doen ogstjlngekerfden snavel met eene haakvormige gen.- Merkwaardig was vooralde vlleger
punt en een middelmatig langen staart.Bj van Franklin, waarmede deze natuuronderde onder-afdeeling dereigenljke Vliegenvan- zoeker proeven deed 1et betrekking t0t de
ger: (Muscicapinae Cab.jis(1ederde slagpen lucht-electriciteit. In plaats van aan gewoon
de langste en de Btaart regt ofslechts weinig touw wasdezevliegeraankoperdraadbevegtigd.
uitgesneden.Devliegenvanger(Butalisgrisola V lleger (Simon de), een verdiensteljk
L.j is 14,3 Ned. dl
zim lang, 25 Ned.duim zeeschilder, vermoedeljk geboren te Amsterbreed! van boven donker grjs en van onder dam omstreeks hetjaar1612,waseen leervuilwlt met zwarte en grjze vlekken.Zjn ling ven Willem rJ> de Tok: & Jonger6.
XIV.
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Zjne achilderjen zjn helder en zilverachtig
van coloriet.00kleverdehjfraajelandschappen,methjneiguren gestoFeerd,terwjlzjne
teekeningen zeer gezochtzjn.Zjne stukken
zjn meerendeelsnaarEngeland overgebragt,
doeh men vindter 00k te Dresden,Miinchen,
Gotha enz.
Vliegkracht zie Centraalbeweging.
Vliegwiel (Het),aangebragt aan stoomWerktuigen, is een zwaar m etalen rad,hetwelk, eens in beweging gebragt,Juistdoor

drie groepenverdeeld;dezezjn:di
ederzaap
dragersofplantenwespen (Phytospheces),met
eene zaagvormige legboor, voorvleugels met
lancetvormige cellen en achtervleugelsmetdrie
wortelcellen? metde familiën der bladwespen

(Tenthredonldae),waartoedegroenebladwesp
(Tenthredo scalaris Kl
g-j behoort, en der
houtwespen (Siricidae) met eene ver uitstekende legboor en draadvormigevoorscheenen,

met de reuzenhoutwesp (Sirex gigas L.),-

die der draaddragers (Entomospheces), met

zjngewigteen geregeldengangaanneemtjde een gesteeld achterljt'en eene draadvormige

raderen over dc Doode punten brengt en legboor,als woekerdieren in dieren en planten
alzoo aan de m achine eene regelm atige bewe- l
evendey met de familiën der qoudwespen
ging m ededeelt.Boulton en W atthebben re- (Chrysidae), met een breed, schpnbaar zit-

Fels gegeven vool
'zjne afmetingen,en het tend achterljf, met de gewone goudwesp
(Chrysis ignita Z.), diedergalwespen (Gal-

ls aan eene bepaalde grens van snelheid gebonden.
Vlieland is een lang en smaleiland tusschen de Noordzee en de Zuiderzee en tusschen de eil
anden Tessel en Ter Schelling
en van dit laatste door hetVlie gescheiden.
W anneer men de buitengronden niet rekent,
is het twee llur gaans lang en een kwartieruur gaans breed. De grond is er zandig en
levert w einig 0p, zoodat de inw oners, 0m streeks 650 in getal,hunne benoodigdheden
van elders moeten halen.Hunne voornaam ste

licolae), met eene aan den wortelspiraalvormige legboor,met de eikengalwesp (Cynips
tinctoria), en die der sluipwespen (Iehneu-

mo
nidae)met qesteeld achterljfen langein
eene tweeklepplge scheedeverborgen legboor,
met de langstaartige sluipwesp (Ichneumon
manifestator?,

en die der angeldragers

(Aculeata) met gesteeld achterljf,een angel
en eene gifblaas, met de familiën der zand-

wespen (Sphegidae) met draadvormige sprieten en lange achterpooten, met de gewone

middelen van bestaan zjn de visscherj en de zandwesp (Sphex sabulosa),der Mieren (Forluodsdienst. Op het noordoosteljk gedeelte micidinae), Wespen(Vespidae)en Bnen (Apivan het eiland verheFen zich een vllurtoren dae).Zie onder laatstgemelde drie namen.
en een dorp met eene kerk der Hervormde
V lieszaad (Corispermum L.
)isde naam
gemeente en een gemeentehuis. De haven is van een plantengeslacht uit de fam ilie der
er wegens eene daarvöôrgelegene zandbank Chenopodiaceën. Het onderscheidt zich door
moejeljk tenaderen.In 1575 werd hetdorp eene z-deelige bloem kroon, 1 t0t 5 meeldradoor Caspar Aolle,v geplunderd, en in 1761 den en eironde zamengedrukte zaden.ln ons
aanschouwde er de vice-admiraalKikkert het Vaderl
andhebben wjslechtshysopbladigelïed-

nsol
ji
nv
rmige
,)ome
nge
r
fdel
,
pus
nct
elevenslicht.Ill1799 stranddein de nabjheid gaad (C.hyes
p
tbloium
L.
tne
el
nd
ing
he
van diteiland hetschip sde Lutine''m eteene bloem -aren
aanzienlt
jke hoeveelbeid edelmetaal,en ook looze bladeren.
nu nog doet m en m oeite om dien stshataan
V liet (Leonard van W oudrichem van),
de zee te ontrtlkken.
V lies*vl
eugelige insecten (Hymeno*
jes,die onder
ptcra) %Pn zeer levendige diert
het vliegen bromm en, eene Zeer harde huidbedekking hebben en eene volkomene gedaanteverwisseling ondergaan. Hun kop is langw erpig,overdwars geplaatst en van onderen

een Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te
Rotterdam den llden Augustus 1820, werd

in 1840 procureur bj den Raad van Justitie
te Soerabaïa, maar zag zich in 1845 tot
uitzetting ult Indië veroordeeld en vervallen
verklaard van het regt t0t uitoefening der

practjk.Daarna woondehj te'sGravenhage,
hol. De oogen zjn langwerpig,meestalvan maar werd in zjne eer geheel hersteld en
trok in 1876 naar Batavia,om er de bedrie bj-ooqen voorzienjen demonddeelen t0t ver
bjten enllkkeningerigt.Debovenkaakenb0- trekking van procureur te aanvaarden in het
venlip zjn groot,en de onderkaak is zacht, Hoog Geregtshof van Nederlandsch Indië te
de tong eenvoudigj draadvormig,bj eenige Batavia. Hj schreef: rAutocratie ofhet bj
soorten a1seen gesteeld blatl,bjanderezeer de regterljke magt aanhangige procèstegen
kort.Desprieten zjnmiddelmatig vanlengte, de JavascheBank (1846)'',- pBjdragen t0t
veelal draad- ot'borstelvormig,dikwjls 4e- de kennis der Nederlandsche 0. 1.bezittinknakt,zelden knodsvormig.De drie borstrln-

gen (1Eted1.1846)',- pcrimineelprocèster
gen zjn metelkandervergroeid,en deeerste zake van beweerden hoon en laster tegen
ring is zeer klein. Het achterljt'is zittend de hooge Indische regéring enz.(1846)//-

of gegteeld met een legboor of angel, die XMjne inhechteni
sneming (1846)', - plnzaeestal in het ljfverbprgen ig,maaruitge- dische regtsbedeeling (1846)'',- pletsover
stoken kan worden.Vliesvleugeligen meteene de brochure vau de Schout-bj-nachtArriëns
1846)/',- pNog ietsoverdeMarine (1846)''
j
lange legboor steken niet,maar wanneer zj (
een verborgen angelhebben,steken zj gevoe- - nBezuiniging, belastinghervorming enz.

lig.Metweinige uitzonderingen zjn zjallegevleugeld.De larven hebben pooten en gelijken
veeloprum en ofzjnmaden zonderpooten.Men
kentvan dezeordeopstreeks15000socrten,in

(1848)'',- pDeHooge Raad derNederlanden
(1848)'',- plets over hetonderwjs op Javy

(1848)''
,- rschetseenergrondwetenz.(1848)''j
- mYerkoop van Indischeiomeinen (1848)'*
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EenwoordaanNeerlandsgegoeden(1848)'',
lid der
TweedeKamerinGelderlandenz.(1849)'',XIndische belangen (1850)'', - rBeroep op
regt en billjkheid (1853)., - rproeve van
-

o
efover de verkiezing van een
rBri

beantwoording der vraag: welken invloed
moeten de laatste aard- en zeebewegingen

in de Molukken geacht Worpen gehadtehebben op deprodtlctiederSpecerjen(1853)'',-

rover grondeigendom en beerendienstpligtig-

heid op Java (1864)''
,- pBriefaan den h00gleeraar R. Dozy, het koloniaal vraagsttlk
ontvouwd en het ontwerp van cultuurwet beming op 1(010o
ordeeld (1865)'' - XHervor
niaal gebied enz. (1866)'
'1 - rThorbeeke
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eene verlengde, piru lvormlge sleuf of r01tong. Deze laatste is wel eens veel langer
dan hetligchaam van hetdiertle,en 00k wel

eenszeerkort.De kaaktasterszjn doorgaans
zeerklein enalleenbjdemottensterkontwikkeld, doch de lippentaster: daarentegen zeer
groot,aan beide zjden van de roltong geplaatst, meestal digt met schubben bezeten
ontspringen aan de zjden van eene plaatgormigeonderlip.Alleen bj dewjfjesvansommige geslachten bljven de vleugels onontwikkeld;van de vleugely onderscheiden zich
de voorste door hunne aanzienljke grootte,
terwjlzj geheelofgedeelteljk metdakpanvormiggelegene,opschubbengeljkendeharen
bedekt zjn, welke aan de vleugels hunne

tegenover de cultuurwet (1866),9
, - pK0l0niale studiën (4 stukkenl'',- rrhorbecke eigenaardige teekening,hunne kleur en glans
tegenover de uitbreiding van het kiesregt

(1871)''!- en nW est-lava-koëj-cultuur-maatschapyj enz.(1865-1871),,.
V het flacobus'
Letlnis van der), een Nederlandsch letterkundize:geboren teZierikzee
in 1815,wasaanvankeljkapothekersbediende
in zjne gebporteplaatsenvervolgensuitgever
en redacteur van het tjdschrift: pDeTjd''
waarin hj tairtike bjdragen leverde. O0k
schreefhj onderscheidene verhalen in rllet
Leeskabinet'' en een bundelzjnernovellen
droeg den titelvan rlonge JuFrouw en (1844;
2de druk 1875)'7- eenanderdien van pBeelden en schaduwen (1847: 3de druk,1851)''.
O0k schreef hj: rLevensschets van Z.M.

v
erleene
n.De schubjes zjn meestal:Jn 4eribd ot
'getand en metsteelvormige worteltles
in de poriën van hetvleugelvliesvastgehecht.

Dikwjls zjn debeidevleugels doorborstels
ofhaken aan de bovenranden verbonden.De

pooten zjn dun en zwak,de scheenen met
sporen gewapend en detarsen veolalvjiedig.
Het achterljfis,evenals de borst,digtbehaard en eindigt niet zelden in een aanzienljken haarbundel.De geslachten zjn vaak
door grootte, kleur en vleugelvorm van elkanderonderscheiden.Demannet
jesnameljk
zjn metlevendigerenprachtigerkleurenversierd en voeren weleensstrjdom dewjfles.
Momtjds behooren t0t dezelfde soort wjf
jes
Koning W illem Frederik, graaf van Nassatl van twee- of drieërlei gedaante, zoodatzj
enz. (1844)''en rpl'
oza en poëzj''.Daaren- te voren als verschillende soorten werden beboven gaf hj onderscheidenevertalingen uit schouwd.00k heeftm en j)P**de vlindersm eerhet Engelsch en Duitsch in hetlicht.In de m alen parthenogenesis 'zaargengmen.De larletterkundigewereld voerdehjdennaam van ven doorgaansrupsen genaamd,zjn veelal
Bowdelmj
,n en overleed te '
sGravenhage den fraal van kleur en uitwendig bekleed met
llden November 1851.
haar, dorens, stekels en horens;alleen die
Vlietarp (Johannes)ofTlytarp,secretaris soorten, welke in hout, in wortels enz.en
van M artena,den laatstenpotestaatvan Fries- alzoo in hetdonkerleven, zjn in den regel
land (1312),vond,naar men meent,teSta- kleurloos en naakt. Aan hare groote, gevoren de aloude krobielkvan Okkotlls Scharl, hoornde, in twee zjdelingsche helften verwelke hj vertaalde en voortzette. Een en deelde koppen ziet men aan de onderzjde
ander is in 1597 te Leeuw arden in het licht 5- 6 punt-oogen en digt bj den mond zeer
verschenen onder den titel: nchronyck ende kolte voelers.De bjtende monddeelen komen
beschryvinge van Friesland,beginnende m et met die van de keverlarven Ov6reen.Overal
de schepping der wereld en eindigend na de volgen op de drie paren kegelvormige pooten
geboorte Christimetden Jare 1565,endedoor der borstringen nog 2- 5 paar achterpooten.
Ockam Scarlensem zeer vlytiglyk byeengetee- De larven nuttigen meestalplantaardig voedkend,en ten tweedemaaldoor JohannesVlp sel, bladeren en hout; zj hechten vöôrhet
tarp w eder verbeterd en vernieuw d, gelyk VerP0PP0n zich vast OP veil
ige ylaatsen of
ook ten derdemaal door Andream Cornelium spinnen zicb in tot poppen w aarln de ledeStavriensem zeer neerstelyk en getrouwelyk maten van het toekomstig insed zich digt
geschied is''.
aanslniten aan het ligchaam,terwjl zj te
Vlinderbloem igen,zie PapLtionaneën. zamen dooreen hard,hoornachtig omkleedsel

Vlinders (Lepidopteralyeenemerkwaar- omgeven zjn.Uitdezep0p komtnaweinige

dige orde van Insecten, omvat gekorvene
dieren meteen ringvormig borststuk, vliezige
vöôr- en achtervleugels met vaelalgekleurde
schubben en eene volkomene gedaantewisse-

weken of 00k welna den winter de vlinder

te voorschjn,die in den regelslechtskort
leeften na hetbevruchten en hetleggen der

ejeren sterft.Slechtsweinige vlindersverdu-

ling.De door geleding zeerbewegeljke,digt rcn op veilige ylaatsen den winter.De gebehaarde k0p draagtveelledige,draad-ofbor- heeleontwikkellng duurtbjsommigesoorten
stelvormige, vaak 00k knodsvormige,voorts eenige weken, bj andere 6- 9 maanden en
gezaagde of kamvormige sprieten, groote, bj nog andere eenigeJaren.Doorharegroote
half bolvormige facetten-oogen en somtjds m enigte worden de rupsen zeernadeelig voor

twee oogstippen, eene kleine bovenkaak en den plantengroei,en geene andere orde bezit
pnderlip en eene verlengde onderkM k m6t z00 vele schadeljke snorten a18deze
i Dur19
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entegen hebben çeene larven van anderein- raven van Vlissingen over Middelburg n%:

secten z00vele vjanden alsdiedervlindera. Veere.Tevens bouwde men er ruime havenMen kentongeveer 12-t0t 15000 soorten van

werken, geschikt voor de grootste zeesche-

vlinders,terwjlhetbestaandeaantalop20000 pen; zj werden den 8sten September 1873
wordt geschat. Fossiele overbljfselen van door den Koning geopend.Zj bevinden zich
vlinders heeft men alleen ontdektin de ter- aan de oostzjdederstad en bestaan uiteene

tiaire vorming.De verdeeling van Linnaeu buitenhaven en twee binnenhavens, welke
in dag-, avond-en uachtvlinders heeftreeds laatsten uitkomen in een breed kanaal, dat
lang plaats gemaakt voor een natuurljk stel- door grootsche sluizen metde buitenhaven en
sel, op den grondslag van eigenaardige ken- met hetkanaalvan W alcheren verbonden is.
merken gebouwd. Men onderscheidt: M iero- O0k hetvoormalig dok der marine heeft geIepïdTfdro (Kleine Vlinders),zeerkleine,tee- meenschap met dat kanaal. De buitenhaven
dere lnsecten met meestallange,borstelvor- is 660 Ned.el lang en 6- 10 Ned. eldiep
mige voelhorens. De rupsen van deze atiee- naar gelang van den waterstand, en haar
ling hebben meestal 16 pooten,en de voeten mond 180 Ned. el breed en beveiligd door
onderden buik zjn rondom de zoolvoorzien twee zware dammen van basalt.De binnen-

van een kransvanhagkjes.Velenborengangen havenszjn 450- 500Ned.ellangen100- 200
in de bladeren,anderen wikkelen zich in de
bladeren, n0g anderen leven in de knoppen
en enkelen in hetwater.De meesten verbergen zich bj dag.T0tdeze afdeeling behooren
de Lichtzoekers (Pyralidae), de Bladrollers

Ned. el breed, en haz'
e diepte kan gebragt

wo
rden 0l!8,:5 Ned.e1;deze diepte vindt
men 00k ln het kanaalvan W alcheren over
zjne geheele lengte (13400 Ned.el).Hierbj
komt n0g een droog dok, zoodat
Vlissingen

(Tortricidae)?deMotten (Tineadae)en deVe- alle eigenschappen bezit van eene handelshadermotten (Pterophoridae). Voortsheeft men ven van den eersten rang.Niettemin zjn de
de afdeeling der Afaorolqpidoptera (Groote daarop gebouwde verwachtingen t0t nu t0e
Vlinders), en t0t deze rekent zaen:de Ilag- geenszins vervuld.- Deze stad, al is het
vlinder: (Diurna),de AvondvlindersofSphin- 00k eene dwaasheid, hare stichting wegens

xen (Sphingidae),de Houtboorders (Xyl0tr0- overeenkomst van naam aan Ulysses t0e te
pha),de Cheloniariërs(Cheloniariae),de Spin- Bchrjven,iszeer0ud en ontleendeharen00r-

ners (Bobycidae), de Nachtuilen (Nocturna)
en de Spanners (Geometrae). Vele vlindersoorten prjken met de heerljkste kleuren,
00k inlands
,n)
zooal
llaebe
chao
ens: de pagedela reine
de Schoenlappers (Va(Papilio
nessa 10),Atalanta enz.,terwjl andere B00Tten, bjv.de zjdeworm, den mensch groote

sprong aan het nabjgelegen Oud-vligsingen,
dat men reeds in de 12de eeuw vindt ver-

meld,terwjlerin de 13deeeuw een kasteel
verrees. Door hare gunstige ligging ontwik-

kelde zj zich zeer voorspoedig, kwam in

het midden der 15deeeuw in het bezitvan
Hendrik van .
forq
çelel, heer van Ter Fder:
voordeelen opleveren.Andere daarentegenver- en bleefvervolgens met Veere t0t een markoorzaken geweldige verwoestingen in de den- graafschap vereenigd. Nadat zj in 1485genenbosschen,koolvelden ooftgaarden,graan- plunderdwas,omringde men haarm etmuren,
pakhuizen ODZ. D e vlinder, zich in volle en Napoleon1 verhiefhaart0teeneder sterkste
pracht uit de onoogeljke rups ontwikkelend, vestingen van ons land.O0k gedurendeonzen

wasvan ouds hetzinnebeeld der onsterfeljk- opstand tegen Spanle vervuldeVlissingen eene
heid. Pnyche (de geest, het onsterfeljk be- belangrjke rol. Na de verovering van den
ginsel) wordt dan o0k voorgesteld metvlin- Briel door de W atergeuzen (1572) schaarde
dervleugels. Er bestaan over de vlinders on- zich de stad aan de zjde van den prins ran
derscheidene kostbare plaatwerken, - in Orllo# en bleef hem getrouw.Zj behoorde

NeVh
derl
asnl!ngen
o.a.,da
vanstaRdeppin.de Nederlands
et
ene
gche provincie Zeeland, aan den mond der
W ester-schelde en op de zuidkust van het
eiland Mralcheren gelegen, heeft onderacheidene kerken,onder welkezich de St.Jacobskerk van 1328 bevindt,eeni
qefabrieken en
omstreeks 10000 inwonerB.Zj wa8 t0tvôör
korten tjd eene aanzienljke oorlogshaven,
die in 1810- 1812 doorNapoleon 1 zeervrerd
versterkt, nadatde Engelschen haar in 1809
eenige maanden in handen gehad en bj hun
aftogtde voorm alige vestingwerken gedeelteljk verwoest hadden. Sedert 1865 deed de
regéring erpogingen, door hetbesteden van

van 1585 tot 1616 onderde plaatsen,dieaan
Engeland in pand w aren gegeven.Vooralwerden er voor rekeningvandegebroedersLamp-

zïxz en anderen talrjke kaperschepen uitgerust.In 1806 wel
'd zj aan Frankrjk afkestaan, en toen de Engelschen zich in 1809
van haar meester maakten, werden er 100

huizen,2 kerken en hetfraajestadhuiseene
prooi der vlammen. Meer dan eenmaalwerd

zj voorts door watervloeden geteisterd.Zj

'is de geboorteplaats van den beroem den admiraal M iehiel de Axyfer, ter wiens gedachtenis er in 1841 een gedenkteeken 'Terd onthuld,van de uitstekendeschrjfbterElisabetk
Wolf, geboren Bekker en van den dichter
aanmerkeljke sommen,de stad in eenehan- Bellamy.
delshaven t
e herscheqpen, waartoe zp door Vloed zie Ebbe en W oed.
hare ligging eene ultmuntende gelegenheid
Vloed (W itte).In onderscheiding van rooaanbiedt.In de eerst
e plaat:toch werd het denllloed,nameljk bloedvloejinguitdevrouSloe afgedam d en Vlisslngen in verband ge- weljke geslacbtsdeelen, geeftmen den naam
bragt met het Nederlandsch-Duitsche spoor- vanGt
ten vloed (leucorrhoea)aan eenederyewegnet. Vnorts werd een breed ku aal ge- ljke afgcheiding en uitvloejing van een wlt,
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melk- of geelachtig sljm.Hj vplgt ligtop kaken en een ongepaard borstelhaar zich beiedere verlossing en zelfs op iedere maande- wegen. De beenen hebben verlengde heupen

ljksche zuivering,maar isdan van voorbj- en breede,zamengedruktedjen;de achterste
gagnden aard. Hardnekkige witte vloed ont- zjn lang en Bterk en geschikt om medete
staat meestal door kwaadsappigheid, voorts springen.De vloojen zjn woekerdieren en
door misbzuik van warme stoven,dooronzin- zuigen bloed. Iedere diergoort, welke door
deljkheid en kanhoogstschadeljkegevolgen vloojen geplaagd wordt,zooalshonden,kat-

hebben voor hetgestel,Ja,zelts den dood tenyeekhoorns.marders.egels,mollen,muiveroorzaken.Hetlsderhalve van belang,bj

die ongesteldheid den raad van een beveegd
geneesheer in te winnen en dedoorhem voorgeschreven middelen metnaauwgezetheid aan
te wenden.
V loedvorm ing (deluvium) noemt m0n
de uitgebreide vöörwereldljke zandvorming,
dieaop
vel
aa
tsen
nder
eeonpl
mi
dde
lljkaan de oppervlakteen
onder het alluvium ,
0P
vporal onder veen-en kleigronden gelegen is.

zen,vledermuizen,hoenderg,enz.,heefthare

eigenaardigesoortvan vloojen.Demenseken-

rloo (Pulex irritans Z.) legt onjeveer 1:

groote, langwerpig ronde ejeren ln turfmot

en zaagspanen en vooral00k in zolderreten.
Na verloop van 6 dagen vertoonen zich de
witte, ranke,van pooten verstokene larven,

meteen duideljken kop,sprieten,monddee1en enz. Zj onderhouden zich met allerlei

rottende zelfstandigheden,verpoppen zic: na

Zj behoort alzoo t0t hettjdperk,hetwelk 11 dagen,en na nogmaals 11 dagen komtde
aan het tegenwoordige is voorafgegaan.
vl00 te voorschjn.ln den winter duurtdeze
V loeispaat is eene delfatof,die in ver- gedaantew isseling zes weken. Men kan de
vloo tem men en afrigten;in eene platte doos
ontwent men haar het springen en men spant

schillende landen in gangen en beddingen
gevonden wordt en vooral tin en kopererts
vergezelt. De naam is ontleend aan hare
eigenschap, dat zj, bj sommige ertsen gevoegd, de smeltbaarheid van deze bevordert.
Het bestaat ui
t 72,130/0 calcium en 17,
860/0

haar voor waqentles enz.; zj kan 80-m=1
haar eigen gewlgt voorttrekken.Tot het ver-

delgen van ditinsectiszindeljkheidhetbeate
middel; 00k verdrjt'
t men het door middel

Quorium (ziealdaar)enisgeschiktt0thetetsen van het bekende insectenpoeder.De huisdievan glas. H et komt voor in digte m as- ren bevrjdtmen ervan doorhen tewasschen
Ba's

, maar 00k welin kristallen,welke van met een afkookselvan tabaks-oflaurierblaoctaëderg door de afknotting van hoeken of deren ofvan de groene basten van walnoten.
De zandvl
kanten in teerlingen overgaan.Hetis zeer
oo(Sarcopsylla penetransL.
bis
broos,spljtbaar In de rigting der octaëder- geelachtig en eene Ned. Btreep lang. Men
vlakken$ overtreft het kalkspaatin hardheid vindt haar in de keerkringslanden van Ame-

en heefteen soorteljk gewigtvan3,10- 3,19. rika in hetzand,maarsteedsin denabjheid
Zjnekleurismetvelerleischakéringenrozen- van de woningen dermenschen en zj voedt
rood, paar:, smaragdgroen, blaauw , bruin, zich met bloed. Hetbevruchte wjf
je boort
geel en wit;voorts is het glasglanzig,door- zic'
h eene wjkplaats in de huid van warmzigtig t0t aan de kanten doorschtjnend en bloedige dieren, vooral onder de teenen van
oneFen op de breuk.ln ën gemaakten toe- denmenech,erlangteenemiddelljnvan5Ned.
stand opgloejendekolen gestrooidofopeene streey en bljt
tdanqert
limentjd onveranderd.
jzeren plaatverhit,phosphoreceert hetmet Deejeren,welkezlchinmiddel:ontwikkelen,
wor
den
door
de
drukki
ng alleng: uit de v100
een groenen,blaauwen ofpaarsen weerschjn.
In Siberië vindtmen eene soortvanvloeispaat en uit de huid gedreven, totdat eindeljk
die des nachts lichtgeeft,wanneer hetditbj het wjfle sterften tegeljk met de bedorven
dag geruimen tjd heeft opgeslorpt. Reeds huid verdwjnt.Door op hetwjf
lete drukvroeg w erd deze delfgtofgebezigd t0tde vervaardiging van prachtige vazen.Voorts komt
het te pas in glas-en porseleinfabrieken, en
in Engeland worden daarvan allerleivoorwerpen gedraaid ofgesneden.

Vlookeh (Pulidna)is denaam eenerin-

sectenfamilie uit deorde der Tweevleugeligen
(Digtera),welke door de geleding harer onderllp eene duideljkeovereenkom sttoontm et
de Halfvleugeligen (Hemiptera) en door het
in drie ringen gescheiden borststuk mety0mmige Regtvleugeligen (Orthoptera);doch wegens hare volkomene !edaantewi
sseling en

ken en vooraldoorkrabben ontstaateenehe-

vige ontsteking,dieandere zandvloojen der-

waarts lokt en wel eens ergeqevol
gen heeft.
Het is daarom van belang, d1t woekerdier,
kort nadat het eene schuilplaats in de huid
geboord heeft,er ongeschonden uitte halen.

Vlookreeften,zieAmpkyoda.

ooten (Cornelis Hendrlcus), een verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren
te Utrecht den 13den Augustus 1828,werd in

1823 pastoor bj de Oud-Katholieke gemeente

te 's Gravenhage,in 1874 kanunnik van het
Metropolitaansch kapittel van U trecht en in

haremonddeeleniszjbj de ,Pweevleugejjgo 1875aartspriestervan Rjn-enDelfsland.Van
geplaatst. De vloojen hebben een zi
jdelings zjnegeschriftenvermeldenwj:ovolksalmanak

zam engedrukt, Van vl
eugels verstoken lig- ter verspreiding van waarheid en deugd voor
chu m , kleine ronde1 enkelvoudige oogen, de Katholieken ill Nederland (7Jaargangen,
zeer kortevoel8prietenen eene korte,breede, 1858- 1864)''
, - rKleine katechismus over
vrje onderkaak metlange,vierledigetasters. de geschiedenis der Katholieke Kerk in NeDe gespletene, tastervormig gelede onderlip derland (1859)'',- rDesideriusErasmus,de
vormt eene slurfscheede, waarin drie steek- Christeljke weduwe (1860),
9,- pDe Oudbnrstels,de beide zaagvormig getande boven- Katholieke Kerk aan hetoosteinde van Aals-
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meer (186t)'',- XDesiderius Erasmus verklaring van de ApostoliBche Geloofsbeljdeni:
enz. (1861)''t - XDesiderius Erasmus, over
de vocrberelding tot den dood (1862)''
1De stri
jd tegen de pauseljke onfeilbaaxheid

wj
neef
ne
vrerkr
zic
ehegonv
don
erdee*l
d aan de studle
Hjdebl
@

Zgne grondige geleerdheid vele bewonderaars en door zjne
waarheidlievende, seherpe pen vele vjanden.
J
@*: nEen
Van zjne geschriften vermelden W I
en oppermagt, gevoerd door de Oud-Katho- paar aanteekeningen op C. W . Opzonmers
lieke Kerk van Nederland en op hetconcilie Beoordeeling eener verhandeling van prof.
te Rome in 1870 k
,1871)''1- r1April1572- Scholten (1846)''
,- Aanteekeningenojprof.
1812. Een woord aan al de R.Katholieken Scholtens Redevoering van 8 Aqebruarj 1847
i
n Nederland (3dedruk?1872)''
,- rAposto- (1847)'' - >De Tubinger schoûl en hare
lische reis van den aartsbisschop van Utrecht Hollandsche tegenstanders (1848)''1 MOver
Henricus Lcos in Juli 1872 (1873)'/, - en de leer der HervormdeKerk enharetoekomst
eene vertaling uit het Franech van Rlville, (1849)'
'
,- pNederlandsch liedeboek (lsteen

getiteld: ,,De Oud-ltatholieken in Nederland

2de bundelj 1850)'' - rW enschen omtrent
(1873)''.00k hield hj eenetoespraak bj het het Hooger onderwjs (1850)'', - pNedergraf van dr. Bennink Jczldolïv.
: en op het landsche geschiedzangen naar tjdsprde gecongrèsvanOud-KatholiekenteKeulenin1872. rangschikt en toegelieht (lste en Qde bundel,
V lotbrug,zie lru-g.
1852)''1 - pMontigny's leven en dood in
Vloten (van).Onder dezen naam vermel- Spanle (1853)'',- ppasschier de ëne enz.
den wil-:
(1853)'',- pDe Nederlanden onder koning
I67illenwAntonyeys Vloten,eenNederlandsch Filips 11 (tlit het Fransch, 1854)'',- pMagodgeleerde,geboren te Utrechtin 1740.Hj rieken van Njmegen enz.(1854)''
, - rHet
studeerde aldaar, werd in 1767 predikant Nederlandsche kluchtspel van de 14de- 18de
te W addingsveen, nam wegens zwakke ge- eeuw (1854q2de vermeerderdeuitgave,187911
51
legering en ontzet in 15:3
zondheid in 1770 ztjn ontslag en woonde -en 1r5tz
7ei
4dens
(1854be
)',,
achtervolgens te Utrecht, Gouda,Leiden en

Marnix vanSt.Aldegonde

Amstqrdam. Htj overleed in laatstgenoemde en de wording vanhetNederlandschGemeenestad m 1809. Hj sehreef:pDe Bjbel,ver- best(naarhetFransch van Quinet,1855)''-taald, omschreven en dooraanmerkingen op- rRedevoering over de zedeljke werking der
gehelderd (1789-1796, 13 dln)''
, - rDe vaderlandsche taal,letter-en staatsgeschiedepraktjk des Bjbels(1802,6 d1n)''j- Theo- nis (1855)''1 - rTlselkout (1855)'')- pAl
lcgie des Bjbels ofdevoornaamstewaarhe- de werken van Jacob Cats (1855- 1862,2
den enz. (1803, Q dln)'',- en oHet hûog dln)'',- pBrieven van P.C.Hooft(1855bewind dex Godheid overhetgeheele mensch- 1858, 4 dln)''!- pNederlands opstand tegen
d0m (1809-1812,4 d1n)''.
Spanje enz.(1856)'',- pNederlandsopstan;
Willem nan Ffofes,een achterneefvan den tegen Spanjein zjneerstewording,ontwikkevoorgaande en erfgenaam zjnerboekerj,ge- ling en verderen voortganq (1858-1860,3
boren te Utreeht in 1780.Hj studeerdete dln)'',- pBeknoptehandlmding voordeleer
Leiden in de Oostersche talen en de godleXNevan den NTederlandsehen sttjl(1859)9':-

leexdheid,verdedigde ervoorde eerstein 1805 derlandsch dicht en ondicht der 19de eellW
ecn pspecimen'
' onder Rau, werd in 1806 (1861--1865,2 dln;3de dxuk ,1810- 1872)9:1
predikant te Schermerhorn, in 1809 te Kat- - pNog een woord overdegodgcleerdefacul-

wjk aan Zee,enin 1813teKampen,waarhj teit en haar toekomstig lot (1861)'',- lbdiin 1824 een beroep naarMiddelburq van de calismeenz.(1862)'',- rBaruchdeEspinosa,
hand wees. Hj leverde onderschelden op- in verband metzjnen en onzentjd(1862;24e
stellen in tjdschriften,gafeenigeleerredenen druk,1872)''- pDe Ponschgoden zjn train hetlicht,en overleed den 4den November wanten (
1862)'',- pAesthetikaofschonnheids1829.
kundeenz.(186342dedruk,1870)'',- plezus
Jokannes nan Flofel,een uitstekend Neder- van Naz>reth enz.(1863)'
'- ,?J.vanVondels
landsch letterklmdige en een zoon van den volledige dichtwerken enz. (1863- 1866, 2
voorgaande.Hj wel'dgeborenteKamqen den d1n)'',- p8tartersFriescheLusthofenkluch18den Januarj 1818,studeerde te Lelden in ten (1866)'', - oBeknopte geschiedenis der
de letteren en in de theologie, verwierfbij Nederlandsche letteren enz.(186542de druk,
laatstgenoem de faculteitin 1843 den doctors- 1871)'',- nvjftallezingen overde wording
rang en bekleedde sedert 1842 de betrekking en ontwikkeling der stad en gemeente Devan leeraar in hetFransch en in de geschie- venter enz.(1866)'',- rHetgoed rechtder
denis aan het gymnasium te Rotterdam. fn gem eente Deventer op hare w eiden bepleit

1846 nam hj zjn ontslag,volbragtcene reis (1865)'',- rEerljkewensehenpmtrl'
nthooger
enmiddelbaaronderwjs,Nederlandschenvolkszin enmaatschappeljkeoprechtheid.Rectorale
redevoering (1867,Qdeen 3dedrukl'',- rDe

door het zuiden van Duitschland, vestigde
zich te Leiden en werd in 1854 hoogleeraar
in de Nederlandsche geschiedenis en letterkunde aan hetAthenaeum te Deventer.Ten
gevolge van onaangenaamheden, ontstaan

gemeenteraad van Deventer,door een onpar-

tjdig kiezer beoordeeld (1867)'',- pBloemdnnr eene redevoering,in 1867 btjhetneder- lczing uit de dichtwerken van W .Bilderdjk
leggen van het redoraatdoor hem uitgespro- enz.(1868)'', - rBloemlezingen uit de Neken9jafhjzjnhoogleeraarsambtprjs,waarna de
rlandschedichtersder174eeeuw enz.(1869)',
-

h
j zleh in 1868vestigdrin de nabjheidvan
Haarlem , sedert 1877 ln die gemeente zelf.

ezing uit de Nederlandsehe prozarBloeml

schrjvers elldiehters4er 18deeeuw (18ç1)''
1
,
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(18:1)'',- sBlgemlezinguitdeNederlanlsche bladscheeden omgeven.Delange,n0galbreede
prozaschrjvers der 17de eeuw (1870)''1 - bladeren vertoonen zich vooralaandiezjde
Schetsvan de geschiedenisderNederlandsche van den stengel,welke naar hetwateriBge-

letteren (18714Qdedrtlk,1879)''9= pW .en
0. Z. van Haren, leven en werken (18711873)'', - pNederlands schilderkunstvan de
14de t0tde 18:e eeuw (18;3)''
j- mBeknopte
geschiedenis der nieuwe letteren (1874)''
1tgegeven dicht en ondicht van Kinker
ponui
(1877)'', - pBeknopt staatburgerljk bandboekle voorNederlanders(1874)'',- pMiddelburgsbelegenovergang(1874)''
,- sonkruid
onder de tarwe (1875)'', - pNederlandsche

keerd,zoodatzt
J
-drjvendeeen digtbekleedsel
op deoppervlakte van het water vormen.De

bloempluimen zjn meestal 3- 4 Ned.palm
lang en uitpakleszamengesteld,waarvan de

laatsten,twee aan twee,metde overigedoor-

gaansaan dezelfdezjdegeplaatstzjn.
Vlotten, hoofdzakeljk dienende t0t het
vervoervan hout(00k vangraan)zjn zamen-

gesteld uit een aantal bekapte boomen of
balken,door dwarsplanken metelkanderverkarakterfeilen en ziektegeschiedenisvan 'tNe- bonden en alzoo gescllikt gemaakt,om langB
derlandsche W oûrdenboek (1868)'' - ,l1u- de wateren van rivieren en kanalen te wormaniteit,debljdeboodschapder19deKristen- den voortgestuwd.Zj vormen de oudstever-

eeuw (1809)'',- pDe mondige mensch 8ls voermiddelen te water.Zj worden van een
Nederlandsch Staatsburger (1872)''
, - oDe roervoorzien,tm eenebehoorljkebemanninq,
Geuzrnleusder 19deeeuw (1873)'/,- p'
rhor- in houten hutten op het vlot gehuisvest,1s
becke's Standbeeld,Nederlandsche Staats-en onder aanvoering van een bekw amen vlotVolksbesyiege4ling (1876)'',- oBellamy,naar voerder steeds werkzaam om hetgroote vaar-

zjn onultgegeven brieven (1877)',- rMargaretha More's Dagboek,naar hetEngrlsch,
met inleiding, lete en 2de druk (1875)'',Vondel.almanak (1875)'',- Jonckbloetszoogenoemde geschiedenis der Nederlandsche letteren getoetst (1878)'') - mllerleven ofVerzinken,vaderlandscheopwel
tkingsrede(1879)'',
pHuet
s antinationale vertoogen (1878)'',
gescharrel, bemoedigend
pN00de100s Ideaalschrjven aan Prof.ltauwenhol (1880)''
,5Jacob van Maerlants Merljn,naar heteenig

t
uig in eeneJuiste riyting te Bturen.Zulke
vlotten bevaren in menlgte de groote rivieren
van Duitschland en Nederland.
V lugschrift of broeknre nnem:t raen een

geschriftvallkleinen omvang,datgewoonljk
op populaire wjze ééne van de vragen des
tjde bebandelt.

Vocalfn ,zie Klinkern.

V ochtlgheidsm eter, zie Hygrometer.
V ochtw eger,zie Areometer.

Voeding,zie 8pqisnertering.
Voedingsmiddelen zjn zelfstandighevering (1880)'', - mElizabeth W olff,levens- den,welke wtjnuttigen,om doprhetverloop
en karakterbeeld eener groote vaderlandsche derspgsvertering dedoorBtoFewisseling vervrouw en schrjfster(1880),/,- pspinoza,de lorene bestanddeelen aan te vullen.Bj elke
bljde bloodschapperdermondigemenschheid verrigting des ligchaams wordtstofverbrnikt,
(1880)'',- Voorts teksten vanNederlandehe dat is,in zbodanigen toestand gebrast,dat
geschriften met inleiding en aanteekeningen zj nietlanger qeschi
ktisvooronszlgtbaar
in het rpantheon'', tal van opstellen in den hulsel en daarult'verwjderd moet worden.
bekende Steinforter Handschrift1 eerste aoe-

donr hem geredigeerden mluevensbode'', den Dat verlies moetnangevuld worden doorvoeNederlandsche Spectator'', pNederl. Kunst- dingsmiddelen,en de aanvoervan deze moet
bode''en onderscheideneanderetjdschriften, aan dat verlies geëvenredigd wezen. In dit
een zelfstandig vervolg op de mGeschiedenis gevalwordthetli
rchaam in stand gehouden,
desVaderlands''vanArendvan 1648 tot1713, maar de gesteldheld van nog nietvolwassen
en eene nieuwe uitgave van vanLennepsrGe- personen vraagtdaarenboven hetnoodige,om
schiedenisvan Noord-Nederland''metvoortzet- aan het ligchaam een grooteren omvang te
ting tot 1879.
kunnenbezorgen Hetdierljkligchaam bestaat
Vlotgras (Glqceria) is de naam van een uiteen grootaantalverschillende zelfstandigplantengeslacht u1t de familie der Grassen heden,van welke vele zich op weg bevinden
(Gramineae).Het behoort t0t de groep der om deel uit te lnaken van hetligchaam ,en
Zwenkgrassen en onderscheidt zich vooral andere Op w eg om afgescheiden en uitgewordaardoor, dat de kelkkafjes Van elkander pen te worden. Hoofdzakeljk behooren de
verschillen in grootte en m eestaleen aanzien- bestanddeelen des ligchaams totvjfgroepen,
ljk aantal bloemen bevatten. De Onderste nameljk eiwitachtige stoFen,vetten,koolhykroonkaf
les zjn stomp,terwtll degezamen- draten,m inerale stoFen en w ater.Deze groeljke bloempakle:eenepluim vormen.ln ons pen zjn
' 0ok de voornaamste bestanddeelen

vaderlandhebben wj:gewoon rlofgras(G.qui- der ylantenjen in laatstgenoemden ont8taan
tG
(
an.sma
ljf
mr
ï/
Yeflkfblot
u
qras(G.distans),kweldenqras de llgchamen der eerste driegroeyen uitde
itlma),en hetfraajeliesgras(G.spec- eenvoudigste scheikundige verbindlngen, uit
tabilis).Van deze soorten komtde eerste het koolzuur,wateren am moniak ofsalpeterzuur.
meeBtvoor en draagt 00k we1den naam van Aan het dierltjk organismug daarentegen iB
mannagras, omdat hare zaadkorrels in Polen
en Noord-Dtlitschland onder den naam van
manna worden verzameld en als versterkend
voedsel gebruikt. Deze plant heefteen eerst
nederliggendenjdaarna opgaanden stengel,ter
hnogte van 1 Ned. el en door platgedrukte

het vermogenonthouden,onbewerktuigdestoffen in bewerktuigde om te zettqn.Het moet

zich alzoo met betrekking t0tzjne vceding
btjhetplantenrjk bepalen,datzjnevoedingsmiddelen bereidt.Hetbezit 00k slechtsinbeperkte matehetvermogen,om ligchamenvan
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verschillenàegroepeninelkanderom tezetten verteerbaarheid der voedingamiddelen door

en heeft dus voor zjn groeien onderhoud eene doelmatige bereiding.Wj doen hetzetmeelvan brood en aardappelenrjzendooreen

behoefte aan eene bepaalde vermenging en
hoeveelheid van voedende 8toâ'
en,zoodat een
voedingsmiddel dan alleen volkomen aan het
oogmerk beantwoordt,wanneerhet die voor-

en anderte bakken en te koken,zoodat het

gemakkeljker kan verteerd worden. Bj het
koken van groenten worden de min ofmeer

waardenvervult.Erzjn echterslechtsweinig harde celwanden geweekt. 00k de verteerzulke volkomene voedingsmiddelen,wantal baarheid van hetvleesch kan bevorderd wor-

zjn 0ok in veledeverschillendegroepenver- den, maAr uitgekooktsoepvleeach igmoejetegenwoordigd.toch heeftmeestalééne daar- ljkerteverterendanflngehaktraauw vleesch.
van verrewegdeoverhandopdeandere,bjv. Somtijds 00k ontstaan bj de bereiding bein mager vleesch de eiwitstof,in brood,aard- paalde stoFen,die de verteerbaarheid verhpo-

appelen en rjsthetzetmeelenz.,en wanneer gen,bjv.azjnzuurbj hetbraden enz.
w'
p- uitsluitend zoodanig voedingsmiddelnutW j ontleellen onze voedingsmiddelen aan
tigen,dan moeten wj groote hoeveelheden hetplanten-en dierenrjk;erzjn echtervoldaarvan gebruiken,om eene behoorljke hoe- keren,welke zich bj ééne van dietweeafveelheid der zwakstvertegenwoordigdestoFen deelingen bepalen. Sommigen zjn dus van

te bekomen,hetgeen op den duur een nadee- meening, dat het uitsluitend nuttigen van
ligen invloed heeftop het ligchaam.Z00 ont- dierljk voedsel zeerisaan teraden,terwjl
staan bj gebrek aan phosphorzuren kalk anderen voor het nuttigen van plantenkost
ziekten der beenderen,welkealleen door het jverig strjden, zonder evenwel af te zien
nuttigen van vleesch en brood kunnen gene- van het gebruik van melk,ejeren,boteren
zen.Degewonespjsbevatnietaltjddever- kaas.De meesten echtergebruiken,voorz00-

eischte voedende stoâ'
en i1l eene behoorljke Ver godsdienst en vooroordeel hun vrjheid
menging,maar omdatwj dageljksverschil- vergunnen, zoowel dierljk als plantaardig
lendespjzen gebruiken,wordthetverbroken voedsel, en dit kan op wetengchappeljke
evenwigt alligt hersteld. Eene zeer beperkte
keus van voedende stoFen werktop den duur
nadeelig.M elk is nagenoeg alleen een volkomen door de natuurgeleverd voedsel;nage-

gronden worden verdedigd.Vleesch komtmeer
met bloed overeen dan eenige plantenstof,en

de bloedvorming wordt dus bj een vleeschdiëet meer bevorderd dan bj hetuitsluitend

noeg in alleoverigegevallenzjn wj genood- gebruik van plantenvoedsel.Dit lu tste bevat
zaakt,de voedende stoâ'
en te vermengen,en

steeds m eer onverteerbare bestanddeelen dan

er worden veelal gpecerjen aan toegevoegd, dierljk voedsel;hetligchaam wordtdan met
om de sm aak- en reukzenuwen te streelen.
Een m engsel van eiwit, vet en meel z0u
zonder toevoeging van zout enz iaauw en
akelig wezen. De voedingsmiddelen, in het
ligchaam opgenomen ,ondervinden er den in-

veel ballast overladen en m oet aan de ver-

wjdering daarvan eeneaanmerkeljke kracht
besteden.Ontbreektdeze laatste,danontstaat

er verstoyping. Bj een uitsluitend vleeschdiëet nllttlgt men veeleiwiten vet, en deze

vloedvan de t0tbevordering derspjsvertering vereischen groote hoeveelheden zuurstof,om

bestem de sappen en worden hierdoor m in of tot koolzuur en water te verbranden. Vermeer opgelost en omgezet.De verschillende schaft m en zich deze zuurstofdoorbew eging
voedingsmiddelen bevatten zeerongeljkehoe- indevrjelucht,danheefteen krachtigvleeschveelheden verteerbareenonverteerbare stofen. diëet eene w eldadige w erking;in het tegenVleesch wordt nagenoeg gebeel en al ver- overgestelde geval ontst
aat alligtophoopins
teerd; brood is reeds minder verteerbaar,en Van bloed in dehersenen,gevolgd doorallerlel
groenten,behalve zeermalsche,zjn hetn0g ongesteldheden. Men vindt dan 00k in de
minder. De zaadhulsels, alsmede de schillen spjsverterinrsorganen van den mensch zoo-

van peulvruchten zt
jn meestal onverteerbaar. danigeinrigtlng,diehem zoowelwjstop het
H oe meereen voedingsmiddelmetdebestand- genotvan dierljk alsvan plantaardig voedsel.
deelen van het bloed overeenkomt, zooveel Genoemde organen komen het meegtovereen
gemakkeljker wordt hetverteerd,nameljk metdie der hoogst ontwikkelde apen,en het
ln bloedbestanddeelen omgezet'.Hetvetwordt is bekend,datdeorang-oetan zoowelvleeach
in den vorm eener emulsie verdeeld, de an- a1s planten eet.Dearbeidersindesmederjen
dere voedingsmiddelen kunnen alleen in op- in het departement Tarn verloren bj hetuitgelosten vorm in de bloedvaten doordringen. gl
uitend yebruik vanplantaardigvoedselJaarIntusschen zjnwjomtrentdeverteerbaarheid ljkggemlddeld vjftien dagen doorongesteldder verschillende voedingsmiddelen n0g niet heid en bP** het nuttigen van gemengde spjs
naauwkeurig genoeg ingelicht,en hetisn0g slechts drie dagen.
niet gebleken,hoeveelhetverteringsvermogen
De hoeveelheid gti
kstof, in de urine gfqevan tweepersonenverschillen kan.Dathierbj scheiden,leverteenmaatstafvoordein hetl1g-

eengrootondergcheidbestaat,leertdedageljksche ervaring.Bj eenezittendelevenswjsen
in de stad kan hetgestelalle belemmeringen
veel moejeljker overwinnen, dan bj eene

chaam ontledehoeveelheden eiwit,terwjlhet
door de longen en de huid afgescheiden koolzuur tevens de hoeveelheid doet kennen der

in het ligchaam ontlede stikstofvrje bestand-

sterke en aanhoudende bew eging in de opene deelen.Geeft men aan eendoorhonger,ziekte
lucht en een hierdoor veroorzaakten krachti- ofslechte voeding geteisterd ligchaam slechts
gen bloedsom loop in de organen dergpjsver- zooveel voedsel,dat hetevenveelkoolstofen
tering. T0t zekere hoogte bevorderen A;j de stikstof Qntvangt als verliestj dan zalhet in
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denzelfden toestand bljven en niet in staat
wezen t0t krachtsinspanning.Eerst bj een
grooteren toevoer van voedende stoFen gevoelthetligchaam zichsterker;tegeljk met

het vermeerderde voedsel vermeerderen o0k
de ontledinTen,en eene verbeterde stofwisseling verbetert den toestand des ligchaams.
H0e gronter de hoeveelheid voedseli:,deste
grooter is 0ok het arbeidsvermogen. De arbeid,door het ligchaam verrigt,zooweldoor
het oefenen van kracht naar buiten als door

Q9F

ingegpannen arbeid ondeatelt eene M nmer-

keljke spierkraeht, en Juigt deze vereischt
voprhaargeljkmatigonderhoudeenebepu lde

hoeveelheid voedsel,eene zekere heeveelheid
eiwit. grooter dan een ligchaam behoeft,
waarvan geene inspanning gevorderd wordt.
H0e zwaarderhetwerk is,deste minderkan

men rekenenop dekrachtderaqjsvertering,
daar alle schei- en werktuigkundlge krachten
hier ten goede komen aan den uitwendigen

arbeid.Vandaar dat zj,die zwaren arbeid
inwendige werkzaamheid (spjsvertering, verrigten,groote hoeveelheden veedselneodig
bloedsomloop enz-)i: des0m derin devoe- hebben.
dingsmiddelen aangebragte 8pierkracht.Arbeid
kan dus op den duur alleen geleverd worden

De voedingamiddelen werken nM r gelang
van hunne scheikundige begtanddeelen ver-

door een behoorljk gevoed ligchaam.Heti: schillend opdespjsverteringenvoeding,d%r
dan 0:k eene slooping de8 ligchaamg,ditin deze eigenljk scheikundigeverrigtingen zjn.
een Blecht gevoeden staat t0t den arbeid te Het i:alzooduideljk,datde keusderveewillen dwingen, daar de alzoo afgeperste arbeid ten koste Van hetligchaa:a Nvordt verrigt. Om de hoeveelheid voedselte bepalen,
welke het ligchaam tot deze of gene werkzu mheid noodig heeft, kan men de gesteldheid rudplegen van personen,diezoodanigen
arbeid verrigten en hunne voeding gadeslaan,
en 00k de aandacht vestigen op het voedsel-

d
ingsmiddelen qrooten invloed heeft np de
Btofwisseling.D1e invloed strekt zich 0ok uit

den arbeld.Heteerste ls vooralgeschied door

eener uitstekende voeding,- langdurig gebrek maaktden mensch moedelooa,1afhartig
en zwak. Plantenkost veroorzaakt e ghei;
en vet wekt de behoefte M n eene kmchtige
beweging,en Wanneermen nu datalle: zamenvat en de ervaring van het dageljkseh

t0t het zenuwleven, en hetigalgemeen be-

kend,uithoe verschillendoogpuntdemoejeljkheden des levens vöör en na een goeden
maaltjd beschouwd worden. Slecht voedsel

brengto0k verzadiging,maarhetgenqtvan

deugdeljk voedsel tevens eene bevredlging,
gebruik van eengrootaantalop dezelfdewjze die haren stempeldrukt op den loop der gegevoedeyersonenen 0q dendoorhengelever- dachten. Kracht en moed zjn de vruchten

V4tenPettenkofeeenhettweededoorLiebig,
PW fao ,D%masj Pqyenenz.Eerstgenoemde
twee vonden,dat een werkman ter zwu rte
van 70 Ned.pond dageljksin zjn ligchaam
ontleedde (in Ned. wigtgeg):eiwit 177,koolhydraten 352 en vet 72 (in rust,maar bj
arbeid 173), terwjlin datalles bevat waren
Q1 Ned.wigtlesgtikstofen 283 wigtjegk00lBtof(bj arbeid356).Voljensdetweedegroep

leven raadpleegt,danishetbovenallentwjfel
verheven,dato0kdewerkzM mbeiddesgeeBte:
ill geene geringe mate van de veedingsmiddelen afhankeljk is. svordt eene bepu lde

waarnemers bedraagt bp den zoodanige ge- wjze van voeding geruimen tjd voortgezet,
middeld het eiwit 126 en de koolstof 321 dan moet hare werking zich openbaren,en

Ned.wigtjeg.Om inde behoefteaaneiwitte bljftzjgedurendeeenigeqeslachtendezelfde,
voorzien,zouden 594Ned.wigtjesvleesch,en dangeeftzjdaaraan eenelgenu rdigkarakter.
om de koolstofaan te vullen 2564 Ned.wigt- W aarmen ditlaatstebjgeheelevelksklaBgen
Je:vleeseh noodig zjn.Daarentegen zou men ogmerkt,daarkan men den invloed dervoehet koolstofverlies kunnen dekken met 1070 dlng op den volksgeest wMrngmen, en bet
Ned.wigtjesbrood,terwjlmenvoorheteiwit- is duideljk, dathet onderscheld tusBchen de

verlies 1é00 Ned.wigtles brood zou moeten Hindoe'sendeGaucho's,tusschendeEngelBche

gebruiken.Voegt men die beide voedingsmid- machinisten en de Silézische wever: op het
Gelen bjéén, dan kan men voor vermelden verschilvan voeding berust.
V oedselgew assen (De) of door den
werkmanvolstaan met280Ned.wigtle8vleeseh
en 950 Ned. wigtles brood, - ofmet 365 m ensch tot vûedsel gebezigde planten zjn
Ned.wigtlesvleesch,700Ned.wigtlesbrood zeer ongeljk overde oppervlakte der Aarde
en .
100 Ned.wigtlesboter,- ofeindeljkmet verdeeld. M en vindt hen het overvloediggt

Q50 Ned.wigtles vleesch, 500 Ned.wigtles
brood,100Ned.wigtlesboter,150Ned.wigtJes linsen en 100 Ned.wigtles aardappelen.
Bj deze en dergeljkezamenvoegingen moet

tusschen dekeerkringen,terwjldepoolstreek

behalve wieren,mossen,zwammen en eenige
eetbare bessen nagenoeg geene voedselgewaBgen oplevert. Tusschen de keerkringen kan
men echter in heto0g houden,datde uitwer- m en aan geen enkel gewest een bepu lden
king zeer verschillend kan zjn naargelang voorrang toekennen,mMrop den sematigden
van de verteerbaarheid der bestanddeelen. gordelis hetwesteljk halfrondmlndergoe;

Vl
eesch en vetworden nagenoeg volkomen, voorzien dan het oosteltjk halfrond, terwjl
doch plantaardigevoedingsmlddelen,00k brood, op dit laatste het middenBte gedeelte doer
zeeronvolkomen verteerd.VolgensFoifishet grooteren rjkdom uitmunt.Onzebel
anqjkste
van belang, niet meer dan 500 Ned.wigtles voedselgewassen nameljk zjn afkomstlg uit

zetmeel of liever niet meer dan 350 Ned. hetgewesttusschen de PerziBche en de Arawigtles daagstenuttigen en althans56 Ned. bische Golf, de Middellandsche, Zwade en

wigtleBvet.Bj hetwerk wordtweliswMr Caspische Zee.Die gewagsen echter zjn in
niet meer eiwitverbruiktdan bj rust,m%r hun Qorspronkeljken toeBhnd nietBmakeljk!
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zj werden doorcultuurindentegenwoordigen avocado (Perseagratissima),de goyava (Psistat gebragt.Hetgeheele getal der voed8el- dium), den pisang,den brj-appel (Sapota
gewasgen belooptongeveer 1000,en wanneer Achras), den guikerappel (An0na) enz.Als
men nu hetaantalverscheidenheden van elke
soort Fchat op 10, dan heeftmen er 10000.
Men heeft er 237 die meelj94 die olie,81
diesuiker,213diezuurachtigevoortbrengselen
en 145 die zoutbevattende stoien leveren,in
het geheel770,van welke 565 op hetooste-

laatste groep der voedselgewassen noemen

wj degroenten,zooals:deverse,
hillendek001-

soorten,spinazie,8alade,aspergies,postelein,

andtivie enz.
V oegw oorden vormen op hetgebied der
taalkunde eene soort van woorden ofliever

ljk en 205op hetwesteljk halfrond tehuis woordles,welkedienen om twee woorden of
behooren,De belangrjkste van deze zjn de twee volzinnen met elkander te verbinden of
meelbevattende planten; hiertoe behooren de

zamen te Voegen.

V oerstraal,zieElli
ps.
V oet (De), het onderste uiteinde Van
enz.,- voorts de wortel-en knolgewassen, 'smenscheà been,wordtverdeeld in denvoetzooals: de Papyrus en Nymphaea lotus der wortel(
tarsuB),den middenvoet(metatarsuB)
Ouden, de yamswortel,de takka en de tarro en de teenen. De eerste.bestaat uit zeven
(
Caladium esculentum)van hetzuideljk half- korte,dikke beenderen,die echter niet,z00rond, de bataten en de manihot der Nieuwe a1s bj den handwortel, in twee dwarsche

graansoorten (haver,gerst,roggeen tarwelj
rjst,maïs,gierst,bamboe,boekweit,quinoa

W ereld9- wjdqrsarumsoorten,detopinam- rjen,maargedeelteltjk boven en gedeelteljk
bour, Oxalissoorten, Apios tuberosa,dan de naast elkander gelegen zjn. Het kootbeen
Ogopalmen, Cycassnorten,de kastanleboom , (astragalus) ligt het hoogst en is met het
ondergcheidene soorten van eiken,de brood-

vruchtboom enz. Eene afzonderljke groep

A'an voedselwassen,zich onderscheidend door
cen groot gehalte aan eiwitachtige stoFen,
inzonderheid aan legumine, vormen de peulvruchten,waartoe deerwten,boonen,lupinen,
vele Dolichossoorten,deaardpimpernoot(Ara-

onderbeen door eene geleding verbonden.

Daaronder ligt het hielbeen (ealcaneus),zich

verder naar achteren uitstrekkend en de hak

(calx)vormend,waaraandesterkeAchillespeea
isNastgehecht.Hetschuitsgewjsbeen(0snaviculare)ligt tusschen hethoofd van het kootbeen en de drie w iggorm ige beenderen,aan

chis) enz. behooren. Vervolgens vermelden den binnenrand van den voet. Van de drie
Ax
k
'j dezwammen,wieren en mossen.Deaard- wigvormigebeenderen (ossa cuneiformia)ver-

Itim pernootvormtden overgang t0t de oliebe- bindt zich het eerste en grootste met het
vattende voedselgewassen, waarin doorgaans middenvoetsbeen van den grooten,hettweede
c0k zetmeel, g0m , suiker en eiw itstofaan- en kleinste metdat van den tweeden en het
u-exig zjn.Van dezenoemen wj den aman- derde metdat van den derden teen.Hetteertlelboo:a en den kokospalm ,benevens andere lingbeen (0scuboideum)ligtaan den buitenIlalmen,denoljf-,walnoot-enhazelnootboom , rand van den voet,vöôrhethielbeen en vert'e Pistacia en Araucaria,de waternooten de bindtzich van voren met hetvierde en vjfde
caeao.Onder desuikerhoudende voedingsplan- middenvoetsbeen. Dc vjf middenvoetsbeendeft:n bekleedt het stlikerrietde eerste plaats! ren (ossamdatarsi
)zjn kortepjpbeenderen,
(.n daarop volgen de suiker-ahorn en de sui- in de l
engteeenigzinsbolvormiy naarboven
llerw ortel; tot deze rekent men voorts de gebogen.Daar zj nietin eenhorlznntaalvlak
lllangelwortels, radtjzen, sellery,looksoorten naast elkander liggen, maar het eerste en

enz. Intusschen zjn de zoete vruchten n0g vjfde middenvoetsbeen lager ligt dan het
veel belangrjker, vooral de dadelpalmen en tweede, is de rug van den voet van voren
bananen, terwjl de overige min ofmeer de naar achteren en van buiten naarbinnen hol,
l'ol van ooft vervullen. Van deze vermelden terwjl o0k de zoolstreek in dezelfde rigting
Avi
l-: de ananas, de meloenboom , de vjge- h0lis. De voetwortelen middenvoetvormen
boom , de St.Jansbroodboom , dc pandanus, alzoo eene soortvan koepel,die bj hetstaan
de Cadeën en de komkommer: en augurken. alleen methethiel-uitsteekselen dehoofdjeB
De zoetevruchten zjn zeerqpakeljk,wan- dermiddenvoetsbeenderen dien grondaanraakt.
neer zich in de suiker eene zekere hoeveel- Op dezen boog wordt de zwaarte van het
heid zuur en een aroma bevinden.Van zulke ligchaam doorhetscheenbeen(zieonderBeen)

heerljke ooftsoorten bezit ieder werelideel overgedragen, en de bopg w ordt daardoor
onderscheidene soorten, die voor een groot pl
atter,ietswaaropmenbjhetvervaardigen
deel 00k naar de andere werelddeelen zjn van sehoeiselgewoonljk nletqenoeglet.
De tecnen, welke met de vlngers overeenovergeplant. T0tdie,welke uit Azië afkomstig zjn,behooren demangoboom ,derozen- komenjgeven aan den gang eeneongemeene
vastheid.Devoetonderscheldtzichintusschen
bpttel, Nephelium Litchi, de oranle-appels,

nktroenen,perziken,pruimen,abrikozen,ker- Van de hand door het Onverm ogen om den
sen,kweeperen,tamarinde,Dioepyrossoorten, grooten teen als een duim tegenover de ande mangostan,de mispels,demoerbeziën,de dereteenen teplaatsen,om tegrjpenenvaBt
wjnstok,de granaatappels enz-;van de Afri- te houden.Toch weetmen,datdeinboorlin-

en der keerkringsgewegten zich bj hetbekunsche noemen wj den apenbroodboom,en g
ook Europaleverdeslechtsw einigeoorspronke- klimmen van boomen op eene uitstekende
ljkeBoorten.Du rentegenvindtmeninAmerika wjze van hunneteenen weten te bedienen.
eene groote verscheidenheid van ooft,zooals:
De voetisvan oudseenenatuurljke lengte;en anaeardia- en den mammaiboom, 4en maat.Deze isnietoveralevenlang.DeRjn-
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landschevoetisgeljkaan093139465Ned.el,-

de Amsterdamsche aan 0,2830560 Ned.e1jde Engelsche aan 0,3047945 Ned.el?..- en

de Parjsche aan 0,3248393 Ned.el.Devoet
isverdeeld in duimen,en de duim in ljnen.
Voet. onder dezen naam vermelden wj:
GqsbertVoetofGisbertusFpdf'
J.:,eenjverig
godgeleerde en geboren te Heusden den 3den
Mazrt1588.HjstudeerdeteLeiden,werdeerst
predikantteVljmen envervolyensteHeusden
(1617)en toondezich eenheftlgtegenstander
derRemonstranten.Hjwas1idderAlgemeene
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boren te Heusden den 8sten Junj 1619.Hj
studeerde te Utrecht in de letteren,wjBbe-

geerte en regten en zag er zich eerstbenoemd
t0tbuitengewoon en in 1644 t0tgewoonhoogleeraar in de metaphysica, logica en het
Grieksch, later 00k in het burgerljk regt.
Hj overleed den lsten Augustus 1667,en van
gjuj
.
jgeschriften noemen wj:rNotae in Mu-

saeum (1665)'', - rNbtae in Herodianum

(1645)'',- pDeduellislicitisetillicitis(1646)*',
ml
larmonia evangelica(1654)'' - oThe0-

logianaturalisreformata (1655)'',- rDeusu

Synode te Dordrecht in 1618, predikte te juri
scivilisetcanonid inBelgioetc.(1657)''
j
Heusden soms ac,htmaalin de week,wees de
Jurisprudentia sacra (1668)'',- en p00raanzienljkste beroepen Van de hand, m aar spronck,voortganck en daeden derdoorluchw as in 1629 veldprediker in het leger van tige Heeren van Brederode (1656)''.
Frederik A'
es#rïk vöör 'sHertogenbosch. In
Daniè'l Fpdf of Voetius, een Nederlandsch
1630 werd hj naarlaatstgenoemdestad afge- geleerde en een broeder van den voorgaande,
vaardigd,om erde zaken teregelen der Her- geboren te Heusden den3lstenDecember1629.

vormde Kerk,doch zjn overdreven jverbe- Hj studeerde te Utrecht in dewjsbegeerte
rokkende hem den haatder R.Katholieken. en geneeskunde, verwierf in beide vakken
HP
** noodigde er de geesteljkheid van laatst- de dodorale waardigheid,werd er op Q3genoemden uitt0t een twistgesprek,hetwelk jar
igen leeftjd buitengewoon enin 1656gedoor verschillende vlugschriften van Cornelius woon hoogleeraar,en overleedden29stenJulj
Jls,vq:pzld, hoogleeraar te Leuven, en van 1660.Van zjne geschriften vermelden wj:
Voetigs achtervolgd werd.ln 1634zag Voetius Compendium physicae'' - rcompendium
zich benoemd t0t hoogleeraar in de godge- metaphysicae(1660)'',- rcompendium pneuleerdheid aan de illustre school te Utrecht, mati
cae(1661)'',- rMeletemataphilosoghica
welketweejaardaarna t0teenehoogeschool physiologica, sive de rerum natura librlVI
verheven werd.Hj volbragtvportseenereis (1661)'5- '
0n rDisputationesvariae''.

naar Engeland, om er de voornaam ste godJohannes zlvt
seàil.
s Voet, een Nederlandsch
geleerden te bezoeken,begafzich vervolgens dichter, geboren te Dordrechtin 1703. Hj
naarGroningen,waarhj dedoctoralewaar- studeerde te Leiden in de geneeskunde en
digheid ontving, en werd te Utrecht 00k vesti
gdezich te 'sGravenhage,waarhjambgeroepen t0t het gew oon leeraarsambt.Hj tenaar werd van 'sLandsmlddelen en regten.
had a1s een magtig strjder voor de steile Hj Onderscheidde zich a1sdichtervan ytichregtzinnlgheid een grooten invloeG op deHer- teljke gezangen,en de commissie t0t eene
vormde Kerk in Nederland en overleed den verbeterde Psalmberjming heeftvan de zgne

lsten November1676.Van delangeljstzjner ruimschootsgebruik gemaakt.Hj overleed te
geschriften zullen wj sleehtsenkele noemen, 'sGravenhageden 28sten September1778.Hj
te w eten: DLacrymae crocodilli (18271:
leverde 0.a.: puitzigt op Nebo (1747)'',:
XThersites Heautontimorumenos (1635)1'
r6t
ichteljke gedichten (4de druk, 1763, 2
/
1Selectae disputationestheologicae V (1668-- d1
n)'',- rlletboek derPsalïen (1764)'',1669,4d1n)'', ppoliticaecclesiastica(1663- mstiehteljkegezangen (1767)'',- sNagelatep
1676,4 dln)'',- ,Exercitia yietatis(1664)'', stichteljkeqezangen enmengeldiehten(1780)''.
rExercitatio de prognostlcis cometarum - enverschlllendestichteljkewerkeninproza.
(1675)'' - pDiatribedetheoloyia (1668)''
Jan Aezlgdk Voet, een verdiensteljk NeXCatechismus over den catechlsmus der Re- derlandsch krjgsman,geboren te Duisburg in
monstranten (1641)''1 XTheologisch advys 1758.Hj trad alskadetindienstbjdeNederover het gebruyk der Kerkeljke goederen''1 landsche artillerie, w erd directeur van de
-egtboeksken der Christenen (1664)'',- militaire school te Zutfen en vervolgens te
rBi
en talrjke leerredenen.
Amerstbort,zag zich inmiddels bevorderd t0t
Johannes Fodf, een N ederlandsch regtsge- luitenant-kolonel, w erd daarop directeur der

leerde, qeboren te Utretshtden 3den October militaire school te 's Gravenhage, in 1809

1647.Hj studeerde en promoveerde aldaarin generaal-maloor,onderhetKeizerrjkbrigadede regten en bekleedde het hoogleeraarsambt generaal en kommandantvan hetdepartement
eer8t te Herborn (tot1674),toen telltrecht van de Ourtbe,voorts van de aftillerieBchool
(tot 1680) en eindeljk te Leiden,waarhj te Doua'y en ontving in 1811 ?ensioen.Na
gedurende dertig jaren een sieraad wasder de om wenteling echter kwam hj in 1814a1s
hoogeschool.Hj onderwees bj hetRomein- generaal-majpor aan het hoofd der militaire

sche o0k het hedendaagsche regt, was t0t school te Delft, werd luitenant-generul en
tweemaal t0e rector magnifcus en overleed ontvinq, geljk vroeger de orde der Uni
e?

den lldenSeptember1713.Vanzjnegescbriften vermelden wj:pDejuremilitari(1670)'',
ndium Juris(1683)''
,- en pcompcompe
mentariusad pandectas(1698enlaterbjherhaling,Q dln)''.
Panl.n Voet,een znon van Gl
jsberten ge-

de milltaire W illemsorde derde klasse. Hj

was lid van onderscheidene geleerde renootschappen, correspondent van het Konlnkljk
Nederlandsch Instituut,en overleed den 3lsten
M ei 1832.

Voet-angels zjn jzerenvoorwerpenmet
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schepepunten of00k we1plankle:,waarde en 00k sommigewereldljkeVorstendevoeten
sschen van IQof13 behoeftigeofbelaarde
spjkerpunten doorheengeslagen zjn.Menlegt wa
zebj vestingen,om denadenngvandenvjand personen en hen vervolgens aan tafelbediete bemoejeljken en 00k wel(doorgaansmet nen. Te Rome bevonden zich de vertegenklemmen)in tuinen,om erstrooperj te be- woordigers der discipelen in een wit gewaad
letten. Zj beginnen echter in onzen tjd tot in de Clementjnscbe kapél,waar dePaus,
de zeldzaambeden te behooren.
desgeljksin hetwitgekleed,hun den regter
V oetbaden worden gebruikt ter bevor- voet bevochtigt,afdroogten kust.Bj het bederingderzindeljkheid en o0k we1bj onge- gin dezer plegtigheid wordt hetpMandatup
steldheden ter genezing. Men bedient zlch novum do vobls (Een nieaw gebod geefik u)''
daarvan ter aieiding van bloedaandrang naar gezongen,weswege de geheele handeling o0k
hethoofd en de borsten 00k we1bjverhar- w e1 metden naam van rM andatum ''bestem -

ding der huid (eelt, eksteroogen enz.), bj peld wordt.DeEngelsch-bisschoppeljkeKerk
zweren enz. t0t verweeking der opperhuid, schafte de voetwasschingaf,maarn0galtjd
alsmede om prikkelend ofzamentrekkend te worden zooveelarme mannen en vrouwen a1s
werken op eene zieke plek.Ter aieiding ge- deKoning ofKoningin levensjaren teltin de
bruiktmen zeer warmevoetbaden(38- 450C.) kapélbj W hitehallmetkleederen en levensen men verhoogt den prikkel op de huid, middelen begiftigd en tevensmetzoovelegelddoor er Boda,zout,mosterd enz.bj tevoe- stukken, als het aantaldierlevenajaren begen.Is zamentrekking het doelvan hetvoet- draagt. In de Grieksche Kerk,vooralin de
bad,dan voegt men eraluin,zemelen ot'een kloosters en aan het H0f,heeftdeze plegtigafkookselvan eiken- ofbeukenbastbj.Ge- heid steedsplaatsop DonderdagvöörPaschen.

woonljk duurteen voetbad15t0t20minuteny Zj is ook nog lang - totvôöromstreeks
en men kan zjne werkingverhoogendoorde 25 Jaren - in gebruik gebleven bj enkele
voetenmeteen grovenlinnen doek tewrjven. Doopsgezinde gemeenten in onsVaderland.
Moet het voetbad eene oplossende ofzachtmakende werking hebben,dan gebruiktmen
enkel water of zeepwater van 3bO C.Daar
warme voetbaden den bloedaandrang naar de
beenen en 00k naar de bekken-organen Verzaeerderen, dient men zich daarvan bj de

Voetzw eet ofeene overmatigeafscheiding
van zweet aan de voeten komtmeestalvoor

bj personen van middelbaren leeftjd,zelden
bj kinderen en bj ouden van daqen.Men
kan nietm etzekerheid zeggen,ofdleafscheiding veroorzaakt wordt dooreeneziekeljke

maandeljksche zuivering en gedurende de gesteldheid desliçchaams.Men ontwaartdaarzwpngerschap te onthouden. Na het warme voordevatbaarheldvooralbj vetteperspnen,
voetbad moet men eene snelle afkoeling der bj hen dieveeleten en warmedranken gevoeten zorgvuldig vermtlden.Koudevoetbaden bruiken, voorts bj de zoodanige.die veel
hebben eene omgekeerde werking,daar zj staan of loopen, al te warme schoenen en
het bloed opstuwen n=r de borst en naar kousen dragen,nietzindeljk zjn op de voehet hoofd; wie dr
duz
sela
ee,ftvan congestie ten, niet vaak genoeg schoone kousen aandsetelh
en
van bloed naar
gebruike geene doen enz.Hetis ongemeen lastig wegenszjn
koude voetbaden.

walgeljken reuk en omdat de hoornlaag,die
V oetpond noemtmen hetarbeidsvermo- zich aan de voeten vormt, door het zweet
gen,vereiachtom een ligchaam ,dathetgewigt week en gevoelig w ordt? zoodat het loopen
heeft van een pond in eene seconde een voet pjn veroorzaakt.Zoodanlge voeten zjn wehoog op te heFen. Gewoonljk echter bezigt gens de w eeke en dunne opperhuid,de gemen tegenw oordig totmaatstafvanhetarbeids- stadige vochtigheid der voetbekleeding en de
verm ogen den kilogrammeter.

door verdamping gewekte sterke afkoeling

V oetpunt, ziç Zenith.
ligt blootgesteld aan ontsteking, vooral tusV oetstuk (pie
'destal)is in de bouwkunst schen de teenen.O0k hebben door voetzweet

ieder eenvoudig of vergierd onderstel,wur- kousen en schoenen veelte ljden.
door men aan zuilen, beelden! tropheeèn,
Het is onvoorzigtig. de af8cheiding van
vazen enz.eene hoogereplaats bezorgt.Door- voetzweet snelte 8tuiten,daar ditzeerschagaans ig het voet8tuk een korte.vierkante, deljke gevolgen zou kunnen hebben. Men
rondeofveelhoekigepjler,meteenevoetljst zoeke zich langzamerhand van dien last te
en dekplaat.Omtrent hetvoetstuk van zuilen ontslaan,doorgeene te warme kousen te ge-

raadplegemen hrtartikelBonwknnst.

bruiken,dikwjlgschoonekousen aan tedoen,

Voetw ssschlng. Het was van ouds in voetbaden te nemen van laauw en later van
het Oogten de gewoonte, vreemdelingen en koud w ater, het wasschen der voeten met

gasten bj hunnekomstdoorBlaven devoeten brandewjn,oplossingen vanaluin,afkooksels
te doen wasschen, zoowel ter reiniging als van eikenbast enz.Is men genoodzaakt,het
ter verfrissching.Jegusverrigtte datwerk aan voetzweet wederte voorschjn te roepen,dan
zjne disdpelen, om hun een voorbeeld te bezige men zeer warme voetbaden, strooje
geven van nederigheidendienendeliefde.Deze
zinnebeeldige handeling w erd nagevolgd in de

ChristeljkeKerkenzjbehoortbjdeGr
'iekschKatholieken t0tde sacramenten.IndeLatjn-

poeder van m osterdzaad in de kousen of
wrjve de voeten meteen wollen doek.

V ogel.Onderdezen naam vermeldenwj:

K# l G rïdflp Vogel llol Vgqelstein, een
Bche Kerk ginq zj aanvankel
jk verloren, uitstekend Duitsch schilder, geboren den
doch herleefde ln de middeneeuwen,zoodat Q6sten Junj .1788 te W ildenfels in hetErts0:k nu n0g de Paus op Groenen Donderdag gebergte.Hjontvingheteersteonderwjsvan
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zjn vaier (profegsor in de schilderkunstMn
de acadlmie te Dresden), vestigde zich in
1808 te Petersburg a1s portretschilder en begafzich in 1813 naarItalië,waarhjtoetrad

t0t het R.Katholiek kerkgenogtschap.D00r-

gaans hield hj zjn verbljftç Rome,waar
hj vooral vriendschappeljl
t verkeerde met
Overbeck,voortsteNapelsen teFlorence.Hj
bestudeerde er de werken dergroote Italiaan-

Bche dichtersen ontleende zjneonderwerpen

j0f

hj de Pruissischenperatiën tegen deBenGBtroepen.Zjn leger telde 60000 man.Nadat
hj het koningrjk Hannover in bezit gennmen had en de Hannoversche armee door de
capitulatiebj Langensalsamagtelooswasgemaakt,rukte hj op naar Fulda,trok over
het Rhöngebergteleverde aan deBejerschen
bloedige gevechten en bezette eerlang Frankfortaan de Main.Niettemin werd hj,omdat
hj niet volkomen naar zjne instructiën ge-

vooralaan de pDivina Commedia''van Daxte. handeld had, van het kommando over het
In 1820 werd hj t0tprofessoraan de acadô- Mainleger ontzet en t0tkommandantin B0mie te Dresden en in 1824 t0t Hofsehilder hemen benoemd.In hetnalaarvan 1866wer;
benoemd en vervaardigde er onderscheidene hj bevelhebber van het lste armeekorpsen
portretten.Beroemdiszjn stuk:plletatelier zag zich in 1867 door König8berg afgevaarvan den kunstenaar''.Voortsvermelden wj digd naar den Noord-Duitschen Bond.In1868

zjneplâfondschilderjen in deeetzaalvan het verloorhj plotseljk zjn kommando en werd
Koninkljk 8l0t te Pillnitz en de fresco'sin in Julj 1870 gouverneur-generaalder Duitde kapèl aldaar. Andere altaarstukken van

sche kustprovinciën, daarna gouverneur V&n

hannes''in de kerk te Brux ln Bohemen,-

goed Dolzig in Silézië.

d
ezen kunstenaar zjn:pEeneKruisiqing''in Königsberg en kwam in 1873 op wachtgeld.
den d0m te Naumburg, - ,De Hellige J0- Hj houdtthans zjn verbljfop zjn buitenEdnard F0#eI,een vermMrd reizigerin het
Christus, den verzoeker afwjzend''in de
kerk te W olmar in Lj:and,- en rEene Afrikaangche binnenland.Hj werd geboren
Madonna met het Kind'' te Petersburg. In den 7den Maart 1829 te Crefeld,studeerde te
184: vertrok hj weder naarItaliëen schil- Leipzig en te Berljn in de wis-en natuurderde ereen tafereeluit de pDivina Comme- kunde en zag zich in 1851 geplu tst a1s
dia''1hetwelk door den Groothertog van T0s- assistent van Hind aan de sterrewacht te
cane aangekocht werd voor hetpaleis Pitti. Londen.Hier werd hem in 1853 door de EnVnoralook verwierfzjne rMartelares''groo- gelsche regéring het aanbod gedaan, in de
ten lof.Na zjn terugkeerin Dresden schil- plaats van den overleden lolurdnon als aterderde hj weder tooneelen uithetwerk van rekundige deel te nemen aan de expeditie,
Dante, alsmede uit den mFaust''van Göthe. welke onderBartlten Ope'lpe# Midden-Afrika

In 1848- 1849 bragt hj een groot altaarso k ondèrzocht.In Januarj 1854 bereiktehjhet
in gereedheid v00r de R.Katholieke kerk te Tsadmeer,bepaaldezjneligging,alsmede de
Leipzig, en in 1850 twee groote stukken hoogte derwoestjn,trok verdert0t>an den
voorde Hofkerk te Dresden.Zjnerjke por- 9den graad noorderbreedte, doorzocht de lantefeuillevanvermaardetjd-en kunstgenooten den ten westen van gemeld meer, vond in
werd aangekocht door den Koning van Sak- December 1854 Barth in de nabjheid van
9en, die hem in 1831 in den adeletand 0p- Zinderj begafzich voorts naar Jacoba,waar
nam . In 1853 nam hj zjn ontsl
ag als pro- vöôr hem geen Europeaan had vertoefd,en

fessor1 en overleed te Miinchen den 4den
Maart 1868.
Bdnard Vogel wos Falkensteén, een Pruissisch generaal, geboren in 8ilézië den 5den

Januarj 1797. Hj was aanvankeljk bestemd
voor den geesteljken stand, maar trad in
1816 in dienst bj het Pruissische leger,
verwierfbj Montmiraildoor ongemeene dapperheid het Ilzeren Kruis en zag zich t0t

poogde 0ok in Adamaoea door te dringen,
maar moest aan den oever der Binoeë wegens

de vjandeljke houding der Negerstammenden
terugweg aannemen! zoodat hj zich in December1855 naarW adaibegaf.Aanvankeljk
werd hj hiergoed ontvangen en volgenseene
mededeeling van Naehtégall(denéénigenEuropeaan, die vervolgens W adai bezocht) te
Abeschemetzjn gevolg bj den Dlerma-agid

eerste-luitenant bevorderd. Later diende hj der Mohammedanen onder dak gebragt,maar
bj het topographisch bureau en bj den gene- later wegens een achterdochtwekkend berigt
ralen staf en stichtte o? last van koning van dien Agid, dat Vogel veel teekende,
Friedria W ilhelm hetinstltuutvoorglasschil- schreef, hoenders en ejeren nuttigde enz.,
derkunstteBerljn.Alsmajoorvoerdehj het door den toenmaligen sultan M ohammed :4
bevel bj het straatgevecht te Berljn den d#ei/'ter dood veroordeeld en,nadathj er
18den Maart 1848,werd gewond en nam deel 13 dagen vertoefd had,in de nabjheid yan
aan denveldtogtnaarSleeswjk.MetWrangel Abesche door middel van knuppelslagen 0mwoonde hj de grootekavalleriemanoeuvresin gebragt. Brieven en berigten van dezen reiRuslandbj,bezochtConstantinopelen keerde ziger zjn opgenomen in Petermann'n pMitover Griekenland en Italië naar zjn vader- theilungen''.
V ogelbekdieren (Ornithorynchi.Monoland terug.Bj hetuitbarsten van den oorlog
tegen Denemarken (1864) werd hj ehefvan tremata)is de naam eener orde van zoogdieden generalen staf, voorts bevelhebber der
troepen en daarna gouverneur van Jutland,
verwierf de Orde pour le mérite en zag zich
vervolgens belast met het opperbevel over
het 5de armeekorm .In 1866 kommandeerde

ren.De dieren dezer orde onderscheiden zich

dooreenopeenvogelsnavelgeltjkendensnuit,
een met haar ofstekels bedekt ligchaam ,een
uitwendig o0r en voeten met 5 teenen, vaorts door eene doaca en dubbele sleutel-
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beenderen,evenala de vogels.Zj zgn alleen den. Van hier overziet men het geheel en
in Nieuw-Holland en van Diemensland te tevensdeafzonderljkedeelen,dewjlheteene
vinden en vormen twee geslachten, dat der voorwery hetandereni
etverbergt.HetvoqelVogelbekdieren en dat der Mierenegels.Het perspeetlef wordt vooral gebezigd voor mllit
ai
r
e
s
che
t
s
en
en
t
ee
keni
ngen.
Togelbekdier (Ornithorynchus) heeft een met
wollig haar bedektligchaam jeen op een eenVogelpootje (Ornithopus)is denaam van
densuavelgeljkenden snuit,die methoorn- een plantengeslachtuitde tàmiliederVlinderachtige platen is bekleed, kiezen die uit bloemigen.In 0nsland groeitalleen hetkleine
hoornachtige kokertjesbestaan en vjfteenige 1)n.ç:J'0o(/d(O.perpusillus),eenéénjarigplantje
voeten metzwemvliezen.Hetmannetje heeft van den open zandgrond, dat van M ei t0t
aan de achterpooten een spcor,die met eene Augustus bloeit.Het wordt 1- 3 Ned.palm
klier in verband staat.Deze vreesachtige die- hoog en bestaat uit liggende stengels en blaren leven bj afwisseling op hetland en in deren in een kring om den wortelgeplaatst.

het wateren graven holen op den oever.Zk
voeden zich met wormen,insecten en weekdieren.Bekend is hetgeloone lpgdlldkid'
r (0.
paradoxus).Zie voorts onder Mieçenegel.
V ogelkers, zie Krok.

Vogellkm (Viscum albumly eene altjd-

De bladeren zjn oneven gevind en zalnengesteld tlit 15-25 Ovale,stompe blaadjes.De
kleine, witte, halt'rozenroode bloemen zjn
aan de toppen dertakken ten getale van5- 7
t0t schermen vereenigd, en ieder van deze
wordt dooreen gevind schutblad geschraagd.

groene woekerplant, welke men vooral op De steunblaadjeszjn zeerkleinen depeulen
appel- en pereboom en en 00k op populieren 12- 18 Ned.streep lang.
aantreft, behoort t0t de familie der LoranVogels (Aves) zjn dieren metrood en
fAcc/'
zl (zie aldaar) en dringtmetharewor- warm bloed, een hart met 2 kam ers en 2
tels door in het hout.Aan den galelvormig boezemsj twee vleugels, twee pooten, m et
verdeelden stengelgroejenlangwerpige,leder- vederen gedekten ejeren leggende,die door
achtige,stompe bladeren,terwjldekleine, hen worden uitgebroed. D00r deze eigenaarongesteelde bloemen, ten getale van 3- 5, digheden vormen de vogelseeneafzonderljke
aan de toppen en in de oksels der takken groep.Men kan nietzegpen,datzjdenovergezeten zjn.De manneljkebloemen hebben gang vol'men van de krulpende dieren t0tde

slechts één,de vrouweljketweevierslippige zoogdieren, alis het00k,datzj zich door
bloembekleedsels van eene geelgroene kleur.

Aan de binnenzjdevaniedereslip vindtmen
bj de eersten een ongesteelden helmknop,
die zjn stuifmeeldoor talrtjkeporiën ontlast.
De slippen der vrouweljkq bloemen rusten
op een éénhokkigen ejerstok,dat één eit
je
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bevat en in eene bolvormige witte bes overgaat, die een taaivocht bevat en door som-
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mige vogels zeer gezocht wordt. De verspreiding Van deze plant achjnt dan ook door de
vogels te geschieden, daar deze in hunne
uitwerpselen zaadkorrels op de boomtakken
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achterlaten. Het sap der bessen bevat eene
kleverige stof,viscine genaam d,en levertde
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De zelfstandigheid,waaruitdienesten bestaan,

is volgens sommigen eene soortvan sljm ,
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(Boerong Lawiet) is de

kostbare lndigchelekkernj,
bestaande uit de nestles van eene zwaluwsoort,salangane(Hirundoesculenta)geheeten.
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die door den krop van den vogelwordtafgescheiden, volgens arderen vischkuit of zeewier, in den krop geweekt en in geleiherschapen.Een nieuw nestis wit van kleuren
z0o groot a1s een eetlepel, maar het wordt

door verloop van tjd donkerder.Men vindt
zulke nesten aan de stranden van Bornéo en

Java, waar zj door de vogels tegen steile
klippen en onderoverhangenderotsen worden
vastgehecht. De beste soort wordt betaald
met 70 gulden het Nederlandscb pond, en

(
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)

vooxal de Chinézen zjn zeer gesteld op dit
Fig.1. Geraamte van den meeuw.
geregt.
V ogelperspectief noemtmen diewjze de ontwikkeling van hunne inwendige orgavan voorstelling van eene stad of van eene

nen,inzonderheid van de hersenen en van de

landstreek, waarbj men het oogpunt kiest longen, algmede door hun warm bloed,ver
bodregt boven ie plek,die men wilgfbeel- hoven & kruipenie iieren verhefen,terwjl
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zj tevens op een lageren trap staan dAn de gevouWen vlies,hetknipvlieg (membranum
zoogdieren.De vpgels hebben een eigenaardi- nictitan8) genaamd. Hun gehoorwerktuig is
gen ligchaamsvorm.Borsten buik vormenbj eenvoudig ingerigt,en hetuitwendig 00ront-

hen eene eivormige massa,welke inevenwigt
op twee beenen rust.De ronde kop,van een
m in of meer langen snavel vûorzien, rust
steeds op een langen hals, die ten minste
negen, maar 00k weleens meer dan twintig
wervels telt en eene groote vrjheid van be-

breekt. ln den verlengden snavel bevinden
zich deneusgaten,en descheidswandtusschen
deze i:di
kwjlszeer!ebrekkig.Tanden ontbreken in den regelbp de vogels;hun zaon;
is gewapend vaet hnornachtige Bcheeden,die
de scherpe randen der kaakbeenderen bedek-

we
qing veroorlooft.Daarentegen isdestaart ken.Die hoornachtige scheeden zjn ge#ioonkleln,althans wathetgeraamte en despieren

1jk zeerscherp en zelden kamvormiggetand.
betret'
t,wantwatmen bj devogelsdenstaart Bj de roofvogelsen kurnbjtersisde hoornnoemt, bestaat uit de staartvederen. D00r achtige zelfstandigheid hethardst,terwjlzj
dezen slangvormigen hals en kleinen staart bj eendvogels enz., die hoofdzakeljk van
weekdieren leven, in eene zeer zachte huid

overgaat, welke talrjke zentlwen bevaten
een ;jn tast-orgaan vormt.Dikwjlsdekken

deze hoornen scheeden nietden geheelen sna'
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Fig.2.Kop van den graauwen gier.

onderscheiden de vogels zich nietweinig van
de kruipende dieren. Daarbj komen n0g de
langebeenen,terwjlde kruipendedieren hun

ligchaam digtbj den grûnd voortslepen.

Het geraamte der vogels onderscheidt zich
van dat van alle andere gewervelde dieren
door de eigenaardigheid,welke den vogelin

Fig.4.Kop van den valk.

l-n aan deachterzjdevervangen
vel, ti3ar zi
door eene washui
d (ceroma,;g.2).Omdat
de gesteldheid van den snavelinhetnaauwste
verband staatmetde voeding van den vogel,
hebben de dierkundigen op dat ligchaamsdeel

bjzonder de aandachtgevestigd.Deeenvoustaat stelt om te vliegen.Zjne groote been- digste vorm daarvan is die van een kegel
deren nameljk zjn hol,staan metdelucht- (;g.3)ofvaneenepyramidemetminofmeer
zakken van hctligchaam in verband en kun- scherpe kanten.Van den langen optlevaarsnen uitde longen ot'de luchtwegen metlucht bek,t0taan den korten,kegelvormigensnavel
gevuld worden. In ;g. 1 ziet m en hetge- van den kernbjter en den dunnen snavelvan
raamte van eene zeemeeuw ,nameljk bj @ de kolibrivindtmen allerleisoorten van kedehalswervels,bjb desleutelbeenderen,bj gelvormige snavels.D00r eene sterkere kromc het borstbeen, bj d de vingers,bj ehet ming,eene haakvormigepuntaandebovenste
opperdjbeen,bj fhetonderdjbeenjbj 9de helft van den snavel en de scherpheid der
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Fig.3.Kop van den Grooten gpecht.

teenen,bj h hetonderbeen,bj ihetstaartbeen,bj kden opperarm en bl
'
lIhetschouderblad. De schedelbeenderen der vogelsver-

Fig.5.Klimvoet van den draaihals.

groejenreedsvroegt0teenehersenkas,waarbj zjdelingschedeelengaatdekegelsnavelallengg
geen spoorvan naden overbljft.In hetalge- overin den roofvogelsnavel(;g.4),dienmen
meen is de vogelschedelrond en dehersenkas het sterkst ontwikkeld ziet bj valken en
betrekkeljk grooter dan bj de kruipende uilen.Somtjdsvindtmen aandezeroofvogeldieren. De oogholten,aan weerszjden van snavelseen zjdelinga uitspringenden scherpen
het hoofd gelegen,zjn doorgaanszeergroot hoek, dien men metden naam van tand been nietaltjdgeheelgesloten,endeoogappels stempelt.Voortswordendezjdelingschedeelen

Foorzien van een eigenaardig wMjersgewjs weleena breeder en hierdopr ontstaatde sna-
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ve1 van ganzen en zwanen. Dikwjls onk stel vormt V00r de gpieren, welke u n den
dient de Bnavel t0tsteun bj hetklauteren, vogel de noodige kmcht bezorgen om te vlie-

z
ooals bj de PpegMjen.Hetbovenste deel gen. Het borstbeen is doorgaans eene breede
van den snavel1s dan sterkgekromdentevens plut,die zich tusschen de ribben bevindten

zich z0b ver naar achteren vitstrekt,dat de

zeer poreus.
'

ingewanden van den buik er grootendeels op

'
.

./e/'.ê#',
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rusten. Alleen bj de loopvogels, die niet

z

yë

kunnen vliegen, is deze plaatschildvormig
engeljkmatlg gewelfd.Bjallenverigendraagt
zj op de middelljn een kam ,waaraan de
vleugelspierenMnbeidezjdenzjnvastgehecht.
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Fig.6.Drleteenige loopvoet van den Amerikaan.
schen struisvogel.
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Fig.8.svaadvoetvan den kraanvogel.
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Diekam isbetrekkeljk klein bj de kolibri's
enbjonzehuiszwaluwenenduivenhetgterkst
ontwikkeld.DeborstbeenplM tisbj debeste
vliegersgeheelgaafen digt,maarbj andele
vogels,bjv.bjdehoenders,sterkuitgesneden
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Fjg.7.Tweeteenige loopvoetvan den Afrikaan-

Fig.9. Voetvan den leeuwrik,

en o0k we1eensmetgaten voorzien.Devpetwortelwordtbj devogelsgevormddoore
'én
enkelrolrond been,loopbeen(tarsus)genaamd;
ditdeelvooral bepaalt de lengte der beenen.
De vgetbestaat uittwee,drie ofvierteenen,

bj wierrangschikking men eene grootever.
gcheidenheid opmerkt. Elke teen bestaatuit

eenige leden.Dikwjls bevindtzich de duim
metde overige teenen niet in hetzelfde vl
ak;
somtjds raakt hj den grond nietofslechts
even aan en somtjds rusthj in zjn geheel
op den bcdem.Gewoonljk isdeze duim naar
achterengekeerd,maarbjsommigevogels,bjv.
bj degierzwaluw ,tegeljkmetdeoverigeteenen n= rvoren.Men onderscheidtklimvoeten
(:g.5),bj welke 2 teenen naarvoren en Q
naar achteren zjn gekeerdj zooals bj de
spechten enpapegaajen,terwjleenigevogels,

zooals de koekoek , een achterteen willekeurig naar achteren en naar voren kunnen
Ynoral 00k is het borstbeen merkwaardig, wenden.Sommige vogelshebben geeneachterdat met den schnuiergordeleen slrken toe- teenen (;g.6)enéén,nameljkdeAfrikaansche
schen struisvogel.
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s
trnigvogel (;g.7),heeft geeneachterteenen de vorming van vederen,die hd geheele ligen Blechtstwee voorteenen,enmenheeftzulke chaam bedekken.
Bj eene volkomene veder

voeten met den naam va'
n loopvoeten beatem- onderscheidt men den spoel, die van onder
peld.Bj allet0tnut0evermeldesoodenzjn h01en hard is,deBcbaGhtendenbaard.VcûrtB
de teenen volkomen vrj ofslechts aan de zjn de vederen verdeeld ixl dekvederen,
basi:dooreen vliesvereenigd.Daarintusschen donsvederen en baardbaren. EerBtgenoemden
het aantalvogels met drie naar voren gerigte liggena1sdakpannenop elkanderenzjnglad.

De donsvederen zjn onder dedekvederen gelegen en wolligj en baardharen noemt men

de op haren geljkende vederen rondom de

b
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oogen en den snavelwortel van sommige v0-

,

Fig.10.Voetvan den ijsvogel.
teenen zeer groot is,heeft men 00k hier wedernieuweverdeelingengemaakt.W u dvoeten

(;g.8) noemt men zoodanige,wierscheenbeen slechtsgedeelteljk metvederenbekleed
is; de meeste steltloopers, zooalsreigers en

oojevaarsbehooren t0tdezegroep.Gangbeenen daarentegenzjnzulke,waarbjhetscheen-

#

Fig.12.Zwemvoet van den duiker.

ls.Deîgrootevederen dervleugels,gewoon
been geheel met vederen bedekt is,en men lje
k in twee rjen geplaatst,noemtmen s1agnoemt ze geBpleten voeten (;g.9),wanneer pennen, en de stuurpennen. 10 t0t 24 in
de teenen geheelgescheiden zjn,zitvoeten, getal besturen de vlugten vormen den staart,
wanneer zj aan debasisdonreen vlie:zjn die verschillend van gedaante(gevorkt,zamenverbonden,wandelvoeten,wanneerdemidden- gedrukt,wigvormig,rond,afgeknotenz.)kan
zjn.De vogels verwisselen althan: éénmaal
/8J*aar8 V&n vederen! en zaen geeft hieraan
den naam vanrujen;lnkoudelandengegchiedt

zulks tweemaalin hetJaar,de#ijldevogels
er een zosaerkleed en een Avinterkleed dragen.
De vederdos verandertveelalvan kleur naar

J

Fig.11.Voetvan hetwaterhoen.

+

enbuitenteenaan debasiszjnzamengegroeid,
en tredvoeten (:g.10),wanneer deze zamengroejing zich verderuitstrektdan hetmiddep
4er teenen, zooals bj den jsvogel.Bj de
watervogels zjn de teenen dooreen zwemFig.1.3.Roeivoetvan den pelikaan.
vlies verbonden; men onderscheidt hier 10bvoeten (;g.11),wanneer de teenen slechts gelanj van den ouderdom ,dochdemannetles
doorbreede,zjdelingsingesnedenehuidlobben zjn ln den regelprachtigerversierd dan de
zjn fmzoomd,zooals bj dewaterhoenders, wtlfles.
zwemvoeten (;g.12),wanneerenkeldedrie De tong der vogels is slechts zelden zacht
naarvoren gerigteteenen dooreen zwemvlies en vleezigjzooalsbj depapegaajen.Gewoonvereenigd zjn,terwjl de achterteen vrj is 1gk is zj meteene dikkehoornlaag bedekt
ofontbreekt,en roeivoeten (;g.13),wanneer en met wratten, haken en borstels bezetj
0ak de duim naar voren gekeerd en met de w elke bj het bemagtigen der prooi goede
everige teenen door e0n gemeenschappeljk diensten bewjzen.De spjsverteringstoeBteli:
zwemvlies verbonden is.
bj alle vogels nagenoeg geljk.Men zietin
De huid der vogelB onderscheidt zich
XIV.

:g.14 in a den slokdarm ,in bdekliermaag,
20

t06
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in c de spiermaag,in d den twaalfvingerigen

stofen,zooals:vederen,hooi,wo1enz.wordt

darm,in e den blinden darm ,in fden dik- bekleed.Bj de meeste zangvogels zjn de
ken'darm ,in .q de cloaca,in A den dunnen nesten van boven open,maar zo0 geplaatst,
darm , in ï de lever en in k den krop.Tal- dat zj beveiligd zjn tegen den regen.S0mrjke speekselklieren voorzien den mond van mige vogels,zooals:de kraajen en eksters,
vocht, hetwelk met de spjs doorden sl0k- bedekken het nest meteen gewelfen zweven
darm afdaalt naarden krop,waar hetvoedsel erbinnen dooreeneopening aan dezuidzjde.
voorloopig geweekt en verwerkt wordt,om
daarna de klierm aag en vervolgens de spiermaag te bereiken, welke laatste verbazend
sterk gespierde wanden heeft. Voorts is de

Hoogst merkwaardig is het, dat de Oost-

Indische snjdervogelbladerenmetdradenaan
elkandernaait,om daarinzjn nestjeteplaatsen,terwjlderepublikein(Ploceus)metvele
luchtpjp en hetstrottenhoofd dervogelsz00- anderen vanzjnesoorteengemeenschappeljk
nest bouwt met verschillende vertrekken en

uitgangen. De ejeren der vogels zjn zeer
verschlllend van grootte en kleur.Hetmannetje en wjf
le zltten daarop bj afwisseling
te broeden, dat is,zj zoeken bj deejeren

&

eene warm te te onderhouden,die slechtsweinig van bloedwarm verschilt.Sommige vogels
leggen slechtséén ei,anderemeerdantwintig.

k

Hetuitbroeden vanejeren kan 00k op kunstmatigewjzegeschieden.
Vogels,die hetgeheeleJaarindegewesten
bljven,waarzj zjn uitgebroed,noemtmen
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standvogels. De meeste vogels der koude en
gematigde luchtstreek trekken in den herfst
naar warmere landen en dragen den naam

van trekvogels,terwjlvogels,diezonderhun
land te verlaten zich naar elders begeven om
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voedseltezoeken,strjk-ofzwerfvogelsheeten.De meestevogelsgaanmetzonsondergang

terrustom bj hetaanbrekenvan denmorgen
te ontwaken,doch er zjn o0k nachtvogels,
zooals:deuilenen geitenmelkers.Zjndejongen der vogels bj het uitkomen uithetei
hulpeloos, zoodat zj doordeoudersmoeten
gevoed en verpleegd worden,dan noemtmen

hen nestbljvers,- en als zj terstond het
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Fig.14. Verteringgtoestelvan hethuishoen.

danig ingerigt, dat zj eigenaardigegeluiden
kunnen voortbrengen.

De vogelsparen gewoonljk in delenteof
in den zomer en leven meestalpaarsgewjs,
en doorgaans houden het mannetje en het
wjflebeide zich bezig methetbouwen van
hetnest.Bj sommigesoortenprjkthetmannetle in dientjd in feestgewaad.Iederevogelsoort bouwt een eigenaardig nest.Ditis het
eenvoudigst bj de water-en moerasvogels,
en ook de roofvogels maken niet veel werk
van hunne nesten.Deze zjnhetkunstigstbj
de zangvogels, die in het digte struikgewas
ofin holle boomen een geschiktplaatsle zoe-

nest kunnen verlaten en in hun onderhoud
voorzien, dan geeft men hun den naam van
nestvlugters.
M en kent 7- t0t8000 soorten van vogels,
onder welke zich slechts weinig vöörwereld-

ljke soorten bevinden.V00r hunne geographische verspreiding geldt dealgem eene w et,
dat hetaantalgeslaehten en soorten vermin-

dertnaar de zjde derpolen,- datde zeeën
rondom de polen methare kusten in het gemeenschappeljk bezitzjn van onderscheidene

soorten, en datm en te m eer verscheidenheid
van vorm en opm erkt naar mate men digter
nadert t0t den Evenaar.Al is 00k geene v0gelsoort bekend,die overalgevonden wordt,

toch zjn sommiresoorten overgroote oppervlakten verspreld, terwjl eenige geslachten
in alle werelddeelen te vinden zjn. In de

koude landen heeftmen vooral watervogels,
en tusschen de keerkringen hebben de land-

vogels, bepaaldeljk de graan- en insecteneters, de overhand, terwjl men roofvogels
overal aantreft, doch de aas-eters nagenoeg
uitsluitend in de warme streken. Voor eene

vöörwereldljke geschiedenis der vogels zjn

slechts w einig bouwstoFen voorhanden.M en

kent den Archaeopteryx uitdeJuravorminq,

alsmede eenige soorten uit de Noord-Am erlken en hier een nestvervaardigen van zaâm- kaansche krjtvorming,wier kaken van talgevlxhten fxkkenj dat met allerlei zachte rjke tanden voorzien zjn en alzoo op die

VO'GIZL8.

30t

der kruiyende dieren geljken.Bj de oudste dekvederen die de slagpennen bedekken,vevogels vlndt men veelmeer verscheidenheid derbedekking op de scheenen en hetbovenste
dan bj delatere.Men verdeeltde eerstenin gedeelte van hetloopbeen,nagenoeg geene of
drie orden, nameljk:Saurureaemeteen ha- in het geheelgeene schilden op hetloopbeen,
gedisstaart(Archaeoqteryx),- Ichthyornithes zwakke voeten,den binnenteen naarachteren
(Ornitichnites) met ln tandkassen geplaatste of naar voren of a1s draaiteen willekeurig
tanden,dubbelholle wervels,wigvormigborst- naar éénevan deze zjdengerigt.

been en goed ontwikkelde vleugels(Ichthj- 5.orde: Mnsekaeldige ro#:I# (Passerinae
ornis, Apatornis), - en Odontalcae metln Xifz#cA) met verschillend gevormden snavel
s
leuven geylaatstetanden,gewonevogelwer- zonder washuid,kortevleugeldekvederen,de
vels,een nletwigvormig borstbeenengebrek- scheenen t0taan de hielmetvederenbekleed,
kig ontwikkelde vleugels(Hesperornis,Bap- deloopbeenenmetplaatlesbedekt,denbinnentornis).Hetkrjtheeftvoor'toverigezwem- teen,die sterker en langer is dan de tweede
en moerasvogels geleverd. In het tertiaire

teen,naar achteren gekeerd,de beidebuiten-

tjdperk komen overbljfselen van vogels in teenen over het eerste 1id verbonden,en de
grootere hoeveelheid voor,maarzj zjn niet luchtpjp voorzien van een zingtoestel.
voldoende voor eene m eer naauw keurige be6. Orde: Roofvogels (Raptatores) met min
paling.Daarentegen vindtmen inhetdiluvium

of meer gekromden snavel, een haakvormi-

talrtjketypen van thans levende nestbljvers, gen,langeren bovensnavel,eenew ashuid,t0t
alsm edereusachtigevogelgedaanten,vanwelke

aan de hielbevederde scheenen,somsgedeel-

sommige in hettegenwoordigtjdperk uitge- teljk bevederde loopbeenenjmaardoorgaans
storven zjn.
met plaatles ofschilden bedekt,naarachteren
De rangschikking der vogels heeft groote gekeerden binnenteen en sterke, gekromde
bezwaren. D nnaeus verdeelde hen in zes 0r- klaauwen.

den, nameljk die der Roofvogels,Raven,
Zwemvogels, Loopvogels, Hoenderachtige

7.Orde:Dulven (GyrantesBonap.jmeteen

regten,zamengedruktensnavel,ophetgewelfde
vogels en Muschachtige vogels.Na dien tjd bovengedeelte met eene hoornachtige scheede
zjn daarin velerlei veranderingen gebragt. bedekt, geene uitpuilende snavelranden, de
Hkœley verminderde dataantalt0t drie,het- basis met een zacht vlies bekleed, waarin
welk echter thans door de voornaamste orni- onder eene klep de neusgaten zjn geplaatst,
lhologen isuitgebreid t0t 15,te weten:
de scheenen en wel eens het bovengedeelte
1.Orde: Pape-qaanen (PsittaciSundev.jmet der loopbeenen (zelden duB geheelen al)beveeen sterk gekrom den bovensnavel,die m eer derd,de loopers aan de vöörzjde metkorte
kortis dan hoog,aan debasismeteenewas- dwarsplaatjes bedekt en aan de achterzjde
huid voorzien,bj eene dwarsche insnjding netvormig geteekend ofnaakt,meteen kleibeweegbaar m et den schedelverbonden,met neren, naar achteren gewenden binnenteen

een afkeknotten ondersnavel,eene dikkeen en verbondene ofvrjetwee buitenteenen.
8. Orde: Seheervogeln (Rasores 111.) met
scheenen,met netvormig vereenigdeplaatjes een snavel,diezelden lanyeri:dandehalve
vleezige tong, t0t aan de hiel bevederde

bedekte loopbeenen,aan de basisverbondene
middenteenen en naar achteren gekeerden
binnen-en buitenteen.

k0p, met een koepelvormlgen nagel aan de
punt, uitpuilende randen, eene basis met
harde neuskleppen en eene kleine, zachte
2.orde: Koekoekvoyels (Coccygomorphae washuid, korte, gewelfde vleugela, meestal
H%œl.4 met een langen snavel, somtjds be- gebeelgevederdescheenen,loopbeenen,dievan
weegbaar met den schedel verbonden,eene voren met korte halve ringen,van aehterea
kleine platte tong,lange vleugeldekvederen, metzeshoekige plaatjeBen somtjdsmetvedede scheenen meestaltot aan de hielm et ve- ren bedekt zjn,een kleinen,hoogerdan de
deren bekleed, met netvormig vereenigde voorsten geplaatsten achterteen,d1e o0k w el

plaatles bedekteloopbeenen,metaan de basis ontbreekt,en platte,stompenaqels.
verbondene of vrje middenteenen, den bui- 9.Orde:Kortvleugeligen(BrevlpennesDwm.
j
tensten of binnensten teen willekeurig naar met een meestal platten snavel, een uitstevoren of naar achteren of steeds naar ééne kenden bovensnavel met eene zjdelingsche
zjde gewend, of den tweeden teen met den groef,waarin zich,ver naar voren,de neusgaten bevinden,een langen hals,gebrekkige
buitenteen naarachteren qekeerd.
3.Orde: Speelden (Pic1 Sundev.j met een vleugels, weeke slagvederen,welke t0t vlieregten,kegelvorm ig verlengden snavelzonder gen ongeschiktzjn,aanhetboveneindedikke,
washuid,eene dunne,t0tuitsteken geschikte bevederde scheenen,verlengdeloopbeenen,van
tong, korte vleugeldekvederen, t0t de hiel voren met halve ringen en van achteren met

bekleede scheenen,van voren meteene rj kleine schilden bedekt,betrekkeljk kleine

van dwarscheschildenbedekteloopbeenen,aan teenen ten getale van 4, 3 of 2 en breede,
de basis verbondene middenteenen,een klei- platte nagels.
nen, naar achteren gekeerden binnenteen en
10.orde:Steltloopers(Grallae Bonap.jmet
een naar achteren gew enden buitenteen.
een slanken snavel!duideljk van den k0p te
4.Orde: Zeilers (Macrochires XïfzdcA) met onderscheiden of dlk en korterdan de kopj
platten snavel, die dubbel z0o breed is a1s M n de basis van eene weeke.huid en aan
lang,met eene wjde spleetofeene buisvor- de punt met hoorn bekleed,gewoonljk met
mige verlengingj een vôôr-arm en hand,die langen hals,goed ontwikkelde vleugels,lange
veel langer zjn dan de boven-arm,vleugel- Kheenen,waarvan hetonderBte gedeeltednor20:p
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gaans onbevederd is,verlengdeloopbeenenmet westen donr het dal van de Lahn en door
dwarsschilden of plaatjes of 00k netvormig de W etterau gegcheiden van hetLeigteengegeteekend, met een kleinen achterteen en bergte van de Rjn envanhetTaunusgebergte.
verbondene, met lobben voorziene of vrje Het heeft eene middelljn van nmstreeks
vpörteenen.
45--50 Ned.mjl en vormt in zjn geheel
11. Orde:Oqe
naars(CieoniaeBonap.qmet eene plat gewelfde hoogte, die zich tothet
een snavel, die aan de basis z00 hoog en oberwald verheft. Dit laatste is eene onbebreed is als de kop,maar tevens lauger dan woonde, uaet loofboomen, vochtige gras- en
deze, hoornachtig aan de basis,zonder was- veenlanden bedekte hoogvlakte.T0t de aanhuid,in de oogenstreek ofwel over den ge- zienljkste toppen behooren er:de Taufstein
heelen k0p naakt nf meteigenaardige vede- (772 Ned.el hoog),de Si
eben Ahorn (746
ren bedekt, m et verlengden hals en beenen, Ned. el h00g) en de Herchenhaimer Höhe
matig lange vleugels, verlengde, aan het (732 Ned.el hoog).In het Oberwal
d ofin
onderste gedeelte onbevederdescheenen,even- zjne nabjheid ontspringen talrjke beken,
als deverlengde loopbeenen van voren en van zooals: de Nidda, de W etter, de Ohm , de
achteren netvormig geteekend of van voren Schwalm , de Altefell en de Li
ider.Het gemetdwarscheplaatjesvoorzien,meteen den heele gebergte bestaat dan 0ok uit een stelgrond rakenden, langen achterteen en vöör- sel van straalvormig uit het midden voortteenen meteen breed bindvlies.
loopenderuggen,van welkezicheengrootaan12.Orde: TandsnanelL
gen (Lamellirostres tal galelvormig verdeelt.Deze metbosch of

Cvr.) met een snavelz00 lang alsde k0p, gras begroeide ruggen draqen hier en daar

bekleed met een week vlies en alleen aan basaltkoepelsj en gezamenlgk bestaan zj uit
de punt hard,terwjlde randen metdwars allerlei verscheidenheden van basalt, tuf en

uitstekende hoornplaatles zjn voorzien,eene
vliezige tong, meestal aan den zoom dw ars
getand,metmiddelmatig langevleuqels.voorzien vantalrjkeslagpennen,metmlddelmatig

poljstschiefer; Blechts op enkele plaatsen
vindt men trachiet8oorten,maarveeltrachietdoloriet.Voortsheeftmen erjzerertsen aan
zjn randbruinkolen,musschelkalk enbonten

lange scheënen, tot aan het naakte hielge- zands
teen, zechsteen roodliggend en steenwrichtgevederd,meestalkorteloopbeenen,met kolen. Het klimaat l?s er guur en koud en
vöörteenen, die door zwemvliezen verbonden des winters valt er veelsneeuw.De grond,
zjn,eneennaarachterengekeerdenbinnenteen. uit verweerd basalt bestaande, is er vrucht13. Orde: Roeiroeti-qen (Steganopodes 1lt.
) baar,zoodat men er veelloofhoutjinzonderm et verschillend gevormden snavel,meteen heid beukenhout,aantreftjen in de lagergebovensnavel, die gegroefd is aan den rand, legene dalen heeft men uitmuntende bouw-

waarin de kleine neusgaten geplaatst zjn, en weilanden,terwjlin de hoogere streken

met lange,spitse vleugels,t0taan hethielge- eene armoedige bevolking zich metdeveeteelt
wrichtbevederdescheenen,metkorrelsbedekte bezi
g houdt.HetVogelgebergte ligthoofdzaloopbeenen en met een naar binnen gekeer- keljk indeHessischeprovincleOpper-Hessen,
den binnenteen, terwjl de overige teenen en alleen zjne uitloopers bereiken de Pruis**
door volkomene zwemvliezen verbonden Zpn.
sische provincie Hessen-Nassau.
14. Orde: Lannvleugeli
gen (Longipennes V ogelsang (Hermann),een verdiensteljk

Clr.
) met een zjdellngs zamengedrukten sna- geoloog, geboren te Minden in 1838jwjdde

ve1 en een hoornachtigen haak,spleetvormige zich eerst te Siegen en Saarbriicken aan de
of t0t buizen verlengde neusgaten, langej kennisvan den wjnbouw ,BtudeerdeteBonn,

sgitsevleugels,korteslagpennen,t0taan het reisde voorts in het zuiden nan Frankrjk,
hlelgewricht bevederde scheenen,vrj hooge in Italië en op Corsica,vestigde zich in 1864
loopbeenen,m etkorrelsofschildenbedekt,door
een zw em vliea verbondene vöörteenen en een
kleinen,naar achteren geM'anden binnenteen,
die 00k wel ontbreekt.
15. Orde: Dui
kern (llrinatoreg C%v.) m et
e0n zanaengedrukten, barden,spitaen snavel,
korte vleugels, die slepend,sikkelvormig en
wel eens in plaats Van met vederen m et
kleine schubben bedektzjn ver naar achte-

als privaatdocent te Bonn en werd in 1865
profeasor aan de polytechnische school te

Delft,waarhj den 6denJunj 1874 overleed.
Hj heeftniet weinig bjgedragen t0tde bevordering der mineralogische en geologische
microscopie. Hj leverde daarover opstellen
ill de pArchives Neerl
andaises'' en schreef
voorts: pueber die mikroskopische Structur
der Schlaeken und Beziehungen zur Genesis

ren geplaatste beenen,t0tdigtbj hethielge- derkrystallinischen Gesteine(1854)'',- sDie
wricht in de ligchaamshuid beslotene schee- Vulkane der Eifel, in ihrer Bildungsweise
nen,korte,krachtigeloogbeenen,metkorrels erklërt(1864)''?- pphilosophieundGeologie
ofgedeelteljk metplaatlesbedekt,metdoor undmikroskoplscheGesteinsstudien (1867),,,-

zwemvliezen verbondene vöörteenen en e0n
Ueber die naturlichen Ultramarinverbindunnaar achteren gekeerden binnenteen,die we1 gen (1873)/
',- en pDiekrystalliten (1874)''.
eens ontbreekt.
Vogelspin ,zie Mygale.
V ogelgebergte is de naam van een baV ogelvangst en roqelbescherming. Het
saltgevaarte van M idden-Duitschland, door vangenvanvogelsgegchi
eàtopvelerleiwjze.

het Kinzig*l van den Spegsart gescheiden Patrjzen, korhoenders, snippen en velerlei
en door den Landriieken met het Rhönge- watervogels,inzonderheid ganzen en eenden,
bergte verbonden.Het grenst in hetnoorden worden met schietgeweer vervolgd! m> r
Mn de Hegsigche bergstreek en i: in het lutgkenoemden vooral in eendenkoojen (zie
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A ndenkoolj bemagtigd. Voorts bezigt men Ned. elhoog) de Rheinknpf (1319 Ned.el
ljmroeden,wachteliuitle:,paardeharen Btrik- hopg),de Hnkeneck (1366 Ned.elh00g),de
ken (vooralvoorljsters),vinkennetten,Btrik- Sanet (1296 Ned.el h00g),de C01deBonen slagnetten, den tieras, een vierkant net homme(1086Ne
Zd.elhxg)endeDonon(1010
t0t het vangen van ljsters, veldhoenders Ned.elhopg. eer vergchlllend i: de helling
enz. en allerlei soort van knippen. In- aan de beide zjden;terwjlzjaan denwesttusschen hebben de zangvogels niet alleen kant langzaam afdaaltt0t de hoogvlakte van
eene hooge Waarde Wegens hun aangenaam Lotharingen,is zj aan den oagtkant op vele
geluid! maar ook wegens de verbazende raenigte lnsecten en insectenlarven, die zj verdelgen.Toch worden zj bj duizendengevangen en door den zaensch genuttigd.Ilaaren** de toenemende bevolking
boven worden bP

plaatsen zeer steil.De dalen onderscheiden er
zich door bevalligheid of dnor eene grootsche
natuur;zj zjn bewoond dooreene aanzien-

g3an.

ben er de overhand, en hier en daar vindt

ljke en njvere bevolking,en men heefter
fraaje weilanden en talrjke fabrieken. Te
de voormalige bosBchen,de rustige vorbljf- voren werd er zilver,koper en l00d gewonplaatsen dervogels,m eeren m eeruitgeroeid, nenyen men vindter00k jzerertB.Dewatezoodat zich M nvankeljk vereenigingen heb- ren, die van hetgebergte afdalen,stroomen
ben gevormd tot beschermi
ng van nuttiqe meestal naar de MoeBel en naar de Zee en
vogels,terwjlin onderscheidene Staten (ln behooren alzoo t0t het stroomqebied van de
Nederland bj eene wet van 1880)van regé- Rjn.Onderscheidene wegen lelden over dit
r
inqswege maatreçelen zjn genomen,om de gedeelte van het gebergte, maar t0t nu t0e
drelgende uitroejlng diervogelen tegen te n0g geen enkele spoorweg.Naaldboomen heb-

Vogelvr: (exlex)noemdemendenzooda- men kleine maren en moerasBen.

nige, die wegens eene zware misdaad van

Hetnoordeljk gedeeltebestaatbjnageheel
allewetteljke beschermingvervallenwaBver- uit bonten zandsteen,waar hier en d% rgra-

klaard,zoodat ieder hem ongestraft kon d00- niet, gneis, porher enz. doorheen dringen.

den.00k lag in de vogelvrjverklaring wel Het is veel lager dan hetzuideljk gedeelte

eens de oproeping,om den schuldige dood of en neemteen aanvang bj de bronnen vande
levend te grjpen en uitteleveren.DatwaB Saar, niet vervan den bergpas van Zabern.
de beteekenisdervogelvrjverklaring,doorde Hier bevinden zich de hoogstetoppen,en ten
Verbondene Mogendheden uitgesproken over noorden van dien bergpas heeftmen geen t0p
Napoteon J, toen deze van Elba terugkeerde. met aanzienljker hoogte dan 600 Ned.e1.
Vogelw eide,zie W alther e0s der Fo#:l- Daardehoogste punten nabj den oosteljken
wdde.
rand gelegen zjn,die doorbeken gterk iB
V ogesen of les Fo##ed is de naam van ingesneden,z0o drugt het landschap hier al
een gebergte,hetwelk t0thet bergstelsel van de kenmerken eenerbergstreek.over dit gedeBoven-Rjn behoort.Hetverheftziehinde deelteloopentweespoorwegen,éénvanStraatsrigting van het zuid-zuidwesten naar het burg naar Parjs en één van Hagenau naar
noord-noordoosten aan de westzjdederlaag- Saargemûnd,- eerBtgenoemdedogr denbergvlakte van de Boven-Rjn en we1met het pas van Zabern, waarlangs men 00k het

hoogere, zuideljke gedeelte op de grenzen
van Duitschland (Elzas)en Frankrjk enmet
het lagere noordeljke gedeelte geheel op
D uitsch grondgebied. Eerstgenoem d gedeelte
geljkt op het aan de andere zjde dier laagvlakte gelegen Schw arzwald,keert evenzeer
zjn steilsten kantnaardezjdederrivieren

Rjn-Marne-kanaalgedolvenheeft.Hetoosteljk

eene breedte van ruim 50 Ned.mjl.Hetnoordeljk gedeelte,128 Ned.mjllangen bjZabern22 Ned.mjlbreed,bestaathoofdzakeljk
uitbonten zandsteen en draagtin Rjn.Bejeren den naam van Haardtgebergte(ziealdaar);
het neemt een einde bj Diirkheim en Kaiserslautern.In hetzuideljk gedeelte neemt
dq bergkom een aanvang met den Ballon
d'Algace (1Q44 Ned.elhoog)en schrjdtlang:

teljk gedeelteverminderdmeteeneuitgebreid-

gedeelte vertoont zich verdernoordwaartBal'
B
eene bevallige heuvelstreek met welvarende

dorpen en njvere steden. Ook heeftmen er
mineralebronnen(NiederbronnenPlombie
'res),
en de bevolking van ditgebergte behoortge-

deelteljk totden Romaanschen en gedeelteljk

bestu tuitgraniet,gneis,D evonischgesteente, totden Germaanschen Btam.
roodliggend, bonten zandsteen, porier enz.
HetFransaeAyefe-elf Vogesen (V0sges)
en Btrekt zich uit van het Trou de Belfort is gevormd uit gedeelten van de voormalige
(360 Ned.el boven den zeespiegel),die de hertogdommen Lotharingen en Var,van het
Vogesen van het Juragebergte scheidt en bisdom Toul, van de aloude landschappen
waardoorhetRjn-Rhhnekanaaleneen spoor- Elzas, Champagne en Franche-comté, alsweg loopen, tot aan den Donon bj de bron- mede van het prinsdom Salm ,m> r volgens
nen der Saar over eene lengte van 100 en hetVredestractaat van 1871 in hetnoordwes-

heid van 20340 Ned.bunder.Hetgrenstin het

oosten aan hetDuitscheRjkslandElzaB,in

hetnoorden aan de departementenMeurthe-etM oselle en M euse,in het westen aan Haute
Afarne en in hetztliden aan Haute Saône,en

teltop 106,59 D qeogremjlruim 407000in-

woners. Het land lsgrootendeels bergachtigj

in het oosteljk gedeelte met het boachrjke
Vogesengebergte en verder metzjneuitloopers (M0nts Faucilles) bedekt en door de
(1249 Ned.el hoog) en de Drumont(12Q6 Moesel,de Maas en deSaônemethare zjNed.elhoog),voortsdeGrandVentron(1Q09 rivieren besproei4. Van de meren vermelden
de Duitsch-Fransche grenzen voort t0t aan
den Donon. Dââr verhefen zich de Gresson
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wj datvan Glrardmer,en demineralebron- Ierland en gchreef er zjn ,Account ofthe
nen vanPlombièreszjnvermaard.Hetklimaat management ofthepoor in Hamburg betweçn
is er in den winter zeer koud,in den zomer the years 1788- 1794 (laatste druk,1817)''.
droog en warm en in het vöör- en nAlaar Na zjn terugkeer zette hj zjne vroegere
veranderljk.In 1876hadmen er175000Ned. bemoejingen voprt en w erd in 1801 door
bunder bouwland, 5260 Ned.bundex'wjn- keizer Frann 11 naar W eenen geroepen,om
gaarden, Q00000 Ned. bunder bosch en veel aldaar eene armen-inrigtingtedoenverrjzen,
weiland.Debelangrjkstevoortbrengselen zjn waarna de Keizezhem in den stand dervrjer: tarw e, haver,rogge,gerst,veelaardap- heeren opnam. Ook te Berljn bragthj eene
pelen,peulvruchten,vlas,hennep,koolzaad, dergeljke inrigting t0t stand.Voorts bevorwjn (147000 Ned.vat),ooft,hop en tabak, derde hj den landbouw door te Flottbeck
alsmede allerleisoorten van vee.Hetrjk der aan de Elbe eene landbouwschoolte stichten.
delfstolen leverterbruinkolen,turf,marmer,

porfer,serpentjn en graniet.Vooral bloeit
er de katoennjverheid, voorts de w01- en
zjdespinnerj,devervaardigingvan kant,van
metalen voorwerpen,van machines,spjkers,

In 1807 bezochthj,op lastvan deFransche
regéring, de armenhulzen en gevangenissen

te Parjsen in anderegrootesteden desrjks,

maar toen hj in zjne geboortestad terug-

keerde,vond hjerzjneelgenestichting door
ketens, klokken, papier, ylas, aardewerk, deFranschenverwoest.Hjoverleeddenzotsen
aardappelmeel, beetwortclsmker, bier, leder
enz. Hetontbreekternietaan m iddelen van

verkeer,enmenvindter5gemeenteljkec0llèges en 2bjzpnderescholen van middelbaar
onderwjs.Het departement isverdeeld in 5
arrondissementen,enheeftEpinalt0thoofdstad.
V oget (Albertus),een verdiensteljk got
l-

M ei 1839,en van zjnegeschriften vermelden
wj:rsammlunglandwirtschaftlicher Schriften

(1825)'',- rueber die Vortheile der griinen

Bedungung und desLupinen-undSpargelbaues

(zdedruk,1833)'',- rFlottbeckshoheCultur
(1839)'',- rueberdie Vortheile desiachen
Eineggens der Saat (1831)''
,- en rGesam-

geleerde,geboren te Bremen den l7denMaart meltes ausder Geschichte der hamburgerAr-

1695,studeerde teUtrecht,werddaaroypre- menanstalt(1838)''.
dikant te Heemstede, vervolgens te MlddelVogl (Johann Nepomuk),een dichterder

burg en aanvaardde hier in 1721 tevens het romantischeschoolen geboren te W eenen den
hoogleeraarsambt.De theologische faculteitte zden November 1802, heeft zich vooral beUtrecht verleende hem den rang van doctor kend gemaakt als lier-en balladendichter,en
in de godgeleerdheid en in 1727 zaghj zich overleed teW eenen den 16den November1866.
benoemd t0t hoogleeraar te Groningen, in Hjleverde:DBalladen,Romanzen!Sagenund

1735 te Utrecht,waar hj den 23sten April Legenden(1846)1',- pLyrischeBlâtter(18364
1771 overleed.Behalve rorationes''en pRede- 2de druk?1844)'',- pNovellen (1837)'',-voeringen''schreefhj: plnstitutionestheolo- KVolksmàrchen(1837)'',- pKlingeundBilder
giae Christianae (1739)''
1- pverklaring van aus Ungarn (1839; 3de druk, 1848)'', den lstenBriefvanJohannes(1774,2dlnl''enz. *Neueste Dichtungen (1844)'', - rsehattçp

V oggenhuber (Vilma),eene uitstekende (1844)M,- rDomsagen (184544dedruk,1853)'',

tooneelzangeres, geboren te Pesth in 1844,

-

ontving aanvankeljk onderwjs van den tenor-

-

zanger Stoll en toonde reeds vroeg groote

talenten voorde dramatischekunst.Nadatzj

in 1863 in den Hongaarschen nationalen
schouwburg als Romeo, Agathe, Valentine

enz.wasopgetreden,verbondzj erzich voor
twee Jaren, maar bepaalde zich weldra bj
de Duitsche opera,gafgastrollen te Berljn,
H annover enz., en behaalde in 1869 in de
opera van het H0f te W eenen z00 grooten
roem, dat haar zeervoordeelige aanbiedingen

werden gedaan,doch zj gafdevoorkeuraan
Berljn.Zj heefteenevoortreleljke,omvangen klankrjke stem en gehittertvooralin de
opera'svan Wagner.Dezekunstenaresistevens
Koninkljke kamerzangeres en sedert 1870
gehuwd metden bassist Krolop.

Aus der Teufe (1849;2dedruk,1856)''
,

p
utsche
oDe

Lieder (1849)'' - zsoldatenlieder (1849;3de druk.1856),;,- pso uadahiipon (1850)'',- TlBlumen (1852;2dedrukj
1857)'',- ppassioore,einSagencyclus(1854)9',
rNe
ue Gedichte (1856)'', - pAus dem
Kinderparadies (1861: 3de druk, 1865)'', Twardowski, der polnische Faust (1861)''
,
psche
nken- und Kellersagen (1858)9'
,en mAus dem alten Wien (2dedruk,1865)''.
Vogler (Georg Joseph,abbè),bekend0n-

-

der den naam van abt F/.çler,een verdien-

steljk componist,geboren te W irzburg den
15denJunj 1749,verkreeg doorde ondersteuning van keurlorstKarl 7'J,
eO#A zjnemuzikale vorming ln Italië, studeerde er tevens
in de godgeleerdheid en ontving erdepriester-

wjding,waarna hj protonotariusen kamer-

Voght (Kaspar, vrjheer von), een uit- dienaar van den Pauswerd,zag zich in 1775

stekend burger van Hamburg,aldaar geboren

den 17den November 1752,was aanvankeljk
werkzaam op het handelskantoor van zjn
vader,reisdein Engeland,Frankrjk,Spanle,
Zwitserland en Itallë,en aanvaardde in 1781
na het overljden van zjn vader dienshandelszaak. Hj riep verschillende instellingen
in hetleven ter ondersteuning vanbehoeftigen

benoemd t0tHofkapellaan en tweeden kapélmeester te M anheim 1laterte Miinchen,begaf
zich in 1783 op rels, was van 1786- 1799
kapélmeester te Stokholm ,leidde daarna een
zwervend leven, ontving in 1807 eene aanstelling t0t kapélmeester te Darmstadt, en
overleed aldaar den 6den Mei1814.Meer n0g

doorzjnetheoretische werken over detoonen ter verbetering van hetnnderwjs,reisde kunsten doorztine verbeteringen in hetmein 1793- 1795 in Engeland, Schotland en chanismua van hetorgel,dan doorzjnetal-

VOGLEN VOIGT.

rjke compositlënheefthj zich verdiensteljk
gemaakt. Weber en Meqerbeer behooren t0t
zjneleerlingen.
Vogt, (Karl),een uitstekend nattmrkundige,geboren den 5denJulj 1811teGieszen,
Btudeerde aldaar ih de geneeskunde, volgde
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attaché bj hetFransch gezantschap teCon-

stantinopel, welke betrekking hj t0t 1876

bekleedde.Van zjne geschrlften vermelden
wj: rlueséglisesde la Terre-sainte (1859)'9,
-

Le temple de Jérusalem (1864- 1865)'',

r
architecture c.
ivile etreligieuse du I au
olu'

in 1835 zjn vader naar Bern en hield VI siècle dans la SyrieCentrale (1865- 1867,
zich hierhoofdzakeljkbezigmetanatomische 2 dln'', - pMélanges d'archéologie orientale
en physiologische studiën. Sedert 1839 nam

(1869)'',- enrInscriptionssémitiques(1869-

hj te Neufchâtel deelaan de wetensehappe- 1871)''.
ljke werkzaamheden van Desor en Agasso
Voigt.Onderdezen naam vermelden wj:
en vooral aan het gletscher-onderzoek van

Johann X> J Wilhelm Voéytjeen verdien-

laatstgenoemde,terwtjlhjdeuitgavebezorgde steijk delfstofkundige, geboren den zosten
van het eerste en van een groot gedeelte van Februarj 1752 te Allstedt.Hj studeerdete

het tweede deelvan diens mllistoirenaturelle Jena in de regten,vervolgens te Freiburg in
des poissons d'eau douce''.Voortsschreefhj: de mineralogie,onderzochtvooraldevorming
rUntersuchungen iiber die Entwickelung der van basalt en vanvulcanischevoortbrengselen,

Geburtshelferkröte (1842)'',- rIm Gebirgund
aufden Gletschern (1843)'',- rLehrbtlchder
Geologie und Petrefaktenkunde (1846,2 d1n4
3de druk, 1866- 1873)'', - en r,physiologische Briefe (1845- 1846;4de druk,1874)''
,

reisde met een wetenschappeljk doelin het
hertogdom W eimar en in hetbisdom Fulda,
vergezelde a1s natuurknndige den hertog van

W eimarOpzjnetogten,ontving den titelvan
bergraad,enoverleeddenlstenJanuarj 1821.
w elke geschriften zich onderscheiden door Van zjne geschriften vermelden wj:pMinegrondige geleerdheid en een sierljken vorm. ralogische Reisen (1781-1785,Q dln)'',Nadat hj van 1844 t0t 1846 te Parjshad rMineralogische Beschreibung des Hochstifts
vertoefd:begaf hj zich naar Italië en aan- Fulda(1783)'',- pllandbuch derpractisehen
vaarddeln 1847 een hoogleeraarsambtteGies- Gebixgskunde(1792)'',- pMineralngischeReizen.In 1848 werd hj erafgevaardigd naar sen nach den Braunkohlenwerken und Bahet Vöôr-parlement en naar de Nationale salten in Hessen (1802)'',- rGeschichte der
Vergadering, waar hj t0t de linkerzjdeen Steinkohlen,BraunkohlenunddesTorfs(180Q,
tevens t0t de welsprekendste redenaars be- 2 dln)'', - en pGeschichte des Ilmenauer
les (1820)',.
hoorde.Hj volgdehetParlementnaarStutt- Bergbat
garten werd erlidvanhetRjksregentschap. Jokannes Fpùf,een Duitsch geschiedschrjDaardoorverloorhj zjnebetrekking teGies- ver, geboren den 27sten Augustus 1786 te
zen,toefde voorts t0t 1850 te Bern,in 1851 Bettenhausen in het hertogdom Saksen-Meien 1852 te Nizza,waar hj zich met het ningen.Hj studeerdeteJenaeerstindeg0donderzoek der zeedieren bezig hield en ver- geleerdheid,daarna in de geschiedeniBen lettrok in 1852 als hoogleeraar in de geologie teren, vertrok in 1809 a1s leeraar naar het
naar Genève.Later werd hj erook t0t1id paedagogium te Halle, vestigde er zich in
van den Grooten Raad en van de Eedgenoot- 1812 a1s privaatdocent. werd in 1817 proschappeljke Vertegenwoordiging gekozen en fessor te Königsberg en overleed aldaar den
stond ixl 1861 aan hethoofd van eene expe- 23sten September 1863.Hj schreef: rHildeditienaardeNoordkaap,waarvanhj verslag brand als PapstGregorVII und sein Zeitalter

(18154 Qde druk,1846)''$- sGeschichte deB
Lombardenbunds (1818),, - moesehichte
Preuszens (1827- 1839, 9 dln)'', - pcodex
diplomaticus prussicus (1836- 1861,6 d1n)',
efwechselder beriihmtesten Gelehrten
pBri
des Zeitalters der Reformatiqn mit Herzog
uitgegeven onder den titel:oAltes und Neues Albrecht v0n Preuszen (1861)'',- pDie westaus dem Thier-und Mensehenleben (1859,2 fâlischen Femgericbte in Bezug aufPreuszen
dln)'',- rKöhlerglaubeundW issenschaft(18554 (1836)''.- pHandbuch derGeschichtePreuy4de druk,(1856)'',- pDie ki
instliche Fisch- zensbiszurReformation(1842- 1843,3dln)',
zucht (1859;2de druk,1875)'',- pGrundxisz - mGrschichte dessogenannten Tugendbunds
der Geologie (1860)''
,- mvorlesungen iiber (1850)'',- rMarkgraf Alcibiades v0n Branden Menschen? seine Stellung in der Schöp- denburg-Kulmbaeh (1852,2 dln)'',- en mGefung und in der Geschichte derErde (18639 sehichte des Deutschen Ritterordens (1857Q d1n)'',- rueberMikrocephalen oderAfen- 1859,Q d1n)''.
menschen (1867)'' - en rDie Herkunft der Karl l7bkf,een uitstekend medailleur en
EingeweidewiirmerdesMenschen (1877)''.
steensnjder,geboren teBerljn in1800.Reeds
Vogue (CharlesJean Melchior,graafde), op lgjarigen leeftjd aanvaardde hj de beeen Fransch oudheidkundige, geboren om - trekking van eersten medailleur aan de Kostreeks het jaar 1825,bepaalde zich reeds ninkljke munt te Berljn! oefende zich te
vroeg bj de studie van degeschiedenisder Romeen kwam erin kennlsmetkoninç Logodsdiensten en bj die van de Oostersche ded
rï/k van Bejeren,die hem alsmedallleur
kunsten volbragtin 1853- 1854 eene reisin te Miinchen plaatste.Hierwashj metroem
Syrië,en Palaestina.In 1868 werd hj 1id werkzaam , volbragt later weder eene reis
van de Académie desInse'
riptions,en in 1871 naarRome,maarbehield zjnebetrekkingte
gaf in zjne pNordfahrt (1863)''. Eindelilk
vermelden wj van zjne geschriften nog 2e
volgende: pzoologisehe Brlefe (1851,2 dln)'',
n und Mittelmeer (1848,2 dln)'',mocea
Bilder aus dem Thierleben (1852)'',- puntersuchungen iiber Thierstaaten (1859'',later
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Miinchen. Te Rome kwam hj in aanraking wachtgeld, en overleed te W iesbaden den
met pau: Pi%n IX en graveerde ter eere van 14den April 1877.

dezen eene prachtigemedaille.Ook sneedhj

onderscheidenecameeën,enoverleedden 18den
October 1875 te Triëst op de terugreis van
Duitschland naar Rome.
Geor.q VoLgt,een Duitsch geschiedschrjver
en een zoon van Johannes bovenvermeld.Hj
werd geboren te Königsberg den 5den April
1827,studeerde er in deletteren en in de gegchiedenis, werd er in 1852 custos aan de
boekerjderuniversiteit,vertrok in 1855 naar
Miinchen, om er onder de leiding van Sybel
de uitgave der ,Handelingen''van den Duit-

Voit.Ondexdezen naam vermelden wj:
Ang%st1*. Fmt
',een verdiensteljk bouwkundige,geborenteW assertriidingenden17den
Februarj 1801.Hj studeerdeaan de universiteit te Landshut, veorts aan de académie
Van sehoone kunsten te Miinchen,begaf zich

voor zjne verdere ontwikkeling naar Italië
en ngarFrankrjk en werdin 1841 professor
aan gemelde académie en in 1847 opperbouwraad.Hj bouwde 0.a.hetraadhuiateAnnweiler, het gebouw voor het glasschilderen,
de Pinakotheek en hettentoonstellingapaleis

schen Rjksdag teredigéren en werd in 1860 voor Njverheid teMi
inchen,en overleedalhoogleeraar te Roatock, en in 1866 te Leip- daar den loden December 1870.
zig. Hj s:hreef: rDie W iederbelebung des Karl 7'oïfy een verdiensteljk physioloog,

klassischenAlterthums(1859)''
,- rEneaSilvi0 deiPiccolomini(1856- 1863,3 dln)''
,5Die KyFhâusersage (1871)'',- en pMoritz
v0n Sqchsen (1876)''.

geboren den 3lsten October1831te Amberg

ln Bejeren.Hj studeerdeteMiinchen en te

W iirzburg in de geneeskunde, waste Miinchen vervolgenswerkzaam in hetlaboratorium

V olgtel (Valeska), geboren Miiller,a18 van Pettenkofer, legde in 1854 het staatsgchrtlfster bekend onderden naam van àrthur examen af en wjdde zich aan de beoefening

Sfcâl, was de dochter van een hoofdoëcier der yhysiol
ogie.Hiertoe begaf hj zich naar
in Pruissische dienst. De dagen harerJensd Göttlngen# bexocht er het laboratorium van
bragt zj door in W estfalen en trad later ln Wöchter en keerde vervolgens als assistent

het huweljk metden Pruissischen volksvertegenwoordiger ToigtelteMagdeburg.Nazjn
overljden .
(1868) woonde zj meestalop een
buitengoed aan het Lago Maggiore en overleed te Milaan den zden Octpber 1877.Zj
s
chreef:sEinPrinzv0nGottesGnaden(1863)'',
n wirklicher Arzt(1863,2 dln)'',pEi
rNovellen und Skizzen (1867,3 dln)'', Historischen Bilder aus der Alten W elt
(1870)'', - en pAus guter alter Zeit
(1873)''.

van .
/ï,
xcApF naar Miinchen terug.Hiervestigde hj zich als privaatdocent en werd er
in 1860 buitengewoon en in 1863 gewoon
hoogleeraar in de geneeskunde en conservator

van het physiologisch kabinet.Zjne waarnemingen hebben vooral betrekking op de

stofwisseling in hetligchaam.Bjhetwoeden
dercholera &veeshjop deversaeerderdehoeveelheid pisstofin het weefsel,de spieren en

de hersenen.Op aansporing van Binoho! herhaalde hj deze proeven over deaf8cheiding

V oigtland noemt men een gewest, dat van pisstofbj de honden en schreefdaarover
zich w eleer uitstrekte over hetzuidFesteljk de dissertatie: r'Beitrâge zum Kreislauf des
gedeelte van het districtZwickau (Saksen), Stickstoâb ins thierischen Organismus''. Dit
de beide vorstendomm en Reusz! het ambt werk gafaanleiding t0t eene naderebeschou-

W eida (W eimar), hetambt Ronneborg (A1- wing der eiwit-ontleding in het dierljk ligtenburg), het arrondissement Ziegenriick chaam ,en de belangrjke uitkomsten daarvan
(Pruisaen) en hetarrondissementHof(Beje- deelden hj en Bisel6oy mede inpDieGesetzen
ren).Het werd, als regtstreeksche bezitting der Ernshrung des Fleischfressers (1860)''.
van den D uitschen Keizer,door voogden be- Daardoor,alsmededoorhetboek:rueber die
stuurd en ontleende hieraan zjn naam.
W irkung des Kochsalses,desKaleesund der

V oigtg-R hetz (KonstantinBernhardvon), Muskelbewegung aufden StoFwecbsel''ondereen Pruissisch generaal, geboren den 16deli gingen de denkbeelden over hetverloop der
Julj 1809 te Seesen in hethertogdom Bruns- voeding en over hetstofverbruik bj den arwjk,trad in 1827alsluitenantin dienstbj beid eene volslagene omwenteling.00k andere
het9deregimentinfanterie,werdin 1341als proeven omtrent de voeding werden genomen

kapitein bj den generalen staf geplaataten en htIgebruikte daartoemetPettenkofer den
zag zich vooral met opmetingen belast. In

door dezen vervaardigden grooten respiratie-

1848 werd ht1majoorbj den generalen stafj toestel. Niet alleen op honden,maar o0k op
in 1852 chef van dezen,in 1855bj hetmi- menscben werden voortsproeven gedaan,alle

nistérievan Oorloggeplaatst,in1858generaal- afscheidingsproduclen gemeten ofgewogen en

m#oor, in 1859 dlrecteur van het algemeen de cjfersderomzettingen vastgesteld,zoowel
departement bj het ministérie van Oorlog, bj hongerljden als bj voldoende voeding,
en hl 1863 luitenant-generaalen opperbevel- zoowelbj krachti
grwerklieden aIsbjslecht
hebber te Frankfort aan de Main.In 1866 gevoede personen.in den laatBten tjd stelde
werdhjchefvan dengeneralenstafdereerste hj eenonderzoek in naardevoedinginopenarmée, vervolgens gouverneur-generaal van bare inrigtingen en deeldedeuitkom sten daarHannover en kommandantvanhetlodearmee- van mede in purber die Ko8t in öfentlichen
korps. Hierover voerde hj bevelin 1870- Anstalten (1876)M.00k geefthj sedert1865
1871 en behaaldedaarmedeinFrankrjkschit- met Buhl en Pettenkoferhetpzeitschriftfiir
terende overwinningen.Na den 00r10g keerde Bi
V
ologie''in !etlisht.

hj nMrHannover terug,kwam in 1873op

olbloedlghezd (Plethara)ofbloedrjk-

VOLBLOEDIGHEID-VOLHYNI:.
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d0m noemt men eene absolute vermeerdering Dnitschschrjver,geboren teNeetzebjLqnevan de hoeveelheid bloed.Men onderscheidt burgden3lstenMaart1794.HjBtuleerdeteGöthaarin wareen ser6%86volbloedigheid(p.vera tingen eerstin de theologieendaarnaindena-

en serpsa).00k vermeldtmen alsderdesoort tuurljkehistorie,aardrjkskundeengegchiede%nemaatbloedigheid (p.ad vasa);bjlaatstge- nis,werd in 1815 collaboratoraan hetJohan-

noemden toestand echter is de hoeveelheid neum teLi
inebtlrg,in 1830rectordierschoolen
bloed nietabsoluut,maarrelatiefvermeerderd, in 1844 directeurdermethetJohanneum verdaar hj voorkomt uiteenevernaauwing der eenigde reaalschool.Behalve een groot aantal
vaten, zoodat de derde soort van volbloedig- schoolboekenschreefhj:pGeschichtedesDreis-

urstenthum Liinebnrg
heid eigenljk ten onregtedezennaam draagt. ziglshrigen Kriegsim F'
,- pDerUrsprungund
Bj de ware volbloedigheid bezit het bloed (1847- 1854,3 dln)''
ineburg(1861)'',
zjnenormalezamenstelling,terwjlbjsereuse derëltereZustandderStadtLi
e Patricier der Stadt Liineburg'',volbloedigheid deze laatste ontstaatdoor verrDi
meerdering 1erbloedwei.Dewarevolbloedig- en rtziineburgisches Urkundenbuch (1872heid oyenbaart zich doorgaans in roodheld 1877,dl 1-3)''.Sedert 1867 geniethj een
der huld en der sljmvliezen,in eene volle, eervolemeritaat,maar bljft bj voortduring
grootepols,in gezwollen aderen enverhoogde zjnezorgen wjden Mn destedeljkeboekerj
spierkracht. Volbloedigheid is geene ziekte,
maar kan deze ligtveroorzaken doorstoornis
te brengen in den bloedsomloop, ophooping
van bloed in bepaalde organen en uitstorting
van bloed in de hersenen,longen en lever,

teGe
Lii
nebur
q.
orq S'
ezldc: Otto Folger,een verdienste-

De oorzaken van ware volbloedigheid liggen
vooral in het ntlttigen van veel vleesch en

docent en werd ln 1851 hoogleeraarte Ziirich
en in 1856 aan hetSenckenbergseheInstituut

van andere bloedvermeerderende stofen bj
geringekrachtsinspannillgeneenegoedespjsvertering.Zj ontstaato0k we1naonderdrukking van bloedingen, die tot gewoonte zjn
geworden,terwjlzj bevorderd wordt door

teFrankfort.Van zjnegeschriftenvermelden

alsmedenaaanmerkeljkbloedverlies.Ookvoor
dezen toestand bestaatbj sommige personen
een bepaalde aanleg.
V older(Borchardusde),eenverdiensteljk

1858,3 dln)'',- rDasBuch derErde(1859,
2 dln)''
,- ppieSteinkohlenbildung Sachsens
(1860)''
, - en mDas Steinsalzgebirge v0n
Liineburg (1865)''.

daar,verkreeg te Utrechtde waardigheid van

Poolsche woiwodeschap van dien n= m en

.

1jk aard-en delfstofkundige en een zoon van
den voorgaande.Hj werd geboren teLiineburg den 3osten Januarj 1822, studeerde te

waardoordeljdersaanmerkeljk verzwakken. Göttingen,vestigde zich aldaar alg privMt-

wj:pMethodisc'
heSchulederNaturgeschichte

(1851- 1852)'',- rstudienzurEntwlckelungageschichte der Mlneralien (1854)'',- pEnt-

wickelungsgeschichte der Talkglimmerfamilie
aanleg, klimaat enz. De sereuse volbloedig- (1855)'
', - pKristallographie oder Formenheid heeft haren oorsprong in de vermeerde- lehrederstoflbinigen Naturkörper(1855)''.ring van heteiwit in hetbloedvoeht(hlpe1.
- rErde und Ewigkeit(1857)'',- pueberdas
albuminose);zjkomtvoorbjbleekzuchtlgen, Phânomen derErdbebeninderSchweiz1851-

V olhynië of Wolâynéë,eengouvernement
sterdam den 26sten Julj 1643,studeerde a1- in W est-Rusland, ontstond in 1796 uit het
Nederlandsch natuarkundige,geboren te Am-

meester in devrjekunsten en te Leiden die uiteenisegedeeltenvan hetaloudewoiwodevan dodor in de geneeskunde, en werd in schap Klew.T0t1569 badden bj afwisseling
1670 hoogleeraar in laatstgenoemde stad.Hj Russen,Tartaren,Lithauersen Polen om het
w as een aanhanger der leer van Cartesius, bezitvan ditgew estgestxeden,maarna dien

maarwerdin 1672 belet,dieteverkondigen. tjd bleefhetgeruimen tijd aan Polen onderIn 1675zag hjzichdoorcuratorengemagtlgd, woryen.HethedendaagschegouvernementV01lessen te houden over de ptoefondervindelijke hynlë heefteeneuitgebreidheidvan 12951/6de
natuurkunde en daarvoor de noodige werk- D geogr.mjlen is omgeven doordegouvertuigen aan te koopen,terwjl hem in 1682 nementen Grodno,Minsk,Kiew en Podolië,
de lçssen in de wiskundewerden opgedragen. alsmede doorPolen en Galicië.Zjn zuideljk

Christiaan .Sl:?/
a.
:belastte hem endenhoog- gedeelte is m et heuvels en zelfsm et rotgen
.çA:

leeraaar Fnlleniu met de uitgave zjner wer- bezaaid en bj Kremenez ruim 400 Ned.el
ken,zoodatdoor zjne zorg in 1698 de rcos- hoog,terwjl erzich uitloopersverheFen van

motheoros'' en in 1708 de ropera posthuma'' het Carpathisch gebergte,maarin hetnoorvan dien geleerde in het lichtverschenen.De deljk gedeelte nndt men uitgegtrekte moeTolder werd in 1705 emeritusen overleed den rassen en veengronden. Het land is er over
zlsten April 1709.Hj schreefo.a.:rDisserta- het geheel vruchtbaar en hier en dM r zelf:
tionesphilosophicae de rerum naturalium prin- zeer goed,zoodat men er uitmuntend graan,
cipiis et de aerisgravitate(1681)'',- rDis- vooral tarwe, alsmede hennep en vla: verputationes philosophicae omnes contra atheos bouwt.W jders vindt men ervoortrefeljke
(1685)'' - en rExcercitationes academicae, hooi- en weilanden, zoodat de veeteelt er
quibus RenatiCartesii philosophia defenditur bloeit.Ook debjenteelt,doorgrootelinden-

(16a5).''.

Voldoening ofplmtsbekleedend 1ï/414,zie
Volger.Onderdezennaam vermeldenwj:
Wilh6lm Frldrie: Volgr ,eenverdiensteljk

Vergoening.

bosschen bevorderd, levert er Mnzienljke
voordeelen op. De bevolking telt er ruim
1600000 zielen,en bestaat hnofdzakeljk uit
Russiaken en lsraëlieten,- voortsuitGrootRussen, Tartaren, Zigeuners, Moldaviërsj
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Duitschers enz.De adelljke geslachten en de
bewoners dersteden zjnermeestalvanP00lschen oorsprong.Eerstgenoemden bezitten er
uitgestrektelandzoederen.Denjverheidwordt
er vertegenwoordigd door talrjke laken-en
suikerfabrieken,jzergieterjen,glasblazerjen,
loojerjen enz.Ditgouvernementis verdeeld
in 12 arrondissementen;dehoofdstad is Sjitomir,en van zjneoverige steden verm elden

ligchameljke en geesteljkeeigenaardigheden
van onderscheidenevolkeren en stammen bj-

êéngebragt, toen inzonderheid de gebroeders
vow ex-ùoldf Op die aangelegenheid hunne
aandacht vestigden. ln hunne voetstappen
traden voorts Seltombwrgk,Ttïzzi.g,H .WcrfFz,
K. Sckrzdr, von Xorfïx.q, &. FrifdcA, R.
Hartmann,Eohl,SehlayLntweit,von A clfzcs,

Rohlfs,Naeh,
ti
gal,SehweLnf'
arth,çon S'
ef
zt
/lil,

wj:Staro,Konstantinow ,aantweerivieren, A ..ftzq
sfils, T#.W aLtz,GerlandtFr.M ûller,
de Sloetsl en de Ikopata,met12000 inwo- r. d. Gabelentz,von H ellwald,P esehel,Bery

ners, - Kremenez, eene voormalige vesting Acl:, Ecker, Weleker, Lnrö, Virehow enz.,
in eene door hooge bergen ingeslotene kloof,
in Engeland: Liringstonet T,y!0r, Otven,
met 10000 inwoners,- Ostrog aandeGoryn, Hkœley,Wv:à,Eeans,A bbock,Dalton,&c.!Iyj
met 9000 inwoners,- Dubno met 8000 in- H ally,M arkham ,DarwLn enz.,- inAmerika:

en W ladimir-W olynskj met6000 Willes, Nott, Schoolcraft, hnéer, Morton,
M eiys,A-qasso enz.,- in Frankrjk:QuatreV olk (populus)noemtmen hetgeheelder fcs
çd.
s,lrooa,Pr%ner-Bey.Dumontd'r.
7?d!!d,

w oners,

inw oners.

ingezetenen van denzelfden Staat en 0ok we1 D% Tefid Tltonarsenz-,- inBelgië:dbomali%n
hetgeheel der geringere klassen dier ingeze- t8'ecPoy en nan der XizlAre, - en in Italië:
tenen. In laatstgenoemden zin spreekt men Mantegazza en Flzi.
van volksbeschaving en volksonderwjs.
Op het gebied der volkenkunde bepaalt
V olkam eria aculeata is de naam van zich hetwetenschappelijk onderzoek gedeeleen sierljken heesteruitonze'warme kassen, telijk t0t de eigenaardigheden des ligchaams
zich onderscheidend door eivormige,gaafran- en gedeelteljk t0t die des geestes.Metbedige. van boven glanzig groene,tegenover- trekking t0t het eerste letmen op de lengte
staande of kransvormig geplaatste bladeren. en den bouw van het ligchaam ,op de onderen langgesteelde, driebloemige bjschermen linge verhouding der ledem aten en op die
met groote witte bloemen, welke uit een van dezetotden romp,op den omvang en dq
klokvormigen,vjfspletigen kelk eneenescho- gedaante van den schedel,op de gesteldheid
telvormige bloemkroon m et eene lange buis der hersenen, op den gelaatshoek en andere

en een vjfsliypigen zoom bestaan.Dezehees- eigenschappen van het aangeziqt, op den

ter, afkomstlg van de Antillen,is alzoo ge- vorm van het bekken en op dlen van het
noemd ter eere van den Duitschen kruidkun- geheele geraam te, op de eigenschappen van
dige Georg Volkamer.
de huid en van het haar en Op de voorbe-

V olkenkunde (ethnologie),ook we1vol- schiktheid t0t bepaalde ongesteldheden.Bj
kessedc/
zgt/z
pizw (ethnogxaphie)geheeten,iseene hetonderzoek daarvan worden naauwkeurige
wetenschap, welke zich bezig houdt methet metingen verrigt,terwjlde volkenkunde teonderzoek en de beschrjving der volkeren. vens niet w einig ondersteund w ordt door de
Zj besehouwt alzoo de menschen niet als photographie.Ter beoordeeling van den geesafzonderljke wezens,maar in groepen,die teljken toestand van een volk dienen zjne
door zeden en gew oonten, afkom st en taal zeden en gewoonten,zjne levenswjs,zjne
gerangschiktzjn.Degrooteafdeelingen (ras- taal,zjnevoeding en kleeding,zjnewapens
Ben)dermenschkunde(anthropologie)vervallen en werktuigen,zjne middelen van vervoer,
voor den beoefenaarder volkenkunde in klei- zjn handelen wandel,- voorts de bepalinnere, min ofmeer scherp gescheidene onder- g0n omtrent het huweljk en de vaderljke
afdeelingen m et eigenaardige kenmerken naar magt de yebrui
ken bj geboorte en begrafeligchaam en geest.Voorheen verzameldehj ni
s,de inrlgting van hetmaatschaqpeljk leslechts berigten overin hetoog loopendever- ven, de regtsbedeeling: de godsdlenst, de
schjnselen metbetrekking totde gestalteen staatsregeling,de statistlek der beweging op
het voorkomen, de zeden en gebruiken,de verschillend gebied en de geschiedenis.Daarkleeding,godsdienst,levenswjze,regérings- enboven heeft zich in den jongsten tjd de
vorm enz., m aar sedert Cook de algemeene volken-pnyehologie a1seen tak der volkenkunde
aandacht vestigde op de oorspronkeljke vol- ontwikkeld, en deze Ontwikkeling is vooral
keren en zjn reisgenoot Forster door zjne bevorderd door Tlt.W cifz in zjne pAnthrogeschriften en ethnologische verzamelingen pologie derNaturvölker/',terwjlLazarnsen
(thansin hetmuséum teBerljn)degeleerden k%teLntkalzich in dezelfde rigting bewegen in
aanspoorde tot naauwkeurige vergeljkingen, hun mzeitschrift zur Völkerpsychologie und
beschouwen Herder van een wjsgeerig,von Sprachwissenschaft-''Daarbj behooren dena& --:HAw en Blnmenbaeh van een natuurkun- sporingen omtrentdevergeljkendem/thologie
dig standpuntde verhouding van den mensch van Duncker, Rpiegel, .
S%l#, Bast%an, Tyen van de volkeren tot de natuur in het al- Ior,W indischmann,deGslldrzltzfï.venM .A '
Rller
gem een. Daardoor verkreeg de volkenkunde en omtrentde vergeljkende sagenkunde van
een wetenschappeljken grondslag.Reeds had Knhn, Weber ZlàrecFzfenz.,terwtllQuetelet,

Prichard in zjne rResearches unto the phy- W tvpöus,WdJ,
- enz.zich metjvertoelegden
sical history of mankind (3de druk, 1871,5 op de statistiek.
d1n)'' en in ljne pNatural history ofman
De verdeeling der volken,eene belangrjke
(1848! 2 dlnl''vele bouwstoFen omtrentde taak dervolkenkunde,heeftmetgrootemoeje-
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ljkheden te worBtelen. Te voren verdeelde niet uit het 00g mag verliezen, dat ondermen hen naar den toestand van beschaving, scheidene volken hunne taalmet eene andere
die wederom afhankeljk wasvandegesteld- hebbenverwisseld.Eindeljk beweertBastian,
heid van den grond, van het klimaat,van
de iora, de fauna en den geologischen aard
van den bodem.Dientengevolge splitste men

dat men n0g eene menigte bouwstoFen za1
moeten verzamelen vöördat men slaagt in de

poging,om een natuurljk stelseltescheppen.

heninnatuurvolken (inboorlingenvanAustra- Van groot gewigt zjn dan 00k de nasyolië, Papoea'
s), visschers- en jagersvolken ringen over den oorsprong,deaanvankeljke
(Indianen in Amerika,Eskimo'
senz.),zwer- woonplaatsen de verhuizing der volken,alsvende volken (Tartaren, Kalmukken enz.
)
., m ede over de zamenvoeging en vermenging
landbouwende volken (Russen, Hongaren, der bestanddeelen, w aaruit een volk is ontSpanjaarden enz.)en beschaafdevolken(Duit- staan.Zj strekken zich uitophetgebiedder
schers, Engelschen, Franschen,Noord-Ame- historische volkenkunde, welke zlch in de
rikanen,Italianen,Nederlandersenz.).Intus- vôörhistorische verliest.Men gebruiktdaarbj
schen bouwde men de verdeeling o0k we1op

geschiedkundige bronnen,sagen,mythen,de

eenige ligchameljke kenmerken;,Linnaenn, uitkomsten der taalstudie en de ontcjfering

fll-dxàccA en anderen spraken,naar gelang Van opschriften op oude gedenkteekens. De
der huidkleul', van een blank!geel,zwart, trap van kunstvaardigheid, de bekendheid
koperkleurig en bruin ras,en ln làteren tjd metsommigehuisdieren en kweekplantenenz.
heeft o0k Höekel de volkeren onderscheiden wjzen we1eensopgeljkheid van oorsprong
.

naar den aard van hun hoofdhaar. Daarbj ofgeven althansweleensaanwjzingen over
w erden ten onregte kenmerken van ondergeschikt belang op den voorgrond geplaatst.
Niet minder verkeerd was het,den schedelen gelaatsvorm t0t grondslag te leggen voor
eene verdeeling.Eene stelselmatige verdeeling
naar den schedelvorm werd beproefd doorden
Zweedschen ontl
eedkundige Retzt
':,. deze
splitste de volkeren in lang- en kortschedeli-

gen(dolichocephalien brachycephali),enieder
van deze groepen wederom in regt-en scbeeftandigen (orthognathien prognathi),terwjl
door Broea n0g eene hoofdgroep - die der
orthocephali of m esocephali - tusschen de
t&vee reeds genoemde gevoegdw erd.Hetbleek
echter weldra, dat bIJ zulk eene verdeeling
zelfs de meest verschillende volken wegens

hetonderling verkeer dervolken.

In onzen tjd heeft men devolkeren verd
ldei
n uc
gro
ts
eche
familiënome
fgroepen nameljk:
ineed
Ca
ao
si
gr00P tde In1do-Germanen (Germanen,Angelsaksen Slawen,Letten,
Finnen ofTsjoeden,Kelten,Iberiërsen Basken, Albanézen, Pelasgers,Hindoe's), Semieten (de Syro-Arabische familie der Arabieren,Tsraelieten,Assyriërs enz.
)en Niloten
(oude Egyptenaren,Fellah's,Libyers,K0pten,Berbersenz.),- deAfrikaanschçgroepmet
deNegervolken (Benin's,Dahomey'
s,J010f's,
Mandingo'senz.),de Kafers(Amarosa'
s,AmaZoeloe'
s,Beetsjoeanen,Ovaherero's),deHottentotten (K0i-Koin),deBoschlesmannenmet
de later ontdekte dwergvolken. de Obongo

overeenkomstigen schedelvorm bj elkander van du 0#Jï!J'?x en de Akka van M ianéen
werden geplaatst. Anderen bezigden de taal k%eltwelnfwrtlt,- de Australisch-Maleische of
en bepaaldeljk den vorm van dezet0tgrond- oceanische qroep (Australiërg,Papoea's,Alslag van de verdeeling der volken.Doch 0ok foeren,Maledersen Polynesiërslj- deAmedie grondslag had wegens de voortdurende rikaanschegroep:deroodestam (Roodhuiden
verandering der talen geene voldoende vast- ofIndianen), de Californische stam (C0manheid.De vergeljkende taalstudie heeftwelis tslen,Koloesien,Pueblo's enz.
),deMexicaaniolteken, Chichimeken en Aztewaar aangetoond, dat bjvoorbeeld de be- sche stam ('
schaafde volken van Europa en A zië t0t de ken), de Braziliaansch-Guaranische stam
beide groote taalstamm en behooren,die m en (Caraïben, Arawaken, Botokoeden enz-),de
met de namen van Indo-Germaansche en Se- Pampastam (Patagoniè'
rs enz.
),de Indo-perumietische taalstammen bestempelt,- voorts viaanschestam (Quichua'
s,Aymara's,Anti'
s,
is door de studie van hetSanskrietde zeker- Cholo's enz.), de Araucaansche stam (Chileheid verkregen,dathetm eerendeelderthans nen,Chano/
s,Peslerae'
senz.),- deBoreale
in Europa gevestigde volken afkom stig is uit

@roep (Eskimo's,'
isjoektslen,Aleoeten,Kor-

en, Aïno's, Kamtsladalen, Laplanders)j
Az
ië, terwjl men dergeljke verschjnselen Jaekde
ook in Afrlka heeft opgem erkt. m aar niet
Toeranische groep m et de Mongoolsche
-

alleen beweren onderscheidene taalkundigen,
zooals de Amerikaan W hâtneyt dat de taal
geen voldoenden grondslag oplevert voor de
vaststelling van den oorsprong der volken,
maar volharden 00k ethnographen alsPesel
tel
in de meening, datmen de taal als een kenmerk van den tweedenrangmoetbeschouwen.

(Toengoezen,Tartaren,Tibetanen,Tamoelen)
en de Turksche volkeren (Turken,Jakoeten,
Kirgisen, Samojeden, Ostjaken enz.),- en
de lndo-chinésche groep (Chinézen, Anamieten,Siamézen,Koreanen,Japanners).Pesehelrekentde oorspronkeljkebevolking van
Amerika t0tdeMongolen,en dergeljke wj-

Vöôrdat men uit geljkvormigheid van taal zigingen in bovengemelde groepéring vindt
t0t geljkheid van oorsprong besluit, dient men bj alleethnographen.
De ontwikkeling der volkenkunde wordt
men te onderzoeken,ofdie geljkvormigheid
welligt o0k door den drang der geschiedkun- niet alleen bevorderd door vele reizigers,die
dige omstandigheden is ontstaan.Intusschen zich aan hare beoefening wjden.maar00k
bljft devergeljkendetaalstudievoorde vol- doortalrjkevereenigingen ofgenootschappen,
kenkunde van groot belangj ofschoon men

in verschillende landen gevestigd, wier pn-
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gingen veelal van regôringswege worden 0n- physloloog,geboren teLeipzig den lstenJulj
dersteund. Voorts heeft men ethnographische 1801.Hj studeerde aldu r en vervolgenste

museateBerljn,Miinchen,W eenen,Londen,
Parjs,Kopenhagen,Petersburg,Leipzigenz.
,
waarin schedels, geraamten,voortbyengselen
van dentjverheid dervolkenenz.voorhanden
zjn, terwjleindeljk vooral in Dnitschland
onderscheidene ethnographiBche tjdschriften
bestaan. Von 2004, W aitz, Perty, Wood,
zldfls, Pesael hebben belangri
lke werken

Londen en te Parj:in denatuur-en geneeskunde,vestigde zich in 1828 alsprivaatdocent
aan de universiteit te Leipzig, werd er in
1834 buitengewoon hoogleeraar en zag zich
in 1837 benoemd t0tgewoon hoogleeraar in

de physiologie te Dorpat.Vanhiervertrok hj

in 1843 a1s hoogleeraar in de anatomie en

physiologienaarIlalle.Merkwaardigzjnvooral

geschreven over volkenkunde,en in onsVa- zjne onderzoekingen omtrentden omloop van
derland leverde dr. D.Zvàlc: eene pEthno- het bloed, over het zenuwstelsel, over het
zintuig des gezigts en over de prikkelbaarlogie van Nederland (1863)''.

V olkenregt (Jus gentium,Jus interna- heid der spieren.Van zjne geschriften ver-

tionale)noemtmenderegtsbeginselen,welke melden wj: rAnatomia animalium tabulis
de onderlinge betrekking der verschillende

illustrata (18.31- 1833, 2 dln)'',- pNeue
Staten regelen.Hierbj ontbreken geschreven Beitrâge zur Physiologie des GesichtsBinns
wetten en eene eigenljkeregtsmagt,waarop (1836)'', - pDie Lehre v0n den leiblichen
men zich bj gescbillen beroeyen kan,maar Leben deà Menschen (1837)'',- pDie Selbbj beschaafde natiën verkondlgthetgezond standigkeit des sympathischon Nervensystems
verstand, dat dergeljke onéénigheden niet (1842,metBidderj''
,- pllsmodynamik(1850)'',

en pphysiologische Untersuchungen im

dnor geweld, maar door het besef van regt

-

en billjkheid moeten beslistworden.Dev01ken toch zjnzedeljkeligchamen,wierregten
weldegeljk doordesterkerenmoetengeëerbiedigdworden.ook hetvolkenregtwordtverdeeld
in natuurljk volkenregt (Jus naturae et gentium),van wjsgeeriqen aard,en sewoontenvolkenregt(Jus gentlum consuetudlnarium et
pactitium),doorgewoonten en verdragenvast-

Gebiete der Optik (1863-1864,2 stukkenl''.

p0k daarbj zoektn0g hetvolkenregt,lnzonderheidbjbeschaafdenatiën,zjnebeginselen
te doen çelden.Zelfs bj de ruwste volken
der Oudheld vindtmen sporenvanvolkenregt,
en het Christendom heeft veeltotzjne ontwikkeling bjgedragen. W anneer wj echter
opmerken,hoede zwakkerenatiën nogaltjd

den 6denApril1815.Hjgenootonderrigtvan
zjnvaderin hetklavier-enorgelspelenlegde
zieh vervolgens toe op de behandeling van
de viool en violoncel.Daarna bezochthj de
kweekschool voor onderwjzers te Zwickau
en vertrok in 1836 naar Leipzig,waarhj
onder de leiding van Bbcker zich wjdde aan
de muziek.Nadat hj sedert1839 a1s muziekonderwjzertePraag waswerkzaam geweest,
begaf hj zich in 1842 naar Pesth,waar hj,
met uitzondering van zjn vertoefte W eenen
(1854- 1858)nog altjd zjn verbljfhoudt en

Hj overleed den zlsten April1877.- Zjn

zoon Roltard, geboren den l7den Augustus
1830,is direetecr der heelkundige kliniek en
buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde

te Halle. Hj schreef o.a.: pBeitrëge zur
Chirurgie (1875, met 16 platenl'' en onder

den pseudoniem R Lchard Leander: rrrr:um egesteld. Zoolang de volken rustig naastelk- reien an französischen Kaminen (1871; 7de
ander leven? regelt zich hunne onderlinge druk,1876)''
1- pAusderBurschenzeit(1876)9',
verhouding naar het vrederegt(
juspacis)en - en pGedichte (1877)'',alsmede sedert1870:
zoodra er gtrjd tusschen hen ontstaat,naar rSammlung klinischer Vortrëge/'.
het oorlogsregt (J
u@ belli).In laatstgenoemd Robert Tolkmann, een zeer verdiensteljk
gevalgaatvoorzekergeweldboven regt?maar componist,geboren te Lommatzsch in Saksen

door de sterkere w orden onderdrukt, hoe
daardoor bloedige oorlogenentalloozeellenden
ontstaan ,dan zien wtJtevens metvurig verlangen den ttld te gemoet,w aarop alleinternatlonale geschillen door hetvolkenregtzullen
worden beslist.De eerste,dieeenw etenschap- als com ponistgrooten roem behaalt.
W ilhelm Frïdolil mc,l Volkmann, een verpeljk w erk over dit onderw erp geschreven
heeft, is de beroemde A kgo de A oof,w iens diensteljk psycholoog,geboren te Praag in
boek:,,De Jurebellietpads'',in 1627inhet 1821.Hj studeerde aldaar in de regten en in

lichtverscbenen,o0k nu n0g alsgezagheb- de wtlsbegeerte,volgde derealisti8cherigting
bend wordtaangehaald.Uitmuntendegeschrif- van Herbavt,vestigde zich in 1846 a1s pnten overhetvolkenregtzjn voorts:rBeitrëge vaatdocent in de aesthetica en vervolc ns in
zur Völkerrechtsgeschichte und wissenscbaft de wjsbegeerte aan deuniversiteitvan zjne
(1843):7 van P ûtter DKritik des Völker- geboorteplaats,werd er in 1856buitengewoon

rechts'', Van TOn Gagern
Elements of en in 1861 gewoon hoogleeraar,en overleed
the international l1I!6! (8ste druk, 1866)'' den 13den Januarj 1877.Hj schreef:pE1evan W keaton,- plnternationales Privat-und mentederPqchol
ogie(1850)/',- pGrundrisz
Strafrecht (1866)'' van '
von Wlr,- ppraxis, der Psychologle vom Standpunkt desphilosoTheorie und Kodiqkation des Völkerrechts phischçn Realismus (1856; Qde druk, 1874,

(1874)''van Bulmerincq,- pDas europâiscbr 2 dln)'', - sr
Grundziige der Aristotelischen
VölkerrechtderGegenwart(5dedruk,1867)'', Psychologie (1858)'',- en pDie Lehredes
enz.
Sokrates(1861)''.
V olkm ann. Onder dezen naam vermelV olksbanken zjn crediet-instellingen,
welke tegen voldoenden waarborg en eene
den wj:

Altred > 111- Volkmann,eenverdiensteljk matige rente voorschot verleenen aan denj-

VOtKSBANKEN- VOLKSTELLING.

dt;

vere,van kapitaalverstokene volksklasse.Zie
voorts onder Crediet-inntellingen en Banken.

geschiedenis,en particuliere volkgfeesten,ge-

geschriften,welke, voor hetvolk bestemd en
nnder het volk verspreid, de geschiktheid
hebben om het volk te vermaken of te 0nderrigten. Vooral op het gebied der natuurkunde is het aantaldier werken zeer groot,

gaderingen enz. O0k kunnen van oud: vele

geventergelegenheidvanmarkten,rederjkersVolksboeken zjn in ruimeren zin alle en zangersvereenigingen, weerbaarheidsverkerkeljke feesten als volksfeesten worden
beschouwd.Volksfeesten droegen steeds den

stempeivan den tjd,waarin zj gevierdwerden en leverden alzoo een mutgtafvoor de

lksbeschaving. Als
terwjl het daarenboven niet aan pogingen volksontwikkeling 0n *vo
@

ontbroken heefty om 00k de overige weten- voorbeelden noemen Wp hetvoormalig rkatBchappen door eene bevatteljke voorstelling kneppelen''en rpalingtrekken''in ons Vaderonder het bereik te brengen van het volk. land,de hedendaagsche pstierengevechten''in
In meer beperkten zin geeftmen den naam Spanjeenhetpboksen''enderhanengevechten''
van rolknboeken ofTolksromans aan eene reeks in Engeland. Van beter all00i, schoon n0g
van in proza geschrevene boeken, die, in niet van barbaarschheid vrj tepleiten,zjn
de 15de en 16de eeuw uithetvolk ontstaan de pharddraverjen'
'en de phardloqerjen op
of uit vreemde bronnen voor het volk be- schaatsen'', terwjl zich inznnderheld in de
werkt,dealgemeeneuitspanningslectuurvorm- wedstrjden van rederjkers en van zangverden van die dagen. T0t de voornaamste eenigingen een edeler geest openbu rt. T0t
Nederlandsche volksromans behooren: pDe opluistering van volk8feesten bezigtmen muhistorie van Floris en Blancheieur'', -- ziek en dans,mastklimmen,talhoutrapenenz.,
De historie van Valentjn en Olzrson;j - en vooralvuurwerk.
r

XDe historie van de geduldiye Helena van Volkslied is de naam van een lied,hetConstantinopolen'', - pDe hlstorie van de welk,gewoonljk uithetvolk ontsfmxn,den
vier Heemskinderen'', - rDe historie van volksgeegt ofde volksdenkwjze zoodanig afMalaghjs' - pDe historie van Buovo van spiegelt,dathetbj hetvolk algemnenenbjAntona'', - pDe historie van den Ridder valvindten uit het geheugengezongenwordt.
met de Zwaan'',- nDe historie van Marga- In e1k land heeftvan oudshetvclkinliederen
retha van Limburg'', - pDe historie van getuigenis gegeven van zjne gevoelens.Zj
Olivier van Castille'', - ,De historie van werdenvervolgensinliederenboekenverzameld
Jan van Parjs'',- pDehistorie van degoede en bj verschillende gelegenheden gezongen.
vrouw Griseldis'', - rDe historie van Fl0- Z00ontstonden inonsVaderlanddepM0psJes'',
rentina de Getrouwe'! - ,De historie van
Genoveva'' - rDe hlstorie van den vromen
ridder Jason'', - pDe historie van de ver.
woesting van Troyen'' - ,De historie van
Alexander'',- rDe historie van de destructie
van Jerusalem/',- rDe historie van Amadis
Van 01
GajuV0
leF
''
1- ,De historie van Palmerjn
Van
dder
pDe historie van den Ri
van Avonture'' - pDe historie van dezeven

het pGeuzenliedeboek'', het pNederlandsch
liedeboek''enz.Oude Nederlandsche volkslie-

deren vindtmen in deplloraeBelgicae(1833)''

van Rofmann f
lppI'
allersleben,en mr.leJeMxe
gchreefeen pLetterkundig overzigt enproeven
van de Nederlandsche volkszangen sedert de

Xvdeeeuw (1828)''.Hetvolkslied bj uitnemendheid noemtin deverschillendelanden de
nationale hymne, zooals in Engeland:pG0d

wjzen van Rome''?- rDe historie van Vir- savetheking'',inFrankrjk:deMarseillaigej
gilius'', - pDe hlstorie van den Joodschen

in Nederland:pW ien Neerlandsch blaed''enz.
wandelaary''- rD e historie van Reinaart de
V olksm enner of demaqoog noem t men
Vosy''- rDe historie van FortunatusBorse'' hem ,die in tjden van onrustop étaatkundig
fDe reize van Jan M andevyl''1 - DD e gebied zich aan hethoofd plaatst der volkshistorie van doctor Faustus'' - en pDe his- massa en dezedoor deninvloedvanzjnwoord

torie van ThjlUilenspiegel''.In sommige van envan zjn voorbeeld aanzjnepolitiekeoogdeze zjn oude sagen bewaard gebleven,in merken weetdirnstbaartemaken.
andere heeftm en proza-bewerkingen van anVolksregérlng (democratie) is de naam
dere gedichten.Men raadplege overditonder- van een landsbestuur,hetwelk door het volk
werp:rDe Nederlandschevolksromans(1837)'' uit de verdiensteljkate mannen des landsis
van van den .& r.@ , - de inleiding t0tde gekozen.W aar eene volksregéring bestxnt,is
uitgave van pDe vier Heemskinderen'' van het hoogste gezag bj de burgerj (volkssouM attkes en de pluetterkunde''van Jonckbloet. vereiniteit), die het beleid der openbare aanVolksfeesten ztjnzoodanigefeesten,waar- gelegenheden aan door het volk benoemde
aan hetgeheelevolk,dus00k zj,diet0tde waardigheidbekleeders en vertegenwoordigers

geringBte klassen behooren, kan deelnemen.
Men heeft algemeene volksfeesten, die zich
uitstrekken OVer een geheel volk,omdatzj
dienen t
er yedachtenis of t0t verheerljlting
Van een felt, waarin alle ingezetenen des
lands worden geacht belang te stellen, en

toevertrouwt.Zie voorts onder legéringsncm.
V olkstelling is de naam van een maat-

regel,die bj een volk van tjd t0ttjd genom en w ordt, om het aantalingezetenen te
bepalen. Men vergewist zich algdan tevens
van het aantalmanneu,vrouwenenkinderen.

volksfeesten van plaatseljken aard,nameljk van debedrjven,welkedoorde ingezetenen
zoodanige,die slechts belangrjk zjn voorde wordenuitgeoefend,vanhunleeftjdjvanhunne
inwonersder plaats,waar zj gevierd worden. geloofsbeljdenis enz., zoodat men daardoor
Voorts heeft men nationale volksfeestenj een Btatistiek overzigt van de bevalking en
gewjdMn een belangrjk voarvalin devolks- ep den duur van de beweging van deze Qp
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maatschappeljk gebiederlangt.Hetisbekend,
dat reeds 5 eeuwen vöör den aanvang onzer
Jaartelling ill Epypte het bevel werd uitgevaardigd, dat leder ingezeten zich telken
jare bj de overheid moest aanmelden, 0m
opgavete doen van zjnnaam en bedrjf.O0k
bj de lsraëlieten, GriekenjRomeinen enz.

trokken twee Jaar later(409)overdePyreneeën en veroverden en verdeelden Spanje,
zoodatdeRomeinenerslechtseenklein grondgebied behielden.Laatstgenoemden kwamen
echter weldra met goed gevolg tegen de indringers in verzet,zoodatde Alanen in 418
geheel en al overwonnen werden. O0k de
W andalen oorloogdentegendeRomeinen,doeh

w erden volkstellingen verordend.In Engeland
werd eene gehouden onder Willem de Verove- met beter gevolg; zj besloten in 429 naar

rJ> enin Frankrjk onderKarelIX.ln ons Afrika over te steken,doch hetrjk,aldaar
Vaderland,alsmede in Engeland,Noorwegen

en Denemarken heeft om de tien jaareene
volkstelling ?
ln
laa
Fr
tsa,nkr
-jkinomoodse
tenrjk om de
zesjaar,vjf.Jaar,en in Duitschland om de vierjaar.De laatst-

door hun koning Genserik gesticht,werd in
534 door Belisarins vernietigd.De Suéven,

na den aftoytderWandalenin Spanjeachtergebleven,hlelden er zich staande tot in 584,
toen hun rjk door deW est-Gothen geslooyt

gehoudene Nederlandsche volkstelling geldt werd.Inmiddels hadden zich de Hunnen ln
vûor het uur van middernacht tusschen 31 3;7 in Pannonië gevestigd en volbragten vandaar onder koning Attila een strooptogt naar
December1879 en 1Januarj 1880.
Volksvergaderingen werden in ouden Gallië. Toen genoemde Vorst er in 461 de

tjdgehouden doorzoodanigevolkenen stam- nederlaaq geleden had,.rukte hj zuidwaarts
m en, die zelve als een geheelvan w eerbare naar Itallë,en nietdan m et m oeite k0n men
mannen de beslissing overalleopenbareaange- hem bewegen, Rome te verschoonen en het

legenheden ln handen hielden.O0k in onzen land te verlaten.Na zjn dood (464)echter
tjd houdtmen volksvergaderingen,waarhet werden de.Hunnen door de Gothen en Geregt van vereeniging en vergadering zulks
gedoogt, om de vraagstukken van den dag
te bespreken.

piden overwonnen.

De Gothen waren n0g gevaarljkerv00rde
Romeinen.Vermoedeljk woonden zjaanvanVolksverhuizing (Hettjdperkder)brak keljk aan de Oostzee in hethedendaagsche
aan?toen verschilleMe volken,hoofdzakeljk W est-pruissenj doch breidden zieh later uit
uit het Oosten,doordrongen in de provinciën door Polen t0t aan de Zwarte Zee en in de
van hetten valneigendW estersch-Romeinsche Romeinsche provinciën t0t aan de Donau.

Rjk.Daardoorontstond een nieuwetoestand Reeds in Q74 maakten zj zich meestervan
in Europa,daar zich nieuwe Statenvormden, Dadë.Zj bestonden uittweetakken,dieder
welke gedeelteljk thans n0g bloejen. Die Oost-Gothen, aan de D0n en de Zwarte Zee

evestigd, en die der W est.Gothen, die de
zonderlinge volksbeweginq nam een aanvang g
bj deIlszee en strektezlch uitt0taan den landen tusschen de Dniester,de Donau en de

Atlantischen Oceaan,ja,t0tin hetnoorden W eichsel bewoonden.Toen zj hier in 3;5
van Afrika. Zj duurde van 375, toen de door de Hunnen werden aangevallen,bezorgHunnen OnB werelddeel bereikten, tot 568, den de Romeinen hun andere woonplaatsen
toen de Longobarden zich meester maakten aan de grenzen van hun rjk.De W est-Govan Italië. De oorzaken dier beweging zjn then vielen in 408 onder koning A larik in
te zoeken in overbevolking,in den opstuwen- Italië,belegerden Rome bj herhaling enplunden drang van andere volken, in de zucht derden de stad in 410.Atkawl
f,de opvolger
om oorlog te voeren, in een avontuurljken van Alarik, deed in het volgende Jaar zjn
geest en ln onderlinge verdeeldheid.Tevens legerOprukken naarGalliëentoennaarSpanje
lokten devrulhtbare en schoone Romeinsche en stichtte er het W est-Gothische rjk,dat
qewesten de Barbaren uit,om metachterla- zich eenigen tjd overgeheelSpanje,een getlng van hunne wouden en woestenjen zich deelte van Frankrjk en het noorden van
derwaarts te begeven. Reeds Vroeger Waren
sommige volken van woonplaats veranderd;
de Franken verkregen landen in Belgisch
Gallië, de Alanen,W andalen Gothen enz.in
Pannonië en Thracië, zoodat deze vreemdelingen toenamen in beschaving en tevens telkens grootere begeerte gevoelden,om in het

Afrika uitstrekte, maar drie eeuw en daarna
doo1'deMoorenwerdverwoest.Deoost-Gothen,
aan wie de Romeinen te voren Moesië hadden afgestaan, trokken in 489 naar Italië,

waarhetW estersck
h-Romeinsche keizerrjk in

476 bezweken w as. Odoacer,veldheervan de

Herulersen Rugiërs(Germaanschestammen),

gebood over geheel Italië, m aar w erd overRomeinsche Rjk verderdoorte dringen
In het tjdperk dereigenljkevolksverhui- wonnen en gevangen genomendoorTàeoderikb
zing verschenen het eerst de Hunnen, aan koning der Oost-Gothen (594).Ditrjk der
de grenzen van China gevestigd. Door de Oost-Gothen evenwelwerd overweldigd onder
Chinézen verontrust,breidden zj zich west- den Griekschen keizerJutinLanwsdoorzjne
waarts uit en verloegen de Alanen uitAzi- veldheeren Belisarius en Narses(554)ywaarna

atisch Sarmatië, de Gothen uit Dacië. De
Alanen bereikten eindeljk de Donau en het
tegenwoordig Hongarje verbonden zich met
de W andalen,trokken doorGermanië en vereenigden zich met de suéven.Deze drie vol-

zelfs de naam deroost-Gothen uitde geschie-

daor, plunderden Mainz,Straatsburg enz.en

Naard-Duitschland aan de Elbe te hebben

denisverdween.
Niet lang na den ondergang van het Go-

thische rjk drongen de Longobarden in Italië

door (568) en ontrukten daarvan een groot

ken overschreden de Rjn,drongen in Gallië gedeelte aan den Griekschen Keizer.Na in

'
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gewoond en zich in 5Q7 in Pannonië te heb- 6de eeuw Slawische stammen van Sarmatiben nedergezet,kwamen zjonderhunkoning schen oorsprong en breidden er zieh uitaan
Alboïn in 568 in Italië,veroverden het land den eenen kantt0t de Elbe en de Saale,aan
en maakten zich naeenedriejarigebelegering den anderen langs de Donau.Indevoormalige
meester van Pisa, waar zj den hoofdzetel Romeinsche wingewesten ontstonden nieuwe
vestigden van hun weldrabloejendrjk.La- w etten en staatsvorm en, nieuwe zeden en
ter werden hunne vorsten gevaarljk voorde talen. De veroveraars lieten we1 is waar de

Pausen, die eindeljk de Franken te hulp overwonnenen gedeelteljk de Romeinsche

riepen,w ier dappere koning Kamelde Gzoo/e w etten behouden, maar vermengden ze m et
in 774 een einde maakte aan het rjk der hunne eigene gebruiken en instellingen en
Longobarden, hetwelk hj met zjn gebied bm gten er eene soort van militaire volksrevereenigde.
géring.Alskrjgslieden zagen zj metverachO0k het vrachtbare Gallië werd vöör en ting neder op kunsten en wetenschappen,
na door vreemde volken overstroomd.In den welke reeds lang kwjnden en nu geheelen
aanvang der 5deeeuw verschenen er met de al te gronde gingen.De prachtigste gedenkAlanen, W andalen en Suéven 00k de Bour- teekenen der oude kunst werden roekeloos
gondiërs, te voren tusschen de W eiehselen vernield,en hettjdperk derbarbaarschhei;

de oder gevestigd.Zj nestelden zich eerst nam een aanvang.Slechtsgeesteljken beoeaan de Boven-Rjn,in een gedeeltevanZwit- fenden de wetenschap alseen middelom hunne
serland en Franche Comté, voorts langs de belangen te bevorderen.Door de vermenging
Rhône en stichtten er een magtig rjk,dat van de oude en nieuwe bewoners der verzich in zjnbloeitjduitstrekteoverBourgogne, overde landen ontstonden allengs nieuwe naDauphiné,Savoye en een gedeelte van Zwit- tiën m et nieuwe eigensehappen nM rligchaam
serland, doch reeds in 534 geheelvernietigd en geest. D ezelfde vermenging deed allengs

en in hetFrankischerjk ingeljfd werd.De de nieuwere talen ontstaan, bepaaldeljk de
Alemannen,eenevereeniging van Germaansche Italiaansche, Fransche en Spaansche,die de
stammen, tusschen de Donau,de Rjn,de Latjnsche taalverdrongen en in eene doode
Neckar en de Main gevestigd en reeds in de taal veranderden.
3de en 4de eeuw gevaarljk voor deRomei- V olksvertegenw oordiging noemtmen
nen, breidden in de 5de eeuw zich uit in
Rhaetië en Vindelicië,alsmede in die gewesten, welke later de namen droegen van den
Elzas en de Pfalz;doch 00k deze werden in
496 door de Franken overwonnen.Deze laat-

sten behielden op den duurdeoverhand;zj
bestonden desgeljksuiteene vereeniging van
Germaansche volken, tusschen de Rjn? de
Main, de W eser en de Elbe gevestigd en
waren reeds in de 3de eeuw ,toen zj vruchteloos in Gallië zochten door tedringen,bj
de Rom einen bekend.Na het vervalvan het
W estersch-Romeinscherjk trokken zj in 430
onder hun opperhoofd Clodio op nieuw over
de Rjn,veroverden een grootgedeelte vyn

het ligchaam van door het volk benoemde
mannen, die in naam des volks deelnemen
aan het regéringsbeleid. Die mannen dragen
de namen van afgevaardigdenyvertegenwoordigers,leden van den Landdag,van deEerste
of van de Tweede Kamer enz.Het vertegenwoordigend stelselin dehedendaagscheconstitutionéle monarchie onderscheidtzichdaardoor
van het vroegere, dat m en hierin eene vertegenwoordiging had van bepaalde standen,

terwjlvolgensheteerstgenoemdstelseldeafgevaardigden vertegènwoordigers zjn van het

geheele volk en niet van een bepaald kiesdistrict. In de grootere Staten heeftmen doorgaans twee vertegenw oordigende ligcham en,
Belgisch Gallië en breidden hunne veroverln- nameljk eene Eerste en eene TweedeKamer.
gen uit tot Amiens. Hun koning Chlodowig D e eerste,0ok welKamer derPairs,H ooger
m aakte voorts een einde aan de Rom einsche H uis of Huis der H eeren geheeten, wordt
heerschappj in Gallië, nadat hj in 486bj dan beschouw d a1s een conservatief of aristoSoissons eene beslissende overwinning had cratisch bolwerk tegen deoverjldeofdemobehaald op den Rom einschen veldheer Syna- cratisch gekleurde bemoejingen der Tweede
ïl.
:.Hjoverwono0k anderevolkenenwerd Kam er, Zie voorts, met betrekking t0t ons
uçr
degrondleggervanhetmagtigerjk derW est- Vaderland, onder Nederland en Provénâao
Franken.
Staten.
Die volkerenbeweging gaf aan Europa en
V olksw apening noemtmen hetuitvaarvooral aan D uitschland eene geheel andere digen van een bevel,dat de geheele strjdgedaante.De stammen,aldaarachtergebleven, bare bevolking te wapenroept.Zjkanplaats

kozen anderewoonplaatsen.DeSaksersbjv., hebben in vredestjd,zoodathetvolkbjv00rdie voorheen in het tegenw oordig Holstein raad in den wapenhandelgeoefend wordt,en
hadden gewoond, gingen over de Elbe en o0k in tjd van oorlog, bj het dringen van
namen er het door de naar Gallië vertrokken

den nood. M en geeft haar alsdan den naam

Franken verlaten land (het hedendaagsche van lerle en vldq
:e,en het valt gewoonljk
Saksen)in bezit;zj verdeelden erzich in de zeerzwaar,denonkundigenhoopineenstrjddrie hoofdtakken derOostfalentW estfalen en baarlegerteherscheppen.Eindeljkheefteene
Angriërs (Engern) en vormden metdeFrie- volkswapening ook we1 plaats in tjd van
zen,Thiiringers!ZwabenenBejerendehoofd- opstand. Dan doet vaderlandsliefde, afkeer
volken van Dultschland. In de noordeljke van verdrukking,geestdrift vooreen beginBel
streken van dit land,door de oude bewoners ofvoor een persoon de ingezetenen weleens
verlaten, vestigden zich in den M nvang der naardewapenen grppen,zoaalsbljktuitde
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oorlogen in de Vendée in Franklkjuitdie
derCarlistrn in Spanje enz.
V olkszlekten ,zie Epkdemie.
lvollenhove. Onderdezen naam vermelden wj:
Johannes Fp!I:>Ao1)
: geboren te Vollenhove
den llden Junj 1631.Hj studeerde in de

theologie en wasachtervolgengals predikant
werkzaam te Vledder, Zwolle en 'sGravenhage,en overleed in lM tstgenoemde stad den
14den Maart 1708. De universiteit te Oxford
bevorderde hem t0tdoctor in de godgeleerd-

heid.Behalvevele leerredenenleverdehj een
bundelspoëzj (1686)''.
Coçnelo Fol/lAprdjeenverdiensteljkstaatsambtenaar, geboren te Amsterdam den 5den

Februarj 1778.Hj studeerdeenpromoveerde
te Leiden in de regten, vestigde zich als
advocaat in zjne geboorteBtad, bekleedde
onderscheidene stedeljke ambten, werd in
1811advocaatbj den staatsraad teParjs,in
1816jna zjn terugkeer in Nederland,referendarig bj den Raad van State,in 1826
administrateurvan hetbinnenlandschbestuur,
ixl 1831 secretaris-generaal,in 1846 tjdeljk
ministervan Binnenlandsche Zaken enin1848
staatsraad in buitengewone dienst.Hj overleed te 's Gravenhage den 14den November
1849.Van zjnegeschriftennoemen wj:pL0f-

liefde t0t de natuurljke historie hem naar
zjne vroegere studiestad,maarbetrok twee
Jaar later de Gliphoeve onder Heemstede.
Hier hield hj zich hoofdzakeljk bezig met
entomologieen leverdeweldraeenesNaamljjt
der Nederlandsche schildvleugelige insecten''.
In 1845behoordehj t0tde eerattoetredende
leden der Nederlandsche Entomologische Vereeniging en werd in 1852 haar voorzitter.

Niet weinig werkte hj medet0tdenieuwe

uitgave van pNieuwenhuis' woordenboek
voor Kunsten en W etenschappen'' was van
1854 t0t 1859 zaederedacteur Van de AlgeKieene Konst en Letterbode, en werd in
1854 conservatorder entomologische afdeeling
Van '
sRjks muséum van natuurljkehistorie
te Leiden, welke betrekking hj negentien

Jaar bekleedde. In 1860 werd hj lid van de
Koninkljke Académie van W etenschappen,
en in 1862 zag hj zich door den Senaat der

Groninger hoogeschonl eershalve bevorderd
t0t doctor in de wis- en na*@tuurkunde. Van
zjne geschriften noelen WIJ: XEssai d'une
Faune entomolpgique de l'archipelindo-neer-

landais''
, - pschetsen ten gebruike bj de

studie der Hymenoptera'',- rpinacographia,
afbeeldingen van Europeesche Sluipwespen''
,
een vervolg op de rNederlandsche Vlinders''van Se
pp,- nGelede dieren van Nederrede op Coenraad van Beuningen'' - en land'' - en :,Gedaantwisseling en levensXIets over het Aalmoezeniershuis te Amster- wjze der insecten'',alsmede onderscheidene
dam en eenige bedenkingen over de arzaoede. opstellen in tjdschriften. Hj overleed te
'
sGravenhage den 22sten Maart 1880.
(1835)/'.
V ollenhoven. Onder dezen naam verV ollers-aarde iseenedelfstofeljkezelfstandigheid, welke zich onderscheidt door
melden wj:
Jan A eddcF
zerf r@n VollenM ven,een Neder- eene groenachtig grjzekleur,eene aardachlandsch dichter, geboren te Rotterdam den tige breuk, geringe hardheid en een gering
9den 8eptember 1748. Hier wjdde hj zich soorteljk gewigt,terwjlzj vettig i: op het
M n den handel, doeh deed vervolgens ZPn
@@ gevoel en in water bj het uitstooten van
kantoor over aan zjn oudsten schoonzoon, belletlesin een ;jn,zachtslib verandert.Zj
waarna hj zich vestigde op zjn buitengoed heeft, evenals leem , speksteen!bergzeep en

Beek tusschen Overveen en Bloemendaal.Hj cimoliet, de eigenschap, dat zl
j vette oliën
overleed aldaar den 15den Maart 1814.Hj gretig opslorpt,wcshalvezj gebezigdwordtt0t
schreef o.a.: rGedichten (1808)''?- rproe- hetverwjderen van vetvlekken en vooralt0t
ven eenervrje navolging van eenlgestukken hetvollenvanlaken.Zjbestaathoofdzakeljk
uit de werken van P.Ovidius Naso (1809- uit kiezelzutlr aluminium ,voorts uit jzer1810,3 dln)''
,- pHetboek Job in dichtmaat oxyde, talkaarde en water. Men vindt haar
(181Q)''
j - en pBundelvan gewjde poëzj bti Gb'
rlitz in de Lausitz,bj Roszwein in
(1814)'9.
SaksenjbjW oburninBedfordshirejbjBrickVollenkonen, een verdiensteljk hill in StaFordshire enz. - Het Tollen van
stM tsambtenaar, geboren te Amsterdam den laken bestaat daarin, dat men hètin volmoQden Mei 1816.Hj studeerde en promoveerde lens of tusschen rollen, bj hetgebruik van
in de regten en zag zich weldra geplaatst reinigende m iddelenjverdigt en van alle onaan hetministerievan BinnenlandscheZaken, zuiverheden bevrjdt.

w> rhj thansdebctrekkingvan referendaris Volm agtoflastgevin.
q(mandatum)iseene
bekleedt.Hj leverdeo.a.:sBroedersgevan- overeenkomst,waarbj ieman;aan eenander
genisse. Dagboek van W illem de Grootbe- de m agt geeft ofden lastopdraagt,om eene
treFende het verbljfvan zjn broederHugo zaak voor den lastgever en in diensnaam te

rrigten. Zj kan tot ééne zaak betrekking
op Loevestein (1842)'',- en pBrieven van ve
Maria van Reigersbergh (met dr. Sekotel, hebben en 00k het regtgeven om al de za-

ken van den lastgever te besturen en te ver8am*1 Cowdfglf Snellen mJ1 Vollenholœn, rigten.Delasthebberisaansprakeltjk wegens
een uitstekendNederlandsehentomeloog,gebo- boos opzet en wegens verzuim.Is bj de lastrenteRotterdam den184enOctober1816.Hjbe- geving geene belooning vastgesteld,z00 kan
zochtde kostschoolte Noordhei,werdin1834 de lasthebber die nieteischen.Intusschen is

1857)''.

Btudent te Leiden en vçstigde zich na zjne de lastgevergebonden den lasthebberschadqpromntie alsadvocaatte '
sGravenhage.Nadat l00B te stellen voorverliezen,welke hj buihj in hethuweljk wasgetreden,lokte zjne ten zjne eigen schul; bj afdoorde uitvae-
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dng van zjn lastgeleden heeft.Eenlasthebber,gevolmagtigd doorverscheidenejersonen
vooreenegemeenschappeljke zaak,lsJegens
ieder hunner aansprakeljk voo1-de geheele
zaak.Eene volmagt eindigt doorherroeping
van de zjde des lastgevers,doorden dood,
de cllratéle, den staat van faillissement of
dien Van kenneljk onvermogen, zoowel
van de zjde van den lastgeveralsvan den
lasthebber, alsmede door het huweljk van
eene vrouw ,die een lastontvangen ofgegeven heeft.

02t

niet om geld teverdienen.Vnlontairbj hd
leger isdezoodanige,diezich t0tdekrjgsdienst verbindt zonder hiertoe verpligt te
N70Z0n.

Volpato (Giovanni),een Italiaansch kn-

Pergraveur,geboren teBasBano in 1733,werd
een leerling van W agner te Venetië,daarna
van Wlefolozzi, en waB achtervolgens werkzaam te Parma, Venetië en Rome, alwaar

hj eenehandelszaak inkopergravuresstichtte

en onderscheidene kunstenaarB vormde, tnt

welke

00k Rafaello Aor.
#dl behoorde,die

V olney (Constantin Françûis de Chasse- later zjn schoonzoon werd. Zjne gravures
boeuf graaf)yeen vermaard Fransch schrj- naar schi
lderjen van Rafaè'
lhebben veelbjVer en

reiziger,qeboren te Craon in Anlou gedragen terverbetering van den kunstsmaak.

den 3den Februarp 1757,studeerde teParjs Hj overleed te Rome den 26sten Augustus

in de geneeskunde, de geschiedenis en de

1803, en men vindt aldaar in de kerk der

oude (vooralOostersche)talen,volbragtvan Apostelen zjn door Canova gebeiteld praal1783 t0t 1787 eene reis naar de Levanten

Egypte,welke hj beschreefin zjn rvoyage

graf.
V olscers is denaam van eenderoorBpron-

en sy
'riëeten Egypte(1787,2 dln),en zag keljke volken van Italië.Zj woonden aan
zich in 1789 gekozen tot 1id van de Natio- de zuidwesteljke helling der Apennjnen en

nale Vergadering.Daarbj zich afkeerig be- op debeideoeversvan de Liris(Garigliano).
toonde van hetschrikbewind van Robesplerrej Hunne oudste hoofdstad was Suéssa Pometia,
werd hj in hechtenis genomen en bleeft0t en nadat deze door Tarquiniu.ntgxperll: ver-

den 9denThermidor(gedurende 10 maanden)
ill den kerker opgesloten.Na hetherkrjgen
zjnervrjheid werd hjhooglecraarin de geschiedenig aan de Ecole normale.ln deJaren

woestwas,vinden wj Satricum en Antium

als de voornaamste steden derVolscers ver*-@
Ineld. Gedurende twee eellWen voerden Z:
oorlog met de Romeinen,lltl en dan bjge1795t0t1798 reisdehjinAmerikaenschreef staan doordemethenvermaagschajteAequers

zjn s'
rableau du climatetdu s01desEtats en Latjnen.Eindeljk werden zj ln 338vôôr
Unisd'Amérique.Nazjn terngkeerin Frank- Chr. tegeljk met de Latjnen door hunne
rjk bevorderde hj de revolutievan 18 Bru- vjanden onderworpen,waarna zj uitde gemaire en verkreeg zitting in den Senaat.
Lpter benoemde Napoleon hem t0t graafen
t0t kommandeur van het Legioen van Eer,
en Lodewuk X VIH verhiefhem t0tpair.Volgnhoofdney overleed den 25sten April1820.Zwerk: XLes ruines, 0u méditations Sur les
révolutions des empires (17915laatste druk,

Bchiedenis verdwenen. Hunne taal was een
tak van bet Osdsch en behcorde alzno tnt
den lndo.Germaanschen. stam .
Volta (Alessandro,graaf), een beroemd
natuurkundige, geboren te Como den 19den
Februarj 1745,studeerdealdaarindenatuurkunde,maaktezich bekend door hetschrjven
1868)'' is in alle beschaafde talen overgezet5 van tw ee verhandelingen over natuurkundige

voorts schreefht
j:yLa10inaturelle t1794)'', onderwerpen (1769 en 1;71)jen zag zich in

eçons d'histolre prononcées à l'
école
slu
normale (1799; nieuwe uitgave, 1810)'/, en rRecherches nouvelles sur l'histoire ancienne (1814- 1815, 3 d1n)''.Zjne roeuvres
complètes (1821;nieuwe druk, 1836)'' zjn
in 8 deelen in hetlichtverschenen,en zjne
-

rOeuvreschoisies(1846)''inéén deel.

1774 benoemd t0trector van hetgymnasium
en hoogleeraar in de natuurkunde te Como
en in 1779 tothoogleeraar in denatuurkunde
te Pavia. Reedsin 1777 had hp den eledrophoor en den eledroscoop uitgevonden,waar-

door hj steun gafaan zjnetheorieomtrent
de electriciteit.Daarop bragthetwaarnemen

V olo,een stadje in hetTurksch elaleet van luchtbellen, uit Btilgtaande w ateren opJanina (Thessalië),ligtaan de Golfvan dien rjzend, hem t0t belangrjke ontdekkingen
naam ,tot de Aegésche Zee behoorend.Men
vindt er den zetelvan een Griekschen aartsbisschop, een kasteel,eene havenjveelhandel en 3000 inw oners. V010 verheft zich in

omtrent de gassen. Zoodoende ontstond het
eledrisch pistool, de eudiometer en de lamp

werden vernield en doordien deTurken erden
llden April 1854 eene overwinning behaalden

grooten roem door de uitvinding der naar

metbrandbarelucht(gaslamp).In 1782kwam
hj t0t de uitvinding van den condensator.
de nabjheid van hetaloude Jolchosen isin Daarna bepaalde hj zich bj een onderzoek
de geschiedenis bekend doordien er in 1823 van de verschjnselen desdampkrings!vooral
een aantalTurksche schepen door de Grieken van den hagel. Inzonderheid verwlerf hj
hem genoemde zuil(zieonder Galranism%sj.
In 1777 en 1782 reisde hj in Zwitserland,
op Griekschrmuitelingen.
Volontalr ofvrqwiltlgernoemtmen den- Duitschland,Nederland,Engeland en Frankgenejdieeenedienstvrjwillig opzichneemt rjk.Na zjn terujkeer maakte hj delandzonder daarvoor belooning te ontvangen;men lieden in Lombardpe bekend metden aardapgeeftalzoo dien naam aan leerlingen op koop- pelbouw.Napoleon I benoemde hem t0tgraaf

manakantoren, bj de belastingen, bj den ent0tsenatorvanhetkoningrjkItalië;:0kwas
boekhandelenz.,diebjhunnepatroonswerk- hj een der eeryte leden van hetItaliaansch
zM m zjn ten behoeve hunner vorming en Instituut.ln 1804 legdehjxjn hoogleeraarBXTV,
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ambt neder en aanvaardde 0P verzoek Van
keizer Inrann, de betrekking van directeur

J.B.2pxd,
:eJ.(ziealdaar),maarverwtlderàe
zich weldra van dezen en begaf zich in 1724

der philosophisehe t'
aculteit tePadua. Zjne wedernaar Frankrjk.waarmen zjn treurlaatste levensjaren echter bragt bj door te treurspel pMariamne'' z0u opvoeren. Een

Come,waarfj den 5denMaatt1827overleed.

twist met den chevalier Rokatt-cltabot, die

Aldaar verree: een sierltjk gedenkteeken ter hem door zjn bediende deed afrûssen en dien
zjner eer. De rcollezione delle opere del hj vervolgens uitdaagde,bragtbem in 1725

Alessandro Volta''is in 1816 in 3 deelen door wederom in de Bastille.Na verloop van een
Antinoriin hetlicht gegeven.
halfjaar echter herkreeg hj zjne vrjheid,
Voltaire (François AlarieArouetde),de doch tevens het bevel om het Koningrjk te

vermaardste en invloedrjkste der Fransche verlaten,waarop hjzich naarEngeland beschrjvers,werd geboren teParjsden zosten gaf (1T26- 1729). Hier maaltte htj zich beten Fe- kend met de wjsbegeerte van Locke,S#@/:
November (volyeus Condoreet den zos
bruarj te Chatenay jj.* Stseaux) 1694. Hd tesbury, Bolingbroke, Toland, OoIIiv.s enz.
was een zoon van A ronet!ambtenaar bj de en bestudeerde erdestaatkundige instellingen
belastingen,en ontving zjne opleiding aan des lands,terwjlhtjin ztjne beschouwingen
de bekende Jezuïetenschool,hetCollègeLouis hekelende spotternj met een scherpen redele Grand. Door ZPn
@@ pleegvader, den abbé

neertrant en m etgroûte geleerdheid verbond.

de O/zlfdlxz
/exf. werd hij voorgesteld aan
Nénon de Zdaclod, in wier gezelschapskring
de jonge Arouet, die zich later Voltaire
noemde (naar eeneletteromzetting van Arbuet

'
1'e Londen bezorgde hj de eerste echte uitgave van zjne pHenriade''die reeds buiten
zjn weten onder den titel: pLa Ligue''ge-

le Jeune) de beginselloosbeid leerde kennen

van een geestrjk epicurdsmus,hetwelk hem
ill de rigting voortBtuwde der vrjdenkertj.
Nadat hj het gymnasium verlaten had,liet
hj zich volgens den wenseh van zjn vader
inschrjven onder de studenten in de regten.
Intusscben vond de zwakke,dooreen hoogen

drukt w as. Die uitgave verschafte hem een

aanzienljk vermogen.Voort'
s leverde hj eene
levensbeschrjving van KarelXfl,hettreurspel rBruttls'', een verhandeling over de epi-

sche poëzj en de wjsbegeerteofEngelsche
brieven,waarin htjzjne landgenooten bekend
maakte met de nieuwste uitkomsten van het
wjsgeerig onderzoek in Engeland.Door tussehenkomst zjner vrienden ontving hj in
1730 verlof! naar Parjs terug te keeren,
waar hj eenigen tjd in eeneatkelegene voor-

schouder mismaakte Jongeling geen behagen
in de studie derregtsgeleerdheid,maarwjdde
zich uitsluitend aan de wijsbegeerte en de
fraatje letteren,terwjlhj vriendschappeljke stad in afzondering leefde en zich bezig hield

betrekkingen aanknoopte met de beroemdste, met winstgevende handelsondernemingen en
maar tevens ligtzinnigste mannen van zjn met plannen voornieuwegeschriften.W egens
tU
**d. Om hem aan dien gevaarljken omgang eenige verzen op het ovez'
ljden van de toote ontrukken,zond zjllvertoorndevaderhem neelspeelster Leeouvreur, aan wie de geeate-

a18 page llletden markies de O/l#/ex zl:# ,die ljkhetd eene eerljke begratbnis ontzeide,
a1s Fransch gezant naar de Nederlanden ver- gevoelde ht
j zich gedwongen, eenigen tj4
trok,naar'sGravenhage.W egenseen m inne- ollder een vreemden naam zjn verbljfte houhandel echter moest htjnaar Parjs terugkee- den te ltouen, waar hj zjne rllistoire de
ren en Wa8 nll Voornemen:, l
laar Amerika Charles XIl' en zjne pLettres philosophite gaan? doch aanvaardde de betrekking van

ques''in hetgeheim terperse legde.Laatst-

klerk bljeen procureur,om zich met de za- genoemden werden, zoodra zj ln het licht
ken van een procureurskantool' bekend te warellverschenen,doorbeulshandenverbrand.
maken. Een zjner vrienden evenwel haalde Van de versohillende treurspelen. door hem
hem over,om deze loopbaan vaarwelte zeg- in diedagengeschreven?zooals:rzaïre(1732)''
gen en nam hem mede naar zt
jn buitenver- - n Eriphyle (1732)''- en pAdélaïde du
bljf St. Ange.Hier werd l1j beschuldigd a1s Guesclin(1734)''1vielslecht'
saaneerstgenoemde
vervaardiger van een scherp bekeldicht op de gewenschte btjval ten fleel.Het gedicht:
Lodewùk XIF,datna den doodvandezenin pLe temple du goût (1733)',waarin de dichhet licht verscheen,zoodathj in de Bastille ter de meestgevierde schrjvers van zjn tjd

werd opgesioten (1716),waar hj gedurende op scherpen toûn vonnisde,baarde groat 0p-

het Jaar zijner gevangenschap de rllenriade'' zien en vermeerderdebetaantalzjnervjanontwierp en het treurspel poedipe' voltooide. den.Voorts werd de opvoering van hettreurNadat zjne onschuld gebleken was,herkreeg spel: pLa lnort de César (1T35)''verboden,
hj zjnevrjbeiden tevenseenkleinJaargeld. en om zichaandelosbarstingdervanallezjDe btjval,dien zjn poedipe''genoot,toen den opkomende donderwolken te onttrekkenj
dit treurspel in 1718 werd opgevoerd, ver- begaf zich Voltaire nlet zt
jne geleer/
leminnazoende hem met zjn vader en bezorgde hem res,de markiezin d'a O#d/:!:f,naarhaar buide vriendschap met madame de T5!IJré..Daar tenverbljf Cirey in Lotharingen,waar hj
jj** op onvoorzigtige wjze deel nam aan van 1736tot1739 vertoel
'
de.Ilierschreefhj
eene Hot
lintrigue werd hj uit Parjs verban- zjne pEléments de la yhllosophie de Newt
on'
'
e
n
met
de
mar
ki
ezl
n
eene verhandeling
nen. Hj keerde eehter in 1721 terug,om
zjn treurspel pArténsise'' ten tooneele te over het vuur,w elke in de werken der Acabrengen,doch datstuk vielnietin densmaak
van het publiek. Op eene reiBnaar Holland

démiedes Sciencesp-erdopgenomen,- voorts
de beruchte rpucelle d'Orleans''en de treur-

(1;22) maakte jj* te Brussel konuis met spelen;pAlzire(1736)**- pzulime(1740)''-

jgj
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Malmmet(1.741;'/1- en Mérope(1843)'',als- inkomen van 140000 livres hem met alden
mede het DDiscours sur l'homme''.Inmiddels glans en het gemak der weelde omringde.
had hj eene Europésche vermaardheid ver- Hj verhief het armoedige vlek allengs t0t
kregen, zoodat de Kroonprins van Pruissen eene welvarende stad, Btichtte er eene kerk

LFrederik 114 hem vlejende brieven gchreef methet opschrit:pDeo erexit Voltaire (V0lmet de uitnoodiging t0t eene btjeenkomst. taire deed haar tereere Godsverrjzenl''en
Zelfs pau: Benedotu X1V aanvaardde de maakte zich bj de bewoners van dat oord
opdragtvan den pMahomef'
,diein Frankrjk hoogst verdienBteljk. Moedig trad hj steed:
nietmogt worden opgevoerd,en schonk hem

op als de verdedigeren beschermervan allen,

zjn zegen.In 1746 bezorgdehem eeneeen- dieonschuldigwerden vervolgd,ja,hj bragt
voudige com edie:pLa Princessede Navarre'', het door zjn l'usteloozen ijver zo0 ver,dat
en vooral de gnnst van madame de bompa- het procès van den ollschuldig teregtgestelden
doxr een zetelin de Académie en de betrek- Calas herzien en zjn ongelukkig huisgezin
king Van historiograaf. Ilverzucht Jegens van armoede en smaad bevrjd werd.DaarenCrlbillon,diedesgeljksdoormadamedePom- boven ontwikkelde hj eene verbazende werkyl#oxr werd begunstigd, en gestadige intri- zaamheid op letterkundig gebied.In de eerste

gues verbitterden hem echter het verbljfte plaats leverde hj een grootaantalartikel
en
Versailles, zoodat htj met de markiezin du in de oEncyclopédie'', en vervolgens de beC#r
l&ld/ naar Cirey terugkeerde en vanllier langrjke geschriften: pEssai sur les moeurs
meermalen het 1l0fbezocht van koning ,%ta- et l'
esprit de8 nations (1;56)''1- rcandide
wi.
$!Jx,
:te Luneville,terwjlhj erzjn treur- (1758)'', pflistoire de Russie sous Pierre I
spel: osémiramis (1748)/' en zjn bljspel: (1759)'',- rldées républicaines (1762)'',
Nanine'' voltooide. Na den dol)d der mar-

St
lr la tolérance'' en s:catéchisme de l'hon-

kiezin vertrok hijwederpaarPartjsenschreef
er de treurspelen:ooreste (1750,
)''en pRome
sauvée (1752)'. Op herhaald aanzoek van
Frederik ff begafhj zich eindelt
jk in 1750
naar Berljn, waar hj een verbltjf in het
Koninkljk slot,de orde Pour le mérite,den
kamerheerssleutel en een jaargeld van 20000
livre: verkreeg. Najver en laster van andere

nête homme(1763)''1- pcontesdeG.Vadé'',
re sur Corneille'',- rl3ictionpcommentai
naire philosoplzique/',- onderscheidene treurspelen,Siooals:pAgathocle''1- r'Pancrède''1
rSocrate''. - en Irène''1 - Oden en eene
vertaling van dell)!Cesar''van Rltakspere,
Pyrrhonism ede lhlstore,,,- pua bitjltjenqn
-

expliquée (1776)''enz..
In Februarij1778 be-

Franschen,twistm et M aupertuis,den presi- zocht de vierentachtigjarige Voltairevoorde

dent der Académie te Berljn, eigen schuld laatste maal Parjs, waar htj met eerbewjen achterklap van anderen veroorzaakten ech- zen overladen, lnaar ook, welligt door
ter weldra verdeeldheid tusschen Voltaire en overspanning, ziek werd en den 30sten Mei

zjnvorsteljkenbewonderaar,ellM aqpert'
ai.
s, vandatjaaroverleed.Degeesteljjkheidaldaar
dien Voltaire in zt
jn hçkelschrift: mDiatribe weigerde hem eene kerkeljke begrafenis,en
du docteur Akakia (1752)''aan de algemeene de abbé M i
gnot' die zjn stoFeltjk overschot
bespottiilg had prjs geyeven,wist de onte- in deabdj van Scellièreshad doen btjzetten,
vredenheld van den Konlng t0ttoorn te doen ontving eelle bestraëng.Gedurende de Groote
klimmen. Voltaire poagde zich aan de uit- Omwenteling werd hetltjktbestvan Voltaire

barsting daarvan door eene vrjwillige ver- plegtig gevierd en zijn gebeente,alsulede dat
wjdering te onttrekken,mgar werd op last van Rou.b.sea'tb,naarhetPantàéon gvergebragt.
des Konings te Franktbrt in heehtenis genoYoltaire was een wjsgeer in de Franstshe

m en,om daardoor eene(lichtverzamelingterug
te erlangen, waarin zich van de hand van
Frederik 11 onderscheidene hekelverzen bevonden op Europésche Vorsten.Later echter

verzoende hj zich met Voltaire en bleet
'tot
aan zjn dood met hem in briefwisseling.

Gedurende zjn drirjarig verbl
jfteBerljn

beteekenis van het woord,een geschied-,too-

neel- en romanschrjver. In zi
jne wjsgeerige
werken bestrjdt hj erkende of gewaande
dwalingen en vooroordeelen vaak op een bjtenden toon!doch dikwerfook m et eene onkunde,diezlch achtergeestrjkheidversehuilt.
Somtjds echter vindt men in die geschritten
eene vermoejende wjdloopigheid ofeene beslissende bondigheid, terwjl hj steeds zjne

gafToltaire hetleerdlcht:rLa 1oinaturelle'',
de treurspelen: rLe duc de Foix''en rcatilina'' de novelle.
' pMicrom égas'' en rLe aanvallen rigt tegen het Christendom ,zooals
siécle de Louis le Grand''in lletlicht.Daarop het in die dagen werd opgevat.In zjne ge-

vel'
toefde hj een jaar te Kolmar, waar hj schiedkundige tafereelen? h0e voortreFeltjk
het trelrspel: rlu'orpheline de Chine (1754)// o0k van vgrm ,ontbreken waarheid en naauw voltooide. Daar de Fransche regéring zich

kem-igheidrSchoonin hetbezitvaneellxtjken

verzette tegen ztjn terugkeer,begafhj zich schatvankennis,bleefhjhoogstoppervlakkigj
na een kortvertoefte Lyon naar Zwitserland, en alsonkundehem niett0tonjuistheid verwaar hj het landgoed Délices kocht;maar voerde, dan werd hj hiertoe gebragt door
de haat der geesteltjkheid te Genève,die het zjne levendige verbeelding endoor zjn haat
volk tegen hem opruide door hem als een Jegens het Christendom en de Kerk.Een gegodlasteraar zwart te maken, bewoog hem , schiedkundig meesterstuk is zt
jne mllistoire
Délice: te verlaten en zich in 1758 op bet de Charles XTI'' en ook in zjn rEssai sur
kasteel Ferney op Fransch grondgebied te

l'histoire générale etsurlesmoeursetl'esprit

vestigen. Hier sleet hj de twintig laatste de8 nations depuis Charlemagne''vindtm en
Jaren van zjn leven,terwjl eenjaarljksch treâbnde opmerkingen. Zeer m erkwM rdigj
zz'M
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vooral00k door een boejenden stjl,iszjn Van die werken welke niet illden smaak
Essaisur le siècle de Louis XIV''.Alsdits
h. vielenvan hetpubliek.Vandeuitgavenzjner
termunthj vooraluitin hetpuntdicht.Zjn gezamenljke werken vermelden wj dievan
heldendicht:pLaHenriade''iseenki1geschied- Condoeeet en Deeroi
œ (1785- 1789. 70 dln),
kundig tafereelin groote woorden en wellui- - dievan Beuekot(1829- 1834,70 dln),dende Alexandrjnen, en zjne ppucelle''is die van Haehette (1859- 1862,40 d1n)'',uit een zedeljk oogpuntverwerpeljk.Daar- en dievan u
Yoland(1877,45 dln).
entegen mag men zjne kleine romans en ver-

V oltam eter is de naam van een tpestel

halen,meestalop satyrieken t00u geschreven,
z00a1s: Zadig'' - pcandide'' - Jeannot
et
Colinr',- rBabouc'':
'- ,,
n!
da
'
1,Co-siSa
)
,ng'é
:
'-,,
XLa princesse de Babylone,:
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t0t het bepalen der sterkte van een galvanischen stroom en we1 doormiddelvan de hoe-

schildering dan op dehandelingtmeerop den
redeneertrant dan op de karakterteekening,
en m aar al te vaak treedt het gevoelen van
den dichter op den voorgrond ten nadeele
van de dramatische waarheid.Hetontbreekt
intusschen nietaan hartroerendetafereelep,en

andere,in graden verdeeldeglazen buisboven
water.Alseenheidderstroomsterktebeschouwt
m en die van een stroom ,welke in ééne mintlut eene kubieke Ned.duim knalgas van

veelheid water1welkein een bekend tjdver100p door dien stroom wordt ontleed. Hj
enz.,voortreFeljk noemen wegenshunnever- bestaatuiteeneieschmetwjdenmond,luchtwonderljke mengeling van ernst en luim , digt door een kurk gesloten, waarin zich
wegen: keurigheid van Btjlen aanschouwe- water met eenig zwavelzuur bevindt. Door
ljkheid van voorstelling. De meeste zorg den kuxk loopen twee geïsoleerdeplatinadraechter besteedde hj aan zjnetreurspelen en den,in den Qesch eindlgend in platinaplaten.
door middelvan deze had hj geruimen tjd W orden die draden in verbinding gebragtmet
grooten invloed op den smaak van zjn volk. eene galvanische batterj, dan ontleedt de
Hj zocht de voortrefeljke eigenschappen stroom het water in zuurstof en watersto%.
van Corndlle en Ranine in zjn persoon te diein belletlesoprjzen enzich inhetbovenvereenigen en den geest der Grieken naar ste (ledige) gedeelte der :esch tot knalgas
de eischen van dennieuweren tjd te verlon- vermengen.Ditlaatsteontwjktdooreene in
gen. Toch legde hj zich meer t0e op de den kurk aangebragte glazen buis naar eene

00k de versbouw en detaalzjnin denregel
uitmuntend.Toch ishetbj den rjkdom van
geestrjkheid, waarover Voltaire beschikken
kon,een psychologischraadsel,datzjnebljspelen z00 maten Eaauw zjn.
Als mensch was Voltaireeen merkwaardig

60bj eenedrukkingvan 760Ned.streep ontwikkelt.

Voltelen (Flnrentius Jacobus),een ver-

diensteljk geneeskundige, geboren aan de
Kaap de Goede Hoop den zlsten Januarj
1754,bezocht de Latjnsche schoolte 'sHer-

togenbosch, Btudeerde eerst in de theolngie
en promoveerde in 1778 in de geneeskunde,

verschjnsel.Hoewelhj meteen geweldigen waarna bj zich te Utrecbt wjdde aan de
haattegen hetChristendom wasvervuld,som- pxactjk. W eldra verwierf hj eene gouden
mige stukken metden naam van Christmoque eerepenning door ztjne verhandeling over de
onderteekende en aan Ikederik 11 schreef, braakmiddelen en w erd in 1784 eerst buitendat een Qink Vorstmetgeld en soldaten de gewoon en kort daarna gewoon hoogleeru r

godsdienst in zjn land welmissen kon,was te Leiden.Hj overleed reedsden zden Augushj toch geen godloochenaar.Een grondtrek tus 1795, en na zjn dood verseheen zjne
van zjn karakter was grenzelooze jdelheid, Zeer ge#vaardeerde 7,Pharmacologia universa
en deze wikkelde hem gedurig in de grootste (1797- 1800,3 dln).
V olterra, eene arrondissementshoofdstad
onaangenaamheden. Hj onderscheidde zich
voorts door eene gestrenge reqtvaardigheid, der ltaliaansche provincie Pisa, op den top
door weldadirheid en qoedhartlgheid,maar van een steilen heuvel te midden van oljftevens door llgtzinnigheld en losbandigheid. gaarden en tusschen de rivieren Cecina en
Nu eens toonde hj eerbied voor hetverhe- Era,nietver van hetspoorwegstation Saline
vene,dan wederhaaldehj hetopspottenden gelegen,is de zetel van een sous-prefect,van
toon door het sljk.Voorts verbief hj met een geregtshof en van een bisschop, heeft

geestdriftzjnestem voorderegtendermensch- wé1bewaarde muren uitden tjd van keizer
heid, toonde zich een beschermer der verdrukte onschuld en verachtte tevens diep,
watdoormillioenenalsheiligwordtbeschouwd.
Zonder verschooning legdehj de vingerOp
de vuile wonden Van het maatschappeljk

Otto J, eene hoofdkerk uit de 13de eeuw ,
onderscheidene andere kexken, eene door de

galmen, boezemde door zjn aandringen op
verdraagzaamheidzelfszjnetegenstandersachting in en herstelde den invloed derletterkunde
op den volksgeest.Zjne brieven over de verdraagzaamheid zjn eerst in 1863 door Cocg-re!in hetlichtgegeven.Doorgaansgafhj
zjnegeschriften uitondereenvreemdennaam,

bast- en zoutgroeven en 6000 (als gemeente
14000)inwoners.O0k in haren omtrek bevinden zichvelemerkwaardigeoudhedenZjdroeg
voorheen den naam van Volaterrae (in het
EtxuBdsch Velathri) en was een der voor-

M edoL gebouwde citadél, overbljfselen van

oud-Etruscische muren, eene oud-Etruscische
poort met tw ee bogen, een bisschoppeljk
leven in zjn vaderland,deed deeischen van sem inarium ,een palazzo communale meteene
zjn veel bewogen tjd metluidestem weer- boekerj en een sauséuna,vele oudheden ,al-

naamste van de TwaalfverbondenestedenVan

Etrurië,terwjlzj latera1seeneRomeinsche

0'z vervolgens het vaderKhap te loochanen kolanie de re#en van een municipium ver-
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kreeg. In 4e 124e.en 13deeeuw waszj een
gemeenebest, maar kwam in de 14de onder
de heerschappj van Florence.Zj isde g0boorteplaats van Pevsiw.
n en van Danilleda
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ging der R.Katholieken te onttrekkenjbegaf

zich met zjne ouders in den aanvang der
lide eeuw eerst naar Utrecht en vervolgens
naarAmsterdam ,waarzjn vaderin deMrar-

moesstraat een kousenwinkel opende. Op de
V oltlgeurs is de naam van ligte infan- school ontving hj onderwjsin lezen schrjterie, ill 1805 door Napoleon gevormd nit Ven en rekenen en was vervolgens behulp-

Fplfdrrq,een leerling van M Qh6le20w:!p.

manschappen, die de vereischte lengte niet zaam ill het vaderljk bedrjf.Tevensechter
bezaten en m et ligte,korte dragondergeweren ontwi
kkelde zich zjn aanleg voorde dicht-

waren gewapend.Zj werden geoefend in het kunst,en hj kwam allengslnaanrakingmet
Juist en snelschieten en in de kunstom be- de voornaamste leden der bloejende rederjhendis achtereen ruiterop envanhetpaard kerskamer te Amsterdam ,metP.C.Sbo/f,

tespmngen.Menjlaatsteeenecompagniev01tigeurs op den llnkervleuyelvane1k batalJ0n infanterie,dochdevoltlgeurszjn in 1874
bj hetFlansche legerafgeschaft.

L.1.Z:JJIen D.V.Coornhert,wierinvloe;

aan den mond der Cerusa,alsmede aan den
spoorweg van Genua naar Nizza gelegen,
heeft eene haven,waar ill 1875 nietminder
dan 1469schepen binnenkwamenen uitzeilden,
grootescheepstimmerwerven ,prachtigevilla's,
eene bedevaartskerk,eene technische school,
bad-inrigtingen,eenige fabrieken en 6000 inwoners.Hier behaalden den 18den April 1800

sche uitgewekenen behoorden en zich eerstte
Keulen,laterte Amsterdam gevestigdhadden,

op de Franschen onder M asslna.

schenen,was:rpascha ofte de verlossinqhe

niet weinig bjdroeg t:tveredeling van zjn
smaak.In 1608 verloorhj zjn vader,wienB
bedrjfhjvoortzette,entraddenQostenNpvemV oltrl, eene stad in de Italiaausche pro- ber1610inhethuweljkmetMaalkenofMaria
vincie Genua,aan de Middellandsche Zee en de Yol/',wier ouders 00k t:t de Protestantterwjl haar broeder gehuwd was meteene
zuster van Vondel.Dewinkelzorg aan zjne
wederhelftoverlatend,wjddehjzichnuhoofdoeft
enjv
ing
nst
zakeljk aan de beme
erdte0redoic
pht
dku
eke
nnein:
legde zich tevens

der Franscheen Latjnsche talen.Heteerste
de Oostenrjkers onder M elas de overwinning dichtwerk,na zjn huweljk in hetlichtverV olum en beteekentletterljkhetopgerolde, derkinderenIsraëlsuitEgypte(161:)'.Eenlje
vandaar bj de Ouden een boek,omdat mdn jaren laterleverdehj:de pW arandederdleweleer de boekwerken, aan ééne zjde be- ren'' en in 1620:pDe helden G0ds'' - het
Bchreven, Oprolde, Voorts een gedeelte van

treurspel: plerusalems verwoesting'',-

De

een geschrift,omdat dit laatstedikwjlsuit hee
rljkheid van Salomo,,enz.In datjaar
Qnderscheidene rollen bestond, en eindeljk echter werd hj aangetast door eene langdude uitgebreidheid Van een ligchaam of de rige ziekte, zoodathj meermalen naar het
ruimte, die dit laatste, onafhankeljk van einde verlangde,doch was in het volgende
zjne gedaante, inneemt.Bj gcljk gewigt jaar in zoovz
ar hersteld,dat hj zjneletterhebben de volumina van twee ligchamen de oefeningen k0n hervatten.
omgekeerde verhouding van beidef digtheid.
Zjne godsdienstige en staatkundige denkV oluta is de naam van een spiraalvor- beelden hadden grooten invloedop zjnedichmig verbindingsdeelin debouwkunde,vooral terljke voortbrengselen.Geruimen tjd waB

j diaken derDoopsgezindegemeente,enin
bj consolesen kagiteelen.Bjeerstgenoemden h
dient zj tot verblnding derhorizontale,ge- de geschillen tusschen de Remonstranten en

dragen deelen met de loodregte, dragende Contra-Remonstranten kooB hj de zjde van
w anden en erlangt meestaltweetegenoverge- eerstgenoemden. Hiervan getuigde zjn ppastelde spiraalwindingen.Bj de Ionische kapi- lam edes of de vermoorde onnoozelheid''

teelen verbindt ztj de horizontale architraaf waarin de hoofdpersoon bltjkbaar Oldenbarnetvldfvertegenwoordigde.HoewelprinsM awritn
metdebeidezjden derloodregteBchachtvan '
de zuil en gaat van de kapiteelplaat uit, bj de uitgave reed: overleden was,trachtte
terwjl zj bj de Corintische en Romaansche de regèring de verspreiding van ditstuk te
zuilen van de loodregte zjvlakken van het beletten,deed de gedrukte exemplaren ophakapiteeluitgaat.Steeds dient zj totverbin- len en ontbood den sehrjvernaar '
sGravending van twee bouwkunstige versieringen.
hage.Vondelverlietechterheimeljkzjnew0Vom ica of ettrzak noemt men eene met ningenverborgzicheenigentjdtenhuizevan
etter gevulde ruimte in het parenchym der zjn zwagerSansdeW ol/'
,waarhj veleverlongen.Zj isdoorgaanshetgevolg vanknob- wt
jtingen moesthooren overzjnonvoorzigtig
bellongtering (zie onder Longziektenq.Bevindt geschrjf.Hierdoor geërgerd vertrok hjnaar
zj zich aan de oppervlaktederlongen,dan zjn vriend Laurens e7bp.
sfdl Baake,diehem
bestaat er 00k n0g het gevaar, datzj het op de hofstede Scheibeek btJBeverwjk gastborstvlies aantast en zich in de borBtholte vrj huisvesting verleende.Toen Vondetechuitqtort,waarop de dood spoedig volgt.
t8rvernam ,dathetstedeljk bestuurte Am-

Vondel (Joost van) of nan den Tondel sterdam gew eigerd had, hem uitte leveren,

(ook we1van Vondelenofvan F0p#e!e4.
9),een begaf hj zich wederom derwaqrts.Niettemin
beroemd Nederlandsch dichter, geboren den werd hj op de schoutsrolle gebragten ver17den November 1588 te Keulen,werwaarts wezen t0teenebûetevan driehonderd gulden,

zjn Vader,hoedenstoFeerder te Antwerpen terwjlsommigeregtersligchameljkekastjding

en lid der Doopsgezil:t
le broederschap, de en zel
fs dedoodstrafhadden reëischt.A1die
wjk had genomen,om zieh aan de vervol- wederwaardigheden dedenhem ln1625t0teene

3Q6

VONDEL.

dieppzwaarmpedigheld mervallen,waaruithj en eene vertallng der mElectra'' van S@hozichlangzamerhandophief,terwjlhj zichte- cldd,- wjdersin 1645hetleerdicht:pEeuwvens toelegde op dekenni:der Griekschetaal. getj derheiligeStede t'Amsterdam/',en het
EenpaarJaarlaterschreefhjeenaantalhekel- treurspel: rMaria Btuart of de gemartelde
dichten, bjv-: ,,Hethanekot'',waarin hj de mAjesteit''y hetwelk hem wegens de daarin
leden van den onverdraagzamen Am sterdam- verkondigde gevoelens tot eene boete deed
schen kerkeraad voorstelde als hanen met vervallen van 89 gulden.Ter gelegenheid van

scherpe sporen,en hetlied van rlteint
le de den Vrede van Munster(1648)dichttehj zjn
V08'',doelende op den Amsterdamschenburge- landspel:pDe Leeuwendalers'' en vervolgens
meesterReinéerTllz
p.W jdersdichttehjindat verscheen zjn trenrspel:pSal0m0''.op den
tjdperk eenige lierzangen:znoals:oAmster- zosten october 1653 vielhem deeerte beurt,
dam's welkomstgroet aan Frederik Hendrik'' dat hi
j door eene vereeniging van schilders
g deGroot'gverlossing''- .DeR0f)m - en dicbters in den 8t.Joris.doelen te Amsterpllui
sche leer''- eneenerschetsdergezangen van dam a1s dichter werd gekroond,waarna hj

-

Horatius'',In 1628 volbragthjeenereisnaar ran datgenootschap zjne vertalingderOden
Denemarken enZweden,waarhjinzonderheid van Horatiun opdroeg.In dien ttjd vervaargde htj het treurspel: rluucifer'',hetwelk
te Gothenburr door den geleerden Jacob rcp di
Dqk,voormallg gezant van den Koning van zooveel Opzien baarde,dat de duizend exemZweden,metonderseheiding belegend werd. plaren der eerste opllge binnen acht dagen
Dat gaf aanleiding tot de vervaardiging van

waren uitverkocht. De decoratiën voor de

hetdichtstuk:rr
laott0lvanZjneMalesteitvan opvoering waren gereed, toen deze ter verZw eden,betaalt te Gotbenburg aan den Heer mjding van ergernis verboden werd.Daarop
Jacob van Djk'', later onder den titel van schreef Vondel ten behoeve dier decoratiën in
rOrakel''onderzt
jne klinkdichten opgenomen. 1657 hettreurspel:rSalmoneus''.
In 1630 schreet'hjwederbekeldichten,som- H oewel Vondd zlch weinig bekreunde om
mige z00 scherp?dath!Jhetnietwaagde,daar- ztjnewinkelzaak,verkeerdehjgedurendehet
onder zjn naam te plaatsen, zooals: mDe grpotste gedeelte van zjn leven in betrekkeHarj)oen'',- pDeRoskam''
,- enpDecretum ljken welstand.Later ontston; daarin eene
horrlbile ofGruwelder verwoestingjj.paayua

ongnnstige verandering. De verkwistingen

hield hjzich bezigmethetontwerpenvaneen van zjn zoon,die,eindeljk naar Oost-lndië
heldendicht,waarvan ConstantnndeGrootede gezonden, op reis del'waarts overleed, verhoofdpersoon zotl wezen, en tpen inmiddels oorzaakten hem aanmerkeljkeverliezen,men
zjnevrotlw hem eenzoon schollk,noemdehj vermeldt van omstreeks40000 gulden,zoodat
dezen Constantjn,betuigende,datht
lalzoobj hj ten laatste door gebrek werd bedreigd.
zjn sterventweemconstantjnen''hoopteachter Toen kreeg hj doortusschenkomstvan Cortelaten.Hierin echterwerd hj teleurgesteld, l:!f,
: van Flop:zpi/k en van den magistraat
daar zjn kind op#ieugdigen leeftjd overleed van Amsterdam eene ondergeschikte betreken zjn heldendichtonvoltooid bleef.W athj king aan de bank van leening,die hem Jaarhiervan gereed had, oFerde hj grootendeels ljks 650 gulden opbragt. Hj was echter

aandevlammen,hetgeendesgeljk:geschiedde
m et een door hem vervaardigd treurspel:
>Messalina''.Toen echter op den 3denJanuarj
1638 de Costers-académie op de Keizersgracht
te Amsterdam werd ingewjd, geschiedde
zulks met d8 opvocring van pGjsbrecht van
Aemstel'', opzettelt
jk voor die gelegenheid

weinig geschikt vonr dat ambt, zoodat het

lt
i
,keropenbaarde.Menheeftnaardéoorzaken
gezocht van hetoppervlakkig z0o zonderling
verschjnsel? dat een voprstander der godsdienstvrjheld en een bestrjder der kerkeljke
heerschappj geneigdheidgevoeldeom zich te

Van zjne talrjke dichtwerken hebben we
slechts enkele opgenoemd.Hj leverde dertig
tretlrspelen,en negen van dezezjn aan dich-

den allertreuriçsten toestand van de ProtestantscheK erk lndiedagen,waarm en elkander
wegensleerstellingenverketterdegnvervolgde.
O
0k bj de Doopsqezinden vandlentj4werd

gebroeders de U ïff gepleegd.Vondelis onge-

zjner dichterljke idealen#zich aansloot bj
de R. Katholieke Kerk, waardoor hij vele
van zjne voprmalige vrienden verloor. Na
dientjdBchreefhjzjnepAltaergeheimenissen'',

ling gedrukt.Een gezamenljke uitgavedaar-

hem o0k weder Ontnomen werd,terwjlmen
hem hetJaargeld liet behouden.Hj overleed
te Amsterdam den 5den Februarj 1679 en

w erd er in de Nienwe Kerk begraven,w aar
om streeks eene eeuw later een gedenkteeken

op ztin graf werd geplaatst, nameljk eene

door Vondel vervnnrdigd. In het volgende zwartmarmeren urn metwitlofwerk,terwjl
jaarschreefhj: pDeAlnagden''
,waarin men w ederom cene eeuw later een standbeeld ter
reedg eene sym pathie vof)r R . Katholieke zjner eare verrees in het Vondelspark te
legenden bespeurt,welke yieh allengs duide- Amsterdam .

ters der klassieke Oudheid ontleend. Eene

vertaling van Opidïv,
xscbreefhj op84-larigen
leeftjd, en na dien tjd vervaardigdehj n0g
Kerk.Dehoofdreden zalwelgelegen zjn in bjschriften op den gruweljken moord,op de
onderwerpen aan hetgezag derR.Katholieke

twjfeld door de verhevenheid zjnerdichterlkke denkbeelden en door zjn meesterschap

over onze toen n0g weinig beschaafde taal
de eenheid der llefde vruchteloos gezocht, de vorst der Nederlandsche di
chters. Zjne
zoodat Vondel, etrevende naar de vervulling verschillende dichtstukken werden bj herhavan is in 1799 beproefd,maar niet voortgezet.In 1825 verscheen er eene te Amsterdam

in 19 deeltles,en in den laatsten tjd eene

- voorti het treurspel: sDe Gebroeders'', van dr.Tan Flofem en eene prachtaitgave van
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mr. J.rcl Lennep.De gedenkdag van zjn hunne nakomelingen ter verdoemeniB wordt
dood i: den 5deu Februarj 1879, dus na toegerekend, zoodat de mensch buiten Btaat
twee eeuwen,teAmsterdam metgroûtenluister is, iets gaeds te doen, tenztj hem hiertoe
gevierd.
eene bjzondere genadegave verleend worde,
V ondelingen zjn kinderen, die door zoodat de grond der zaligheid niet gelegen
hunne ouders worden verlaten en daarna in is in den mengch! maar daarin, dat G04
gestichten of door particulieren opgenomen door zjne vrjmagtlge genade hen,die zalig
en opgevoed. Van oudsvindtmen volldeling- worden,voorafdaart
oe bestemd (gepraedestihuizen in de R.Katholieke landen,terwjl neerd) heeft. AhqgtstLnws onderstelde in G0d
het stelsel van zoodanige gestichten in den zoowelregtvaardigheid als liefde en wa8 van
reg
Vel
onni
bj d
se Protestanten geen ingang vond. meening,dat G0d krachtens zi
jne regtvaarnoemt m en de uitspraak van de digheid hetgeheele menschdom moestverdoebevoegde regtsmagt over een beschllldigde. men,maar dathj krachten:zjne liefdeaan

Het vonnis kan alzpo vrjspraak behelzen of een gedeelte van het menschkom naar zjn

de door de wet bepaalde straf opleggen.Van welbehagen de eeuwige zaligheid wilde toehet vonnis eener lagere regtbank kan men kennen. Hoewel de Kerkvader zich verzette
zich 0P de beslissing van eene hoogere be- tegen de daaruit afgeleide gevolgtrekking,
dat deugd ofondeugd alsdan met betrekking
roepen.
t0t den tgestand in het volgend leven onverVoogdi
j
i
s
de
z
o
r
g
e
n
he
t
t
o
e
z
i
g
t
o
v
e
r
den persoon en de gnederen van den tninder- schillig zouden zijn,toch heeftdiegevolgtrekJarige.De bepalingen daarpmtrent zjn tevin- kin: de algem eene aanneming dezer leer in

den in den 16den titel van ons Burgerljk de Christeljktt Kerk verhinderd. Onder de
W etboek.In elke voogdj,behalve voor vek'
- scholastieken in de middeneeuwen waren er,
pleegdeningestichtenvnnweldatligheid,wordt, die haarin den zin van A'a-qwstinu.
ghandhaafbehalve de voogd, een toeziende voogd be- den, en o0k &nderen? die haar in den zin
noem d. Voor de betrekking van voogd of van PelayL..
% wjzigdeh.LMther en M elaneltton

toezienden vongd zjn onbevoegd:mindeqiari- waren aanvankelijk voorstanders der leer van
as,m aarveranderden later van denkgen, zj die zich onder cllratéle bevinden, A'aynstin'
vrouwen (behalve de moedpr) en allen,die wjze, en in de oFormula Concordiae''werd

in pergoon ofwier vader,moeder,echtgenoot een middenw eg ingeslagen? daar m en onderof'kinderen een regtsgeding voeren. waarin scheid maakte tusschen Gods voorwetenschap

de staat van een minderjarige,ztln fortuin (praevisio)envoorbeschikking(praedestinatio).
ofeen aanmerkeljk deelvan zjn goed be- Doch Calnyn, Beza en andere stichters der
trokken is.Voorts kunnen er van uitgesloten Gereformeerde leer betoonden zich jveraars
of ontzet w orden? die t0t eene onteerende voor het volstrekte raadsbesluit(decretum abstraf zjn veroordeeld,die een slechtlevens- solutum), door den verontwaardigden Vondel
gedrag leiden?die onbekwaamheid ofontrotlw deeretum horribile (vreeseljk raadsbeBluit)
aan den dag leggen, die van eene andere genaamd).en voorde onvoorwaardeljkevervoogdj zjn ontzet,en die in staatvan f'
ail- kiezing (electio) en vereerping (reprobatio).
lissement ofltenneljk onvermogen verkeeren. Deze leer werd het cor Ecclesiae (hartder
De voogd,evenalsde toeziende voogd, worflt Kerk) geheeten en vooraldoordeDordtsche
voor den kantonregter beëedigd.draagt zorg

Synodeop denvoorgrondgeschoven.AIBgrond-

voor de minderjarigen en vertegenwoordigt
hen in alle burgerljke handelingen. H!j is
verpligt de goedcren der minderlarigen a1s
een goed huisvader te besturen en bljftverantwoordeljk voor zjn beheer.Na hetaanvaarden der voogdj gaat h!iover tot'inven-

slagderHervormdegodgeleerdheidgafzjaanleiding totallerleivragen en stellingen, naar
gelanz m cn aannam ,datGod hetpraedistinatiebesluit vösr of nâ den va1van Adqm had
genom en,zoodatde aanhangerB dierleerzich

verdeelden in boven- en benedenvaldrjver:

tarisatie dier goederen en doet 0111 de tw ee (supra- en infralapsarii). De Remonstranten
Jaren aan den toezienden voogd eene sum - daarentegen hebben de voorbescbikkingsteeds
miere rekening en na hetophouden derm in- in den zin van voorwetenschap opgevat.Ter-

derlarigheid eene slotrekening. De toeziende wlllop het Concilie teTrentedoordeR.Kavoogd behartigt de belangen van den m inder- tholieke Kerk reedB w erd vastgesteld, dat
Jarige, wanneer deze in Btrjd zjn met die m en uit onbekendheid met de raadsbesluiten
Van den voogd.Hi
-j z
iet t0e op de handelin- van God moeljeltlk over iemands verkiezing
gen van dezen en eischtbj ontrouw ofnala- ot
'verwerping beslissen kan, is de leerder
voorbeschikklng in onze dagen uitbet groottigheid diens afzetting.
V oorbesehikking of voorbestemmlng ste gedeelte der Protestantsche Kerk ver(praedestinatio)is (le naam Van eene leerstel- dwenen.
ling der Christelljke Kerk,die heteerstdoor
Voorb:gang.onergan.
qofdoorqan.
qnoemt
den kerkvader Alt-qztstinus werd voorgedragen men in de sterrekunde hetverschjnsel,dat
en ontwikkeld.Zj bewecrt,dat God een ge- eene derbinnenplaneten,MercuriuBofVenu:,
deelte van het menschdom heeftuitverkoren zich in hare loopbanen tusschen de Aardeen
t0t het genot der eeuwige zaligheid.tcrwjl de Znn bevindt,zoodatzj voorhet0og van
het overig gedeelte volgens het raadsbesluit den bewoner der Aarde overdezonneachjf
de: Allerhoogsten daarvan is uitgesloten.Ge- heengljdt.Zulkevonrbjgangen hebben slechtB
noemde Kerkvader onderstelde nameljk,dat zelden plaats.Zie roorts onder M -- iu en
de znndeschuld van Adam en .Er@ aan a1 Ven%sk
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Voordl.Onderdezennaam vermeldenwj: van P.van Limburg Brouwer'',- 7GeschieJacobun Voorda,een verdiensteljk Neder- denis en opkomst van Stadskanaal,,- en
landsch regtsgeleerde en de telg van een eene bewerking van de pAlgemeene grondVlaamschen stam ,0ok van de Voorde gebee- beginselen der aardrjkskunde'', van Sehroeten.Hi
J werdgeboren teHarlingen den l7den der tg/eia-efz.
V oorn is de de naam van eenige soorten
Januarj 1698. studeerde te Franeker, en
werd er in 1723 lector en vervolgens hoog- van visschen van het geslacht Cyprinus.In
leeraar.In 1730 vertrok hj in dezebetrek- 0ns Vaderland kentmendengemonenofblanken
king naar Utrecht en verwierferdoorzjne voorn (C.rutilus)en den ruiseh-ofrietvoorn
lessen grooten Dem.In 1:60 legde hj zjn (C. erythrophthalmt
ls). De eerste, een der
ambt neder, keerde naar Friesland terug en meest algemeene visschen in onze rivieren,
overleedteLeeuwardenden zostenJunj1768. kanalen en slooten,is langwerpig,smaljwit
Hj schreef0.a.:scommentarius ad legem aan de zjden en aan den buik, eenigzins
Falcidiam (1730)''
, - rlnterpretationes et donker op den rug,m et roode vinnen en een
emendationes Juris Romani (1735)'' - en goudgeel regenboogvlies. D e aarsvin en de
rugvin hebben ieder 12 atralen. De tweede
rElectorum libersingularis(1749)''.
Bavius Fpx#J,desgeltlkseenverdiensteljk wordt iets gronter (3 Ned.palm),heeft een
regtsgeleerde en een zoon vandenvoorgaande. hoogerligchaam en iskenbaaraan zjnekleuHj werd geboren te Franekerden lstenJulj renenaan den vrj loodregtenstanddermond1729, studeerde te Utrechten te Leiden,en opening.Hetbovengedeelte van kop en1jfis
werd vervolgens hoogleeraar,eerst te Frane- donker bronsachtig groen, de zjden en de
ker en toen te Leiden.W egens politieke ge- buik zjn goudglanzig,terwjldeoogen eene
schillen werd hk in 1788 van zjn ambtont- roodgouden en de aars- en buikvinnen eene
zet,maar herkreeg hetin 1795,waarna hj karmjnroode tinthebben,zoodat deruischin 1799 te Leiden overleed.Wjschreef:gcri- voorn welligtde fraaiste visch onzerwateren
minele ordenantie van koning Philips, met i
s.Zjne aarsvin heeft15 en zjnerugvin 11
aanteekeningen (1792)'' - en p'
rhesescon- stralen.
Voorne, een eiland der Nederlandsche
troversae (1796)''.
Joan r:pdrïk Voorda,een broedervan den provincie Zuid-Holland,is door hetriviertle
voorgaande en geboren te Utreeht den 8sten de Bornisse van Pntten gescheiden en wordt
Julj 1732.Hjwerd hoogleeraarin deregts- metditlaatste gewoonljk a1séén geheelbegeleerdheid te Utrecht, moestwegens staat- Bchouwd. Ditgeheelgrenst aan de Noordzee
kundige woelingen zjn ambt nederleggen, en is door de Maas van de eilanden Rozenbekleedde van 1795 tot1802 dezelfde betrek- burg en Ilselmonde, door het Spuivan den
king te Franeker,en overleed te Leeuwarden Hoekschen svaard ofBejerland en doorhet
den 29sten Maart 1814.
Haringvliet en het Goereesche Zeegat van
V
oorge
bergt(
e
Voor
hoede
Deo
)f kaap,zieonderKaap. Over:akkee en Goeree gescheiden. Behalve
dientom hetfrpntvan de steden Brielle en Helllevoetsluisvindtmen
eene marchérende troepen-afdeeling tedekken, er onderscheidene dorpen. Het Kanaal tlls
tjdig berigtte geven van de nadering van Voorne, beginnend tusschen Heenvliet en

den vjand en dezen zoolang mogeljk opte Zwartewaal en eindigend bj Hellevoetsluis
houden.Tevens moetzj hetterrein onderzoe- (10544 Ned.ellang),vereenigt deMaasmet
ken en voor hetoprukkend leger in gereed- hetHaringvliet.
heid brengen.Zj moetzamengesteld zjn uit Voornewasweleereene heerljkheid,waarde drie wapens.In den regel bljftzx
tjniet t0e o0k andere gedeelten van Zuid-Holland
geheel vereenigd, maar splltst zith in den beboorden. Zj bezat eigen regten en wetten
voortroep,twee zk nppen en een achter den en w erd een tw istappelvoorde graafschappen
voortroep volgenden 'lkltien.Is een leger in Holland en Zeeland.In 1140 werd zj toegesixn,t van rust, dan gei'.t men aan dat ge- kend aan Pel
grim,een Jonger zoon van D>k
deelte, hetwelk tegen ov.'rrompeling m oet
waken,0ok welden naam van voorhoede.

Voorhuid,zieBesnndenis.
V oorloop,zie Alkohol.
V oorm eulen van B oekoren (Gerrit
Rinse),een Nederlandsch l6tterltundige, ge-

boren te Groningen den 3osten April 1821,
promoveerde in de regten,was t0tkortvoor

FT, maar nadat in 1372 het geslacht der
heeren van Voorne was uitgestorven, verviel

zj aan Albreeltt '
t
)J4 Bez
jeren,lateraan zjn
dezen,terwjlPltilLpsrczzBowrgondéëzich als
leenheerdeedhuldigen.Laatstgenoemdeschonk
haaraarlJaeoba van Wel/eex,en deze lietze
na aan Frank rJl Eorselen,die ze behield t0t
aan zjn dood.Gravin M aria schonk deze
heerljkheidaan haremoeder,M argaretltat)J>
York,na wieroverljden zjtendeelvielaan
zoon Jan en vervolgens aan de weduwe van

zjn dood notariste Stadskanaal,en overleed
te St.Michielsgestelden loden Januarj 1872.
Hj schreef:pLeven endaden vanNederlands
meegtberoemde zeehelden en vlootvoogden, de Graven van Holland.
eenvoudig en nauwkeurig verhaald(1841,bç- V ooroordeel is in hetalgemeen een 00rkroond door de Maatschappj tot Nutvan 't deel, dat over eene zaak geveld wordt vöörAlgemeenl'',- p1559-1568,Schetsen uitde dat men deze behoorljk heeft onderzocht.
geschiedenis van Neerlands qpstand tegen Een vooroordeel is nietaltjd eene dwaling,
Sjanle,aan deJeugd verhaald'',- pschetsen maar men isnietzekervan zjneregtmatigult het leven van Johan de W itt en Michiel heid. In den regelgeeftm en intusschen den
AdriaanBz.de Ruyter''
,- p'
l'ernagedachtenis naam van vooroordeelen aandwalingen,waar-
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3Q9

t0e men vervallen is, omdat men vöör of genzjn slechtsdeverschjnselen(phenomena),
zonder onderzpek eene bepaalde meening 0p- die wel de ei
genljke voorwerpen (noumera)
vatte omtrent deze ofgene zaak.Men spreekt t0tgrond hebben,maarwaarvan wjnietkun-

vanvocrcordeelen van gezag (praejudidaauctoritatis)en van vooroordeelen vantjd (praeJudicia temporis).Doch 00k deze laatstezjn
eigenljk vooroordeelen vangezag,omdatzj

nen zeggen ofzj daaraan geljk (adaeyuaat)
zjn.Onzekennisisdusslechtssubledlefen

phenomenaal in plaat: van objectief en nou-

menaal.Degraa;van zuiverheiddervoorBtel-

steeds door bepaalde personen viorden V00r- lingen hangtgewoonljk afvan den trap van
gedragen en verdedigd. Voorooxdeelen ZP
*
@n ontwikkeling van dengene,die ze vormt.
steeds af te keuren,maar zj worden vooral
Voort.Onderdezennaam vermeldenwj:

gevaarljk,wanneerdweepzuchtdaarmedege- Jeronzmusvan der Foprf,een verdiensteljk
paard gaat, zoodat zj aanleiding geven tot dichter en sehilder,geboren in de eerste helft
verdeeldheid en onverdraagzaamheid.
der 16de eeuw.Hj wasfactorvan deredeV oorpostendienst. Ilaar een leger in rjjkerskamer: XDe groejendeboom''teLier,
kampen en kantonnementen ofop marse,h niet en toen deze deelnam aan het vermaarde
altt
ld slagvaardig kan zjn,wordt steeds een landjuweelteAntwerpen (1561),vervaardigde
gedeelte daarvan bestemd om tegen elke over- ht
j voor haar de gedichten: rpresentatie''1
rompeling van dezjde desvjandstewaken. XProloghe''1 r't Spel van Sinne'' en het
Men geeft aan de taak van dit gedeelte den DFadieliedeken''.Hj was een jvcrig voornaam van voorpostendienst.Deze zoekttevens stander der Hervorming en nam de wjk bj
beriqten in tewinnen omtrentde sterkte,de de komst van Alva, zoodat zjne goederen
stelllng en de voornemens van den vjand, werden aangeslagen en verbeurd verklaard.
onderzoekt het terrein en poogt bj onver- Hti schaarde zich onder de banier van den
waehten aanvaldenvjandzoolangop tehou- prins van Oraql'
een streed bj Maastricht,in
den, dat het geheele leger slagvaardig kan Frankrjk,voor Bergen (in Henegpuwen)en
optreden.
in Holland. Een Jaar na de Paciicatie Vaq
Voorrang. Men kent aan personen,die Gent keerde hj naar zjn vaderland terug,
de aanzienljkste betrekkingen bekleeden,of kochtlin 1580 een huiste Antwerpen en veraan zaken, welke de meeste waarde hebben sehafte er zich een bestaan doorhetbeoefeofwaaraan regten verbonden zjn,welke bj nen derBchilderkunst.00k hieronderBcheidde
andere ontbreken, de eerste plaats of den hj zich '
als dichter en werd factor van de
hoûgsten rang toe en men geaftdaaraanalzoo rederi
jkerskamer:pDe Goudbloem/'.ToenAntden voorrang (prioriteit).
werpen den 17den Augustus 1585 weder in
V oorst (Johannesvan) een verdiensteljk de magt der Spanjaarden viel,nam de dichgodgeleerde,geboren teD elftden 17denM aart ter de wt
bk naarkoord-Nederland,waarhj
1757,studeerde te Leiden,was achtervolgens zich eerst te Vlissingen vestigde en vervolpredikant te Hall,svageningen en Zierikzee gens in den Briel,Hj schreef o.a.: pHet
en zag zich in 1788 benoetad t0thoogleeraar heerljk bewjs van desmenschen ellendeen

indegodgeleerdheidteFraneker.Tengevolye miseriën enz.'' gevolgd door een pReferejn
van de staqtkundige gebeurtenissen van dle

aen die van Antwerpen,die,het woordt des

dagen aanvaardde hj in 1798 het leeraars- Heeren wel wetende, nu weder haeren r0k
ambt te Arnhem ,maar werd later in zjn omkeeren(1595)'',- rEen schoonprofjtelick
hoogleeraarsambt hersteld, ontving in 1827 boeck,ghenaemtden benauden,verjaechden,
hetemeritaaten overleed teLeidendenQgsten vervolchden Christen enz. (16t0)'', - en
Julj 1833. Hj schreef prjsverhandelingen, XHetleven en sterven ben ic ghenaemtenz.''

die door Teyler's Genootschap en door het
MLcl
ûel '
pl1 der Fporf, een Vlaamsch letHaagBth Genootschap werden bekroond. - terkundige, geboren te Antwerpen den 18den
voorts: pAnnotationes in loca seleda Novi Julj 1812.Hj genoot eene zorgvul
dige @Testamenti (1811)'', - rAnimadversiones de leiding en gaf zelf reedsvroeg onderwjsln
usu verborura cura praepositionibus com posi- oude en nieuwe talen.Daarna opende hj
torum in NovoTestamento(1818)''1- rcom- voor eigen rekening eene school en stichtte

pendium Theologiae Christianae (1808 en
laterl''enz.
V oorstelling (Eene)iseen min ofmeer
duideljk beeld van het voorwerp, waarvan
wj door middel der zintuigen een zekeren
indruk hebben verkregen.Td hetvormen van

in 1836 metH.Colq
vcsencd,Tâ.nan .
lï/.
- ïkk
en anderenderederjkerskamer:pDeoljftak'
'.
In 1840 vestigde hj zich te Brussel, waB
er beëedigd translateuren chefdebureau bj
de Belgische Algemeene Verzekeringmaat-

schappj, en stichtte er in 1842 het Nedervoorstellingen zjn alzooaanschouwingen ge- duitsch letterkundig genootschap en in 1849
waarwording onmisbaar. Voorstellingen zj
'n het Vlaamsch Middencomiteit.Hjwasvoort:
t
le bouwstofen voor onzebegripqen,gedach- een derjverigsteleden van hetNederduitsch
ten en denkbeelden. onze kennls rust der- Taalverbond en secretaris van het derde en
halveop onze voorstellingen,en hetvoorstel- vjfde Nederlandsch Taalcongrès en van de

lingsvermogen,een grootdeelvan '
:menschen Commissie der Vlaamsche Taalgrieven.Daar
kenvermogenjisdegrondslagderverbeeldings- hjmetjverindebressprongvoordeVlaamkracbt.Kantheeft er onsopmerkzaam op ge- sche taalbelangen,ontving hj den naam van
mu kt, dat wj de voorwerpen buiten 0ns pschildwacht der Vlaamsche beweging''. In

niet kennen zooals ze werkeltjk zjn, maar 1858 woonde hj te Bnzsselin de voorsta;
zooalswj ze 0nsvoorstellen.Dievoorstellin- Schaarbeek en weigerde belMting te betalen,
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hierovergevoerderegtsgedingkosttehem zljn
vermogen.Hj overleed te St.Joos-ten-oode
bj Brusselop den 8sten Februarj 1867,en
zjne vrienden plaatsten een gedenkteeken op
zjn graf.Van ztjne geschriften noemen wj:

Ijke vrjheid.
Vopiscus (Flavius),een Romeinsch geschiedschrjveruitSyracuse,leefdeindenaan-

langue et littérature nationale (1837)', -

Voragine (Jacobusdeljeen verdiensteljk

vang der 4de eeuw na Chr.en heeft medegewerktaan de XIlistoria Augusta/'.De levensDGebeurtenissen van Antwerpen sedert 1830 geschiedenissen van de keizers Algrelianut,
t0tden lstenSeptember1833 enz.(1833)''
,- Tâeitns, Florianws, Aroly,, Firmns, k%aturv,Procwlw%. Bonosus,Carns,Nx-ericll:
Coup d'oeil sur la langue et la litterature siav.
Flamande en Belgiqne, considérée comme en Carinus worden aallhem tnegekend.
Aan de nagedachtenis van onzen teergelief- Italiaansch schrjver,geboren te Vorago bj
den vader M ichielJohan.van der Voort enz. Genua in 1238,trad reeds vroeg in de Orde
(1839)'',- rUn m0tsurla question d'ortho- der Dominicanen en werd aartsbisschop van

graphe :anlande (1839)'',- rschets derge- oenua.Hj vertaalde den Bjbel in het ltaschiedenis van de regeering van Karel de liaansch en schreef:rsermones dominicales'',
Stoute (1842)*'1- rlaes avantagesde l'
Ortho- in 1489 te Venetië gedrukt, en rtzegenda
graphe Eamande,proposée par la commission

aurea sive historia Lombardica''in 1570 te

royale(1842)/',- rlletVaderland,ttidschrift Venetië en 0ok in ops Vaderland en elders
voo1
*letteren en geschiedenis(1844- 1846)/',- uitgegeven. Laatstgenoemd werk, levensbenLevensschets van Maximiliaan den Eersten schrjvingen en verhalingen van heiligen be(1844)'' - roorsprong en voprtgang der vattend,isin een grootaantaltalen overgezet
Bourgondische Vorsten in België (1844)''y- en algem een verspreid.

rg of het land vôsr den ArlrSchets eener geschiedenisderBel
gische let- V orarlbe
heen 00n zelfstandig gewest!doch
terkunde (1844)'',- pNoord en Zuld,vlugtig berg, voor
oo
gslag op dealgemeenegeschiedenis(1845)''
. thans een gedeelte van het Oostenrilksche
ag over de grondbeginselen van het Kroonland Tyrol, grenst in het oosten M n
rversl

V laamsche taelverbond, gedaen nam ens het Tyrol, in hetzuiden en w esten Rall ZwitserNederduitsche taal- en letterkundig genoot- land en in het noorden aan Bejeren en telt

schap te Brussel (1845)''1 - mMaria van op ruim 4:1/4de o geogr.mtjl103000 inwoBurgonle (1847)'',- mAen de heeren leden nersvanDuitschenoorgprong.Langsdenoever

en bezuurdersvanhetTweede Nederlandsch der Bodensee en Rijn en ln het lllthalt0t

aan Bludenz vormthet land eene vruchtbare
L* uitnemendheid geschikt voor den
geslachten,Geschiedenisder oorlogentusschen vlakte, 1:,i.J
Frankrjk,Engeland en België, 1066- 1815 graanbouw ;hetoverig'gedeelte is eeneAlpen(1850)'',- en plletdroombeeldeenerwereld- streek. In het noorden van Vorarlberg ver-

Congrès te Amsterdam (1850)'', - p'rwee

taal (1867)''.00k leverde hj vele opstellen heft zich het Bregenzer W ald met zjne
bekoorljke natuurtafereelen, De Rjn vormt
in dagbladen en tjdschrqften.
V oortbrenging ofproduetienoemtmen er de westeljke grens en ontvangtde watehet verbouwen ofvervaardigen van voorwerpen, welke in de behoeften der m enschen
kunnen voorzien, - dus van zoodanige,die
nut aanbrengen en tevens w aarde hebben.

ren des lands, de Illen de Frutzbac,h,alsmede door de Bodensee de D ornbirner en
Bregenzer Aache en de Leibach.De Breitach,
de Iller en de tkech behooren er tot het

denVlandbouw,pethandwerk endefabrieken.

deelte van den bodem is er m et bosch be-

Hoofdzakeljk geschiedtde voortbrenging door stroomgebied van de DonAu.Bjna l/adege-

oortplantlng (De) is het middel, groeid. en de houtcultuur vormt er m et de
waardoor de natuur, bj de vergankeljkheid veeteelt de vonrnaam ste bron van bestaan.
van het individu. zorgt voor de instandhou- De graanoogst is er niet voldoende voor de
ding der soort.Zie voorts onder Bevrnehting. behoetten der ingezetenen. m aar m 0n VerV oorw aarde noemt men de veelal be- bouwt er veel aardappelen:ooften druiven.
zw arende bepaling,w elke aan eene overeen- Men vindtertalrjke weverjen van katoenen
komst of beschikking, vooral o0k aan het stofen, m oesselin en batist,alsmede katoenaanvaarden eenerbetrekkingverbondenwordt. spinnerjen,verwerjen,scheepstimmerwerven,

V oorw ereld. Men geeft dezen naam aan jzersmelterjen enz.In hetvoorjaarbegeven
de oppervlakte onzer Aarde in hettt
jdperk, zich vele mannen uit Vorarlberg naar Zwittoen zjn0g nietdoormenschenwerdbewoond. serland, om in den herfst methet bespaarde

Zie voorts onder Aardkorsten Palaeontologle. dagloon huiswaarts te keeren. Vorarlberg
Voorzienigheid noemt men de voortdu- heeft een Landdag, die uit den landvpogd,
rende werkzaamheid van het Opperwezen. den vi
carisgeneraalen 8 afgevaardigden bewaardoor het ztjne schepselen onderhoudten staat. Het ls verdeeld in 3 arrondissementen
e
n
hee
ftBregenz t0thopfdstad.
bestuurt, om het geheel der schepping aan

zjne bestemming te doen beantwoorden.Onderstelt men, dat de Schepper zich niet om
het geschapene bekrenntofdatallesafhankeljk is van een blind noodlot, dan kan er
geene sprake wezen van voorzienigheid.Gelonft men echter in het bestaan van deze

V ordate,eigenljk VerdatebéénderTenim-

ber-eilanden, ligt in den Indlschen Archipel
in het noorden van Larat en behoort tot de
residentie Banda.Het'heeft de uitgebreidbeid

van ééne D geogr. mjl,is in het midden
vrj hoog en bergachtig,loopt laag afnaar

VORDkTE- VORSTERMAN.
de kust en is met bosch bedekt. De grond
is er ongemeen vruchtbaar en de bevolking,
ten bedrage van ongeveer 3000 zielen,er
over eenige dorpen verstrooid. De eenige
ankerplaats van het eiland in den ooBtmoess0n is beneden den westhoek,even ten zuiden van de baai, waarbj zich het dorp
Sebiano bevindt.Het vaarwatertusschen Larat
en Vordate is veilig en heeft cene diepte van
17 of18 vademen,doch zware stroomen,
V orm ing.Men kan aan ietseenebepaalde
gedaante geven en deze handeling met den
naam van vorming bestelnpelen. Dit wordt
00k gezegd van de opvoeding pn deopleiding
van personen.- Voorts gecftm en den naam
van vormin.q aan bepaaldaaardlagen,welkeop

eigenaardige wjze ontstaan ofgevormd zjn,
en men spreekt van eene Devonisehe 'por-ïAw,
M l<rislt
lte '
pprplïqç.enz.

V orm leer (De),een tak van lageronderwtis,iseenesoûrtvan aanschouweljkemeetkunde.Zj leerthoedoorlt
jnen igt
lrenworden gevormd en door vlakken ligcham en.D e

)!t

vlugt van Zalân''. Daarop volgden eenige

klelnere dichterlt
lke verhalen en lierdichten,
een vaderlandlievend drinklied en de Ode:

5Oproepinq''.Voorts leverde hlJ vertalingen

van rDulzend en (én nacht'' van den

King Lear'' van Dhakmere, onderscheidene
dramatische stultken en talrjke artikelen in

tl
jdschriften.In 1830 zag hj zich benoemd

tot lid der Hpnqaarsche Académie en der
Kisfaludy-vereeniglng.De laatsteuitgavezjner gezamonljko werken is in 1864 in 12
deelen in het licht gezonden door GyulaL.
Vorschenbeet (Hydrocharismprsusranae

r.) is de naam eenerplantensoortvan hetge-

.

slachtIlydrocharis,t0tdefam iliederHydrocharideën behoorende.D cze laatste omvatwaterplanten m etw ortelstandige,nu eenszittende,
breed-lintvormige en veelalgetande,dan wedergesteelde kromnervigebladeren,êénslachtige bloemen, vôör hetontsluiten in vliezige
bloemschedenbesloten,eendriebladigen,krllidachtigen kelk en eenedriebladigebloemkroon.

Het aantal mpoldraden i: gewoonljk 3 of
geleideljke en doelmatige zamenstelling en een veelvoud van 3, het vruchtbeginsel 1ontleding van die igllren en ligcham en wprdt t0tG-hokkig,de vruchtonderstandig m etaan
a1s een uitstekend middelbesc,houwd,Om het den wand bevestigde zaadljsten,terwjl de
denkvexmogen derkindt'ren te Oefenen.
zaden geen kil
tmwit,maar eene reyte kiem
V orm sel (Het),ht,t,tweeda van desacra- bevatten. De vorsekenbeetheefthet ultwendig
menten der R. Katholieke Kerk, stelt de voorkomen van een klein exemplaar der

me
dedeeling voor der heiligynde en verster- plompen.O0k de Vallisneria (ziealdaar)bekende gaven van den H elligen Geest, en hoort tot deze familie.
daarvan is de zal
vinr en handenoplegging V orselm an de H eer, zie onder Keer.
van den bisschop het zlnnebeeld.In de oude
V orst noemt men in het algemeen die
ChristeljkeKerk washetmetden doop ver- lage luchttemperatuur,waarbj hetwater van
bonden,geljk 0ok thansn0g in deGriekseh- een vloeibaren in een vasten toestand overKatholieke Kerk. maar in de R ltathplieke gaat.D it geschiedt,w anneer de temperatuur
llerk wordt het toegediend aan llen,die op t0thet vriespunt is gedaald.Zie voorts onder
afgelegde geloofsbeljdenis ter communie zjn IJs en Tkermometer.- D en naam van Vortoegelaten.Den grondslag voordezehandeling qîfdl geeft men voorts aan alle souvereinen!
meent men te vinden in Handelingen VIlI: l1i
s eene zamentrekking van voorsten of
.J i
14- 21 en XIX: 1- 6, voorts in Kerkeljke eersten des vplks.
overleveringen en de uitspraken van sommige
V orsterm an. Onder dezen naam vermelKerkvaders.Het toedienen Van hetvormsel den wl
)
-:
werd op het Concilie te Lyon in 1274 vastLueas Tr
ordfer-cl, een verdiensteltjk schilgesteld en op dat te Trente ecn signum inde- der en graveur, gebnren omstreeks hetJaar

lebile (onuitwischbaar teeken)verklaard,het- 1578 te Antwerpen.Hj)genoot onderwjsvan
welk nietmag worden herhaald.Het is door
de Protestanten verwoltpen.

R ubens, m aar bepaalde zich weldra scbier

uitsluitend bj de graveerkunst.Opuitstekende
V örösm arty (Michaël), een beroemd wiize vertolkte bj de meesterstukken van

Hongaarsch dichter2geboren den lsten Dacem- Rubens,en voortsvan Rqfaël,Caraeâ,Ab!ber 1800 te Nyék ln het comitaatStuhlweis- bein enz. en was geruimen tjd in Engeland
zenburg, Btudeerde te Pesth in de rtagten, werkzaam. Later keerde hj
J naar Antwerpen

werd de onderwtjzer van M oritz Perczel,
wjdde zich vervolgens aan de regtspracttjk
en bepaalde zich daarna uitslllitend bj de
porzj.Gedurende derevolutie van 1848 werd
hjafgevaardigdnaardeNationalevergadering.
Later zag hj zich gevonnisd door de Oostenrjksche regtbank,maar ontving genade,en
overleed te Pesth den 194en November 1855,
W aarna Deak ten behoeve van zt
jne achterbljvende betrekkingen door middel eener

terug. Zjn sterfjaar is onbekend. Men verm eldt 70 door llem gegraveerde portretten en

evenzoovele gravures van Bjbelsche, allegorische en higtoristshe tafereelen. - Zjn
zoon, desgeltjks Lnl'
an genaamd, was 00k
een verdiensteljk graveur, woonde langen
tjd te Brussel en overleed omstreeks het
jaar1675.

George z v-ql.
:f Vorsterman van O4en,een
verdiensteljk onderwjs- en opvoedkundige,

nationale collecte eenesom van 100000 oosten- geboren te Gilze en Ri
ien in Noord-Brabant

rjkschegnldensbjlénbragt.Reedsalsstudent den lldenJt
llj 1836.IIj bekleedtdebetrekschreef I'Mrösmarty het trellrspel: oltoning king van hoofdnnderwljzer te Aardenburg in
Salomo'', het dicbterljk verhaal: oDe zege- Zeeland en schreefonderseheidene Bchoolboepraal der trouw''en eenige lierdichten.Groot ken,vooralover wiskunde,en bjdragen in
opzien baarde voortsin 1825 zjn epos:sDe tjdBchriften,alamede: pLiefde en zegepru lj
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eene oorspronkeljke novelle (1863)'',- en gevoeltofinnjpendgevaar.ishjonbeschaam;
ng van Aardenburg in 1672.Ver- en bloeddorstig en doodt veel meer dieren
pDe berenni
zameling van uit- en onuitgegeven stukken dan hj nuttigen kan. Het geluid, dat hj
aangaande de geschiedenis van Aardenb
g, geeft, is een kort geblaf,eindigend m et een
. ur
van 1660- 1680 (1872)''.
schelgekrjseh,doch volwassen vossen doen
Vos (VulpesBriss.
4isde naam eener on- het slechts zelden hooren.De bronstjddezer
derafdeeling van het hondengeslacht (Canis dieren valt in Februarj en Maart,en tegen
L.), welke zich van de honden,wolven en het einde van April of het begin van Mei
gjakals onderscheidt door een verlengden werpt de vrouweljke v0s3 tot9 Jongen en
schedel, een spitsen snuit, eene langwerpig wordtdoorhetmannetlevan voedselverzorgd.
ronde pupil, een langen, ruigen staart en Later helpt o0k het vrol
zwtle levende muivooraldoorzjneloosheid enzjnelevenswjs. zen,kikvorschen,vogelsenz.voor hetkroost
De gewone rp.
: (Canis vulpesL.)ismetden aanhalen,en reedsin JuljbeginnendeJonge
staart ruim 1 Ned.el lang en ruim 3 Ned. vossen zelve in hun onderhoud te voorzien.
palm hoog.Zjn k0p isbreed,zjnvoorhoofd Tegen het eindedezermaand verlaten zjmet
plat en zjn snuit lang en dun;zjne oogen den moervos het hol, en laat in den herfst
zjn schuinsgeylaatst,en bj heeftopstaande scheiden zj0ok van laatstgenoemde.W anneer
ooren. Voorts ls hj slank, maar sterk van men vossen op Jeugdigen leeftjd vangt,kan
ligehaam en heeft dunne, korte pooten. men hengemakkeljk tam maken en aan het
Zjnedigte,zachtepelsisvaalgrjsachtigrood, voedsel der honden gewennen. Zj worden
aan het voorhoofd, de achouders en atshter 12 t0t15jaaroudenhebbendergeltjkeziekop den rug eenigzins wit, aan de lippen,
de w angen en de keel w it, aan de borst
en den buik aschgraauw en aan de ooren en
de teenen zwart.De staartis geelachtig rood,
zw artgew olkten witaan depunt.Degrootste
exemplaren van de afdeeling dervossen vindt

ten als de honden,00k dolheid.De wolfverslindt den v0s, en de honden verscheuren

zwakker en minder rood naar mate men

hem te vangen. Dit geschiedt op de gew one

verder voortschrjdtnaarhetzuiden.Devossen uit het zuiden van Frankrjk en uit
Spanje verschillen zoozeervan deNoordsche,
datmen ze a1seeneafzonderljke soortheeft

wjze.nameljk door hem op te sporen met

hem, de havik maakt zich vanJollgeen de

steenarend o0k van oude vossen meester.

W egens het nadeel, hetwelk hj toebrengt
aan hetwild,wordtde v0sjverig vervolgd,
men in het Noorden; hj wordt kleiner, maar wegenszjne listigheïd ishetmoejeljk
het geweer,maar oolt doorhetopgraven van

zjn h01,wanneerde daarin afgezonden dashond door zjn geblafte kennen geeft,waar
beschouwd. Men vindt de roode vossen n0g de v0s zich bevindt,terwjl men eindeljk

in het noorden van Afrika, alsmede in het 00k gebruikt maakt van vossenvallen. In
westen en noorden van Azië en zelfsinNoord- Engeland behoortde vossenjagtt0tdemeest
-

llefde uitspanningen der jagers.Devossen
Amerika.Hieren daarzjn erin grooten qe- ge
tale voorhanden, maar 00k onder ongunstlge brengen voordeelaan dooràetverdelgenvan
omstandigheden ontbreken zj niet geheel
en al. Zj leven paarsgewjs in holen ter
diepte van 3 Ned.el,m et vertakte gangen,
die op een verbljf met eene middelljn van
1 Ned. el uitloopen. Zelve graven zj niet
gaarne holen, maar maken veelal gebruik
van die der dassen.Hetgeheele verblpf
- heeft
Tiel eens een Omvang van 15 Ned. el, en

vele veldmuizen, alsm ede door hunne pels.

Volgens W agner heeft men de volgende ver-

scheidenheden (volgens anderen soorten) van

vossen: den gewonen ro# (Vulpes vul
garis),
rood van vacht m et een witten buik,eene
zwarte staartpluim en zw arte beenen, tot

deze behooren ook: de brandros (Canisalopex L.
4,meteene roode,metzwartgemengde

daarenboven hebben de vossen gewoonlsjk pels, de krnisvos (Vulpes crucigera .
Bri.
%.
%.4
hulpverbljven, waar zj in geval van nood m et een zwart kruis op den rag, in den
eene wjkplaats vindèn. De vos is naar lig- winterblaauwachtigyrt
jseninRuslandlevend,

ehaam en verstandnietweinigbevoorregt!hj de zmartelm:(V-nlsra Pall.),geheelofhalf

is ervaren in het springen,sluipen,krmpen zwart met eene wltte staartpluim , en de
en zwemmen, uiterst voorzigtig en vinding- %vétte ro# (h!. alba Pall.$. nagenoeg geheel
rjk en bezit een uitmuntend geheugen.Des wit, - voorts den zwartbwiké-qen km: (Canis

daagshoudthj bj ongunstigwederdoorgaans melanogaster Bonap.),van onderzwart,met
zjn verbljf in het h01 of anders in het wat kortere ooren en in Italië levende,riet,in graanvelden ofop een steen ofboom-

den Nylvos (C. niloticus Ge# r.j, vaalrood

stam, waar hj zich koestertin de zon.Te- van pels,aan debeide zjden wit.onderaan
gen den avond echtergaathj uitop roofeâ den hals,aan den buik en aan deborstbruinm aakt zich meester van m uizen, kevers, achtig zwart en m et eene witte staartpluim !
wespen,bjen,sprinkhanen,rupsen,pieren,vis- in Egypte en Arabië te vinden, - en den

schen, kreeften, hazen, konjnen,ree- en rooden '
tw (C.fulvusDesm.b,goudkleurig van

hertekalvercn, broedende vogels en pluimge- pels,van onder wit,aan de vöör-en buitendierte.Voorts rooft hj uit de tuinen peren, zjden derbeenen zwaxt,meteenewittestaartpruimen,druiven en aalbessen.In de eerste pluim ,in Noord-Amerikadew oudenbewonend,
plaatsishjdaarbjbedachtopzjneveiligheid, w aartoe behooren:de Amerikaansehe kri dllo:

zoodat hj al die zaken in de nabjheld van (C.decussatusGeofr.q,metboven reedsver-

zjn h0longedeerd laat.Niet liqt wordt hj

m elden krllisvos overeenkomend,en dezélner-

in een va1 gevangen.W Mr hj zich veilig ,0d (C. argentatus G6#r.),gemengd witen

V0:.

jt:

zwart van pel: met witte punten aan de gemisvan eenedegeljkeoplei
dinq deed hem
haren en eene witte staartpluim.T0t de zelf- t0twansmaak vervallen.Opzl-jarlgenleeftjd
standige soorten behoortdejyvos(C.lagopus dichttedruhk,
j he
17t
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1beide v0lgrueen stompen, dikken snuit, korte, ronde w erd,en vervolgens: dea''
noren en eene zeer digte, langharige,in den welenenwalgeljkheden,geljk00kzjnkluc.
htzomer graauw e en in den w inter w itte pels. spel:noene''in AmsterdamschesfraattaalopDeze bewoont de poolstreken der Oude en gesteld, een vergaderbak is van vuiligheid.
Nieuwe wereld, doch nietverder zuidwaarts Veelbeterzjn deoverigegedichten van Jan
dan t0t 60ON .B.Voorts rekent men daartoe Fo:,schoon nietvrj tepleiten van platheid

den eorsak (C. Corsac L.j,die in den zomer en gezwollenheid.Daaronderzjn vele puntroodachtig geel en in den winter bruinachtig dichten, spreuken,bjschriften enz.Zjne gegeel of vuil wit is en de steppen bewoont zamenljkewerken zjn onderdentitel:pA11e
langsde W olga en deCaspische Zee,en den

de gedichten van den poëetJan Vos''in 1662,

Tirginia-vo.
n(C.virginianus),meerendeelsrood 1671 en 1726 in hetlichtgegeven.Vos was

van pels, met een van boven zwarten staart e0n der ZeS directeuren van den schouwburg
en eene zwarte staartpluim.Deze isin Noord- te Amsterdam en overleed aldaar den llden
en Zuid-Amerika te vinden.
Julj 1667.
Willem de Fo#, een Nederlandsch godgeVos, onderdezen naam vermelden wj in
de eerste plaatseene familie van kunstenaars. leerde,geborenin 1728.Hj waseerstDaopsHiertoe behooren: M aarten de Fod, die in gezind predikant te H aarlem en vervolgens
1559 in het schildersgild te Antwerpen opge- te Amsterdam , waar hj in 1814 emeritus

nomen werdenbjbelschetafereelenschilderde. werd en den 8sten Januarj 1823 overleed.
Vermoedeljk werd hj geboren in 1531 en Eene benoemingt0thoogleeaarweeshj van
eerstdoor zjn vaderPieter de T'ro: en daarna dehand.Van zjnegeschriftenvermelden wj:
door z'rans Floris in de kunst onderwezen.
W eldra begaf hj zich naar Italië, voegde
zich te Venetië bj Tintoretto en vergezelde
dezen naar Rome en Florence. In verscheidene kerken cn muséa liet hl
)
- de bewjzen
achter van zjn talent. In het muséum te
Antwerpen,werwaartshjin1559terugkeerde,
vindt men van hem : pDe opstanding''
Het penningske derw eduwe''
De doop
van Christus'' - rDe schatpenning'' XChristus en Thomas''
, - ,De onthoofding
van Johannes'' enz., - in de Franciscaner
kerk aldaar: rDe bruiloft te Kana''
, - in
die van St. Jacobus: sDe verzoeking van
St. Antonius'' - rDe marteldood van St.
Jacobus''
,
en rDe aanbidding der Drieéénheid''
j - en in de St.Paulus kerk:pDe
geboorte van Christus''. 00k in de muséa te

rls hetgeoorloofd in onzen handelen wandel
met de onkunde van Onze medemenschen ons
voordeel te doen? Z0o Ja, in welke en in
ho
everre? (1767)'' - rover de vereischten
t0t de kunst van Wv rnomen&en hoeveelde-

zelve kan toebrengen t0t de volmaking van

'tverstand (1770)'', - pover het huweljk
(1771)'',- l:ovelide verschillendevolkskarakters en derzçlver natuurljke en zedeljke
oorzaken (1797)''
, - pover het schadeljke
der vooroordeelen omtrenthet horoscooptrekken en planeetlezen''! - en pover de beste
middelen om de duèllen en tweegevechten
voor te komen'' - welke geschriften alle

door verschillende genootschappen zjn bekroond.O0k schreefhj:ptzevenen charakter
van Allard HulshoF (1795)'.
I'ransde Tzud,een Vlaamsch letterkundige,

Berljn,W eenen en Parjsvindtmen stukken geboren te Caprjcke den 4den Oetober 1792.
van zjne hand. Hj overleed den 4den De- Hj werd candidaat-notaris,zag zjne Nedercember 1603. - M aarten de Tzb.
s,de Jbp.çd, landsche vertaling eener Fransche verhandegeboren te Antwerpen ixl 1576, desgeljks ling over de schoone kunsten nog voor 1820

een verdiensteljk schilder,met zjn broeder te Gçnt bekroond, werd in 1830 ontvanger
Pieter de Fo: en den zoon van dezen, Wil- van 'srjks middelen in zjnegeboorteplu ts
lem de Fo#. - Cornelis de Tr0:,geboren te en verkreeg vervolgens eene betrekking bj
Hulst omstreeks hetJaar1585 en vermoede- de belastingen te Gent.Hier Btichtte hj in
ljk een leerling van van Dyek.Hj schilderde 1834 m et Blommaert en Drrv e de pNeder-

o. a.: rDe doop van Chlodwig in de boofd- duitsche Letteroefeningen''en gafer,aanvankerk te Rheims/', thans in het muséum te keljk met Renn, het rNederlandsch letterW eenen, en overleed na 1640.- Paulns de kundig jaarboekje''in hetlicht.Deregéring
Fp.
:,dieJagten, gevechten, allegorische en verplaatste hem naar de Pruissiachegrenzenj
historische tafereelen schilderde. Men vindt maarhj vroeg onbepaald verlofen trok naar
onderscheidene kunstgewrochten van dezen Parjs, waar hj door het geven van lessen

in het muséum te Madrid, en hj overleed in zjn onderhoud voorzag.Later bekleedde
in 1654.
Rimon de '#r/:, een zoon van hi
l weder hier en daar in België hetambt
Cornelo, geboren te Antwerpen in 1603 en van rjksontvanger en werd vervolgensagent
een leerling van Rè ens.Zjneportretten wor- der schatkist, eerst te Dinanten vervolgens
den zeergeroemd.Hj overleed in 1654.
te Yperen, waar hj den Qzsten April1859
Jan Fo.
:, een Nederlandsch dichter.gebo- overleed.Hj schreef de dichtstukken: pHet
ren omstreeks hetJaar 1620 teAmsterdam, vermogen desjvers(1821)''
,en pDemenschwaar hj tevens als glazenmaker werkzaam lievendheid (1828)'',- voort:hettreurspel:
was.Hjhad ongetwjfeld grooten aanlegvoor XZestien Jaren ofdebrandstichter(1833)'',gtoute poëzj en gegpierde verzen,maarhet XGrandregelen van verd- gzaemheid ten ge-
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bruike 4er éelgische Roomsche Katbolyken
(1834)'' - pEentooneelvanAriosto(1846)'',
en pErnestineofdefrilenderjeugd(1851)''.
Vos van Steenwkk i: de naam van
een oud en aanzienljk geslacht.Van de leden
noemen wj:
Pel
yrim de Fo: ran t
gfe-'
oi/k, heer van
Txf/ea, een kleinzoon van Pelyrim de F'
od
van S/ess'
eljà en de ertdochter van hetmagtige geslachtvan T'
yf/dn.Hj werd geboren
in 1461 en erfde den haatvan zjn geslacht

Hierhieldhjzitting t0tnadekomstvan koning Lodewqk en zag zich in 1807 benoemd
t0t landdrost van Geldelland.Gedurende drie
Jaar bekleedde hj deze betrekking en werd
illm iddels door den Koning gemagtigd tothet
regelen der grensscheiding van hethertogdom

Berg.Ook washj geruimen tjdkommandeur

der Duitsche Orde ter balye Utrechten be-

kleeddeindelaatste'
jaren den raùg vancoadjut
fr.Voortsontvinghjin 1810hetkommandeurkruis der Unie,terwjl de Keizer hem
tegen de inwoners van Kampen. Deze laat- verhiet't0tkommandeurderRéunie. Hj heelt
sten trokken tegen hem op en veroverden en eene pllistoriscbe besehrjving derstad Volverwoestten zjn kasteel,terwjlhj deZuider- lenhove en van de Nederlandsche gewesten''
zee onveilig maakte en de koopvaardjschepen in handschrift nagelaten, was gehuw d m et
der Kam penaary wegnam ,zoodatde stad 100 Coenradina '
cïl&ez0zlïzlg, barones van fdelzozxoude schilden uitloofde aan dengene,die Pel- den, die hem twee zonen schonkj en ever-

grim doodsloeg,terwjl zj 100 goudguldens leed op zjn buitengoed den Oldenhofbj Volzette op hethoofd van zjn broeder.De strjd lenhove den 18den April1813.
duurde tot beider dood (omstreeks hetjaar Andere leden van dit geslacllt zjn ook
1500).Zjne erfdochter trad in hethuweljk thansnog in aanzienljke betrekkingen werkmet George dcâezlk ran rosfldz?lvrg.

zaam , - één van hen als commissaris deB

Hendrik de Vos '
twzzSteenwùk,geboren in Koning en één a1s 1id van de TweedeKamer

1522 en door vermogen en alkom st een der der Staten-Generaal.
voornaam ste ingezetenen van Drenthe. Met
V osm aer. Onder dezen naam vermelden

Jokan rcs Ea ten onderteekende hj de Unie wj:
van Utrechten werd in 1584 Drost.W egens
ArnoutVosmaer,een verdiensteljk beoefegevorderden leeftjd legdehj ditambtneder, naar der nattlurljke historie en geboren te
waarna zjn zoon Coenraad hem opvolgde,en Rotterdam den 23s1en october 1720.In 1751
ovez
-leed in 1597.Hj was gehuwd metMeelb- vestigde hj zich te 'sGravenhage en aanteld van J/i,,:r#J.
vaarddeereene betrekking bj'sLandsgene-

J&n Arend Godert de Ftu Tan &eds'
?
W k raal coluptoir ter recherche der collectieve
m iddelen,doch vond erweldraeenw erkkring,
8nzanna 7'
lyIvan Serooskerken.Hj werd ge- die beter strogkte metzjne neiging.Hj kwam
boren in 1Rt13, was drost van Vollenhovej nameljk aan 'thoot'
d vallhetvorstelilk mu1id der ridderschap van Overjsselen zag zich séum voor natuurljke historie, terwjl ztjn
met belangrjke staatscoulmissiën belast.Hj eigen kabinet, hetw elk reedseene bllitenlandfof Nyewald,een zoon van JanArend en van

was de raadsman van Wgllem IF en aanvan- sclle vermaardheid bezat,doorprins W èllem F
keljk ook van diens weduwe,verzette zieh, gekoeht en bj dat musèum gevoegd werd.
evenals van der Capellen tot den Poll,tegen ln 1770 zag hj zitsh tevens belast met het
de drostendiensten,die hj alsslaafsch enver- bestuur over de vorsteltike diergaarde op het
nederend beschouwde, en onderscheidde zich Loo. Hj volbragtonderscheidene buitenlanddoor verstand en beleid.Hj wasgehuwd met sche reizen. hallteerde de teekenstit't, legde
Geertrwid H-t/zle.
: Tan lselmuden, overleed in zich toe op de dlchtkunsten was1id van ver-

1779 en lietvjfzonen na.
schillende geleerdegenfpotschappen.Ht
jleverde
Jan 2r:zz#, baron de Tos van k
sfeez
lfzlià, een groot deel vltn het 3de en het geheele

een zoon van den voorgaande en geboren te
Vollenhove den 26sten April1746,studeerde

4dedeelvan r2.Seba's xf Al//rtzzzder''1- eene
fVerhandeling over eene rug-en bulkvoetige

te Utrecht,promoveerdeinderegtenenwjdde krabbe.,, en pNatuurkundige beschrjving
zichaan deregtspractjkytotdathjt0tbehar- van zeldzame gedierten (1766 en 1804;''.H!!
tiging van 's Lands zaken geroepen w erd. overleed te 's Gravenhage den 15den Januarg
Sedert 1T70 was en bleef hj geruimen tjd 1799.
Jaeob Vosmaer,eenuitstekendNederlandsch
beschreven in deridderschap aan Overjsselen
werd van wege datgewesteerstafgevaardigd
naar de Oost-lndische Compagnie te Amsterdam ,vervolgens naar den Raad van State en
toen naar de Admiraliteitte Am sterdam .Na

geleerde,geboren te 'sGravenhage in Augus-

stus 1783.
.Hj studeerde te Harderwjk en te

U treeht in de geneeskunde en vestigde zich
eerst te Haarleln en in 1811 te Ztltphen als

de omwenteling van 1795 werd hj represen- geneesheer.In 1816 aanvaardde hj de betrektant voor Overjssel en 1id van Gedeputeerde king van hoogleeraar aan hetathenaeum te
Btaten.Inhetvolgendjaarwashj1idderNatio- Harderwjk en later die van buitengewoon
nale Vergadering,vertrok in 1797 op lastvan hoogleeraar aan de académie te Utrecht.In
het Uitvoerend Bewind a1g gdzant naar Pa- 1820 werd hj er tevens hoogleeraar in de

rjsen werd in 1798 1id van hetdepartementaal bestuur van de Oude Ilssel.Btjde landing der Engelscben in 1799 ging hj a1s
gezant naar Berljn,en tweeJaar later werd
hj thesaurier-generaal der BataafscheRepu-

scheikunde aan de veeartsenjsclloolen overleed den Bden Februarj 1824.Van zjne geschriften noemen wj: pGrondbeginselen der
natuurkunde van den mensch (naar BlwmenllcA, 1807)''
, rGrondbeginselen der ontleed-

bliek ell vervolgen: 1id vau den StM tsraad. kunde(nMrkempel,181152dedruk1824)*
*-
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lan mjnevexlostelandgenooten (1813)'9-

XLierzang OP de verheln
'g der sederlanden
tot een koni
ngrijk (1815)'' - rDemenschen-

335

dr
c
ou
nk
st!
ltu1t6
io
48
ne
)''
,- De artis pneticae natura et
(1647)'' - en nEtymologicon
linguaelatinae(1662enlaterl''.Zjnepopera''

liefde (1818):',-- nVerhandeling over de toe- werden in 1695- 1701 in 6 deelen gedrukt,
vallige gebreken der bliksemaoeiders (naar zjne pEpistolae''in 1690 en de aan hem ge-

leekntannj'',- XApothekerswoordenboek (lste schreven rEpistolae''in 1651.
dl. A-D, 1822, vervolgd door 0. M ulder,
Alatthaeus Fo.
szïx.
v,een zoon van den voor1828)'' - rDe kunst van lang te leven en
wel te sterven (1828)'',- en pNagelaten en
verspreide letterarbeid (1826,2 d1n?)'',waarin
zich de voortreFeljke rW andellngen van

gaande en een verdiensteljk geschiedkundige.
Htj werd geboren te Dordrecht in 1610,stu-

geboorteplaats,waar hj laatsteljk de betrekking bekleedde van substitutlt-griëer bj den
Hoogen ltaad. llj nam echter in 187.
3 zjn
ontslag. Hj sthreef onderscheidene stukken
in tjdschriften, was redacteur en oprigter
van den p'l'jdstroonl'' en van 1860 t0t 1873

historieschrjver van ditgewest,en ditvoorbeeld werd het volgendeJaar door de 8taten
van Zeeland gevolgd,terwjlmen aan eerstgemelde betrekking een jaargeld van 700

M aarten Vroeg''bevinden.
Carel T'bdzzlcdr, een Nederlandsch letterkundige,geboren te 'sGravenllage den zosten

deerde te Leiden en legde zich inzonderheid

t0e op de geschiedenie.ln 1635 leverdehj

de eerste 5 boeken der pAnnales Hollandiae
et Zeelandiae''en in 1642 de 5 volgende.De
Staten van Holland, die hem reeds voorhet
Maart 1826.Hj studeerdeen promoveerde te eerste gedeelte eene belooning hadden toegeLeiden in de regten en vestigde zich in zjne kend van 450 gulden, benoem den hem tot

gulden verbond. Lang daarna verscheen het

derde vjttal boeken der pAnnaie8'', doch
toen hj van het laatste vjftalde eerste vier
hj bjdragen in verschill
erideJaarboekjesen voltooid had, werd hj op den zosten Maart
redacteur van den r8pectator''.Voortsleverde

vereenigde een groot aantal zt
jner sttàetsen

1646 dûor den dood weggerakt.Hettw intigste boek werd daarop geleverd door een zj(1872-1876, 2 d1n)''. 00k legde hij zjne ner broedek's, en hetgeheele werk,veltaald
Londinias (1873)'' ter perse, alsmede eene door Nieolas .ftvrezzltxrl.:, verscheen in het
vertaling vanrlozuaDavids''eneeneFransche Nederlandsch onder den titel: rllistorische
brochure over Rembrandt.
Jaarboeken van Holland en Zeeland''. 0ok
onder den titel:rvogels van diverse pluimage

V ossestaart, zie Alopee'
urus.

gat'men vanhetoorspronkeljkeeenenieuwe
V ossius.Onderdezennaam vermeldenwj: uitgave in 1680. Het is ge3chreven in den
%, maar kan den toetg der hisGerard%s Ft?q
st
sif
z,
x (Johanneszoon),een uit- stjl van Livi.u.
stekend beoefenaar der Oude letteren en ge- torische critiek moejeljk doorstaan.
Dionysi'
as Foyqsïïl.<, een broeder van den
boren te Heidelberg in 1577. Hj studeerde
te Leiden in de godgeleerdheid,m aar legde voorgaande en desgeljks een uitstekend gezich tevens metzooveeljver t0e op de Oude leerde. Hj werd geboren te Dordrecht den
talenj dat hj reeds op z3-jarigen leeftjd a1s llden M aart1612 en oefende zich niet alleen
rector aan het hoot'd werd geplaatst der La- in het (lrieksch en Latjn, maaro0k in de
tjnsche schoolte Dordrecht.ln 1615 werd Oosterstshe talen.Reeds Op lGjarigen leeftjd
hjtegeljkberoitpent0thoogleeraarindetheo- vermeerderde hj het rtzexicon Arabicum''
logie te Bteinfurt,en totregent van het Sta- van Raphelengi'as m et een groot aantalwoorten-collègie te Leiden. Htj aanvaardde deze den, besttldeerde het Armenisch en Aethio-

laatste betrekking, doch moest,als verdacht pisch en lasde Talmudistisehe en Rabbjnsche
van onregtzinnigheid, haar in 1619 neder- sehrjvers. O0k was hj bekend met het

leggen. Drie jaar later evenwel verbolld hj Fransch, Italiaansch en Spaansch, alsmede
zich weder aan deLeidsc.
he hooreschoola1s met de wiskunde?terwjlhj bj voorkeurde
hoogleeraar in de welsprekendheld en tijdre- geschiedenis beoefende. In 1631 werd hj bekenkunde.In 1631vertrok hj alshoogleeraar stuurder der stadsbibliotheek te Amsterdam
in de geschiedenisnaarde doorluchtige school en schreef belangrjke Latjnsche werken.
te Am sterdam en overleed aldaar den Tden
Maart 1649. Deze uitstekende geleerde, in
1624 vruchteloos als hoogleeraar naar Cam bridge beroepen en vervolgens begiftigd met
eene kanunniksplaats te Canterbury (Kantelberg), heeft e0n groot aantal m erkwaardige
gesehriften nagelaten. Bekend is voûralZtine

Gustaaf24f04/,koning vanZweden,benoemde
hem t0t hoogleeraar in de geschiedenis en
welsprekendheid te Dorpat, doch naar het

oordeel van zjn vader was hj tejong voûr
eene zoo gewigtige betrekking.Toen hj echter zjne yAnnales Reidenses'' voltooid had,
maakte hli zich gereed t0t eene reis naar

Grammatica latina (1607 en later bt
j herha- Zweden, waar hj tot historiographus regius
lingl''
. Voorts vermelden wj zjne plnstitu- z0u worden benoemd;doch vô0r
' hetaanvaartionesoratoriae(1606 enlaterl''
,- pllistoria den van dien togtoverleed htjaan depokken.
Pelagiana (1618; 2de druk,1665)'', rArs
I8aö0u Foddïxd, een broeder der beide
rhetoriya (16:34 2de druk 1653)'/, - rDe voorgaanden en deygeljkseen begaafd letterhistoriclsGraecis(1624enlaterbjherhalingl'', kundige.Hj werdgeboren teLeidenin1618,
De historicis Latinis 1627; 2de druk studeerde aldaar, legde zic: vooral t0e op
1651)''1- rAristarchus sive de arte gramma- het Arabisch en ûndernam in 1641 eene reis,
tica (1635 en laterl'',- rDe vitiissermonis om beroem de mannen te leeren kennen en
etglossemati:Latine-barbaris(164042dedruk, Grieksche handschriften afteschrjven ofte
1660)'', pDe tlleoiogia gentili(1647; ûde vergeljken.Hj bezodhtFrankrjk ea fGiië,
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vertoefde te Florence,Rome,Napels en Ve- Van den Musenalmanach''. Te svansbeck
netië en vertrok over Milaan en Genève naar verkwikte zich Vosz methetvriendschappe-

Parjs,waarhj doorHwgo deGrpnfgastvrj
ontvangen werd.Naeene afwezigheidvanvier
en een half jaar keerde hj meteen schat
van handschriften en boeken terug, volgde
zjn broeder Mattltaews op als bibliothecaris
en werd op aanbeveling van zjn vaderhistorieschrjver van Holland en Zeeland.Daar
hjzich echterom ditambtweinigbekreunde,
Nverd het hem in 1671 weder ontnomen.In
1648 vertrok hj naarStokholm,om koningin
Ckristina in het Griekschte onderwjzen en
keerde, nadat zj de kroon had nedergelegd,
terug naar Amsterdam (1654). Vanhier verhuiBde hj hetvolgende jaarmetzjnemoeder naar 'sGravenhage, maar vertoefde gedurig in hetbuitenland.Tewjlhj zichbezig
hield met het uitgeven van zjneeigene geschriften en die van zjp vader,verwierfhj

de gunst van den Franschen minister Colbo-t
en door den invloed van dezen eene aanzien-

ljke Jaarwedde van Lodewi;k X1V. In
1670 vertrok hjnaarEngeland,verkreeg er

het kanunnicaat te W indsor en zag zich

1jk verkeer met Claudius en Klopstoek en
trad erin 1777in hethuweljk.In1778aanvaardde hj hetrectoraatteOtterndorfenbeleefde er e0n aangenamen tjd.00k vervaardigde hj er zjne vertaling der rodyssee''.
In 1782zag hj zich doortusschenkomstvan
zjn vriend Friedriel
tLeopold e04 Stolberg t0t
rector te Eutin benoemd,waar hj in 1786
den titelvan Hofraad ontving.Inmiddelswas

hj in een langdurigen,en heftigen letterkundigen strjd gewikkeld met zjn ouden leermeesterHeyne.Nadathj in 1789eene vertaling der pGeorgica''van Virgilius en in 1793

eene nieuwe bewerking zjner vertaling der
XIlias''en rOdyssee''geleverd had,bepaalde

hj zich met den meesten jver bj de OudGrieksche geographie en mythologie.om de
gevoelens van Eeyne omtrentdie aangelegenheden te bestrjdenygaf hj een opstelover
Apollo in het llcht en deed vervolgenszjne
n;2dedrukj
XMythologischqBriefe(1794l1eg2gedl
n. Van meer
1823, 3 dlnl' ter perse

belangevenwelwarenzjnedichterljkevoortvoorts d00reeneaanzienljke erfenisin staat brengselen. rDer Siebzigste Geburtstag''vergesteldjom in ruime omstandighedenteleven. scheen in 1781 en rDes Br:utigams Besuch
Hj overleed te Londen den zlstenFebruarj (een gedeelte der pLuise''l''in 1783,beide in
1689, en zjne rjke bibliotheek werd voor den pMusenalmanach''
.Zjne idyllen zjn aan

33000 gulden aangekochtten behoeve deraca. het Noordduitsche volksleven ontleend, en
démischeboekerjteLeiden.Hjbezorgdeuit- de vorm getuigtvan eene jverige studie der
gavenvan onderscheideneLatdnscheschrjvers gedichten van H omerus. Zjn pluuise (1695)'1
en schreef voorts: pDe vera aetate mundi werd metongemeenen bjval begroet!maar

(1659)''1- rDe lucis natura (166Q)''1- pDe 00k doorzjneoverige gediehten verwlerfhj
motu marium etventorum (1662)'
/,- pobser- grooten roem. Voorts leverdehj vertalingen
van de overige gedichten van Virgilius en
VationeB Variae (1685)'F1enz.
Gerardus Trèddiff:, een broeder van den van sommige van Opi#ild.In hetnajaarvan
voorgaande en een zeer begaafd Jongeling. 1802 begaf hj zich om redenen van gezondHj werd geboren te Leidenin 1619,beoetbnde heid met een w achtgeld van 600 thaler
met uitstekend gevolg de Oude tal
en; ver- naar Jena, waar hj op aanspori
nq van
taalde op l6-jarigen leeftjd metzjn broeder sohûtzen Griesbacltde beruchte recensle van
Isaöcu het werk van hun oom Franciseus
Jls1::pDe pictura veterum'' bezorgde eene

nieuwe uitgave van Velle
j%s Tlf/rclll.
s, en

de rllias'' van H eyne in de rAllgemeine Literaturzeitung'' deed plu tsen. Vruchteloos
wendde Götltepogingen aan,om hem te Jena

overleed reeds den 27Sten Mei 1640.

te doen bljven. Vosz aanvaardde in den
Vosz (Johann Heinrich), een uitstekend zomer van 1805 een hoogleeraarsam btte HeiDuitsch dichter en beoefenaar der Oude let- delberg, waar hj onderscheidene vertalingen
teren, w erd geboren den 20sten Februarj vanoudedichtersLHoraténn,Hesiodu ,Orpkens,
1751 te Sommersdorf bj W aren in Mecklen- zï
os,Mosehxn en Tibullns)in hetlichtqaf,
burg en vergenoegde zich aanvankeljk met allmede eene critische bewerking der gedlchde betrekking van huisonderwjzer,om zoo- ten van Tibwll'usen Lygdamus,eene vertaling
doende de middelen te VerYferven t0t het
bezoeken der universiteit.D00r gedichten,
welke hj ter plaatsing ill den sGöttinger
Musenalmanach'' had ingezonden kwam hj
in briefwisseling met Wpi:,en op aansporing
van dezen begaf hj zich metPasehen 1772

naar Göttingen.Hier wjddehj zithaanvankeljk aan de godgeleerdheid,maar weldra
uitsluitend aan deletteren,terwjlhj tevens
a1s lid van den Göttinger Dichterbund de
poëzj geenszins verwu rloosde.Hj was de
zielvan genoemde vereeniging en haalde zieh
hierdoorhetongenoegen op denhalsvan zjn
leermeester H eyne.Toen BoLe,m etwienszuster Fozz verloofd was, tot de staatsdienst
overging, Mnvaardde Fodz,die zich in 1775

$e W angbeck gevotig; ha;, de rev ctie

van Aristopltanen en van Aratus, van de
hymne aan Dlmeter van Homeru en van de

gedichten Vah Propertins.W jders leverdehP
**
met zjne zonen Heinrieh en Abraltâm eene

vertaling derwerken van Makyereenschreef
,

ter bestrjding van Creuzer,ztne pAntisym-

bolik (1824)'',vanwelkehettweededeeleerst
na zjn dood verscheen (1826).Hjvermaande
daarin t0tomzigtigheidjegensdenoverdreven
lofredenaarderH eidenKhem ystiekensmaakte

kort voorzjn dood hetgenoegen,d>thj in
Lobeck een welgewapenden bondgenoot verkreeg. Tegeljker tjd ontbrandde de strjd
over het Katholicismus,degeesteljkheid en
hetJonkerdom ,- eenvuur,hetwelk Voszha4
aangestonkt door zjn opstel over het gedrag
van zjn vriend Frifz Stolerg,toen dezeie
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PrnteBintBche geloofsleer tegen de R.Katho- het bedrag van het vmchtloon en de vner-

liekeverwisselde.T0taanzjn doodvolhardde
Vou moedig in den strjd enoverleedteHeidelberg den 3osten Maart 1826.Hetmeestheeft
Fo#zzich JegensdeDuitscheletterkundeverdiensteljk gemaakt doorzjneongeëvenaarde
vertaling der gedichten van Komeru.Voorts
heeft hp voortreleljke opstellen geschreven
overdeoudeaardrjkskundeenharebronnen,

wM rden der aoevering.Hetiseentweezjdig
contract, hetwelk den vervoerder verpligt,

de goederen binnen bepaalden tjd in onbeschadigden toestand overte brengen,en den
ontvanger, daarvoor het vrachtloon te betalen.
Een vrachtbriefvoor goederen,welke men

over zee wilverzenden,kaneenecAefelrf#

alsmede overdemythologie.Zelfswaardevorm (zie aldaar) wezen of een eognoneement(lie
minder aangenaam mag genoemd Worden, aldaar).De chertepartj wordt gegloten ro&
boeit hj door degeljkheid van inhoud en de lading,maarhetcognoscementi:deeigen-

Jui8theid van oordeel.Hj leverden0g:sver- ljke vrachtbrief,welke na de lading wordt
such iiber den Umgang der Gelehrten und opgemaakt.
Groszen (1775)'' naar d'Alembert, - pver- Vrede,hettegenoverqesteldevanoorlogof
such iiber Homers LebenundSchriften(1776)'' van twist en verdeeldheld in hetalgemeenj
naar Blaekwell,- depphiolosophischeMrerke

is alzoo de toestand van Staten, volken en

(1776- 1719, 3 dlnl'van Maftesbury,- en
rTausend und eine Nacht (1781- 1785, 6
dln)''.Zjnegezamenljke werken zjn in 1853
in 5 en in 1869 desgeljksin 5 deelen uitgegeven.- Zjn oudste zoon Heinrol
t,geboren

personen,waarin zj beruaten in 'tgeen ieder
van hen bezitjgevoeltofbedoelt,zoodatzj
nietverkeeren in openbaren strjd.Daarenboven wordt het woord vrede 00k welgebezigd

in de beteekenisvan vredesverdrag!nameljk

te Otterndorf den 29sten October 1779,stu- eene plegtigeovereenkomst,waarbj twee Qf
deerde te Halle, werd eerst leeraar aan het meer Staten verklaren, dat hun onderlinge
gymnaaium te W eimar,daarna als opvolger 00rl0g een einde neemt zonder dat ééne der

van zjn vaderhoogleeraarin dewjsbegeerte contradérende partjen daarbj hare onafhante Heidelberg, en overleed aldaar den zosten keljkheid verliest.Men geeft aan zulk een
October1822.Zjne pMittheilungeniiberG0e- vrede soms den naam vandengene,doorwien,
the und Schiller (1834)''werden uitgegeven maargewoonljk van de plaats,waar hj gedoorzjn brûederAbrakam,geborenin 1785, sloten isen spreektbjv.van den Vredevan
eerst hoogleeraar aan het gymnasium te Ru- Antalcidas, van den Vrede van Miinster enz.
dolstadt,later aan datte Kreuznach,en den De vrede maakt niet tjdeljk, want dan i:
l3den November1847 te Diisseldorfoverleden. hj slechts een wapenstilstand, maar voor
V otieftafels Nverden inzonderheid door goed een einde aan den oorlog.Hj wordt
de Romeinsche zeelieden in den tempelvan

voorafgegaan door vredesonderhandelingen,
om t0t de vaststelling te komen van zekere
bcpalingen of voorwaarden, waaronder Ge
vrede zal worden hersteld. De defnitieve
vrede NFordt vaak eerst gesloten na den
voorloopigen vrede, die slechts de algem eene grondslagen i
van eerstjenoemden aanming uitgemaakt besluitvan een ofanderlig- W l
*)
*St, zonder nog n al
le bjzonderheden te
chaam aan te duiden.Door eene vergadering treden. Vredesverdragen, door gevolmagtip
van Volksvertegenwoordigers bjv. kan een den gesloten, m oeten door de betrokkene
Votllm Van VertroqWen en 00k V2n Wantroll- m ogendheden worden geratiiceerd. De onwen tegen de regéring worden uitgebragt.
schendbaarheid dervredesverdraqen mag,uit
V ouet (Simon), een beroemd Fransch een volkenregteljk oogpuntjnlet in twjfel

Neptunv opgehangen,gewoonljk ten gevolge
van eenebelofte (ex v0t0),in tjden van gevaarafgelegd.Zjwerdenmetopschriftenvoorzien en o0k we1met reliéfb versierd.
V otum is eigenljk eene belofte,maar
wordtgewoonljkgebezigdom eendoorstem-

schilder, geboren teParjsden 9den Januarj
1590,was een leerling van zjn vader.Reeds
op l4-jarigen leeftjd werd hj naar Londen
ontboden,waarzjneportrettengrooten bjval
vonden. In 1611 bezocht hj Constantinopel,
voorts Venetië en in 1613 Rome,waar hj

worden getrokken, al strekken zj o0k op
onregtmatige wjze ten nadeele der onderliggende partj,dewjlanders geen oorlog zou
kunnen eindigen zonder de vernietiging van

ééne der strjdende magten.
W egens de tallooze ellenden,doorden 00rzich vormde naar het voorbeeld van Cara- l0g berokkend,zjnreedslang wjsgeeren en
rc.gu
gio.In 1624 zag hj zich benoemd t0tdi- menschenvrienden er op bedachtgeweest,een

redeur der académie van San Luca en ver- duurzamen algemeenen vrede der volken t0t
stand te brengen. In ouden tjd zocht men
dit doel te bereiken door het stichten van

trok in 1627, op uitnoodiging van Lodewnk
XIII naar Parjs, waar hj den 13den Junj
1649 overleed.Zjne kunstgewrocbten bevinden zich meerendeelsin Frankrtjk,voortste
Rome,PetersburgyDresden,Berljn enz.

eene wereldheerschappj.Cyrunwasreedsoy
zjne wjze een aposteldes vrede8,toen hg
ptrok om het rjk der duisternis (Toeran)
Vrachtbrief ls de naam van een docu- o
aan zjn rjk deslichts(Iran)teonderwerpenj

ment, hetwelk de verzender van koopwaar

en Aleœander deGrootemeende,dat hettjdden vervoerder van deze terhand stelt.Hj perk van algemeenen vrede wasaangebrokeny
bevat het adres van dengene, voor wien de toen hj Babylon!de stad van Demiramly t0t
goederen bestemdzjn,dennaam en dewoon- hoofdstad verhiet van zjn uitgebreid gebied.
plaatsvandenvoermanofschipper,demerken, Zelt's Rom e,door tallooze oorlogen groot gede nommersenhetgewigtdercollijeneindeljk w orden,daeht,dat hetden tempelvan JanXIW
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lang zulk eene vereeniging,wier leden zich
vrienden des vredes'' noemen.Ten gevolge
westen der Parthersen Aethiopiërs,derGer- eener brochure van dr.Noah W orcedfer:sS0manen en Sarmaten waren doorgedrongen. lemn review ofthe custom ofwar''ontstonzou kunnen sluiten en geslotcn houden,toen

zjne zegevierende legioenen t0t aan dege-

Doch Jui8thetdenkbeeld,datmcn doormid- den dergeljke vereenigen te New-York.Te
de1van hetzwaard t0teen bestendigen vrede
z0u geraken, leidde telkens t0t nieuw e 00rlogen. Niet ander: was het in de middeneeuw en. Men w ilde den vrede bestendigen
doorde wereldheerschappj der Duitsche Keizers en in het oosten door die der Kbalitbn.
Zoowel eerstgemelden a1s laatstgenoemden
verlangden herderste wezen van ééne kudde,

Londen werd de eerste in hetleven geroepen
doar W illiam Allen en ruim twintig Kwakers.

W eldra ontstonden dergeljke vereenigingen

in alle steden van Engeland,en Bowrùt.q belastte zich als secretaris met de zorg voor
de buitenlandsche zaken.Graaf C6llon,die in
1830 te Genève eene vereeniging ter handha-

ving van denvrededeedverrjzen,onderhield

en beider onderlinge najververanderde den
eeuwigen vrede in een onophoudeljken 00r10g.Toen in den 100p der Jaren het Hais
Habsbur.q den schepter zwaaide over een 0nmeteljk gebied,scheen men te naderen t0t
het beoogde doel, en Hendrik IV koning
van Frankrjk,hield kortvoorzjndood zich
bezig methetontwerpen van een Christeljk-

briefwisseling met alle Vorsten van Europa.
De eerste Vergadering van afgevaardigden

Pierre, wiens rprojet de paix perpétuelle
entre les potentats de l'Europe''grootopzien
baarde.Na hem leverde Kantzjn geschrift:
Zum ewigen Frieden'' waarin dezewjsgeer
verlangt,dat in alle Staten een gemeenschappeljke of althans een vertegenwoordigendc

Frankrjk en Duitschland.De internationale
Vresdebond houdtjaarljks zjne congressen

v
an zulke vereeniqingen had plaatsteLonden.De zielvan dlen geheelen bond was en
is de kwaker ?li#l Bnrrétt,die in 1847 het
voorzitterschap bekleedde in eene vergadering
van pvrienden des Vredes'',welke aanleiding

gaft0t de later gehouden vredesconqressen,

Européschen Statenbond'' waarvan de leden nameltikteBrusselin 1848,teParjsln1849,
elkander zouden in bedwang houden en over te Frankfort aan de Main in 1850 en te L0nde gemeenschappeljkebelangen in vredebe- den in 1851. O0k Cobden en D'aepltéauœ beraadslagen. Inmiddels baarde het denkbeeld wogen zich in deze rigting.Voorts heeftmen,
van het evenw igtder Europésche Mogendhe- t0t verspreiding van het denkbeeld van den
den eene wetenschap,waardoor veleoorlogen algemeenen vrede,in Engeland de Olive leaf
werdenverhoedjnameltkdievanhetvolken- societies en in Noord-Amerika den Bond of
regt. De eerste schrjver over den eeuwigen Brotherhood, en de vertakkingen van deze
vrede was CharlesIrenle Castel,abbédeSaint spreiden zich uit over Nederland, België,
te Genève, doch zonder grooten invloed te
verwerven.00k te Amsterdam werdden 3osten

Januarj 1872eenevergadering vanden Internationalen Vredebond gehouden, bj welke

sddxsvv:g
regéringsvorm t0t stand kome,opdat er geen gelegenheid R. 0. d'Ablaing van Giet
00r10g verklaard worde zonder toestemming het woord voerde over de vraag:pW ateischt
vaderlandsliefde in zake der voorgestelde
des volks
,rd
-e voor
kevr
nre
wo
op et
een dat
verbhet
ondvol
van
jgt
e St
ge- de
bouw d
a- uitbreiding van ons militair defensiewezen?''
ten. hetw elk tevens een verbond des vredes Onder hen,die ter bevordering van den algemoet wezen, - en eindeljk,dateen alge- m eenen vredekrachtighebbenaangedrongenop
m een w ereldburgerregt w orde ingevoerd ter de ontwapening van Europa,behoortde bebevordering van het vreedzam onderling ver- kende Fransclle schrjver Emile de Gîrlr#ïa.
keer der burgers uit alle oorden der wereld.
V reede.Onderdezennaam vermeldenwj:
Pieter Freddd,een Nederlandsch letterkunOnder demiddelentom den eeuwigenvredete
handbaven, noemt Kant de atbchaëng der dige, die tevens a1s jverig patriot eene bestaande legers, de vermindering der staats- langrjke'r01heeftvervt
lld op staatkundiggeschulden, de bepaling, dat geen Staat zich bied.Hj werd geboren te Leiden den 8sten
m et d
emo
n e
rje
egn
érie
nn
gshe
vor
be
tm Van andere Staten October1750,wasJaren lang lakenfabrikant
verbod,dateen zelf- te Tilburg en overleed te Heusden den zlsten
Inag
Staat door erfopvplging,koop,rui- September 1837.Van zjne geschriften vers
t
a
n
di
q
e
ling otschenking aan eenanderen Staatworde melden wj: rDe bloedraad of degevloekte
toegevoegd. Het denkbeeld van een eeuwigen zamenzwering op het L00 (tooneelspel,1786,
vrede werd met zorg gekoesterd en ont&vik- onder den pseudoniem : Harmodiu .
Frïzo)'',
keld dooridealisten op godsdienstig en staat- - pproeve om deverheëng van hetfabriekskundig gebied.Kwakers,Methodisten,Doops- wezen te vereenigen m et de belangen van
gezinden enz. veroordeelden hetgeweld van den koophandel, zeevaart en landbouw
wapens als in strjd metde leervan Christus, (1802)'' - - uvervolg derproeve (1803)''en Democraten, Republikeinen enz.verkon- 5Reize door Afrika voor Jongelieden (1814)''
,
XKarel en Louise 0f
Jde beoordeelinqen
digden eene algem eene verbroedering der volken. Zelfs vond de leer van den eeuwigen der werel
d (1814)''
,- pllerman en Hermlne
vrede weerklank indeKabinettenderVorsten. oftafereelen van liefde envriendschap(1819)''j
en de zoogenaam de plleilige Alliantie''werd
',
pGeorge van W aardestein (1821,Q dln)'
gesloten methet oogmerk,om een eeuwigen - pproeve over de vrjheid des zeehandels
vrede t0t stand te brengen.Voorts werden en de waardedernationalenjverheidin vert0t dateinde genootschappen opgerigt.In de band metdegrondbegi
nqelen œnerverlichte
Yereenigde Staten van Amerika blaeit sedert stnxtkunde (1825,2 dln)',- pKxrakterKhet-
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gendetafereelrnuithetbeginderXlxdeeeuw
Vriem oet (Em0Lucius),een verdienste(1826,Q dln)'',- en nHet stelselterver- ljk beoefenaar der oostersche talen en geboeeniging der belangen v>n zeehandel,njver- r0n te Emden in 1699,studeerde te Utrecht
heid en landbouw (1829)M.
in de theologie,werd eerst predikantte L0eGeorge <iII- Vreede,een verdiensteljk nen, daarna te Harlingen en in 1730 hoogNederlandsch staatkundige en een zoon van leeraar te Franeker.Hj verkreeg eershalve
den voorgaande.Hj werd geboren teTilburg den titel van doctor in de godgeleerdheid,
den 14den April 1809,studeerde te Gent,te bekleedde bj herhaling hetredoraatenoverLeuven en te Leiden, promoveerde in 1831 leed in 1760.Hj schreefonderscheidenewerin de regtenj vestigde zich in 1832 als ad- ken over Hebreeuwsche en Arabische taalen
vocaat te 's Gravenhage, was van 1832 t0t letterkunde en bleefvooralbekenddoorzjne
1841 te Gorinchem in die betrekking werk- pAtheyarum Frisiacarum libridu0(1758)''.
zaam , aanvaardde toen een hoogleeraarsambt
Vrlendschap is in hetalgemeen de wete Utrecht, en overleed aldaar in hetlaatst derzjdsche toeqenejenheid van personen,
van Junj 1880. Hj schreef:sproeve eener welke voortvloelt ult het besef van uit- of
lofrede op Karel de Groote (1828)'',- rGe- inwendige overeenkomst. Dat besef onderschied- en letterkundigeherinneringen (1835, scheidt haar van bloote sympathie,uit onbe2 stukkenl'',- pletsbj den dood van Gjs- wuste overeenstemming geboren,en die overbrecht Karel! grave van Hogendorp (1835)'' eenkomstvan de liefde,welkeuittegenstelling
n het en wederkeerige aanvtllling ontstaat. 18 de
rDe verdlensten onzervoorouders i
v
a
k
d
e
r
d
i
pl
o
ma
t
i
e
v
l
u
g
t
i
g
g
e
s
c
h
e
t
s
t
(
1
83
5)'' vriendschap enkelgelegen in uitwendige overs overJacob enW ilhelm Grimm ,hoog- eenkomst(bjv.geljkvormigheid vanafkomst,
plet

leeraren te Göttingen (1837)''
,- rletsover van stand, van ouderdom enz.
), dan noemt
de goedkeuring van verbonden en verdragen
door de Staten-Generaal met e0n terugblik

men haar eene ogpervlakkige vriendschapj
maarontstaatzju1tinwendigeovereenkomst
op hetvroegerestaatsregtdezerlanden (1843)'', (bjv.reljkvormigheid vansmaak,gevoelens
eekeningen naar aanleiding van 0n- en gezlndheden), dan draagt zj den naam
pAant
uitgegeven sttlkken op het werk van mr. van vriendschap des geestes,van een verbond
C. VJ. van der Kemp: Maurits van Nassau der zieien.Deze is de ware vriendschap,ter-

enz. (1844)'' - rNederland en Zweden in wjl de eerstgemelde soort eigenljk niets
B
taatkundige betrekking (1845,2 stukkenl'', andersisdan een kameraadschap.Hetgeljke sedert 1672- soortige isin de ware vriendschap tevens het
pDe regéring en de nati
1795 (1845)'',- pBeschouwing der openbare verhevene,zoodat deze steeds vergezeld gaat
meening (1846)'', - yBjdragen t0t de ge- van athting.Zj verheftzich boven de ongeschiedenisderomwentellng1795- 1796(1847- ljkheid van uitwendige zaken (rangjstandj
1851,2 stukkenl''!- rDe noodzakeljkheid sekseenz.)en bekreuntzichnietom verschil
der lndirecte verklezingen t0t de Nationale

van afkomstofvermogen.Datleertdegeschie-

Vertegenwoordiging nader betoogd (1848)'', denis in het voorbeeld van Aleœander en R e-

e Staten als kiezers voor F/zcddfïol,van Karlalvxçldfen Götheenop het
pDe Provinciat
de Nationale Vertegenwoordiging begchouwd gebied der verdichting datvan don Carlosen
(1848)'',- rDe regtstrceksche verkiezingen Posa.Devriendschap van Götlteen Dekilleris
t0t de Nationale Vertegenwoordiging bestre- voortseen bewjsjdataanvankeljkekoelheid
den (1848)''
1- oDe Tweede Kamer.Hetmi- in warme vriendschap veranderen kan.Toch
nisterie (1849)''
,- rNog een w oord over de mag men in de vriendschap,in vergeljking
coalitie tegen het Ministerie (1849)'', pIs met de liefde, een zelfzuehtigen trek niet
deKoningderNederlandenSouverein?(1850)', miskennen D eliefdegevoeltzichaangetrokken
s,l
lerinneringen van een staatsmap betrek- doorhet omgekeerde,maarde vriend bemint
keljk de verheëng van W illem I tûtSouve- in den vriend hetevenbeeld van zich zelven.
reinen Vorst der Vereenigde Nederlanden De gloed der vriendschap dooft, zoodra de
(1850)''
%- pNederland en Cromwell(18,5
3)''
, overeenstemming ophoudt, terwjl de liefde
,
-

-

Neerlandsvroegerealliantiën (1856),-

p

voorafweet,datzjnaarhettegenovergestelde

Inleiding t0t eene geschiedenis der Neder- zich uitstrekt en bj hetverdwjnen van dit

landsche diplomatie (1856- 1865,6 dln)'',- laatste in vriendschap verandert.Btjde GrieOranleendeBataafscheRepubliekindiploma- ken waren Aehilles en P atroden, Oredfe: en
tixhe betrekking t0t den eersten Napoleon

Pylades voorbeelden van ware vrienden,en

(1859)''
, - rAnti-Napoleontische vertoogen Aristdteles,wjddehet7deen8steboek zjner
(1851- 1858)'',- rDe regten van hetmini- rEthica''aan de vriendschap.In de geschiesterie. Een woord totde kiezars (1862)'',-

denis der lsraëlieten vindtmen Darld en Jowcf/ztzl als ware vrienden genoem d.D e oude
Germanen sloten vriendschap inlevenendoodj
van de Spiegel(1% 8)''j- rRepubliek ofcon- en onder de Romeinen was de vriendschap
Fredrike Sophie W ilhelmine, gemalin van
den stadhouder W illem V en Laurens Pieter

stitutionéle monarchie (1869)'',- pEen twinti:arige strjd enz.(1869)'',- ponzevolksgeestvôôr en na de grondwetsherziening van
1848 (1870)''!- rvoorouderljke wjsheid in

van 0.Laeliusen P.Scèio,alsmededievan

op Noord-Brabants materieelen vooruitgang

prins Willem I11 en Bentinek.Zeer waar is

Atticus en Cleero vermaard.Tuaatstgenoemde

schreefeen afzonderljk boek overde vriendschap (de Amicitia).Onze Vaderlandsche gehagcheljketjden enz.(1872),,,- ennseuhjjk schiedenis wjst 0ns Op de vriendschap van

enpolitiekeontwikkelingsedert1813(1878)9'. de Latjnsch spreuk: pAmicu: certus in re
::*
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ncedacernitur(vriendentrouw bljktinn00d)''.
Hettrgendeeldervriendschap isvjandschap.
V rlendschaps-eilanden, zie Tonga:ïIJl#rl.
V rles (De). Onder dezen naam vermelden wj:
Tjrk #ï#de#z.de Vries,een dappervlootvoogd,geborenteSexbierum den TdenAugustus
1622.Reedsvroeg voerhjterkoopvaardjen

handboeken,datdeschrjverhetguldengetal
en de epacta leert vinden door middel van

het duimqetal,welke methode dooreene afbeelding ls opgehelderd.
Cornelis de Frïe:jeen verdiensteljk letterkundige, geboren aan de Koog den 16den
Augustus1740.
.Hj studeerde aan hetseminarium der Doopsgezinden te Amsterdam en
werd eerst predlkant de Enschede en in 1770

g
ing vervolgensoverin zeediensttenk00r104. te Utrecht.In 1786legdehj zjn ambtneder
In den ongelukkigen zeeslag van 15 Aprll

en vestigde zich te Haarlem.Nadat hj in
1665 tegen de Engelsche vloot voerde hj 1782 de Utrechtsche Coorant had gesticht,
bevel op het oorlogschip rDe vjf Steden''
, bezorgde hj teHaarlem in 1788metA.Z0p.
:was de seconde van den luitenant-admiraal

ies deyitgavederpAlgemeenekonst-enlet-

Stellingwrfen onderscheiddezich dooronge- terbode en bleefdaarvan redacteurt0t1809.
m eene dapperheid. Bevorderd t0t luitenant- Zjn sterf
jaaris0nsonbekend.Bebalve nnderadmiraalvan Friesland,zag hj zich bekleed scheidenegodgeleerdewerken leverdehjeene
met hetopperbevelover één van de eskaders rsaauwkeurige beschrjving en verhaal van
dervlootvandezvyfer.Hjheeschzjnevlag al de plegtigheden ter gelegenheid van de
op het schip pDe Steden'' van 70 stukken, 150ste verjaxing der Utxeehtschy hoogeschool,
stak in September 1665 in zee,had met he- op 31 Mei 1786 gevierd (1786)M.
vige stormen te w orstelen en bragtvolgens

Jaeobus Oyvlerkek de Frïd.
v, koopman en

zjnlastdeOost-lndischeenSmirnaschekoop- letterkundige te Amsterdam ? aldaar geboren
vaardjvloot,die zich te Bergen in Noorwe- in 1770 en overleden den 16den October 1842.
ge
n dapjer tegen de Engelschen gekweten De Maatschappj t0tNutvan 'tAlgemeen behad, vellig in de Vaderlandsche haven. In kroonde 3 verhandelingen van zjne hand,
1666ontving hj op hetschiy pGrootFrisia'' en de Hollandsche Maatschappj van W eten-

wederom het bevel over éen der eskaders, schappen eene vierde pover de oorzaak van
nam van 11t0t14Junjdeelaan den Vier- bet vervaldes Nederlandschen handels en de
daagschen Zeeslag? en was op den vierden middelen t0therstel(1807)''.00k Bcbreefhj:
dag,toen de Alyfdr hetteeken t0tden alge- DHet godsdiensti
g onderwjs derNererslaven
m eenen aanvalgaf,een der eersten,die den en de bloei der kolonie Suriname ln groot

vjand z0o hef
tig beschoten,datdeze op de gevaar(1841)''.
Abraltgm de Vries, een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige, die voo1'
al zjne
hj een been en een arm verloor,zoodathj krachten heeft ingespannen om de eer van
aan de gevolgen daarvan overleed.Zjn stotl Nederland met betrekking t0t de uitvinding
feljk overschotwerdin lletkoorder Groote der boekdrukkunst te handhaven.Hj werd
vlugt ging. In de daarop volgende maand
werd w ederom een zeeslag geleverd,waarin

Kerk teHarlingen teraardebesteld.Aan ztjne geboren te Am sterdam den zosten April1773,
uitmuntende hoedanigheden werd groote 1of Ftudeerde aldaar in de letteren en godgeleerdtoegekend.
heid, aanvaardde in 1795 de betrekking van

Gerhard%s de Frie.
v,een verdiensteljk beoefenaar derwjsbegeerteengeborenteUtrecht
den 16dcn Augustus 1648.Hj studeerde aldaar
in de wjsbegeerteen godgeleerdheid,opende
ip 1671 een collegie overde philosophie,verhuisdein hetvolgendeJaarnaarLeiden,zag

adlunct.secretarisbj hetComitévanAlgemeen
W elzjn, doch ontving bj de omwenteling
van 1798 zjnontslag.Nahethervatten zjner
studiën werd bj in 1799 Doopsgezind predikant te Njmegen,vervolgens te Leiden en
in 1803 te Haarlem , waar hj in 1838 het

Deo,divinisqueperfectionibusetc.(1695)''
,

XNieuwe bjdragen t0t de geschiedenis der

er zich benoemd tot onderregent van het emeritaat verkreeg en den 3den Novem ber
Staten-collegie en aanvaardde in 1674 de be- 1863 overleed. De Leidsche hoogeschoolhad
trekking van hoogleeraar in de wjsbegeerte hem eershalve t0t dod or in de letteren bete Utrecht, waar men hem in 1685 tevens noemd.Van zjne geschriften vermelden wj:
het buitengewoon hoogleeraarsambtin degod- Rapport der Commissie: benoemd door den
geleerdheid opdroeg.Htjvolbragtondersehei- Raad der stad Haarlem ! tot het onderzoek
dene reizen in Duitschland en overleed den van hetJaarvan de uitvlndingderboekdruklsten Decem ber 1705. Van zjne 4eschriften kunst en ter ontwerping van een plan vnor
vermelden wj:rExercitationearatlonalesde de viering van hetaanstaande eeuwfeest'' -

Diatribe singularis genuina, altera de cogi- uitvinding van de boekdrukkunst door Lautatione ipsa mentis, altera de ideis rerum rens Janszoon Coster te Haarlem''1 - en
innatis'' - en ,De natura Deiet humanae Korte beschrjving der boeken,door L.J.
mentisdeterminatlonespneumatologicaetl687l''. Coster te Haarlem tusschen 1420 en 1440 geKlaas de Frïe.
:jeen verdiensteljk Neder- drukt enz.(met Jacobwa XoZx)'',alle drie
landsch zeevaartkundige en schrjver van opgenomen in de pGedenkschrlften wegena

Schatkameroftekonstderstuurlieden,zjnde het 4de eeuwgetjde enz'',bjeengebragtdoor

een manierom navigatiete leeren''een boek, F.Loos
jes (18Q3)!- voorts onderacbeidene
dat n0g in het eerste vierendeelonzer eeuw artikelen overdem tvindingderboekdrukkunst
velen t0t handleiding verstrekte. Hetonder- in de rlfonst- en Letterbode''
?- pBewjzen
acheidt zich ook vooml du rdoor van latere voor de echthei; en geljkenls 4eroudeaf-
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beeldingenvanCoster(1847)'',- pLotgevallen - ,Deeedofmlsdudenwroeglng(1844)9',van Costers woning (1851)'' - rHedendaag- pGustaafofhetbrandmerk (1844)'',- rphysehe voorstelling van Coster en de uitvinding siologie van Amsterdam dooreen Amsterdamder boekdrukkunst in Frankrjk (1853)9'
,- mer (1844)''
,- pBjvoegselt0tde waarachen ylujytderstukkenbetrekkeljkdegeschie- tige physiologie van Amsterdam (1844)''jdenls van de uitvinding der boekdrukkunst, pDe verborgenheden van Amsterdam (1844,
berustende ophetRaadhuisteHaarlem (1862)''. 4 dlnl''1- DEen man en eenevrouw ofde
Eindeljk bewerkte Ej een vogrtrefeljken vruchten van de wraak (1845)/',- pDe N00rcatalogusvan de onderzjn toezigtgeplaatste mannen op het eiland W alcheren in den Jare
Btedeljkeboekerj te Haarlem.
874 (1845)'' - pHet halssieraad van den
Jeronimo de Frï-, een uitstekend Neder. Prins. Geschiedkundige roman uit de Jaren
landsch letterkundige en een brneder van 1573- 1598(1846,Qd1n)'.- rNahetStudenden voorgaande.Hj werdgeborenteAmster- tenleven.Typen (1846)''
1- pDe barbiervan
dam den 9den April1776,studeerde aldaar en
werd er in 1794 klerk ter politieke 8ettretarie.

Piers
hill(1846)'',- pverhalen (1846,2stukken)'',- pDe Xlldeen Xllldeeeuw.Tafe-

In 1814 ontving hj den titelvan griëeren
chefvan hetsecretariaat.Hj beleefdehoogst
moejeljke tjden en werd meermalen met
afzetting bedreigd,maarbehield zjnebetrekkingen gedurende 57 Jaar. De Geldersche

reelen uitt
letjdenonzervoorûuders(1846)'',-

vriendenvanBllderdgk.Hjschreef:pGemeenZam e gesprekken over de voornaam ste leerstukken van de Christengodsdienst(1792)''
!XJeremias de Decker alsmensch en als dlchter bekend gemaakt(1807)'' - pproeve eener

of de wraak eensvaders (1851)''- pEene

XHelena ofde gedenkschriften eener diep ge-

vallen vrouw (1847,2 d1n)'',- plonge heeren.Typen uithetJongeheerenleven (18471849, 2 d1n)''. - psamuël de Booze. Een
verhaal uit den tjd van Zwammerdams en
Bodegravens verwoesting in 1672 (1847, Q
dlnl'''- nVerhalen (1847)'',- 1Het geweten
en het menscheljk hart (1848),,- plulie,

hoogeschoolbenoemde hem in 1811 eershalve
t0t doctor in de regten,en hj waseerelid
of lid van de meeste geleerde en letterkundige genootschappen in 0ns Vaderland. In
1851 Vroeg hj zi
.
jn ontslag en overleed te ofnachten morgen uithetleven eenervrouw
Amsterdam den lsten JJnP** 1853. Hj onder- in de groote wereld (1849;2de druk onder
Bcheidde zich vooraldooreen keurigen,lossen, gewjzigden,,titel, 1854)'' - plb sa'greisver!dschatofeenedochgeestrjken stjl.In 1799 washj metLoots, haal(1849), - rDe brul
d.R.Fclck en D. J. rJl Lennep redacteur ter des hemels en eenedochterderhel(18504
van pDe Arke Noachs''en behoorde t0tde 2de druk, 1661)'' - rAlva in Antwerpen,

roos onder de doornen (1851)''- pDedag

d
ervergelding (1852!3 dln;2dedruk,1861)''.
oHet

kasteel Erlkdale of de koopvrouw

van Nieuwpoort (1852)'' - plohanna van

geschiedenis der Nederlandscbe dichtkunde den dorpssmid (1853, 2 dln)'', - en, rDe

enz.(181022 dln;2dedruk,1836,4dln)'',- martelaar.Een romanvoordenKoning(1856)'',
XBloemlezlng uit de rejen der treurspelen na zjn dood in het licht verschenen.Voorts
van J.van den Vondel(1819)'/- ollugode schreefhj onderscheidenesatyriekebrochureB,
Grooten Maria van Reigersbergen (18Q7)''1-

en pNederlandsche gedenkpenningen verklaard

die hem vele onaangenaamheden op den hals
haalden,0.a.: pEen standbeeld in een zak''j

(1829; 2de druk, 1829- 1837, 2 dln, met waarvoor ht1wegens majesteitaschennis ver& 0.deJpl#e)'.
volgd en t0tuitzetting veroordeeld werd.
Johannen de

een Nederlandsch ro-

M atthlas de Fkïe:, een zoon van Abrakam

manschrjver,geborenteAmsterdam denzosten de Firl.:(zie boven)en een uitstekend letterOdober 1819.Hj ontving zjne opleiding op kundige. Hj werd geboren te Haarlem den
dekostschoolvan den heer Stqartte Vianen,
studeerde vervolgens in de theologie, legde
zich tevens t0e op de studie der letteren,
maarverwoestte dooreen loszinnig leven eene

9denNovember1820,studeerdeenprom oveerde
te Leiden in de letteren en w erd er in 1846
praeceptor aan het gymnasium. Voorts zag

hj zich in 1849 te Groningen en in 1853 te
goede toekomst. Hj werd redacteur van de Leiden t0t hoogleeraar in de Nederlandsche
11Hydra''1later van pAsmodee'',vertaaldestuk- taal en letterkunde benoemd. Hj schreef:

ken voor Dup-t,den eigenaar van hetSalon DP. C. Hooft, W arenar met eene inleiding
des Variétés, en w erd m eermalen vervolgd en aanteekeni
ngen (1843)''- pBriefaan dr.
wegens laster en malesteitsschennis. Naar W .J.A.Jonckbloet,bjdrage t0tde kritiek
Antwerpen gevlugt, werd hj er wegens en verklaring van KareldeGrooteen zjne
Bchulden,in een logementgemaakt,gegjzeld, XII pairs (1845)'', - pDe Nederlandsche
en overleed den 13den October 1855 in het taalknnde, beschouw d in hare vroegere gegasthuis,nadat hj pas drie dagen tevoren schiedenis,tegenwoordigen toestanden eischen

uitdegevangenisontslagen was.Hj schreef: voor de toekomst (1849)'',pDe heerschapqj
XEduard MTestburg of de aanslag der zonen over de taal,hetbeginselderwelsprekendheld
van Oldenbarneveld (1838)'',- pDe Atheïst (1850)',- pDe Nederlandsche taalkunde in
(1840)'' - ,,De bloem van Antwerpen ofde harenaard en strekking (1853)'',- pDevisNederlanden onderden hertogvanAlva(1840, schert
len.geheeten hetVroon,tenjare 1433
2 dln'' - pAchttien eeuwen. Schetsen en aan destadLeideninerfpachtgegeven(1858)''9
verhalen, der geschiedenis ontleend (1841- - pDie Nordfrisisehe Sprache, nach der
1842, Q dln)''
#- pEdmond (1843)9'1- pllet MoringerMundart,vonB.Bendsen(1860)'',testament(1843)'9
1- rDevinge:Gods(1843)''1 Ontwerp van eenNederlandschwoordenboek,
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enz.(185Q)'',- sproevevanMiddelnederland- slechts deze: sHandboek voor de kennis der
Bche taalzuivering,enz.(1856)'',- pMiddel- geneesmiddelen ten behoevevandebeoefenaarB
nederlandsch woordenboek''. - pMededeelin- der genees-heel-en artsenjbereidkunde enz.
gen en opmerkingen betreFçnde het Neder- (4 dln)'', - pplantenkunde voor apothekerB
landsch W oordenboek (1865)'',- voortsmet en artsen ofbeschrjvingdergeneeakrachtige
L. A. te W inkel rDe grondbeginselen der planten enz.(1835- 1838,2d1n)'',- pNovae
Nederlandsche spelllng (3dedrnk,1873)'',- spedes Crcadearum Africae Australisjfguris
en ,Woordenljstvoorde spelling der Neder- etdescriptlonibusillustratae (1837)'',- pplanlandsche taalenz.(1852;2de druk, 1872)''. tarum Javanicarum mihus cognitarum sylloge
Het W oordenboek der Nederlandsche taal, (1844):1 - splantae novae etminus cognitae
sedert1865traag in aoeveringen verschjnend Indiae Batavae Orientalisetc.(1845)'',- en
en een schat van geleerdheid en belezenheid een 4r00t aantal bjdraqen i
n hetdoorhem
bevattend, werd doorde Frïd: eerst met L. geredlgeerd, rlfruidkundlg Archief'' in de
Annal
es
d
hor
t
i
t
ml
t
ure
e
t
de
botanl
!que,,, j:j
A.te U GJZJ en vervolgensmetP.J.Op.
s?
J
/4 D
en E . Fersty.x bewerkt, en van deze is 0ok hetpAlbtlm derNatuur''enanderetijdschriften.
laatstgenoemde onlangs bezweken. Voorts
Lodewi
jk de 7rried:, een Vlaamsch letterleverde hg in 1844- 1849 eene uitgave van kundige, geboren te Gent den lsten october
den DLekenspiegel'' Van Boendale naet inlei- 1848.Hj waseerstambtenaarbjhetprovinding en woordenljst, en met Vergoj;s eene ciaalbestuurvan Oost-vlaanderen en issedez't
van den pspieghel Historiael''van M aerlant 1875 redacteur van het Gentsche dagbla;:
(1858- 1863, 3 dln),later gevolgd door de La Flandre libôrale'',alsmedeuitgever-redaG
Tweede parthie''van datwerk,doorPhilip teur van de liberal
e weekbladen:pDe MeetUtenbroekegedicht.Eindeljk pl
aatsted6 Frïed Jeslander''en rDe Gentsche Voorqeborchten''.
veleopstelled in taalkundige tjdschriften.
Voorts schreef hj: oGeschiedenls van een
V riesetDe).onderdezennaam vermelden paarhalve laarzen metdubbele zolen (1865)'',
wj:
nBes
chrjving der feesten ter gelegenhei;
W ill6m T/pdrïk deFrïedd!een verdienBte- dex inhuldiging van Z.M.Leopold 11 op 24
lgk Nederlandsch kruidkundlge, geboren te December1865en29Julj1866enz.(1866)''
,Oosterwjk den lldenAugustus1806.Hjstu- XLuimige brokken, schetsen uit het Vlaamdeerde te Leiden, zag als student zjn ant- schevolksleven(1870)'',- r'fweewerkliederen
woord op eene academische prjsvraag met (1872,bekroondl'',- pW at hetisklerk te
gcud bekroond en vestigdezich nazjnepro- zjn (1873)/'.- rBeknopthandboek van den
motie als geneesheer te Rotterdam ,waar hj ambtenaardesburgerljkep stands(1874)''
,weldra hetlectoraatin de kruidkunde op zich nHet kieswetboek (1872)'',- pDe milidewet
nam aan de klinische school. In 1834 aan- (1873)'
';- enrDewetopdeonderstandswoonst
vaardde hj teAmsterdam en in 1845 teLei- (1876)7'.
den het hoogleeraarsambt in de kruidkunde
V riespunt noemt men het puntj door
en verwierf door zjneuitstekendeverhande- den thermometeraangewezenjwanneerwater
lingen, inzonderheid in het pTjdschrift voor begint te bevriezen. Het is het nulpunt
ten roem.Bj voorkeur bepaaldehd zlch bj 32stegraad op die van Fahrenheit.Zie voorts
0P
natuurljke geschiedenisenphysioloqie''groo- de schaal van Rlaumur en C6lsius en de

den plantengroei onzer overzeesche gewesten onder Ilsb TFzerzzpowefer, Torsten W ater.
en bevorderde de bawerking derbouwstoFen,
Vrije gem eenten werden sedert1846in
door Junqhukn,Reinwardt en anderen in die Duitschland gevormd loor hen,die afkeerig
Btreken bjééngebragt. Met den hongleeraar waren van de verregaande orthodoxie der
Harting leverde hj merkwaardige monogra- Luthersche Kerkj doch door de reactie,die
phieën overde soorten van hetgeslachtRaf- op het Jaar 1848 volgde,grootendeels onderQesia en over die van hatgeslachtder M arat- drukt.Voorts ontstonden er elders,waarmen
tiaceën.Vooral 00k was zjne aandacht ge- behoefte gevoelde aan afscheiding van het
vestigd op gewassen,die nuttige voortbreng- heerschende kerkgenootschap,bjv.in Schotselen opleveren voor de geneeskunde, den land en in Zwitserland.00k de Christeljke

handelen denjverheid,bjv.op devanille-, vereeniginq teAmsterdam,diedeHervormde
kina- en kamfercultuur. Dientengevolge Kerk verllet,draagtden naam van vrje gewerd hj belast met een onderzoek naar de zaeente.

cultures in onze Oost-lndische bezittingen.
Hj bezocht in 1857 Ceylon en in 1858 Javaj

Vrue handel,zieKandelspolitLek.
Vrije kunsten (artesliberales,ingenuaej
dathj naetgroote belangstelling doorkruiste, bonae)noemde men bj de Romeinen dekenwaarna hj ztjne re)3ultstrektenaarde Mo- nis en bekwaamheid,waaropdevrjeburger
lukken, Timor! Banda, Amboina enz.. Na zich zonder blaam k0n toeleggen, in onderzjn terugkeer op Java bezochthj aldaarde scheiding van de artes illiberales,wier beoeVorstenlanden, begaf zich naal. Bo1'
néo en fening hj aan slaven overliet.ln hettjdperk

Sumâtra en stapte den Qden Maart 1861 we- der middeneeuwen onderwees men op de
der aan walin zjn Vaderland.Hierwerdhj scholen zeven vrje kunsten,nameljk :spraakdoor treurige verliezen getroFen;o0k zjne kunst, rekenkunde,w iskunde!m uziek,stereigenegezondheidwasgekraktenhjbezweek rekunde, dialectica en rhetorlca. De eerste
reeds binnen eenJaarna zjn terugkeer(23 drie vormden het trivium ,en de laatste vier

Januarj 1862). Yan de lange reeks zjner het quadrivium. Tegenover de vrje kunsten
wetenschappeljke geschriften vermelden wj stonden de onvrje (ambachten) der gilden.
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T0t voorkorten tjd voerdeeen dnctorin de wordtom een toestandvanonafhankeljkheid
natuurljke wjsbegeerte tevens den titelvan aan te duiden.Men spreektbjv.vandevrjle
artiu: liberalium magister.
schommeling van een slinger,van den vrjen
valder ligchamen, van een vrj handelsverVrMe val,zie ValderlkcAl-da.
Vr%gelatenen noemdemen bj deGrie- keer enz.Beide kenmerken dervrjheid,afken en Romeinen de slaven,die door hunne

wezigheid van dwang en willekeurige bewe-

meesters in vrjheid waren gesteld.Zj droe- ging, behield men, toen men het denkbeeld
g0n ten teeken van de verworven vrjheid yan vrjheid overbragt op het gebied van
eene muts of een hoed, noemden zich naar staatkunde en zedeljkheid.Men beschouwde
hunne voormalige heeren en zagen zich door de staatktlndige vrjheid alseeneverwjdering

deze begiftigd meteen wit kleed en meteen van alle beperkingen en a1s eene willekeur
ring.Volgensdeverordening van k
%erpiu T11- in hethandelen.Zulk eene staatkundigevrjlil.
:verkregen zj metdevrjheid hetburger- heid echter is nergens te vinden en kan 0n-

regt,maar beboorden t0t de Plebejers,z00- mogeljk bestaan,daarin de maatschappj.de

dat zj in de eerste eeuwen der iepubliek

eene menseh beperkingen oplegt aan den
naar geene eerambten konden dingen.Steeds ander en de willekenrvan hetindividu steeds
onderhielden zj eenezekere betrekking met begrensd Nvordt door het regt,het bestaan
hunnevroegeremeesters,en beidenverleenden en de mart vananderen.De warest
aatkun-

elkander hulp en steun.Toen in latertjden dige vrjheld isalzoodaarin gelegen,datde
hetaantalvrjgelatenenaanmerkeljkvermeer- geheele maatschappj nietafhankeljk isvan
derde,en dezedoorrjkdom en kennisgroo- de willekenr van enkelen, maar van de t0t
ten invloed verkregen,werden er verordenin- wet verheven wil dier maatschappj zelve!
zj bestaat niet in de afwezigheid van alle
gen inyesteld om hun aantaltebeperken.

Vrkgeleide werd in vroegeren tjd door beperkingen, maar in de afwezigheid van
Vorsten en veldoversten verleendaanbepaalde zoodanige, die door de willekeur en de zelfpersonen, die om eene of andere reden een zucht van anderen wordbn vastgesteld, vjandeljk grondgebied betraden. D00r bet niet in de bevoegdheid, om alles te doen
vrjgeleide waren zj tegen elke vjandeljke wat men wil, maarin hetonderwerpen van
den eigen wil aan den wi1 van den Staat.
handelwjzegewaarborgd.
VrMhaven (Eene) nnemtmen eene aan O0k de zedeljkevrjheid of liever de vrj-

de kustgelegenekoopstad,dievooralle vlag- heid des geestes bestaat nietin de afweziggen openstaaten geheelofgedeelteljk vrijis heid Van alle bepalingen van den wil,maar
van alle belastingen,gewoonljk metuitzon- in een redematig doen en laten. De zedewet
zondering van het gebruikeljke havengeld. is in 'smenschen rede gelegen en handhaaft
Van haar onderscheidt zich de geslotene ha- haar gezag bj het besturen zjnerhandelin-

ven daardoor,dat deze niettoegankeljk is gen.Demeening,datwj naarwillekeuraan
voor schepen van vreemde natiën. Vrjha- die wet kunnen gehoorzamen ofhaar verguivensontstonden in tjden,toen deregéringen zen , is eene dwaling;men mag het kunnen
van meening waren,datzj doorhetbeperken niet verwarren methet willen,en bedenken,
en belasten van den handel de welvaartvan dat willekeurig willen eeneongerjmdheidis.
een land konden verhoogen.Haregeschiedenis Het willen toch hqnqtafvan onzen zedeljstM t alzoo in hetnaauwste verband metdie ken toestand,en het1s zelfmisleiding te meejzondergevalzoowel
van den handel.Venetië en Genua bjv.be- nen, datmen in e1k bi
reikten a1s vrjhavens een hoogen trap van het kwade als hetgoede zou kunnen willen.
bloei, maar hadden dezen vooral o0k aan Dit is alleen mogeljk,wanneer de redenen
hunne ligging en aan den ondernem ingsgeest voor het kwade met die voor het goede in
der inwoners te danken. Niettemin openden evenwigtschjnen tewezen,en 0ok dan volgt
de Vorsten hier en daar vrjhavens in de de beslissing eerst, wanneer door onderhoop, dat men ook dââr dezelfde voordeelen zoek dier redenen de schaalnaar de eene of

naar de andere zjde overhelt.Maar wanneer
de vrjheid van 'smenschen geestnietbestaat
in eene w illekeurige, van geene motieven
afhankeljke keuze,dan kan zj nietsandera
wezen dan het vermagen,zjnehandelingen
naar de inwendige wetten van zjn gemoe;
te regelen.Heti: nietvolkomenjuist!tegeplaatsen ofmarkten voor den tusschenhandel. looven,datdevrjheid in dezen zin zlch uit-

z0u verkrjgen.Frederlk de Grooteverleende
in 1751 de regten van eene vrjhaven aan
Emden, en ook in Frankrjk, Portugal en
Spanle werden vrjhavens geopend, terwjl
men in Engeland hetentrephtstelsel(warehousing system) huldigde.In onzen tjd zjn de
vrjhavens eigenljk nietandersdanentrepôtZulk eene plaats is Triëst met betrekklng

sluitend t0thetgebied van het willen bepaalt,

t0t de oosteltjkehelftvan deMiddellandsche
Zee, en 0ok Fiume is eene Oostenrjksche
vrjbaven. De vrjhavens van het Duitsche
rjk zjn HamburgenBremen.DeEngelschen
hebben Aden in Arabiët0teenevrjhavenge-

van het denken,voorzoover ditûnderworpen
is aan den invloed van den wil.ZelfB vindt
men haar op hetgebied van hetgevoel,'vanneer de saensch de schepperwordtvan eene

daar zj zich evenzeer openbaart op dat

naaakt,
de Denen St. Thomas in W est- inwendige bljdschap,van eene zaligheid der
Indië1- en de NederlandersManado enKema ziel,welke onafhankeljk van alleuitwendige
op Celébes,alsmede de havensvan Amboina, om standigheden uit den geest voortvloeit,

BandA,Ternateen Kalelie.
terwjl zj hem door geene magtterwereld
Vrkheid iseen woQrd,hetwelkgebezigd kan wordenontrukt.Dezevrjheldi:derbalve
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n@i@etsandersdanhetvermogen vandenmensch, 1851 een vrjheidsboom te St.Imer in het
zjn zinneljke neigingen te beheerschen en canton Bern.
zgne

geheele willen onafhankeljk te maken

van de wiaselingen van het l0t en van uitwendigen dwang, - het vermogen om verstandig en naar de wet der volkomenheid te
leven, geenszins volgens de inblazing van

VrMheidsmuts.Van oulshadden bjde

Européschevolken,zoolang persoonljkevrjheid niethet eigendom was van alle burgers,
uitsluitend de vrje lieden het regt, in het
openbaarmeteen gedekthoofd teverschjnen,
'tgeen aan de slaven niet geoorloofd was.
T0t de gebrniken bj devrjlating van slaven
bi
j de Romeinen behoorde dan ook, dat
hun door dengene, die als meester hun de
vrjheid schonk, een hoed of muts op het
hoofd werd gezet?weshalve men dezealshet
zinnebeeld dervrjheid beschouwde.Zulk een

den hartstogtofvan dezinneljkenatuur.Dit
erkenden de Grieksche wjsgeeren door de
verklaring: sAlleen dewjze iswaarljk vrj
en de dwaas is een slaaf''Vrkheidsboom. Hetgebxuik,op openbare pleinen boomen te planten als zinnebeelden dervrjheid,isafkomstigvan denNoordAmerikaanschen vrjheidsoorlog.Toen behan- zinnebeeld is 0ok de hoed op den speer der
delden de burgersvan Boston hunne staatkun- Nederlandsche maagd,dien wj op onze oude
dige belangen onder zulk een vrjheidsboom , munten aantreFen.In Frankrjk was bj het
die, na de verovering der stad door den uitbarsten derOrooteRevolutie de roode mut:
Engelschen generaal Gage,op lastvan dezen der bevrjde galeislaven, die in 1792 van
werd uitgeroeid. Volgens de meedeeling van Marseille naar Parjs trokken? het symbool
Gregoire plantte vervolgens ten tjde der der vrjheid en het eigenaardlg hoofddeksel
Fransche Omwenteling Norbert Trd.
sq
scc,pas- der omwentelingsmannen.Zj werd 00k met
toor van St. Gaudens in het departement den naam van Jacobjnenmtltsbestempeld en
Vienneeen meiboom tereere dervrjheid.In zelfs in onsland doorjverigePatriotten geMei 1790 bj de instelling dernieuwe gemeen- dragey:
tebesturen werd op elk dorpsplein een Jonge
Vruheid van den arbeid is de beeikenboom plegtig in den grond gezettoteene voegdheid om alle maatschappeljke werkbljvendegedachtenisaan de verworvenevrj- zaamheden zonder belemmering te verrigten,
heid, en men zeqt,dattot1792 ni
etminder nameljk zonder van de zjde van anderen
dan 60000 vrjheldsboomen verrezen zjn.Te (gilden) of van den Staat(belastingen, verParjs plantten de Jacobjnen in 1790 den gunningen,patenten enz.) daarin te worden
eersten vrjheidsboom (arbre dela l
iberté)in beperkt.
den grond,kroonden hem meteenevrjheids- Vrijmetselaars (De) vormen eene vermut: en dansten er om heen bj hetzingen eeniging van mannen, die door het streven

van revolutionaire liederen. Een besluitvan naar zelfkennis en zelfveredeling, door bede Nationale Conventie van 4 Pluviose 11 vordering van al wat#oed is en schoon,
schreef zelfa vpor,datop de plaatsen,waar inzonderheid d00r eene stipte betrac.hting
de vrtlheidsboom gestorven was,vpôr den der wetten Van waarheid en liefde, met
lsten Germinal een nieuwe moest geplant jver en geestdrift werkzaam zjn aan de

worden,opdr.
t het groene zinnebeeld dervrjheid nergens mogtontbreken.Na dientjdzou
alzoo de vrjheidsboom niet meer,geljk te
voren de m eiboom,uit een afgehouwen stam
bestaan, maar als een levende boom bljven
groejen.Nietweinig Franschen hebben gedu-

volmaking van het menscheljk geslacht.
Zt
j noemen zich metselaars, omdat zj de
m enschheid voorstellen a1s een tem pel, die
met wjsheid moet worden ontworpen,met
kracht opgebouwd en m et de gaven der

schoonheid versierd.Tevens noemen zj zich

rende het Schrikbewind, onder voorwendsel vrje metselaars, omdat zj, als niet t0t het
datzj den vrjheidsboomhadden geschonden, gild der gewone metselaars behoorend, aan
hetleven verloren.Na de Restauratie waswel geene gildewetten gebonden zjn.Devereeniis waar hetbevelgegeven om allevrjheids- ginq dezer mannen omvat alle andere verboomen opteruim en,maarm en versierdeniet- eenlgingen, het huisgezinj den Staat en de
temin n0g in 1830 in de voorstad St.Antoine Kerk; zj bekreunt zich niet om rjkdom,

te Parj:een vrjheidsboom ,aldaartjden:de rang of geloofsbeljdenis, laat zich niet in

Groote Omwenteling geplant,metdedriekleu- met staatkundige ofgodsdiengtige geschillenj
rige vlag. 00k in Duitschland, vooral in maar streeft,aan de zedewetgebonden,naar
Rjn-Bejeren, werden in die dagen vrjheidg- het verheven ideaal der verbroedering van
boomen geplant, maar zeer spoedig door de alle menschen. Zj zoekt 0P hare Wl*l
@ze te
bjlder gendarmes geveld.Hetzelfde had in bereiken, wat OAridfl: op zjlle wjzeheeft
0nsVaderland plaatsbj de stichting derBa- willen volbrengen door de stichting van het
hafBcbe Republiek,en sommige van die b00- Koni
nyrjk Gods.Hoewel deze vereeniging,
men bleven Jaren lang groei
len alseeneher- zich ultstrekkend overdegeheele Aarde,geen
innering aan dien veelbewogen tjd.O0k bj opperbestuur heeft, maar zich splitst in zelfde Februarj-omwenteling van 1848 verrezen standige afdeelingen (loges),die zich bj gehier en daar in Frankrjk vrjheidsboomen, deelten onderwerpen aan de Groot-loge(Grootmaar zg werden reeds twee Jaarlaterop last Oosten) des lands, vormen toch volgens het

der regéring als hinderljk voûrhetverkeer vrjmetselaars-ideaal alle loges slechts ééne
uitden weg qeruimd.Hetzelfde l0tondervon- loge en zjn alle vrjmetselaarsbroeders.De
den devrjbeldsbonmen,in 1848 in Italiëge- middelen, waardoor de vrjmetselarj haar

plant. ln Zwitscrland verree: n0g in Maart 40e1soekttebereiken,zjn,behalve indrqk-

VRIJMETSELIARS.
wekkende zinnebeeldige handelingenybovenal
leeren voorbeeld,voortsde bevorderlngeener
stichteljke, opwekkende! veredelende Y0Zelligheid en betbetrachten van de voorschriften

derweldadigheid.Zj zoektbinnen den kring
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heeft 00k loges,dienietbehoorljk gecenstituëerd zjn,maar deleden van dezeworden
op de vergaderingen der wettige loges niet
als bezoekers toegelaten. De wettige loge:
dragen den naam van Jokannes-of St.JJl:-

der logeaqostelen derhumaniteittevormen, loges omdat zj Johannen d6n Dop4e als bgdie daarbulten, in het huisgezin en in de schermheer huldigen, en werken ln de drle
maatschappj, verheven boven staatkundige graden van leerling,gezelen meester.Iedere
loge heeft haar elgen naam en hare kenmerpartjzucht en boven de bekrompenheid der
gelonfsbegrippen,allesaankweeken watinden
mensch waarljk goed en schoon,heilig en
verheven is.In de loge werken de vrjmetselaarsaan zelfveredeling door zich te reinigen
van deBmetten van vooroordeel,bjgeloofen
boozen hartstogt, door elkander steeds te
wjzen op de eeuwige ideeën van hetware,
gchoone en goede,- buiten de loge aan het
bjstaan van zwakken en behoeftigen, aan
het bevorderen van verlichting en besehaving,
van zedeltikheid en deugd.Ten onregte wordt
de vereeniging der vrjmetselaarsbeschouwd
als een geheim genootschap;hare beginselen,
hare wetten en hare geschiedenis zjn alge-

kende kleuren.Iedere loge heeftgewoonljky
behalve hare gewone leden, leden van eer
(broeders van andere loges,die zich op eene
ofanderewjzeverdiensteljk hebben gemaakt
Jegens de loge,waarvan zj eereleden zjn),
broeder: van verdienste, veelal beoefenaar:

der toonkunst,die versehoond zjn van het
betalen dercontributie,en dienende broeder:,
die niet stemgeregtigd zjn en voor hunne
diensten betaald worden. T0t de oëderen
der loge behooren de achtbare meester, die
a1s voorzitter de vergaderingen leidt,de ge-

deputeerde meester,diehem bj afwezigheid

vervangt, de eerste en tweede opziener,de
meen bekend. Alleen de herkenningsteekens secretaris, de redenaar, de onderzoeker, de
en de ritualen &vorden geheina gehouden, aalmoezenier,de ceremoniemeester,de biblioterwjl de broeders een bescheiden stilzwt
jgen thecarisj de hofmeester en de dekker, die
bewaren over 'tgeen in den vertrouweljken door de stemgeregtigde broeders w orden gebroederkring verhandeld wordt, opdat de kozen. T0t de voorwaarden om in de vervaak z00 noodlottige praatzucht der wereld eeniging der vrjmetselaars te worden opgeer niemand verhindere, met volkomene 0p- nomen behoort, dat de candidaat een vrj
regtheid zjne gevoelensblootte leggen.Alle man zg van goeden naam , in hetbezitvan
plegtighedenen zinnebeeldendervrjmetselarj eenevoldoendeontwikkeling,bezieldmetgeestzjn van zuiverzedeljken aard en strekking; driftvoor het ware,schoone en goedeen bein de bedoeling der vrjmetgelarj ligt niets reid, zich aan de wetten en instellingen der
A7at in strjd ismetdegodsdienstofmetde vereeniging te onderwerpen.In de loges van
wetten van den Staat.
hetZweedsche stelsel(Zweden.Denemarken
De vrjmetsel
aarsvereenigins bestaat uit en de nGrosze Landesloge''van Duitschland
verschillendezelfstandigevereenlgingen(Gr00t- te Berlgnh9 alsmede in die, welke zich beOostens) en heeft, geljk wj reeds zeiden, vinden onder de Groot-loge pZu den drei
geen centraalbestuur.Haar bestaan alsgeheel W eltkugeln''te Berljn,eischt men teven:,

is echter geenszins denkbeeldig,daar zj ver- datdecandidaateenbeljderzjvandeChristebonden is door eenheid van beginselen en ljke godsdienst, maar deze bepaling wordt
bedoeling,alsmede door debroederljke ver- teregtdoordemeestevrjmetselaarsafgekeur4.
houding derloges onderling,doordebepaling, Isdecandidaataangenomem dan behoorthj
dat elke werkplaatsvoor iederen broedertoe- t0t de leerlingen en kan later,zoo hj zieh
gankeljk is en door de verpligting der leden waardig gedraagt, tot gezel en daarop tot
om elkander bj te Btaan in alwat goed en m eester worden bevorderd.Leden9die hunne
eerljk is.Delogesvan een gewestofrjkver- pligten nietvervullen,w orden m etzachtmoeeenigen zich ondereen Groot-oosten,zamen- digheid en geduld totverbeteringaangespoord,
gesteld uitdevoortreFeljksteleden dierloges doch wanneerzj zichonverbeterljkbetoonen,
onder het voorzitterschap van den Groot- uitdevereeniging verwjderd.Op delogeverMeester. In de Jaarljksche vergadering van gaderingen verschjnen de leden steeds gehetGroot.oosten,waartoe afgevaardigden uit kleed, nameljk met een schootsvelen witte
de verschillende loges worden opgeroepen, handscboenen,terwjlde oëcieren hunne onwordt beraadslaagd en besloten over de ge- derschei
dingsteekenen draqen.Behalvewerkmeenschappeljke belangen der hieronder be- loges houdt men instructle-, feest-en rouwhoorende loges, en deze ontleenen hieraan

loges,alsmede nu en dan navolbragtenarbeid

geljkvormigheid van instellingen en gebrui- tafelloges, waar het gezellig genot door toeken. Broeders, die eene nieuwe loge willen sprakenen doorhetzingenvanvrjmet
gelaarBstichten, vragen van het Groot-oosten een llederen wordt verhoogd.Op sommige plaatconstitutiebrief, en deze wordt niet gewei- sen worden o0k enkele malen zusterloges
gerd,wanneerzj indenvereischtengraaden gehouden, nameljk zamenkomsten Van de
in voldoendengetalevoorhandenzjnenbewj- broeders met hunne echtgenooten en vrouwe-

zen,datzjovergenoegzamehulpmiddelenvan ljke bloedverwanten.Eindeljk vermeldenwj
zedeljkenen stoFeljkenaardkunnenbeschik- nog deadoptie-loges?bepaaldeljkinFrankrjk
ken om een nieuwen tempelte doen verrj- voorkomende, waarln vrouwen a1s leden der
zen en in stand te houden, die daarop van

wege het Grppt-oosten wordtingewjd.Men

vereeniging Avorden opgenomen.
Afen hee: den eersten QorBprcng van de
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vereenigingdervrjmetselaarsweleensgezoeht echter waren met geestdriftvoor de vereeniin den tempelbouw van Salomo,in de Egyp- ging bezield;zj gevoelden,datdaarin voor
tischeen Grieksche mysteriën,in hd verbond den geesteen kosteljke schatverborgen lag.

der volgelingen van Pythagora', in het genootschap der Therapeuten en der Esseërs,
in de Romeinsche collegia of sodalitia van
bouwlieden,in de Druïden,in de ridderorden
der middeneeuwen, inzonderheid in die der
Tempelheeren,maarzondervoldoendengrond.

Daarenboven hadden de verwoestende stor-

men op staatknndiqenkerkeljl
tgebiedvelen

t0t verdraagzaamheld,toegefeljkheid,verzoeningenregtvaardigheidgestemd,en hetnieuwe

tjdperk derverlichting haddenkbeeldendoen

ontstaanjdieslechts verkondigersnoodig had-

Het geschiedkundig verband tusschen deze den,om vruchten te dragen voorde mensch-

vereenigingen en,d1e der vrjmetselaars kan heid. De omstandigheden des tjds leidden

niet worden aangewezen.00k is door dehis- alzoo t0teene nieuwe orgauisatie der alotlde
tprische critiek van Klosz,F4IInu,LaAmann, vereeniging. Men liet het metselaarsbedrjf
Findel enz. overtuigend aangetoond. dat de varen,om degoede denkbeelden te behouden,

beginselen der vrjmetselaarsvereeniging zich
niet dieper in het verledene uitstrekken dan
t0t in de 13de eeuw.Zj is ontstaan uitde
brcedersehap der metselaars,die in den bloeitjd van den spitsboogstjlvooral verbonden
waren aan de kloosters. Later maakten zj
zich 10s van deze en sloten het verbond
der Duitsche vrje metselaars; zj vormden

alwerden ze00k na dien tjdbjvoorkeurin

vormen gekleed,aan het berûep dermetse-

laarsontleend.VierlogesteLonden en West-

minster vereenigden zlch in 1716 en 1717 t0t
een Groot-oosten, kozen een.Grootmeester
(sayer)en gingen over t0tde herziening der
plegtigheden en wetten onder de leiding van
den godsdienstleeraar& dlddr.sp);,dennatuurvier hoofd-afdeelingen, van welke die te kundige TltlopMleDedl.gxlier.
:en denoudheidStraatsburg den hoogsten rang bekleedde, kundig G.Payne.Men behield de oude symnoemden elkander broeders,volgden bj de bolen en teekensjen denieuwewettenwerden
opneming een eenvoudigen xitus en verbon- in 1723 gedrukt. Daarin vindt menjdat de
den zich t:t een detlgdzamen levenswapdel. leden gehouden zjn,die godsdienstte beljOm 0P hunne beroepsreizen elkanderte her- den, welke door alle menschen wordt gehul-

kennenjhadden zj geheime teekens,hand- digd,nameljk goede,getrouwe mannen te
grepen en woorden,alsmedeeenigevragen en
antwoorden.Hetoudsted,ervoorhandenerejlementen,dat van Straatsburg,isvan hetJaar
1459 en zoowel dit als andere leveren het

wezen, mannen van eer, die het regt lief-

bewjs,datde broederschap zich reedsover
geheel Duitschland en Zwitserland uitstrektej
terwjl in 1498 de leden dooreene gemeenschappeljke verordening,door keizerMaœL-

anderselkandervreemd bljven.Tevenswerd
het ceremoniëelgewjzigd,en in 1720-1730

hebben.op die wjze,z00 luidthet,wordt
devrjmetselarjhetmiddel,omtrouwevriendscbap aan te knoopen tusschen personen, die

stelde men de tegenwoordige drie graden

vast.In dezen nieuwen vorm vond devrj-

vilix l bekrachtigd, tot één geheel werden metselarj grooten bjvalen weldra eenealgevereenigd. Aan het boofd der broederschap m eene verbreiding. In 1730 volgde Ierland
atond een vrjenverdiensteljk,doordeleden het voorbeeld van Engeland en vestigde een
gekozen voorzitter of achtbare meester, die Groot.oosten te Dublin. O0k in Schotland
rnaar het gebruik der w erklieden en naar w erden in 1736 de oude loges, in de 15de
gewoonte''uitspraak deed over alle verdeeld- eeuw ontstaan, door een Groot-oosten te
heden.De gezellen waren verpligt,de leer- Edinburgh vervangen, toen Desagqléers haar
lingen te onderwjzen.Tegen heteinde der op de herschepping der vereeniging in Enge13de en het begin der 14de eeuw trokken land gewezen had. D e hooge ouderdom der
vele Duitsche metselaarsnaar Engeland,zoo- Schotsche logesen dedichterljke schoonheid

dat0ok dââreerlangdergeljkevereenigingen der oude abdtjen van Kilwinnillg, Aberdeen
ontstonden,waarin vooralvoordeontwikkeling

enz.gaven aanleiding tothetfeit,datdweep-

endezedeljkheidderledenwerdgezorgd.De zieke vrjmetselaars nieuwegraden invoerden
oudsteoirkondederEngelschevrjmetselaarsis die zj metden naam van Schotsche bestemdie,welkeçjnztHaliwellin hetBritschMuséum
werd ontdekt en afkomstig uitde 15deeeuw.
Tegen het einde der 16de en hetbegin der
17de eeuw voegden zich ook anderen dan

pelden.Niet8t.Jan,maarSt.Andrêasnoemden

zjhun beschermheer,zoodatnaastdeSt.JanslogesdeSt.Andréaslogesontstonden.InFrankrjk heeftmen devrjmetselarj opeen dwaal-

metgelaars bj de vereeniging derfreemaaons w eg zoeken te leiden door de bew ering,dat
en onderscheidden zich van deze door den zj ontstaan is uit de Orde derriddersvan
naam van acceptedmasons(aangenomen met- St.Jan.Na hetstichten der eerste loge aldaar
selaara).Hierdoor onderging debroeder8chap (1725-1730) door aanhanger: van den preeene opmerkeljke verandering.Toen voorts tendentKarelKxcrf,inzonderheid doorRamin den aanvang der 17de eeuw door Inigo dcy,den t0tdeR.KatholiekeKerktoegetreden
Jole: de Italiaansche bouwstjl werd inge- uitgewekene uit Sehotland, beweerde men,

voerd,deden aanzienljke mannen,ter bevor- dat men den oorsprong der vrjmetselarj in
dering der bouwkunst,zich in de vereeniging
opnemen. inzonderheid toen de Paulskerk te
Londen werd gesticht.Laterkwamen deloges
weder in verval en in hetzuiden van Engelan; bleven er Blecht: weinige over. Deze

genoem de orde m oest zoeken, waarna men
hetvoorsteldeed,uitde leden eenecomm issie
te benoemen, met hoogere rangen bekleed,
tot het bereiken van staatkundigeoogmerken.
Ditdenkbeeld vond grooten stean in desteeds
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n%r onderKheiding zoekende jdelheid der
Franschen.De gedachte, de hervorming der
maatschaypj te verbinden met de Orde der
St.Jansrldders,moestmen echterweldralaten
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onder bedreiging van de doodBtrgf verbood,
maar later zelfzich aan baar hoofd plaatste.
Zj erlangdeer in 1760 een anderen vorm en

erkent 9 graden,nameljk de St. Jansloge
varenjdaar zj eerlang Juistvan dieridders met3 graden,deSt.Andréaslogemet2graden,
zelven eene onverwachte tegenspraak ondem
vonden. Het kwam den leden der Fransche
bges toen beter voor,zich te beschouwen als

de ridders van het Oosten, de ridders van
het W esten, de vertrouwelingen van St.Jan
en de vertrouwelingen vanSt.Andréas.Daarop
eenoverbljfselvandeordederTempelheeren, volgt de eeretitelvan ridder-kommandeur van

in1313opgeheven,weshalvemenhetsprookle het Roode Kruis,terwjlzich a1sbewaarder
verzon,dateenige ledendierridderschaponder van het geheim aan het hoofd van hetgeheel
hetschilddervrjmetselarjhetbestaanderorde de Grootmeester (vicariusSalomonis)bevindt.
gehandhaafdenharegeheimenbewaardhadden,
In Rusland werd devrjmetselarj begun-

eensyrookje,waarvanmeninSchotlandzelf stigd door keizerin Catltarina II, die benieta w1st,daarmen hieralleen St.Jansloges schermvrouw was der loge Clio te Moakou,
had. In Engeland ontstond tusschen 1739- en in 1768 werd er doorden kolonel,later
1752 uitonregelmatig aangenomen vrjmetse- luitenant-generaal M elesino het naar hem gelaars en afvallige'of vernietigde loges eene noemde stel
selingevoerd metde3 St.JahBz
sede @va
n vrjmetselaars,welke verklaarde, graden,en n0gvlerandere,nameljk dievan
dat ZP@ de oude vrjmetselarj vertegenwoor- het Donkere gewelf,van de Schotsche MeeBdigde en eene gewaande oude constitutie van
York t0t grondslag had.Zj aanvaardde den

ters of Ridders, van de Philosophen en van
het Clericaat.Zoowelin Rusland alsin Polen
naam Van DOude'
'ofDYorksche''vrjmetselarj werden in 1822 de loges gesloten.In Nederen stelde eene hoogeren graad in. die van land werd in 1756 de vrjmetselarj? zieh
den Royal arch (Koninkljk gewelf).Zj ver- scharende onder het Groot-oosten te 'sGraeenigde zich echter in 1813,toen de hertog venhage,door deregéringerkend;menvi
ndt
van zglads als GrootmeesterderwettigeEngel- er loges in de meesteaanzlenljke plaatsen,
sche logesoptrad,metdezejenhetalgemeene en sedert 1816 staatprinBFrederék #e Ned-constitutieboek verscheen in 1815 (2dedrak, landen er als grootmeester aan hethoofd der
1841).De snelle uitbreidingdervrjmetslarj vereeniging.HetaantalwerkplaatseninNederwekte reeds vroeg bezoxgdheid bj Kerk en land, zjne koloniën en elders bedraagt 78,

Staat,zoodatzj te Napelsin1131,in Polen behalveeenigemayonniekesocieteiten,-- en
in 1734,in Holland in 1735,in Frankrjk in hetaantalleden rulm 4000.- In Denemarken
1737,te Genève en Hamburg,in Zweden en ontstond devrjmetselarj in 1792enhadprinB
in de Oostenrjksche Nederl
andenin 1738 en KarelrclHessent0tGroot-meeater;zjwerkt
te Florence in 1739 verboden werd.Vooral naar hetZweedsehe stelsel.- In Zwitserland
woedde in Spanje en Portugalde Inquisitie ontstond voorheen meer dan één opperbeBtuu:

hevig tegen de vrjmetselart
)
'.De banvloek, aan hethoofd dervrjmetselarj,maarBeded
reeds in 1738 door paus Qlemens X1I over
haar uitgesproken, werd in 1751 door Benedicfl:X1V vernieuwd.In vele landen,zooals
in Zweden, Nederland en Toscane, werd
echter dat verbod weldra opgeheven, en in

1844 hebben erzich de loges onderhetGrootOosten! Alpina genaamd. vereenigd.- 0ok

in Itallëbloeideweleerdevrjmetselarj.Nagenoeg in alle steden van Lombardje ontstonden loges, t0t zelf: in Rome t0e,waar
Duitschland werd de veiligheid der vrjmetse- men vriendschappeljke betrekkingen aanlartjgewaarborgd door de opnem ing van Fre- knooptemethetGroot-oostenteParjs,doch
derik de Groote.
zj werden alle op lastderreactionaireatM tIn Frankrjk stichtte in 1754 de chevalier kunde opgeheven. Sommige leden echter ble-

de Bonneville een kapittelvan hooge graden, ven hunne vergaderingen voortzetten,vormhet kayittel van Clermontgenaamd.Daarop tlen 'nieuwe graden.zochten staatkundige bevolgde ln 1756 dat der Ridders van het O0s- doel
inqen te bereiken en herschiepen alzo:
ten en in 1758 dat der Keizers van hetOos- de vrjmetselarj in carbonarismus.Nadatechten en W esten met 25 graden.Na dien tjd ter Italië onder den schepter van Fïcfe
ontstonden er n0g verschillande stelsels m et Emanuëlvereeniqd werd,ontwaakten delogeB
hooge graden,doch zj verdwenen voorden uit hare sluimerlng en schaarden zieh in 1874
krachtigen adem der Groote Omwenteling. onderhet Groot-oosten te Rome,datin 1875
Eerst ln 1795 verhief het Groot.oosten er zjn tempelplegtig inwjdde.
zich weder en vond in 1804 een mededinW anneerwj op Duitschland hetn0gvestiger in het Schotsche Conseil suprême. Dit gen, ontwaren wj aldaar eerst de zuivere

laatsteiseigenljk devereenigingderKeizers Engelsche vrjmetselarj (gezelligheid, vervan het Oosten en W esten,die,naar Ame- draagzaamheid, weldadigheid), dgarna de
r
ika uitgeweken, er haregraden t0t33had dwaasheid der hooge graden (Tempelriddea ,
uitgebreld en in eene nieuwe gedaante onder Rozenkruizers, Magiërs)en eintleljk in onze
de graven de Grcdl'd en Tilly in het vader- eeuw de eeredienst der humaniteit.Naauwm
land was teruggekeerd. Reeds in dat jaar ljks wasin 1733 teHamburg deeersteloge

teldeParjs 120 en Frankrjk 1200 loqes.

in Duitschland door hetGroot-oasteninEnge-

Zweden overgebragt, waar koning Frederik
in 1738 haar het houden van vergaderingen

toenam , dat reeds in'1737 Seinrich < I#el>
Ton *> dcO IIjerfmaarschalk van Thqringen,

Reeds in 1136 wa8 de vrjmetseiarj naar land gesticht,toen hetaantalloge: z00 sterk
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t0tprovinciaalGrootmeestervan Opper-saksen
benoemd werd.Vooralbegon devrjmetselarj

superintendentverloren had en poglngen = n-

te bloejen,toen in 1738 dekroonprinsFrederik tl
gl Pruosen zich te Brunswjk door
eene uit Hamburg derwaarts gereisde deputatie in de vereeniging deed opnemen.Hj
zelf leidde na zjne troonsbeklimming de

een zekere Eöppe de glvereeniging van Afrikaansche Bouwmeesters'',die er zich op be-

wendde om een nieuw stelaelvan vrjmetselarj in te voeren.Na hem stichtte in 1767

roemden,t
leverborgenewjsheid derPkarao'n
te bezitten,- voortsJoknnon a F'
#p:l (eigen-

receytie van onderscheideneVorsten en Prin- ljk Beeker ofLeucktjtdievoorgaf,Groot-prior
sen ln de s,laoge première''te Charlottenburg

van de wareOrde derTempelheeren tezjn,
en deed in September1740 doorvonWseld/àld en alle kapittels bj zich ontbood,om zjne
en Jordan de l0ge yAux trois globes''te B8r- lastgeving te ontvangen,totdat hj eindeljk
ljn verrjzen,dieln 1744 den naam ontving als een bedriegerontmaskerd werd.Inmiddels
van oGrosse Königliche Mutterloge zu den
dreiW eltkugeln''.In 1742 ontstond teFrankfortde loge pzur Einigkeit'',die haar constitutiebrief uit Londen ontving, en werd in
1766 de moeder der Engelsche provinciale

loge van het Boven- en Nederrjnsche en

Frankische gewest. Inmiddels vond o0k het
stelsel der Fransche Tempelridder: ingang in
DuitBchland,en hieruit ontstond de s,
vereeni-

trad Rtark.laterHofpredikerte Darmstadt,op
met hetpclericaatder Tempelheeren''enzocht
zich met de leden der mstricte Observantie''

tevereenigen,terwjldegeestenzienerSehrpfer grooteopschudding veroorzaakte teLelyzig. Deze noodlottiçe verwarring leidde ln
1755 tot een conzres te W iesbaden en in
1782 tot een tweehete Wilhelmsbad bj Hanall, waar men a1s doel der vrjmetselaars
vaststelde de zedeljke volmaking van den

ging der stride observantie'',door den rtjksvrjheer Karl Gotthold 1lJ4 Rkndt>l# Alten- mensch op den grondslag der Christeljke
rofkx gesticht.Deze waste Parj:overge- godsdienst,terwjlmen zjneingenomenheid
gaan t0t de R. Katholieke Kerk, in 1743 met de middeneeuwsche ridderschap 00k dââr
door het rKapittel van Clermont'' t0t den

n0g openbaarde door de stichting van een

graad van Tempelheerbevorderd en doorzjn
omgang met den Pretendent in de verborgenheden der ridderschapingewjd.Bjzjn terugkeerin Duitschlandsteldehjzichdestichting

nieuwen graad, nameljk dien van pRidder

der weldadigheid'' voorafgegaan dopr een
noviciaat.In ditstel8elvan W ilhelmsbad versmolt weldra de pstricte Observantie'
', en

van de Orde derTempelheeren aldaart0ttaak, van dien tjd afzochtmen t0tde oude,een'vist bovengenoemden graaf M arnekall t0t voudige grondslagen der echte vrjmetselarj
zjne zienswjze over te halen,ontwikkelde terug te keeren. Verlichte mannen onder de

volgens de srHistoire des Templiers(1751)'' Duitsche vrjmetselu rs voerden doelmatige

van Dwpuy het stelsel der Tempelheeren en hervormingen in en bejverden zich,de broebouwde daarop, in overeenstemming met ders vöör te gaan op den goeden weg.Dit
M arsehall, eerst enkele loges en daarna een bljkt vooral 00k uitdewerkzaamheden van
verbond van loges,waaraan hjdennaam gaf den pEclectischenBond''
,strjdendevoorvrjvan pStricte Observantie'',om datieder lid de heid van overtuiging en zelfstandigheid der
belofte eener naauwgezette gehoorzaambeid loges.In Frankfortaan de M ain bestond een
(stricta obedientia) moest aieggen.Men ver- Engelsch provinciaalGroot-oosten,maarverdeelde de orde in negen provinciën, voorts dween in 1782 ten gevolge van hetoverlt
jden
in prioraten,praefecturen encomturjen.Ook van den provincialen Grootmeester Gogel,
werd het aloude gewaad der orde, het w it waarna zj volgens het voorschriftvan het
wollen onderkleed en de w itte m antel met Groot-oosten te Londen zich moestaansluiten
hetroode kruis,weder ingevoerd. Op de St. aan de rGrosze Landesloge''te Berljn.In
Jansgraden volgden die van Schotschen mees- plaats hiervan stichtte zj met de loge mzum
ter, novice en Tempelheer, en deze laatste Reichsadler'' te W etslar den pEcled ischen
telde drie klassen (armiger.sociuseneques), Bond''.H et plan hiertoe w asontworpen door

waarbj later de graad van eques professus den Rjkskamerg6regtassessornonDlfâflrf:te

w erd gevoegd,dien m en,zooalsgezegd werdj W etzlar, een lid van de orde der llluminaophelderingen gaf over de verborgenheden en ten,door overleg met Knigge en andere Illu-

de geschiedenisdervrjmetselartl.Onbekende minaten t0t rjpheid gebragt en vervolgens
hoofden bestuurden de ordejzoodat zj aan door een rondgaand schrjven van 18 Murt
hare verhevene bedoelingen beantwoorden
kon, maar deze hoofden en die bedoelingen
bleven voor de broeders der lagere graden
eene verborgenheid.Sundtnoemde zichgevolmagtigde der Hooge Orde van den Tempel,
maar niemand wiet, waar deze haren zetel
had.Het gelukte hem intusschen,onderscheidene loges op te rigten en zelf: de loge
rZu den drei W eltkugeln'' te Berljn tot de
cteObservantie''te bekeeren.W asHnndt
,stri

1783, dat tevens de bonds-acte bevatte,ten

uitvoer gelegd. Deze Bond zou eene vrje
vereeniging zjn van loges,diein hetgennt
van geljke regten en van volkomene zelfstandigheid, vasthoudende aan de drie St.

Jansgraden,vrjvan sectengeestendweeperjj
de echte,oude vrjmetselarj z0u herstellen.
Schoonaanvankeljk hetChristendom derleden
vasthoudend,deed zjhiervanafstandin 184%
waarna zj ook voor niet-christenen haren
een welmeemend en bedrogen misleider,zjn temyel opende. Daarna volgde de pGrosze
voorbeeld werd nagevolgd door ellendige Natlonalloge zu den drei W eltkugeln'' in
zwendelu rs, zooals Rosa, die wegens zjn 1784, die zich van het stelselvan W ilhelmsergerljken levenswandelzjnebetrekking a1s bad onafhankeljk verklaarde en zich hoofd-
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zakeljk t0t de St.Jansgraden bepaalde.Op van de algemeene regten der logeB, voor de
dergeljkewjzebragthetGroot-onstenpRoleal verwjdering van alleleerbegrippenendetoeYork zqr Freundschaft''onder de leiding van
Fe#zle eene herziening t0t stand van haar
rituul en van hare wetten en huldigde in
haar stelsel zes trappen van kennis, welke
echter in 1803 t0téén werden teruggebragt.
00k in de :,tlrosze Loge v0n Niedersachsen''
te Hamburg werden alle hoogere graden afgeschaft en de humaniteit a1s hoofdbeginsel
erkend. Daarentegen bleet'hetderde Pruissi-

sche Groot-oosten in zjn oude vormen v01harden. De Pruissisclle arts van den generalenBtafEllermann(km4 Zinnendorf)verklaarde

lating van niet-christenen,voorde afbchaëng
van titels,hoogere graden enandereverkeerdheden en vooralo0k vooreenevruchtdragende
werkzaamheid. Voorts hebben de Duitsche
Grootmeesters pAlgemeene Btellingen'' uitgevaardigd en in 1872 het rverband der DuitscheGroot-oostens''gesticht.Aan diewakkere
beweging desgeestes kan zich zelfs de hoogst
conservatieve pGrosze Landesloge'' niet onttrekken, daar 00k haar Grootmeester, de
Pruissische kroonprinsFrodroh Wilâdl-jzich
in eene door hem gehoudene fee8trede een
voorstander verklaarde van historiseh ondarzoek en doelmatige hervorming.Toen gemeld
onderzoekgeenegunstigeuitkomstenopleverde
voorde pGrosze Landealoge'',legde deKroon-

de pStriete observantie''onwettig en vereenigde in 1770 twaalf loges van den Zweedschen ritus t0t eene pGrosse Landesloge
Deutschlands''.Daardezezich hetoppergezag
over alle Duitsche loges toekende, waren prins zjn ambt neder en vergenoegde zich
twisten verdeeldheid onvermjdeljk,en zelfs met de betrekking van plaatsvervangend behet Groot-oosten van Zweden kwam tegen schermheer van alle Duitsehe Groot-oostens.
haar in verzet. Doch een verdrag, in 1816 Om naeer goeds te bevorderen heeft deVereetusschen die beide gesloten, verbond hen, niging van Dui
tsche vrjmetselu rs eeafonds

a1s beljders van ééne leer,alsbezittersvan gesticht,hetwelkopeeneverbljdendewjzevereen zelfde geheim en als voorstanders van
dezelfde vormen,t0tleden van één ligchaam.
Tot nu t0e heeftdeze s,Grosze Landesloge''
hare wetten en instellingen onveranderd gehandhaafd. Behalve de reeds gemelde zes
Groot.oostens in Duitschland, ontstonden er

meerdert.Daaruitwordtondersteuningverleen;

aanhetGenootschajt0tuitbreidingvanvolksbeschaving te Berlpn en aan de Vereeniging
voor volksopvoeding te Dresden, voorts aan

begaafdejongelieden enz.

Omtrent den tegenwoordigen toestand der

n0g vier,nameljk in 1813hetGroot-oosten vrjmetselarj melden wj het volgende: In
van Saksen,hetGroot-oosten vanhetKoning- Groot-Brittanje bsstaan drie Groot-oostens,
rjk Hannover,hetwelk in1866nadeinljving nameljk hetvereenigd Groot-oosten van Enontbonden werd,hetGroot.oostenpzurSonne'' geland te Londen, dat in de drie St.Janste Baireuth en het Groot-oosten ,rzur Ein- gr
aden en inden Royal-Arch-grudwerkzaam
tracht''te Darï stadt.
ls, met den prins van < J!Iï.
:aan hethoofd
e
n
1535 dochterloges tellend in Engeland en
Vragenwjnaarhetoorspronkeljkebeginsel

dervrjmetselarj,dan wjzenvelen op dege- zjnekoloniën,-- hetGroot-oostenvanSchotzelligheidbevorderende vereenigingen in Enge- land te Edinburgh,vasthoudend aan de drie
landenharealoudeverpligtingen vanhetjaar 8t. Jansgraden,met 504 dochterloges,- en
1723. In het overschrjden van de hierdoor het Groot-oosten van Ierland te Dtlblin met

g
etrokken grenzen liqtde oorzaak derlatere 337 dochterloges.In Frankrjk bestaan twee
afdwalingen. Na hetJaar 1840 had de toenemende staatkundige beweging een nadeeligen

invloed op de vrjmetselarj,daar de mannen
van den vooruitgang geene bevrediging vonden in den onzjdigen tempeldesvredes,waar
de woeling der politieke partjen werd geweerd. Ook de'onrustige Jaren 1848 en 1849
en de daarop volgende readie waren niet
gunstig voor de ontwikkeling der vrjmetselarj, en deze ontving eerst in 1858 weder
een nieuw leven, toen in het maçonnieke
tjdschrift:pDie Bauhutte'',uitgegeven door
J. G. 251::1, op doelmatige hervormingen

Groot-oostens,nameljk hetGrand orientde
France en het Conseil suprême. Het eerste

heett de betrekking van Grootmeester afgeschaft en aan het hoofd van het laatste bevindt zich de advocaat Cremiewœ.Onder het
Groot-oosten in het Koningrjk der Nederlanden,w erkende in de drie St.Jansgraden,
behooren 78 loges.Aan hethoofd der 60 Belgische loges bevindt zich het Grand Orient
de Belgique te Brussel, en Grootmeester i:

erdevolksvertegenwoordigerAwg%steCqwrrdlr.
Daarnaast bestaater het Conseilsuprenle de
Belgique metzeven graden.OnderhetConseil

werdaangedrongen.Aanvankeljkvondendeze saprêmein Luxemburg zjntweelogeswerk-

tegenstand in de Groot-oostens,maar laatst- zaam. Onder Alpina, het Groot-oosten van
genoemden moesten eindeljk t0teeneherzie- Zaitserland,gestichtin 1844 en thans teBern
ning der wetten en ritualen besluiten,vooral gevestigd, werken 27 loges,en de redacteur
toen in 1861 eene vereeniging van D aitsche Karl n cArldr is er Grootmeester.TBt hd
vrjmetselaarsontstond,welke1200ledentelde. Groot-oosten van Denemarken metkroonprins
Deze jvert op hare vergaderingen en door Friedrolz als Grootmeester behooren 5 loges,
middelvan de drukpers voor eene ontwikke- en t0t het Groot-oosten van Zweden met
lingdervrjmetselarjinovereenstemmingmet koning Osear 11 a1s Grootmeester 6 St.Jansde eischen van den tjd,v00r de invoering lpges en 7St.Andréasloges.Onder de vroeger
van eenealgemeenegrondwet,voormeeropen- vermelde Groot.oostens van Daitaehland bebaarheid, voor de bevordering van het re- vinden zich 332 loges,en menheefterdaarenschiedkundig onderzoek, roor de vaststelllng boveneenigeonafhankeljkelûges.Ookbestaan
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buiten Duitschland Duitsche loges, zooals:
Zur Verbriiderung''te Milaan,rpestalozzi''te
Napels, s,Möris'' te Alexandrië, pverbriiderung'' te Boekharest en onderscheidene in

verkregen van den bjdewetbepaaldendiengttjd.In Duitschland dienen deéénjarigevrjwilligers t0taanvulling van hetkadervan de
reserve en van de landweer.Men verlangt

Hongarje en Amerika.In Oostenrjk is de van henjdat zj de kennisen ontwikkelinyj
vrjmetaelarjsedert1794verboden,dochyedert hebben om t0tde tweede klassedergymnasla
1874 en 1875 bestaan te W eenen 4 loges,die te worden toegelaten,hetgeen bljken moet
echteropHongaarschgrondgebiedmoeten wer- uit een getuigschrift van bevoegde schoolken.InHongarje heeftmen tweeGr00t-00s- autoriteiten of door een examenj voor eene
tens,één voor dedrieSt.Jansgradenmet25en daartoe benoemde commissie af te leggen.
één voor de hoogere graden met 18 loges.In Daarenboven moeten zj het bewjsleveren,
Italië behooren t0thetGroot-oosten te Rome dat zi
j gedurende hun dienstjaar zelven in
105 logea,en in PortugalheeftmenhetGroot- hunlle kleeding en hun onderhoud zullenvoorOosten van Lusitaniëmetden graafdeParaty zien.Zjn zj als éénlarige vrjwilligersaana1s Grootmeester en met 48 loges.In 8panle genomen, dan kunnen zj hetvervullen van
begtonden in de dagen der Republiek twee den dienstpligt uitstellen t0t a'
an het 23ste
Groot-oostens te Madrid, en in Griekenland levenslaar en zelven hetwapen en deafdeeisteAtheneeenGroot-oostenmetqrinsRho- ling kiezen,waartoezjwillenbehooren.Het
dokanakLsalsGrootmeester.VoortsislnEgypte in diensttreden geschiedtbjalle wapensop
een nieuw Groot-oosten verrezen. 00k in 1 octoberenbjdeinfanterie 00k op 1April,
de Engelsche,Nederlandsche en Franschek0- en zulkevrjwilligersontvangenalsdanafzonlnniën heeftmen talrjkeloges,alsmede in de derljk onlerwjs.Leggen zj na heteindigen
Staten van Zuid-Amerika,terwjlin Noord- van hetJaareengoedexamenafrdan worden
Amerika 43 Groot-oostens bestaan met 7981 zj tot onderoëcieren benoemd, terwjl de
lnges en meer dan 500000 leden.Daarenboven overigen alsreservevoorzesJaarbjde landheeft bjna iedere Staat van die Republiek weer worden ingedeeld.- Zie voorts onder
een Groot-ooatenvanKleurlingenmettalrjke Volontair.
lpges.
V roedkunde,zie Verloskwnde.
Deletterkunde overde beginselen,de wetV rolik.Onderdezennaam vermeldenwj:
ten en de geschiedenis der vrjmetselarj is
Gerardwn Frolik,een verdiensteljk Nederzeerrjk.Men schathetaantaldiergescbrif- landsch natuurkundige,geboren teLeidenden
ten, sedert de eerste uitgave van hetconsti- 25sten April1775.Inzonderheid legdehj zich
tutiebpek in 1723 in het lichtverschenen,op metjver t0e op de kruidkunde en zag zich
ongeveer 10000. Reeds in de yBibliographie reeds vöôrzjnepromotie doorcuratoren der
der Freimaurerei'' van Elosz,ln 1844 uitge- doorlllchtige schoolte Amsterdam voorgedrageven,worden 5381 werken vermeld,en die gen t0t hoogleeraar in de botanie. Na het
opgaven zjn voortgezet doorBarthelmeszen verwerven van den doctorsrang aanvaardde

F'
%ndel.Tevens verschjnen in nagenoeg alle hj genoemd professoraaten zag zich in 1820
beschaafde talen tjdsehriften,weekbladen en tevens belast met het onderwjs in de physioJaarborkjesvan en voorvrjmetselaars.
logie, ontleed- en verloskunde.Hj was 1id
Vrkschot noemt men,volgenshetoude van het Koninkljk Nederlandsch Instituut,
bjgeloof,het onfeilbaar schot van dengene, later van deKoninklgkeAcadémievanW etendie door een verbond met den D uivel den schappen en ridder der Orde van den Nederdaartoe strekkenden kogel verkregen heeft. landschen Leeuw ,en overleed te Amsterdam
Gewoonljk werden zeven kogels verleend, den loden Novem ber 1859. Behalve ondervan welke zes het beoogde doelwit steeds scheidene verhandelingen en redevoeringen
troFen, terwjl de rigting van den zeven- leverde hj talrjke opstellen in natuurkundige
den ter beschikking bleef van zjne helsche tjdschriften.
W illem Frolsk, een zoon'van den voormalestrit.

Vrksterliekte,zie Kystero.
gaandeen desgeljkseen verdiensteljknatuurundige.Hj werdgeboren teAmsterdam den
Vrijwarlng den
noemt
men invan
regt
e
n vast
den k
ver
kooper
e
en
29sten April1801,studeerde te Utrecht in de
w u rborg, door
goed aan den kooper gegeven, dat deze na
aanvaarding en betaling van het gekochte in

geneeskunde,vertoefdeeenigen tjd te Parjs
en promoveerdein 1823,waarna hj zich al:

den onbetwisteneigendom daarvanza1bljven geneesheer vestigde te Amsterdam.In 1828
en om geeneonbekende,daaroprustendelasten vertrokhjalsbt
litengewoonhoogleeraaruaar
Oroningen, woonde als luitenant met het
aangesyrokey zalYvorden.
Vrkwilllgers noemt men personen,die korps studenten den Tiendaagschen Veldtogt
uit eigen beweging in militaire diensttreden! bj en zag zich in 1831 benoemd t0thooghetzj uitneiging om daarbj tebljven,hetzj leeraar aan het athenaeum te Amsterdam.
uit lust om aan een veldtogt deelte nemen, Hier gaf hj collegie overanatomie,physiohetzj om daardoorden verpligten diensttjdte logie,nattlurljke historieen geregteljkegebekorten.ZjsfM ndustegenoverdezoodanigen, neeskunde, werd in het voorlaar van 1863
die door conscriptie tot de krjgsdienst ge- em eritus en overleed reedsden zosten Decemdwongen zjn.Het stelselvan ê'
enjavl
get)rï/- ber van datjaar.Hti zag zich door de Fran6 lli
gers, het eerst in Pruissen ingevoerd, sehe Aradémie bekroond met den prix-Monheerscht thans in vele Sàten van Euroya, thyon,volbragtonderscheidenereizeninhetbuipelfs in Rusland.DM rdoor wordtverkûrtmg tenland, was 1id en secreàrisvande Tweede
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klassevanhetKoninkljkNederlandsch Insti- opzigten eene geheel andpre dan in onzen
tuut en later algemeene secretaris van de V
tijd.Bj de Hebraeërsbewoonde devrouw in
Koninkljke Académie van Wetenschappen, t aartsvaderljk tjdperk een afzonderljk
1id van vele binnen- en buitenlandsche ge- gedeeltedertent,m>rvolbragtongeslujerd,

leerde genootschappen en ontving de Militaire 00k in tegenwoordigheid van vreemden,alle
W illemsorde,de orde vandenNederlandschen hui
seljkebezisheden.Later hielden devrouLeeuw en het kommandeurskruis der orde wen der aanzlenljken haar verbljf in een
van de Eikenkroon.Behalve talrjke mono- harem , werden door gesnedenen gestreng begraphieën, levensberigten van beroemde per- waakt en mogten alleen bj gastmalen en
sonen,redevoeringen,opstellenintjdschriften volksfeesten zich in den kring der mannen
enz.,schreefhj o.a.:pHetleven en maaksel vertoonen.Een grootaantal kinderen,vooral

derdieren (1853- 1860,3d1n)''.

zonen, werd door haar als eene bjzondere

oude,aanzienljke stad, die,naarmen wil,
zich verhiefin Noord.Holland,bj Alkmaar,
tusschen de hedendaagsche dorpen Koedjk,
Langendjk enPankras.Zjwordtechterreeds,

Herôdotusvolbragten deEsyptische vrouwen

Vroonen of Terona is de naam van eene gunst des hemels aangemerkt. - Volgens

door M elo Sfolre een dorp genoemd.Volgens
Goudthoeven werd deze stad door graafJan
O s Kenegonwen veroverd,geplunderd en verw oest.

allerlei werkzaamheden bulten hare woning,

terwjlde mannen erzich bezig hieldnn met
spinnen en weven.Vermoedeljk echter ha4

zulks alleen plaats bj de qeringerestanden,
daar hetwerk bj deaanzlenljken doorglaven en slavinnen werd verrigt.- In Grie-

kenland waren in overoudentjd devrouwen
V rouw (Eene) is een volwassen persoon geroofde ot'gekochte slavinnen,te huisin het
van het vrouweljk geslacht.Zooweldetoe- vrouwenverbljfopgesloten en bj hetuitgaan
stand a1s de behandeling der vrouw is af- geslujerd en door een trouwen dienaar van
hankeljk van de dcnkbeelden, welke het haren meester vergezeld. Dit wa8 reeds in
sterkere geslachtkoestertomtrentharewaarde. den tjdvanHomernsaanmerkeljkveranderd;
Bj de weelderige oosterlingen werd zj be- de vrouwen hadden .toen we1eenafzonderljk
schouwd a1s een wezen,bestemd om de zin- vertrek,maar ditbevond zich achter de zaal

neljkeluyten van den man te bevredigen,en dermannonjen Zj Waren m0t;0Z0 a3ng0Z0bj de barbaarsche volken als een lastdier, ten aan detafel,behalvebj deaanwezigheid
dat de moejeljkste werkzaamheden moest van gasten.O0k namen zj deelaan oFerandragen.In hetalgemeen isdegesteldheid der den en optogten,verhoogden den luister der
vrouw ellendiger naarmate hetvolk,waartoe feesten doo1
'bevallige dansen en mogten zelfs
zj behoort,onbeschaafderis.Bjdegekleurde verschjnen in de vergaderingen van de 0udrassen is zj bjna altjd eeneslavin.Bj de sten des volks. Hare bezigheden bepaalden
Australiërs wordt zj reeds als Jong meisje zich t0t het huisbestuur, de opvoeding der
geroofd en is gedurende haar geheele leven kinderen,spinnen en wevenjterwjldehuiblootgesteld aan dertlwstemishandelingen van seljke werkzaamheden,zooalsmalep,bakken,
de zjdevan haren man.Nietalleen iszj er koken?waterhalen,wasschen enz.,doordienst-

belast met alle huiseljke beziglleden en met maagden werd verrigt.Trouwenszj werden
de opvoeding derkinderelf,maar O0k methet niet langer gekocht of geroofd, maar dnor

landwerk, met het halen van hout en water den man van de ouders verkregen,gewoon-

enz.Sommigevolken,bjv.deSamoleden,be- ljk van een bruid8chatvoorzien.In 8parta,
sehouwen de vrouw als onrein, zoodat zj waar de man zich zelden te huisbevond,gegeen deel m ag nemen aan de godsdienstige noot de vrouw meer vrjheid en had zj in
plegtigheden;zelfsmag zj niet metden man huis een erkend gezag.Te Athene du renteaan dezelfde tafel eten of methem gebruik
maken van dezelfde deur.Bj de meeste onbeschaafde volken heef'tdeman hetregt,over
hetleven en den dood dervrouw te beslissen,

gen bleef de m an het hoofd des huizes,en

de meisjes werden er onderwezen in dedichten schilderkunst, in de wjsbegeert
e enz.
Naar mate voorts de VrouWen te Athene
en bj onderscheidenebestaathetgebruik,dat meer vrjheid erlangden,nam erhetzedebehj de vrouw moetrooven.Elders worden de derft0e,en toen zich na den tjd van zilexvrouwen gekocht, verkocht en vererfd.Bj ander deGrootedeverwjfdemannenmeeren
de Caraïben in Venezuéla erftde oudste zoon meer aan het behandelen der Staatsu ngelealde vrouwen van zjn overleden vader,met genheden onttrokken,verkregen de vrouwçn
uitzondering Van zjne eigene moeder. Het een aanmerkellken invloed.De Sparhansche

koopen van vrouwen is eene algemeene ge- maagden moesten, evenals de Jongelingen,
wooute bj deMohammedanen.Overal,waar zich oefenen in hetloopen,klimmen,behan-

veelwjverj heerscht, bevindtzich hetvrouweljk geslachtineenbeklagenswaardigentoestand.Intusschen zjn er o0k onbeschaafde
volken,die de familieregten nietaieiden van
den vader,maarvandemoeder;bjdeNegers
aan de Goudkt1st. bj de inboorlingen van

pelen derwerpschjf,hetJagenen hetdansen,
en het hierdoor gewekte eergevoel wa:een
schild voor hare eerbaarheid hoewelzj in
lateren tjd evenzeer t0tzedeloosheid vervie-

len.- Bj de Romeinen wasdetoestandder
VrollWen OVerhet geheel beter dan bj de
Nieuw-zeeland enz.wordtstand,kasteofrang Grieken.Zj konden zich even vrj bewegen
door de moeder bepaald.
a1s de mannen! leidden een ingetogen leven
In de dagen der Oudheid was de maat- en hielden kulschheid voor het schoonste
gehappeljke gesteldheid der vrouw iu vele sieraad.Menige tree nde dnxd,door vrauwen
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volbragt,werd door deRomeinschegeschiedenisbewaard,en de vrouwen genoten er eene
ongemeeneachting.Intusschen bleefdevrot
lw
er onmondig op stu tkundig gebied.In zaken

had zj steeds een curatornoodig en bj huweljk verving de man de plaats van haren
vader. Later evenwel, toen de maunen er
verwjfder werden,kwamen er de vrouwen
t0tgrooter zelt
ètandirheid.Tegen heteinde
van de Republiek en ln den tjd der Keizers

den man, daarin be8taande, dat de vrouw

geregtigd z0u zjn en opgeleid z0u worden
t0t alle bedrjven,welke de mannen alsde
hunne beschouwen.Bj zulk eeneemancipatie

wo&dt de bestemming der vrouw uithetoog
verloren. De ware emancipatie der vrouw is
ge
in ee
neivor
ecl
hegen
t vrouwe
ljke
n hmi
aang,
rte die. zonder het
benadeelen,haar
onafhankeljk m aakt Van alle onbeschaafdheid,onkunde,bekrompenheid en vooroordeel

wasvoortshetzedebederfzoozeertoegenomen, en haarverrjktmetalde scbattenvangeest
dat schaamtelooze vrouwen ereeneonbeperkte en gemoedj waardoorzj aanspraak heeftop

heerschappj voerden.- Bj deGalliërswer- den rang eenergewjdepriesteresindentemden devrouwenmetgrooteneerbiedbelegand, pelvan het huiseljk leven.
en vooralbj deGermanen,die haar,zooals
Vrouw enhaar zie Polytrohnm.
Tâcitns meldt,eenigermate alseen goddeljk
V rucht (De) der planten ib de rjp gewezen beschouwden. De Germaansche Vrolb worden ejerstok,en daardeejerstokken bj
wen onderseheidden zich doorreinezeden,be- verschillende planten geenszins geljkvormig
stuurden de huishouding,verdeelden hethuis- zjnj ontwaart men 00k in de vruehten eene
werk en zorgden voor den maaltjd en voor groote verscheidenheid. De graankorrels van
de kleeding der mannen.Zj vergezelden de tarwe,rogge,haverenz.ztln evenzeervrtlchmannen in den strjd en wisten,op den wa- ten als de perzik,appelofpeer,hoewelzj
genburg staande! hunne dapperheid aan te in het dageljksch leven doorgaans zaden
vuren,terwjlztlzorg droegen voor de ge- worden genoemd. Het doorvruchtbladen ge-

wonden en 00k we1deel namen aan het ge- vormd omhulsel der zaden draagtden naam
vecht. Verdween de hoop op de zegepraal, van bolster (peri
carpium)en bestaat uit de
dan verworgden zj hare kinderen en brag- vruchtschil (epicarpium), die gladj berjpt,
ten zich zelven om het leven,den dood ver- zachthari
q ofstekelig kan zjn,demiddellug

kiezende boven de slavernj.Daarom behandelde de Germaan zjnevrouw metden meesten eerbied en had een afkeervan veelwjverj.Ook namen devrouwen derGermanen

deelaan openbare vermaken en sommige van
haar werden omtrent gewigtige zaken a1:
wigchelaressen geru dpleegd.
De vrouw verkreeg echter hare regtmatige
plaats in het huisgezin en in demaatschappj
eerstdoorde invoering van hetChristendom ,
inzonderheid door den invloed der M ariadienst. De voormalige minachting, uit lage
zelfzucht ontstaan, maakte plaats voor eene

(mesocarplum), welke vaak in eene vleezige
massa verandert en de onderste laag (endocarpium),welke de holte dervruchtbekleedt
en de hokjeshelptvormen.Deze laag wordt
wel eens houtig en steenhard,zooalsbj de
steenvruchten. Deze verdeeling van den bol-

sterisevenwelniettoepasseljk opallevruch-

ten. Men onderscheidt voorts boven- en 0nderstandige,épn-en meerhokkige,één-,weinig- en veelzadige vruchten. De zaadkorrels
der vrucht w orden op verschillende wjzen

vrj;sommige vruchten hebbenopenspringende

kleppenjandere poriën ofdeksels.Vruehten,

billjke waardéring van de verhevene eigen- uit eén
' vruchtblad gevormd, openen zich öt
schappen der vrouw . M en eerbiedigde haar
diep gevoelyhaar snel en doordringend oordeel, hare kuischheid en vooralhare zelfopolerende liefde. Het w erd ridderpligt, de
vrouw te beschermen en haar het leven z00

langs den buikwand öf verdeelen zich in

twee helften,zooals bj depeulen.In hokles

verdeeldevruchtenapringenöfschotverbrekend
öfhokverbrekendopen.Totdeafdeelingdernietopenspringende vruchten behooren de meeste
aangenaam mogeljk te maken.Zj had aan- vleeschvruchten en éénzadige droogevruchten.
spraak op denzelfden eerbied als de m an,al O0k zjn er vruchten, bjv.bj de Schermbeschouwdemen haar0ok bj voortduring als bloemigen,die in stukken uitelkandervallen.
minderlarig op staatkundig jebied, albleef T0t de enkelvoudige, uit één vruchtblad
bc
easr
tyo
aand
es),vru
hteé
nôn
behooren:de graanvrucht
00k nog altjd bj echtverblndtenis de man (
psi
dc
ie
het hoofd dervereeniging.
zaadkorrel bevat, zeer
In de laatste eeuw heeft men met kracht naallW met den bolster verbonden (vrucht
en

gejverd voor de verbetering van hetonder- Van alle grassenh -- de dopvrucht (achaewjs der vrouw ,daar deze alleen door het nitlm), waarbj de bolster niet vergroeid is
bezit eener degeljke ontwikkeling haretaak met den zaadkorrel(bjv.bj deZaamgestelda1s echtgenoote en inzonderheid als moeder bloemigen), - de bes (bacca), wanneer de
naarbehooren vervullen kan.Bjdebeschaafde zaadkorrels in een saprjken bolster liggenj
volken zjn meisjesscholen van lager,meer - de steenvrucht(drupa),bjv.bj perzlken,
uitgebreid lager en middelbaar onderwjs in abrikozen, pruimen enz., - de kokervrucht
grooten getale verrezen,en o0k de hoogescho- (folliculus), eene drooge,langsden buiknaad
1en voor de zwakkere sekse geopend.Velen openspringende,éénhokkigejveelzadigevrueht,
hebben voorts aangedrongellop de emancipa- - en de peulvrucht (legumen), langs beide
tie der vrouw , nameljk op de wegneming naden met twee kleppen openspxingend (bjv.
van alle belemm eringen, waardoor de vrouw bj erwten en boonen). De zamengestelde of
a1s huismoeder gebonden is;zj verlangden uit meerdan één vruchtblad gevormdevruchvolkomene geljkstelling van de vrouw met ten zjn:dedooavrucht(capgula),eenedrooge,
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één ofmeerhoklesbevattendevrucht,welke
op de eene ofanderewjzeopenspringt(zo0als die van paqavers,gentiaan enz.),- de
splitvrucht (schlzocarpea),boven reeds vermeld, waartoe 00k de dubbele dopvrucht
(diachaenium) en de vleugelvrucht (samara)
bebooren,- dezamengesteldebes(bjv.oranje-
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I)e vruchtbaarheid bj den raensch i:zeer
verschillend.Zj hangt af van den bouw en
de geaardheid derpersonenjvan hetklima
at@*
@
van de levenswjsenz.ln hetalgemeen18Zg
grooter bj delagere dan bj dehoogerestanden,grooter op het land dan in de stad.

Vruchtboom enteelt ia de kunstmatige
en sina's-appels), met de komkommervrncht aankweeking van boomen en struiken,wier
(peponium) en de appelvrtlcht(pomum),- en vruchten,meestalzonder voorafgaande toebede zaâmgestelde steenvrucht, zooals de kor- reiding, door den mensch genuttigd kunnen
noele en de mispel.O0k zjn erandereza- worden. Die kunstmatige aankweeking ge-

mengestelde vruchten, ontstaan uit digt bj schiedt met hetdoelom de vruchten te verelkaargeplaatstebloemen,zooalsdepjnappel, edelen,nameljk om zedaorgrootte,gedaante,
de moerbezie en deananas.- Zievoortsonder
Wiem en Ontwikkeling.

smaak en geur m eer geachiktte m aken voor
hetgebruik.rrot hare hulpmiddelen behooren
V ruchtbaarheid noemtmen in hetalge- eene goede keuze en eene doelmatige bemesmeen degeschiktheidom bewerktuigdewezens ting en bereiding van den grond,alsmede de
voortte brengen,en dem ate van vruchtbaar- kunstbewerkingen van het entenj oculérenj
heid wordt bepaald door hetaantaldier we- lasschen en zuigen. Onze vruchtboomen zt
in
zens,w elke binnen een zekervoortbrengings- meestal afkomstig uit Klein-Azië. Vanhier

tjdperkontstaan.Diematevanvruchtbaarheid zjn zj eerst naar Griekenland en Italië,
i: bj planten en dieren aan vri
jregelmatige daarop naar Spanje en Frankrjk en vervol
getallen verknocht: een maïsstengel draagt gens verder naar het naorden overgebragt.
ongeveer Q000, eene zonnctbloem 4000,een Hiervooralheeftmen vandeoorspronkeljke
plataan 100000 en een kruidnagelboom 700000 vruchtboomen door kweeking talrjke verzaadkorrels.Afgietseldiertlesvermenigvuldigen scheidenheden verkregen.
zich in grooten getale, alsm ede de wormen
V ruchtensap wordtbereiddoordevruchen weekdieren; men vond in een oester een ten ;jn te stampen,den brj opte koken,
millioen en in eene Noachs-ark twee millioen dezen uit te Per8en en hetsap op Qdsschen
ejeren.Ook de vruchtbaarheid van insecten te doen. Men gebruikt dit 8ap vooral t0t
en visschen is verbazingwekkend;m en heeft vruchten.js,gelei.conserven enz.W ilmen
bj den steur en den kabel
jaauw millioenen echter eene likeur bereiden, dan vermengt
ejeren geteld.Veelgeringerisdevruchtbaar- men 20 Ned.kan vruchtenbrj met5 Ned.kan
heid bj de kruipende dieren,en vooralbj de t
bezelvrjen alkohol van 80% Tr. en vult
vogels en zoogdieren.Sommige vogels leggen daarmede een #at, hetwelk vöör de kraan
sleehts 2, doch andere 16 ejeren,en terwjl voorzien is van eene zeef. Gedurende 3 t0t
vele zoogdieren sleehts één Jong werpen, 6 dagen schudt men het vat bj herhaling
heeftde spitsmuis 15jongen.Bj den mensch heen en weer,waarna men het3 dagen rustelt men bj ieder huweljk 3- 4 kinderen, tig laat liggen en dan aftapt.op den achterbj 23-30 levenden jaarljks ééne geboorte gebleven brj kan men vervolgens weder
en op 50 echtverbindtenissen éénekinderlooze. alkohol gieten en na verloop van eenige daDe vruchtbaarheid isvoortsafhankeljk van gen eene tweede soort van likeur aftappen.
den duurvan hetvoortbrengingstjdperk (im- De meest gebruikeljke vruchtensappen zjn
mersmuizen,konljnen enz.werpen deszomers, citroen-,frambozen-, bessen- en kersensap.telkens na 5 of6 weken wederJongen),als- W ordt vruchtensap m etsuikeringekookt,dan
mede van de gesehiktheid der Jongen om verkrjgt men 'twuchtenstroop? en wordt het
spoedig het leven te schenken aan nieuw behandeld a1s hetsap derdrulven,danerlangt
kroost en van het tjdperk, gedurende het- men vrnehtenwl
jn.
welk zj die geschiktheid behouden.
V ruchtgebruik is een zakeljk regt,
daar
i
n
be
st
aande,
dat m en van eens anders
De lagere dieren zjn vruchtbaarderdan die
van hoogeren rang,en de waterdieren in het goed de vruchten trektalsofmen zelfdaarvan
algemeen veel vruchtbaarder dan de landdie- eigenaar ware, mits zorgende, dat de zaak

ren. ln den strjd om het bestaan hebben zelve in stand bljve.Debepalingen omtrent
zich van die soorten, w ier kroostdoor vele dat regt zjn te vinden in den 9den titel van
gèvaren werd bedreigd, alleen de zoodanige het2deboek van 0nsBurgerljk W etboek.
aan den ondergang weten te onttrekkenj

Vuilboom , zie Rltamnu.

welke eene talrjke nakomelingschap voort- V uistregt (Het) is het regt van den
brengen.Plantendragengewoonljk een Over- sterkste,geljk hetin de middeneeuwen door

vlaed van vruchten,omdat de ontwikkeling de ridders werd gehandllaafd.Laatstgenoemvan deze van toevallige omstandigheden atL den toch kenden geene andere wetdan hun
hankeljk is en omdat zj tevenstotvoedsel w il,geen anderregtdan datvan hetzwaard.

strekken voor de dieren.W orden de ejeren Zj voerden onderling oorlogen, roafden en
eerstbevruchtnadatzjgelegd zjn,danvindt vernielden elkandersbezittingen,Ja,bragten
men deze in verbazenden getale,omdat zj elkander om het levenjzonder dat zj door
ligt verloren gaan en de m oeder zich niet de wetten des lands ter verantwoording werbekreunt om de Jonqen. Waar echter het den geroepen.

ukas
cj
hgs(
Phil,
ip,vrjheerven),een
maederljk instinctdeJongen beschermt,isde OoVste
nrjkscovi
h kr
man
vruchtbaarbeid veel geringer.
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geboren in Slavonië
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in 1755,trad 0?Jeugdigen leeftjdin Oostenrjksche krjgsdlenst,onderscheidde zich bj
herhaling door zjne dapperheiden streed in
1789 alskolonelaan hethoot'
d van een vrj-

de vulcanische werkzaamheid in de diepte er
den bodem had opgestuwd.Ditgevoelen vond

steun in deaanmerkeljke helling derlavabed-

dingen en in de dalen,die stralenvormig van
korps tegen deTurken.In denOmwentelings- den rand dier omwalliny naar buiten voortoorlog maakte hj zich zeer verdiensteljk, schrjden.Deze theorie lsechterdoorLyell,
werd in 1796 generaal.maloor en nam deel k%erope,e lrfvp.ç en Aeïdzopeeneovertuigende
aan de gevechten tot ontzet van Mantua.0n- wjze bestreden,door de waarneming,datde
der W wrmser verdedigde hj laatstgenoemde lavautroomen zelt'sop eene sterke bellingkun-

vesting en behaalde,nadathj totlt
litenant- nen verstjven,zoodatdie hellende stand der
veldmaarschalk was benoemd,nieuwe lauwe- banken vermoedeltjk aanstonds en niet door
r:n bj Aspern en Esslingen.In den slag bj eene latereopstuwing isontstaan,terwjlgeW agram (6 Julj 1809)werd hj zwaarge- melde dalen waarschjnljkdoorhetwaterzgn
w ond en gevangen genomen en overleed te uitgespoeld.Eene Sommavorming,zooalsbj
W eenen weinige dagen daarna.
den Vesuvius, is dus niets anders dan het
Vulcanen of vuurspuwende bergen zjn overbljfsel van een ouderen!grooten krater,
zoodanige, die door een kanaal in verband in wiens middelpunt een nieuwe kegelverstaan met onderaardscheruimten en daarlangs rees. Dit is de caldera- of ketelvorm , dien
gesteenten,gassenenz.ineengloejendentoe- men vooral op het eiland Palma aantreft.
Btand uitbraken. Hebben zulke uitbarstingen Minder overeenstemming van gevoelen bestaat
inhetgeschiedkundigtjdperkplaatsgegrepen, er over den oorsprong van cirkel-of ellipsz0o bestempelt men de vulcanen m et den vormige dalen, door een lagen walvan tuf
naam van werkzame,in tegenoverstelling van omrtngd, schoon 0ok we1 zonder dezen,en

de nitgedoofde,die van oudsin rustzjn en dikwjls met water gevuld. Men vindtdeze
zich enkel onderscheiden door hun vulcani- in den Eifel,in Auvergne,in hetAlbaansche
schen bouw. Deze verdeeling is echter nket Gebergte, op Java enz.; veelalworden zj
houwd a1s uitbarstingskraters, door de
volkomen Juist,*daar schjnbaar uitgedoofde besc'

vulcanen weleensplotseljk in werkzamever- spanning vangassen ontstaa'
n,terwjlanderen
anderden.De Vesuviusbjv.werd vöör zjne hun ontstaan toeschrjven aan betdalen van

uitbarsting in 79 na Chr.a1s een uitgedoofde den bodem . Von Seeùcc/zonderscheidtvoorts
vulcaan beschouwd,omdatin de geschiedenis l
aay.
vewipeeneenvormqqevulcanen.Deeersten,
geene vroegere van hem was opgeteekend,en de meestalgemeene,zjn van nieuweren 00r-

een tweede tjdperk van rustnam eersteen sprong en bezitten een krater! terwjl de
einde bj de geweldige uitbarsting van het laatsten,in heteenvormige tertialre gesteente
Jaar 1631. De vulcanen hebben meestalde gelegen, voorzien zjn van eeneuitbarstingsgedaante van een afgeknotten kegel,op wiens spleet.Bj dewerkzamevulcanenonderscheidt
t0p men den trechtervormigen mond van het men tusschen de uitbarstingen tjdperken van
kanaal of den krater aantreft.De afmetingen
dier bergen en kraters ziln zeer verschillend;
m en heeft vuurspuw ende bergen ter hoogte
van nog geen 30 Ned.elen andere.zooals
de Cotopaxi,Felke t0tde hoogste toppen der

Aarde behooren, terwjl de middelljnen der

kraters zich uitstrekken van eenige weinige
Nederlandsche ellen totonderscheideneNeder-

landsche mjlen. Sommige vulcanen hebben

rust. De duur van deze is zeer verschillend
en kan zich zelfs over eeuwen uitstrekken.

Tnmiddels geven gas-uitwasemingen (waterdamp,zwavelw aterstof,zwavelig zuur,zwavel,
koolzuur,zoutzul
zr,boorzuur)steedggetuigenis
van eene onderaardscheworsteling.Eenereeks
van ligchamen (chloriden,sulphaten,zwavel)
zjn regtstreeksche of(zooals jzerglans) middelljke voortbrengselen dezer uitwaseming.

slechts één krater,andere hebben er onder- Op vele plaatsen der Aarde bepaaltzich sinds
scheidene in hunne wanden, bjv. de Etna m enschengeheugen de vulcanische w erkzaamongeveer 700 en de Vesuvius 30.De kegels heid bj zulke uitwasemingen,welke men ge-

dervulcanen zjln laagsgewjsopgebouwd van woonljk beschouwt als delaatstestuiptrekuitgeworpene stoFen,maarworden bj latere kingen dervulcanischekra:ht.Hebbenhierbj

uitbarstingen 00k we1eens geheelofgedeel- zwavel en zwavelverbindillgen de overhand,
teljk vernietigd.Trouwensdevorm dervuur- dan noemtmen zulke plaatsen solfatara's,en
syuwende bergen verandert veelalbj iedere is koolzuur het voornaamste gas. dan heet
ultbarsting.Naargelang derzelfstandigheden, men ze mofetten, terwjl waterdamp, verwaaruitzj bestaan,onderscheidtmen lava-, m engd m et andere gassenjfumarolen vormt.
tuf-,gruis-engemengdekegels,endezelaatsten Voorts verschjnen in detjdperken van rust
komen het meestvoor.Zj verheFen zich op slechts zelden zoogenaam de bommen of losbezonkene lagen ofop oudere vulcanische ge- gerukte brokken van de kokende lava der

Bteenten.Voorts Kiet men bj vele vul
canen diepte, welkein de luchtbj eeneomwenteeene geheele of gedeelteljke omwalling en lende bew eging t0t bolvormige massa's veralzoo tusschen deze en den in het midden stjven.Van tp
-d t0t tjd echtervermeerdert
verrjzenden kegel een diep dal.Bj den Ve- de hoeveelheid dezeruitgew orpenestoFen,en
suvius is de Monte Som ma een gedeelte van
zulk eene omwalling. De schoolder oudere

de trillingen en schokkenvandenkegelenvan
den geheelen berg verkondigeneenenaderende
geologen (Eliede 2:x -.
oaf,Wf
zcFz,Rkmboldt, uitbarsting? welke zieh vertoont in de uitst
ort
lavas
tr
en over den kraterKlöden) gafaan dezen ringvormigen wa1den r
an
ding
ofuvan
itzjs
plete
noovman
pM m van opheKngskrater en pnderstclde,dat
den kegel.Met be-
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trekking t0tden iarmtegraad,dematevan gen van den nieuweren tjd,zich in hetcenvloeibaaràeid,de snelheid van beweging,de trum verheFen.
Bnelheid van afkoeling en dehoeveelheidwegstroomende stof kan men geene algemeene
regels vaststellen. Over eene sterke,helling
stroomt de vloeibare lava met verbazenden

Met betrekking t0t de
geographische verspreiding onderscheidt men
alleenstaande vulcanen, vulcanengroepen en
vulcanenreeksen. Van de 140 vuurapuwende

bergen, die zich in de jongste anderhalve
spoed, terwjl andere stroomen jaren lang eeuw werkzaam hebben àetoond,liggen 98
noodig hebben om weinige Ned.ellen tedoor- Op eilanden, terwjl die van het vaste land
loopen. W eldra is de w eggevloeide lava met zich schier alle nabj de kustverheFen.Deze
eene afgekoelde korst bedekt. die door de ligging in de nabjheid van groote waterkomwerking van het nog vloeibare gedeelte ge- men merkt men desgeljks op bj omstreeks
durig wordtopengeacheurd,terwjlditlaatste 400 vuleanen, die a1s uitgedoofz worden bevaakgedurendetientallenvanJareneenhoogen schouwd. Bjna alle kusten der Stille Zee
warmtegraad behoudt.Een enkele lavastroem
levert eene verbazende hoeveelheid gesteente;
de massa, welke den 29sten Augustus 1874
uit den Etna wegvloeide, wordtgeschatop

dragen vulcanenreeksen: in het oosten en
zuiden die van Chili, waarop noordw aart:
die van Peru,Ecuador enColumbiavolgentvoorts die van M idden-Amerika en M exlco.

11
/gmillioen Ned.teerling-ellen,enopllsland TerwjlmenopdewestkustvanNoord-Amerika
zjn lavastroomen bekend met eene lengte slechts hier en daar sporen van vulcanische

van 10 en eene breedte van 2 geogr.mjlbj werkzaam heid aantreft,vertoont zich de vuleene diepte van 40 Ned.e1. Gedurende de canenreeks weder duideljk op Alaska,loopt

uitbarsting klimt de hoeveelheid der vaste overdeAleoetennaarNoo1'd-Azië,overKamtsstolen, welke doorden vulcaan worden uit- jatka en deKoerilen naarJapan en over de
geworpen; hiertoe behooren de groote bom- Pbillippjnsche Eilanden en de Molukken naar

men, de kleinere lapilli (rapilli), het nog
fjnere zand en de stofvormige asch.Vooral
deze laatste wordtin groote hoeveelheid uitgeworpen; in 79 na Chr. werden, bj eene
uitbarsting van den Vesuvius, Herculanum
en Pompejidoor eene aschl
aag ter dikte van
eenige Ned.ellen bedolven.Zj is tevenshet
hoofdbestanddeel van de donkere zuil, die
in den weerschjn van de gloejende lava
der diepte zich weleensmeteene hoogte van
honderde Ned. el boven den krater in den

Sumâtra en Java. Daarbj komen voorts de

eilanden derStille Zee,inzonderheid de Sandwich.eilanden.

Omtrent de eigenljke oorzaak der vulcanische verschjnselen bestaat onder de geologen verschilvan gevoelen.W erner en zjne
aanhangers beschouwden ze a1svoortkom ende
van de verbranding van steenkoolenz.onder
de oppervlakte der Aarde, derhalve als van

plaatseljken aard, doch '
von S'
f
z-àpl#f verklaarde: pvulcanismus is de reactie van de

vorm van een pjnboom vertoont. De lucht- n0g steeds gloejend-vloeibareingewanden der
stroom vervoert die ligte asch w eleens t0t Aardetegen dereedsverstjfde korst''en beop verren afstand en bragtzeinbetvoorjaar schouwde,op grond van de theorievan K ant

van 1875 zells van Ilsland naarSkandinavië. en Laplace over de wording onzer planeet,
Met de aBch vermengen zich dikwjlswater- de aardbevingen,lavastroomen,warm e bronstroomen, door het sm elten der sneeuw op nen en deklimmendetemperatuurbj hetaf-

hooge vulcanische toppen ontstaan,en sljkvloeden,die somtjdsvrje zuren bevatten,en
verwoesten den plantengroei der berghelling,
terwjlzj bj verbarding den tutsteen vormen.

dalen in de aardkorsta1sverschjnselen,die
op hetnaauwst metelkander verbonden zjn.
Tegen die bewering eehterzjnindenjongsten
tjd gewigtige bezwarellgeopperd.Nietalleen
Volgens de vermelding van ron H unlboldt is de zetel der aardbevingen te zeer in de
vindt men in Zuid-Amerika stroom en van nabjheid der oppervlakte geplaatst om met
koolhoudend slib,die naar zjne meening uit de (ondersteld) gloejend-vloeibare ingewanecbte vulcanen zjn weggevloeid,maarlatere den der Aarde in aanraking te kom en,maar
bezoekers hebben aangetoond,dat die stroo- men heeft ook op degeljk'
e gronden de wermen slechts veenvormingen zjn,terwjl zj keljkheid van diensgloejend-vloeibaren staat
de ligplaats der lavastroomen, wier bestaan
m en te voren ontkende,er hebben aangewezen. O0k de bodem der zee kan hettooneel
wezen der vulcanische werkzaamhbid. D0or
de ophooping der uitbarstingsstoFen ontstaan
dan eilanden,die echterw eleens na eenigen

ontkend. De meening, dat de vulcanen beschouw d moeten w orden als voortbrengselen

van plaatseljken aard,doorscheikundigewerkingen ontstaan, heeft gaandeweg talrjke

voorstanders gevonden. A1s volkomen zeker
kan men intusschen vaststellen uit de ligging
tj4 weder verdwjnen.Ook boven reedsver- der vulcanen en uit hetnooitontbrekend opm elden dubbelen vorm der vuurspuw ende stjgen van waterdamp uit den krater, dat

bergen, nameljk met of zonder omwalling, hetwaterdaarbj eenebelangrjker0lvervult.
merkt men op bj de eilanden,door onder- Dit is 00k duideljk gemaaktdoor de proeven
zeesche uitbarstingen verrezen. De San- van H oelutetter,die ondereene drukking van
torin-eilanden, w aar sedert1866 aanhoudend 2-3 atmosphéren en een daarmede overeenuitbarstingen hebben plaats gehad,vertoonen komenden warmtegraad (1280C.)d00rmiddel
eene dergeljke gedaante a1s de Vesuvius5 van waterdam p en gesmolten zwavelverschilThera,Theresia en Aspronisizjn de over- lende vormen van vulcanen met hunna uitbljt
belen der vroegexe somma, terwjl de werpingsmassa's op eene kleine schaalheeft
KRimeni-eilanden, het tooneel der uitbargtin- te voorachjn geroepen.
:3.
:
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Vulcanius (Bonaventura),eenuitstekend gaande, zoodat men door de m iddeneeuwen
geleerde,geboren teBruggeden 3osten Junj heen telkens pogingen ontwaart,om den be1538, studeerde te Leuven, werd secretaris
van den cardinaal Franehtw.
g d6 xvel#ozc in

dorven tekst der Vulgata te herstellen. De
oudste druk dezer vertaling is die van 1462

(Mainzyxbj Fauten&J##'
e).Daaropvolgden
deuitgavenbjhonderden,enin 1546erkende
het Concilie van Trente de Vulgata als eene
authentieke vertaling, die geljkstond met
het oorspronkeljke,doch zonderuitde versche vertalinge: van de geschritten van 0n- schillende tekyten ééne a1s de authentiekeaan
derscheidene Grieksche Kerkvadersinhetlicht te wjzen. Mœtns F echter belastte in 1588
gaf,waarna hj te Baselen Genève dien ar- eene commissie m et de herziening der Vulbeid voortzette.In 1578werd hjhoogleeraar gata? deed haar in 1589 ter perse leggen en
in de Grieksche taal te Leiden, bekleedde verhlef haar door eene bl11 t0t eene in alle
deze betrekking t0t 1610 en overleed den toekomstige tjden gezaghebbende vertaling.
9den October 1613.Hj leverde uitgaven en Niettemin gaf zjn opvolger Gregorins XIV
vertalingen der w erken van onderscheidene reeds in 1591 bevel t'
ot eene nieuw e herzieGriekgcheschrjversen schreefhetthanszel- ningj die onder Clemens V1I1 voltooid en
den voorkom ende boek:pD e literisetlingua a1s: j,lsiblia sacra vulgatae editionis SixtiV
Getorum aive Gothorum .item de notis L0n- Jussu recognita et edita''in 1592 gedrukt
gobardicis, quibus accesserunt specimina va- werd. Onder denzelfden titelleverde Cl- enn
VIII in 1593 en 1598 nieuwe en verbeterde
riarum linguarum (1597)''
.
Vulcanus, door de Grieken Bepkaestus uitgaven, van welke d8 laatste, h0e groot
geheeten,was bj deze en btjde Romeipen hare leemten en gebreken ook wezen mogen,
de g0d van het vuur en van de smedertjen. 00k thans nOg in de R.Katholieke K erk a1s
Hj wordtvoorgesteld alseen zoon van Zeus gezaghebbend en onschendbaar w ordt been Hera (Jf
lpiteren Jl1no),diewegenszjn Bchouwd. De laatste uitgave is die van Verleeljken ligchaamsvorm door zjne moeder eellone(1861)endaarbj behooren de pvariae
van den olympus geslingerd, maar op het l
ectiones Vulgatae etc.(1860)''van dien geeiland Lemnos door de zeegodinnen Thetis leerde.
en Eurynome van den dood gered en in eene
Vullers (Johan August), een uitstekend
grot verpleegd werd.Doorzjn valbleefhj beoefenaar der Oostersche letteren, geboren
Spanle,vertoefdena hetoverljden vandezen
bj diens broeder,den aartsbisschop van Toledo, en vond bj zjn terugkeer in 1570
de Nederlauden in opstand. Dientengevolge
vestigde hj zich te Keulen,waarhj Latjn-

steeds hinken en ontving later t0tvergoeding den Q3sten October 1808 te Bonn,studeerde
Venus totvrouw ,die echter betrekking aan- aldaar in de godgeleerdheid en in de Oosterknoopte met M ars.Behalve op Lemnosen op sehe tal
en, leyde zich te Parjs t0eop het
de Liparische eilanden hield Vulcanns zjn Arabisch,Perzlsch, Syrisch,Tnrksch en Chi-

verbljf in den Etna op Sicilië, waar hj
bliksempjlen smeeddevoo1.Ze%s.om diereden
hebben de vuurspuwende bergen naar hem
den naam van vulcanen ontvangen. Hj is
voorts de god der werktuigeljke kunsten,en
aan hem en zjne werklieden,deCyelopen,

neesch: voorts te Berljn en te Bonn op het

Manskrlet, vestigde zich in 1831 in laatstge.
noemde stad als privaatdocent en zag zich in

1833 benoemd tot hoogleeraar te Gieszen,

waar hj btj voortduring werkzaam is.Hj

leverde:pllarethiM oallaca cum scholiis Zuze-

worden door de dichters allerlei verwonder- ni
i (1827)''

kToratàe Moallacacum Zuzeljkegewrochtentoegekend.Menbeeldthem af nii scholiis (1829)'',- rFragmente iiberdie
a1s een oud,m isvorm d man,meteen sm ids- Religion des Zoroaster (1831)'',- pGrammahamer in de regter en eene vuudang in de ticae arabicae elementa (1832),' - srchregtolinker hand.

mathia Sbahnamiana (1833)'', - pMirchondi

srulgata, eigenljk Versio vwlqcfl (ver- historia Seldschukidarum (1838)'',- yvitae
spreideoverzetting),noemtmendeLatjnsche poetarum persieorum ex Dauletschahihlstûria
Bjbelvertaling,die in deR.Katholieke Kerk poetart
lm excerptae(1839-1868,2stukkenl'',

alsgezagbebbend wordtbeschouwd.Vôö1'deze - plnstitutioneslinguaepersieaecum eanscrita
had men als oudste Latjnsche vertaling de etzendica lingua comparatae (181042dedrnk,
Ter&io Italq,die,in ltalië ofAfrika vervaar- 1870)'', psyntaxis etarsmetrica Persarum
digd, eerlang door gebrekkige atbchriften, (4850)''
,- pLexicon persico.latinum ety.molo-

wjzigingenenzoogenaamdetekstverbeteringen gicum (1855- 1864; supplement,1868)',een
onbruikbaar werd, zoodat paus Damasunden voortrefeljk werk, door het lnstitut de

kerkvader Hilronymu met eene herziening
dier overzetting belastte.Deze verbeterde in
383 en 384 de vertaling van hetNieuwe Teatament volgens goede Grieksche handschriften
en vertaalde daarop hetOude Testament uit
den grondtek8t.W él was datwerk niet naar
den smaak van sommige Kerkvaders,zooals

France en de Académie des inscriptions bekroond, - en pFirdusii liber regum Schah-

rang boven andere vertalingen en alzoo den

schouw burg teW eimargeplaatst.Hierschreef

name (Leiden 1876)''.

Vulpius(ChristianAugust),eenvermaard
Duitsch schrjver, geboren te W eimar den
Q3sten Jannart
j 1762,studeerde te Jena en te
Erlangen, woonde daarna als schrjver en
Awg%stin%s en Rupnu,maar erlangde toch, letterkundige op verschillende plaatsen en
door den Paus begunstigd,weldra den voor- zag zich in 1797alssecretrarisbj den Hofnaam van Ternio NUJ/J ot'eommntnin.Maar hj, bahalve vele andere, den vermaarden
@0k deze vertaling deelde in hetl:tdervpor- rooverroman:rRinaldoXinaldini(179993dln;
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44e drakj 1843)'' die in de meestenieuwe het Noorden. De volken,die alleng: min of
talen i: overgezet.alsmede eenige weinigbe- meert0t de overtuiging kwamen van de eenteekenende tooneelstukken.D00rztjnezuster heid van het Opgerwezen, kenden aap di
t
Cnristiane Vulpiuswerd hj in1806een zwa- laatate Bteeds eenlge eigenschappen t0e van
ger Van Göthe.Later bekleedde hj behalve hun voormaligen vuurgod. Ormuzd vertoont
zjnsecretariaateene betrekkingaandebiblio- zich a1s het vuur en spreekt uitde vlamm en,
theek, en overleed te W eimar den 26sten zooals Jeltova op Sinaï, - en o0k Z6%&

Junil1827.
Vuur (Het) is een verschjnsel, hetwelk
ontstaat door eene geljktjdigeontwikkeling
Van li
cht 0n warmte. Ontstaat het bj vaste

en vloeibare ligchamen,zoo geeft men daarM n den naam van gloed,--ontstaathetbj

gas8en, z00 bestempelt men het met den
naam van vlam.Lichtzonder warmte isgeen
vuur, maar phosphorescentie. In de dagen
der oudheid hield men het vuur voor iets

(Jflyiter) vertoont zich op verzoek van 86mele
' als een verterend vuur. Vandaar het
eeuwige vuurderPerzen:Egyptenaren,Chaldaeërs, Phoeniciërs,Israëlieten enz.in hunne

tempels.O0k bj de Pansen (ziealdu r),de
eigenljke vuur-aanbidderB of Ghebers,werd
de vlam beschouwd a1s het zinnebeeld van

Ormnzd, en hiqrtoe was zt
j wegens haren

glans,haar opwaarts klimmen en hare zuiverendekrachtongemeen geschikt.lnalleoorden

stoFeljks, en ArLstôteles noemthet één der der Aarf
le merkt men verschjnselenop,die

vier elementen. Zie voorts onder Licht en
W armte. - Men geeft den naam van vuren
00k aan de werkplaatsen t0t de bereiding

metde vuurdienst in verband staan.Hethei-

lige vuur (
)? het altaar mogt nietdooreen

ander (onhellig) vuur ontstoken,maar moest
van smeedjzer, - en het ll
slrdzl bj het dpor het wrtjven van droog houten in Grie-

kenland en Rome door middel van brandglazen regtstreeks voortgebragt w orden.Voort:
(liquid ire),eene oplossing van phosphorus werd het door kuiache handen onderhouden
in zwavelkoolstof.om gebouwen in brand te tot aan het feest van hetvolgende Jaar.De
schieten, en de Roodhuid geeftdezen naam ParBen bezigden brandbare gassen en uitwaaallsterken drank,- Lotharinyseh '
pvlr (feu seming van aard-oliebijvoorkeur t0t brandLorrain),een mengselvan chloprzwavelmet stof voor het eeuwige vuur en deden op de
phosphorhoudende zwavelwaterstof,dienttût plaatsen,waardezevoorhanden was,tempels
hetzelfdedoel,alsmedeeennieuw Grieksehtlxrj verrjzen,bjv.te Bakoeop hetschiereiland
bereiduit300Ned.wigtiesbenzinemet0,5Ned. Apsjeron,waarhetheiligevuuruitdenkoewigtjes kalium ,hetwelk men op hetwater pelstroomtvan het gebouw.Met de grootste
werptom schepen te verbranden.N0g kraeh- zorg wordtditvuurtegenelkeverontreiniging
tiger t0t dit oogmerk werkteen mengselvan bevei
ligdphet mag nietin aanrakin! komen
3 deelen benzinemet1deelphosphorhoudende met 'smenschen adem ,zoodatde prlester er
zw avelkoolstof.
nadert met een doek voor den mond.Heti:
V uur-aanbidders noemtmen hen,die bekend, dat bj de Romeinen de Ve8taalsche
hetvuuropeenesodsdienstigewjzevereeren m aagd, die het vuur liet uitgaan,levend beleger in hetafachieten van vuurwapenen.In
den oorlog bezigt m en voorts vloeibaar 'pvlr

als eene geheimzlnnige magtofalshetzin- graven werd,terwjl de trouwe bewaakster

nebeeld van bovenzlnneljke wezens. Men koninkljke eergenoot.00k dePaaschvuren,
vindt deze vuurdienst (pyrolatrie)reeds bj die in ons Vaderland en in Duitschland n0g
de oudste onbe8chaafde vnlken,die het vuur alttld ontstoken worden:zjnoverbljfselender
door oferhanden zochten te velzoenen, op- oud-Germaansche vuurdlenst.
dat het bunne woningen verschoonen m ogt.
Vuurbollen zjn lichtgevende verschjnBj de oude Indiërs was de vlam de G0d selan aan den hemel, die oppervlakkig op
A-qni (Tgnis),die te voorschjn geroepen werd cometen geljken,plotseljk ontstaan,eenige

door tweehoutjesop elkandertewrjven.Men seconden zigtbaar blilvea en meestal met of
ontving hem m et eerbied en laafde hem met zondergedrt
lischuitéènspatten.Zt
Jonderscheiboter, waarna hj de gebeden der vrouwen den zich doormeerglansen grootereschjnaiui8terde,om alB middelaarzeoverte bren- baremiddelljn van de vallendesterren.S0mgen naar de goden. Ook btl de Grieken en tjds vallen na de uitéénspatting stul
tken dier
Rnmeinen vereerde men het vuur in de ge- vuurbollen op den grond en worden m eteoriedaanteeenergodheid vanden huiseljkenhaard ten ofaërolieten (ltlchtsteenen)genoemd.Het
(Hestia of Testaj en in de huldiging van aantal dier vuurbollen is niet klein; men
Prometkens, die ten behgeve der menschen

heefter in midden-en noordwestelilk Europa

een booze geest besthouwd, zooals k ke in

dervollemaan in sterkteovertrof;zjaeinten-

het vuurvan den hemelhad geroofd,terwjl in weinigeJaren nietminderdan é0 waargewj voortsden godvan hetvut
lr,Hepl
taestnn nomen. Reeds de Chinézen maken meldlng
ofVulcanus,nietmogen vergeten.Ook bj de van een vuurbol,die zich den 14denJanuarj
oude Mexicanen en Perzen vindt men spo- 616 vöör Chr. vertoonde en btJzjne losbarren van vaurdienst, desgeljks in den Egyp- sting steenen ontlastte, waardoor een Wagen
tischen god Phth,a, in den Tyrischen Baal verbrjzeld en 10 menstshen gedood vverden.
en in denM oloclnderKananieten,alsmede bj ZiJzjn,evenals de vallende sterren9hettalIndiaansche stammen in Amerika. Aan den rjkstin Augustus en November. Hun glan:
vuurgod, als den vreeseljken verwoester, is we1eens verbazend groot.De vuurbolvan
werden kosteljke oFers,zelfsmenschenoFers, 3 December1861verspreidde over een afstan;
gebragt, en bj sommigevolken werd hi
ja1s van 10 geogr.mjl eea licht, hetwelk dat
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siteit kwam dus overeen met die van 68 mil- van 900 D geogr.mi
ll,- voortsnit7vrj
lioen gasvlammen.N0g aanzienljkerwashet groote eilanden,namellk Desolation,Hoste,
lichtgevend vermogen van den grooten vuur- Navarino, Clarence, Dawson, W ollaston en
bo1van 4Maart1863.Dekleurdiervuurbollen Statenland, door Straat-lue Maire van het
is meestal wit; onder een aantal van 404 eigenljke Vuurland gescheiden, en eindeljk
vond J.Ramidt344 witte,11gele,23 roode uit een groot aantal kleine eilanden, van

en 34 groene. Doorgaans vertoonen zj zich welke het zuideljkste kaap Hoorn draagt.
a1s schjven van versehillenden omvang,en Hetgeheelis een onherbergzamewarrelklomp
somtjds zjn zj door een nevelachtig hulsel van eilanden. Men vindteraan deoostzjde
omgeven. Slechts zelden heeft men met het golvendevlakten en aan de westzjdeberggeongewapend 00g dubbele schjven waargeno- vaarten,hetzuideljk gedeelte derCordillera,
men,en hun snelverdwjnenbelemmerteene eindigende in de naakté,zwarte rotspyramide
naauwkeurigebeschouwingdoorkjkers.slechts van kaap Hoorn, die zich ter hoogte van
toevallig heeft men er nu en dan den tele- 153 Ned. el verheft. Geen t0p op Vuurland

scoopop gerigt,waarbj zich dan onderschei- schjnt hooger te wezen dan 2300 Ned.e1.
dene kleine kernen in eene nevelwolk vertoonden. Van meer belang was de telescopisehe w aarneming van den staart; deze verdwjnt voor het ongewapend 00g zeer snel,

De hoogten, w elke men t0tnu t0e gemeten

heeft, zjn de Darwin (2073 Ned.elhoog),
de Sarmiento (2106 Ned.elhoog),beide
op eigenljk Vuurland en met uitgegtrekte
en

maar door den kjker kan men hem langer gletschers bedekt.De kleinereeilandenverhefnagaan en daarbj merkwaardigegedaantever- fen zich ter hoogte van 800 t0t 1000 Ned.

anderingen waarnemen.Erwordtzelfsmelding e1. ln StraatMagelhaens. eene spleet of
gemaakt van een zig-zagvormigen staart, kloofin debergketen,bedraagtde hoogteder
welke 31/: uur zigtbaar bleef.De hoogten, kustin hetmidden 1000 Ned.el.Dehellingen

waarop de vuurbollen zich vertoonen, zjn derbergenzjn ervanhetstrandafmetgroote,
zeer verschillend.om ze te kunnen bepalen,
moet m en hunne plaats op een gegeven
oogenblik van twee ver genoeg van elkanderverwjderdestationsop Aardew aarnem en.
Daaruit is gebleken, dat de hoogte,waarop

digte wouden bedekt, vooral bestaande uit

berkenbladige en altjdgroenebeuken (Fagus
antarctica en betuloïdes) en Drymis W interi.
Daartusschen groejen en bloejen op open
plekken Fuchsia's, Veronica's, berberissenj

eenvuurbolzichaanvankeljkvertoont,steeds ranonkels enz.In de bosschen vindt men 0pmeer bedraagt dan ôén geogr.mjl.Dievan gestapelde massa's verrottende plantaardige

Q1 October 1844 schitterde in 't begin ter stoFen,en het is er zoo donker,kilenvochhoogte van 64 en die van 7 Februarj 1862 tig. dat zelfs mossen en varens er naauw e-

ter hoogte van 47 geogr.mjl,- die van 3 lflks willen groet
jen.Deze wouden verheFen
December 1861 stond aanvankeltjk 28 en die zich t0t eene hoogte van 500 Ned.el.Daarop
van 4 Maart 1863 ongeveer 181 geogr.mj1 volgen veengronden met kleine Alpenplanboven de oppervlakte der Aarde, en deze ten,die zich uitstrekkent0taandesneeuwljn
laatste spatte uitéén ter hoogte van 31/$geogr. (terhoogtevan 85ö Ned.el).Vlakke landen
mjl.Slechts zelden geschiedthet uitée
'nsprin- bebooren er totde zeldzaamheden.D ebergen
gen op geringere hoogte dan één geogr.mjl. zjn er hier en daar gekroond met scberpe,
D es te merkwaaxdiger is het ontzettcnd ge- gescheurde toppen,en hetgeheelelandschapj
druiscb, hetwelk daarbj vernomen wordt. uit de verte gezien, met zjne rotsnaalden,
hers en
De vuurbollen zjn kosmischeligchamen,a1s besneeuwde kegels, blaauwe gletse.
het ware kleine planeten, die langs hunne boschrjken benedensoom ,met zjneafwisseloopbanen in denabjheid derAarde doordeze lende verlichting,naar gelang dez0n erhare
worden aangetrokken en w egens de belemme- stralen over uitspreidt ofzich achter wolken
verbergt,heeft een somber, maartevens een

ring,die zt;
'bj hunsnellenloep,soms70000
Ned. el in de seconde,in onzen dampkring
ondervinden,t0tgloejenstoe worden verhit.
De verbazende tegenstand derluchtbj zulk

Frootsch voorkozaen. Indruk<ekkend vooral
ls het landschap langs het Beagle-kanaal,
waar zich lanzsde noordzjdede bergen ter

hoogte van 1000 Ned. el verheFen.Tn het
meer vlakke gedeelte dereilanden heeftmen
een droog en koud klimaat,evenals in Patagonië, maar in de bergstreek en op de kleinere eilanden veelregen, sneeuw en hagel.
Slechts zelden dringt er de z0n door de 0pontdekt en alzoo genoemd, omdat hj bj eengepakte wolken. De gemiddelde warmtenacht een groot vuur op de kust waarnam. graad is er in het zuideljk gedeelte des z0Eerst door den Spanlaard Cordon@ (d0()r de mers 10*C. en des winters0,50C. De vorst
Engelschen onder kin.q, Rtokes en Y tzroy is er echter van korten duur.December,Jaeene snelheid is tevens de oorzaak van het
uitéénspringen.
Vuurland (Tierra delFuego),eene eilandengroep aan de zuidpuntvan Zuid-Amerika
en door Straat-Magelhaens van het vasteland
gescheiden, werd door M nqelhaens in 15Q0

1825- 1836) en vooral door de nasporingen
van Darwin hebben wj eene voldoendekennis
van Vuurland verkregen. Het heefteene oppervlakte van 1300 D geogr.mjlen bestaat
uit een groot eiland,heteigenljke Vuurland,

nuarjenFebruarijzjnerdewarmstemaanden.
Met deze armoedige natuur zjn er het dierenrjk enhetmensehenrasinovereenstemming.

Tot de zoogdieren van Vuurland behooren
slechts:éêne soortvan vleermuizen,driesoortu8schen Straat-Magelhaensen hetin 1830ont- ten van m uizen,twee soorten van vossenyde
dekte Beagle-Kanaal,meteene uitgebreidheid zee-otter en de guanaco, - t0t de vogels:
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vinken,ljster:,valken, kraajen,zwarthal- echterzjn t0thetmaken van vourdestrjkzige zwanen, eene soort van cûlibri'sen pa- zwaveltlesqlgemeen in gebruik.
pegaajen.Kruipende dieren ontbreken erge- Vuurpklen, zieonder Vunrwerk.

V uurproef, zie onder Ordalia.
V uursteen is de naam van eene delfstof
ofPesera'sgenaamdjbehooren t0thetAme- uit de klasse der zuren en onderscheidt zich
rikaansche ras en staan op een uiterst lagen door eene geelbruine,geelgrjze t0tzwarte,
trap van ontwikkeling. H tln aantalis klein. o0k weleens yewolkte ofgegtreept
e kleur,
Hunne lengte bedraagt11/2Ned.el;zj heb- eené sehelpachtlge, gcherpkantige breuk en
ben eene vuil-koperkleurige huid en vormen ongemeene kloofbaarheid. Hj bestaathoofdéén volk, dat in onderscheidene stammen is zakeljk uiteen innig mengselvan kwartBen
heel en al, en 00k hetaantalinsecten is er
zeer gering.- De inboorlingen,Vuurlanders

verdeeld. Vermoedelt
jk behopren zj t0t de
Araukaniërs. Opmerkeljk zjn hunne korte
ledematen en hun lang bovenljf.Zj zjnallen
geljk in rang en dolen zonderopperhoofden

opaal(kristalljn en amorph kiezelzuur,0mstreeks 98J/o)met kleinehoeveelheden kali,

of het aangespoelde 1jk van een walvisch.
O0k zjn zj niet afkeerig van menschenvleeseh.Hunne huttengelt
jkenophooi-oppers;
sommige zjn met zeehondenvellen bedekt,
andere van takken vervaardigd. op sommige plaatsen vertoeven zj dag en nacht

zjn soorteljk gewigt bedraaqt 2,6.Meestal

uit over den schouder geworpen vellen, en

onregelmatige knollen,zelden in uitgestrekte

kalk,aluinaarde,jzeroxyde(tot11/sdeO/o)en
bewerktuigde stolen.VoortBbevat htIvaak

langs de kust, zich voedend metpaddestoe- microseopische tbraminiféren en kiezelschalen,besBen en weekdieren,terwjlzj nu en lige diatomeën. De hardheid van den vuurdan zich vergasten aan een dooden zeellond steen kom t overeen metdie van kwarts,en

zjn de vuursteenknollen omrlngd door eene
witte korst; o0k zjn zj we1 eens zöö verweerd,datzj drjven.Dunnevuur8teenplaatje8,in geconcentreerdebjtendel00ggekonkt,
wordenondoorzigtig,zoodatzjophoornsteen
in de opene lucbt. Hunne kleeding bestaat geljken.Men vindtden vuursteen meestalin

zj beschilderen hun gelaat met roode en beddingen,doch o0k wela1s vulling in Bplezwartestrepen.Hunne kunstvaardigheid blijkt ten in verschillende kalkvormingen,vooralin
echter uit hunne van walvischbeenderen wit krjt,inzonderheid in de krjtgebergten
vervaardigde wapens en uit hunne kano's, in Frankrjk en Engeland,op de DeenBche
waarin zj zich ten getale van 6- 8 personen eilanden e11op Riiqen.Hierdrinqtdevuurver in zee begeven. Hunne taal bestaat uit steen i
n platen of ln onregelmatlge ganqen
ruw ej afgebrokene keelkl
anken, hoewel zj en aderen, maar 0ok met ronde ofhoeklge
eene w elluidende Btem bezitten en zonder knoll
en door het krjten bedekterin allerlei
moeite de w oorden van vreemde talen uit- vormen het strand.O0k in de Noord-Duitsche
spreken.
diluviaalgronden vindt men de vuurateenen

rstrooid, - voorts in Silézië,Polen,GaVuurmakerij.T0thetmaken van vuur ve
licië. Podolië en Volhynië, alsmede in den

heeft men zich in den 100p der eeuwen van

zeer verschillende middelen bediend.Bj de bovensten witten Jurakalk van Zuid-Duitschoude Indiërs, Grieken,Romeinen en Germa- landenZwitserland.Desgeljkstreftmenvuurnen, evenals thans nog bj de lndianen in steenknollen aan in tertiaire lagen,maar het
Amerika, bezigde men daartoe twee stukken is moejeljk, ze hier zonder nader onderdroog hout en ontwikkelde doûr deze tegen

zoek van hoornsteenknollen te onderscheiden,

elkander te wrjven zooveel warmte,dat er daar het verschilgelegen is in hetontbreken
vuur ontstond. Het snelle wrjven werd bj der opaalmassa bj laatstgenoemden. In Ensommige volken bevorderd door een koord, geland vormen de vuursteenknollen,in eene

hetwelk op dergeljke wjzegebrciktwerd a1s verbindendekiezelmassagelegen,denfraajen
dat van de drilbnor.Laterw erd hetpneumatisch vuurtuig uitgevonden?zoodanig ingerigt,
datdoor dew armte,voortgebragtdooreen snel
zamenpersen der lucht in een hollen cylinder,

ponddingsteen. Alles plelt voor den Neptunischen oorsprong van den vuursteen, inzon-

derheid zjne aanwezigheid in hetkrjt,zjn

voorkom en a1s versteeningsm assa van dierenj

een aldaar aanwezig stukje zwam werd aan- vooral van sponsen en zee-egelsen zjn gegestoken. M eer algem een echter kwam het
vuurslag in zwang. bestaande uit een vuursteen en staal;door de vonken,die de 'plzfrsteen aan Aef staalontlokte, werd verkoold
linnen in eene tonderdoos in brand gestoken.
Deze laatste is vcrvolgens 00k weldooreene

halte aan wateren bew erktuigdestoFen.Doch
hoewelsom mige geologen dtàze laatste alseen
kenmerkend bestanddeel van den vuurBteen

besahouwen, zjn z2
i'
iin het0o2 van anderen

slechtstoevallige bjmenqsels.VolgensZk
,renIer.t
? vervullen m icroscoplsche organismen de
soortvan lont vervangen.W jdersgebruikte hoofdrolbj de vuursteenvorming;hj iBna-

men van ouds brandglazen.In 1780 bedacht meltjk van meening,dat de paltsers van geFûrstenberger te Baselhetelectrisch vuurtuig, storvene diatomeën door eene vloeibare of
w aarin door zink en verdund zwavelzuur veerkraehti
ge vloeistofin gelei.achtig kiezelwaterstofga8 ontwikkeld en door devonk van zuur zjn omgezet,dat zlch t0tknollen of
e
en electroyhoor in brand gestoken wordt. nesten verzameld heeft,terwtjlhetdooronVeel beter ls de toestel van Döberelnert in veranderd gebleven kiezelpantsers omBloten
1823 uitgevonden, w aarin waterstofgas ont- w erd. Dat de vuursteen vaak als versteewikkeld wordt,hetwelk ontbrandtzoodra het nings-massa dienst doet, is t0e te schrjven
door eene platinaspons w ordt geleid. Thans aan de ontleding 'van oplosbare kiezelzure
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zouten door koolzuur ammpnium, hetwelk

toestelvanBonnier-Mared,begtaandeuiteene

bj de verrotting ontstaat.Dat men voorts vastelamp en een om deze draajendenparadââr, waar vuursteenen gelegen zjn, vele bolischen reiector. Tegen het gebruik van
kiezelschalige infusoriën aantreft,vindtdaarin lensen bestond aanvankeljk het groote bezjne verklaring, dat deze diertles Juist zwaar,datbjaanmerkeljkegroottevan deze

roote behoefte hadden aan kiezei en het de dikte van het glas veel licht opslorpte.
sterkst vermenigvuldigden, waar dit in den Het is echter meerendeels vervallen, toen
grootsten overvloed gevonden werd. Omdat Breœster en Fresnelontdekten,dat men het
de vuursteen zich gemakkeljk laatkloven en grootste gedeelte van het glas k0n w egnescherpe kanten bezit,werdhj in overouden men, z00 slecht: de oppervlakte ongescbontjd gebezigd t0t hetvervaardigen van ofer- den bleef.Volgenshetstelselvan Fresnelzjn
messen,strjdbjlen en pjlspitsen,welke in dan o0k de beide pracbtigste vuurtorens der
de grafheuvels uit het steentt
jdperk worden wereld,die van Cordouan aan den mond der
aangetroFen, en n0g in den aanvang dezer
eeuw t0thetmaken van vnursteenen voorhet
schietgeweer. Thans gebruikt men hem tot

Gironde (63 Ned.elhoog) en die van New

Skerrypore aan de westkust van Schotland

verlicht.Digt bj elkaâr gelegen vuurtorens
poljststeenen,schalen en mortieren,alsmede moet men door de eigenaardigheid der yer-

(bepaaldeljk in Normandië)t0tstraatsteenen. sehillende stelsels van elkander kunnen on00k is hj in gemalen en geslibden toestand derscbeiden. De Engelschen bezigen daartoe
een belangrjk bestanddeelvan hetEngelsche gekleurde glazen, waardoor intusschen veel

Qintglas, van eene porseleinsoort en van wa- lichtverloren gaat.Menheeftvoortsvuurtorens
terglas. Reeds gemelde ponddingsteen erlangt meteen staand vuur,- meteen staand vuur
en gekleurde :ikkeringen, - met rood en
doorhetsljpen een fraajen glans.
Vuurtorens verheFen zich op kusten en wit vuur (bj afwisseling),- meteen draaioeverg en verpreiden degnachtshun lichtom vuur,- metiikkeringen ten getalevan 1- 5
de schippers te waarschuwen of bekend te in de minuut!- met vonkelingen van meer
maken m et deplaats,waarzjzich bevinden. daù 5 :ikkerlngen in de minuut!- en met
Devoornaamstezjn gebouwd van steen,zoo- tusschenpoozend vuur,wanneerdltlaatste nu

a1g die van Eddystone (25 Ned.elhoog),14 en dan plotseljk verdwjnt.

W aar men wegens den slappen grond beEng.mjlvanPlymouth,en dieopBellRock
(30 Ned.el h00g), eene gevaarljke klip aan zwaarljk vuurtorenskandoenverrjzen,worden mond van de Firth of Forth, of van den vuurschepen geplaatst, die sterk genoeg
jzer, zooals die van betMaylin-Sand en bj zjn om de hevigstestormen te trotséren.Zj
Belfast-Lough. Die op de Blsschopsrots van zjn rood geverwd, van een naqm voorzien
Scilly rust op zeven zuilen, van welke de en voeren eene vlag of een bolin den top
middenste detrapomsluit,terwjldeoverigen van den mast.Daarenboven bevindt zich aan

den ma8teene lantaarn meteenelampen paraeen
regelmatiqen zesboek vormen.
In den beglnne bezigde men t0tverlichting bolische spiegelg. - Reeds door Romerwn

der vuurtorens hout, later steenkolen. ver- w orden vuurtorens vermeld; die, w elke op
volgens vet-en waskaarsen,en thans meestal bevel van Ptolemaeu TAi/c&!
'Al.: op het

plantaardige ofminerale olie,terwjlmen op eiland Pharusbj Alexandriëverrees,behoorde
somm ige Drummondsch kalklicht, op andere t0t de zeven wonderen der wereld.Hj werd
electrisch licbt en magnesium gebruikt. De voltooid in hetJaar Q83 vöör Chr.,bad eene
lampen der vuurtorens zjn voorzien van Ar- hoogte van om streeks 160 N ed.el en bleef
gandsche brander8 m et 1 t0t 6 concentrische bestaan tothetJaar 1317 na Chr.Iets dergepittenr van welke de buitensteeenemiddelljn ljks was de vermaarde Colossnsvan Rhodus,
heeft van 72,Ja zelfs van 112Ned.streep. in 672 vöör Chr. door eens aardbeving verDelampen zjnmoderateurlampen,omdatzon- nield.De vuurtoren van Corduan verrees ten
der aanmerkeljken toevoer van olie bj de tjde van Renri11,- die van Eddystone,in
aanmerkeljke hitte spoedig verkoling z0u 1696 van houtopgetrokken,bezweek in 1703
plaats grjpen. Om hetnaar alle kanten uit- metzjnewachtersin een vreeseljkenorkaanj
stralend lichtteconcentréren bezigtmenspie- en een nieuwe, in 1706- 1709 gebouwd,
gels (katoptrisch ofEngelsch stelsel)oflensen werd in 1755 eene prooi der vlammen. De
(dioptrisch of Fransch stelsel). De spiegels tegenwoordige steenen vuurtoz'en is naar het
zjnparabolisch h0lgeglepen,eninhetbrand- plan van John Smeaton verrezen.00k de vapunt bevindt zich devlam,zoodatde stralen derlandsche kustis van onderscheidene vuur-

evenwjdig aan de as van den spiegelworden torens voorzien,en ter bestrtjding der kosten
teruggekaatst. Men verkrggtalzoo een cylin- voor het verlichten, betonnen en afbakenen

dervormigenstralenbundel,dieintusschenyeen van onze vaarwaters wordt van de schepen

licht verspreidt langs den geheelen horlzon. naar gelang van hunne ruimte een > xr-,tonOm dit te verhelpen, wordt hetstaand vtlur en bakehqeld geheven.
wel eens in een draaivuur veranderd, door
Vuurwapens zjn werktuigen, welke
verschillendespiegels opeenraam teplaatsen, dienen om door de uitzettende kracht van
hetwelk met geljkmatige snelheid omdraait. het buskruid prolectielen naar een bepaald
Voorts heeft men het tusschenpoozend vuur doelm et krachten snelheid voort te stuwenj
van Btevenson, waarbj het licht bj kleine zoodatdaardoor menschen en dieren verminkt
tusschenpoozen m eteen scherm wordtgedekt. oq gedood worden.Menverdeel
tzeingesnhwt

daar)en in draagWrewxrogzel..Deze
In Frankrjk gebruiktmen bj dehavensden (zleal
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laatgten waren aanvankeljk beken; onderde vnld metsassen,die in drjf-,brand-,vlamnamen van handroeren,espingarden en coleu- mende en lichtgevende saaBen onderscheiden
vrjnen (slgngen), algmede pnder die van wprden. De hepfdbestanddeelen daarvanzjn
haakbussen.Zj werden door musketten en salpeter, zwavel en boutskool, en t0t de
vervolgens door snaphanen verdrongen. Bj kleurgevende zelfstandigheden behooren::g1de oude haakbussen werd deladillg aangesto- P0t0rZur0 80da, Salpeterzllur baryt,aalpeteeken dooreen gloejend stuk jzerdraad in het zuur gtrontiaan en eenige knolzure zoutes
zundgat te stooten,- later werd ter zjde alsmede koper-, jzer-en zinkvjlsel,terwjl
eene pan aangebragt m et eenig kruid, dat
men met eene lont in aanraking bragt, en daarop volgden het lontslot en het radslot. In de 17de eeuw kwam hetvuursteen-

t0t versterking der vlam antimonium , pek9
hars en eenige oli<n gebezigd worden. T0t
de voornaamstekunstvuurwerkenrekentmen:

vaste en draajendezonnen9gloria':,waajera,
en balonet-geweer in zwang, en dit werd m ozaïek, cascadesy vuurdraken, vuurregen:,
in de 18de eeuw aanmerkeljk verbeterd.In vastesterren,molens.yuurlansen,zwermpotonze eeuw , na 1840, werd het percussiege- ten, moordslagen, Romeinsche kaarsen, en
weer algem een ingevoerd en werden de vuur- vooral vuurpjlen en Bengaalsch vuur.De
wapens van getrokken loopen vûorzien.Ach- vuurpjlen bestaan uit eene huls,waaruit het
tervolgens odltstonden de kernbuks van Thou- gas na het ontsteken met zo0 groote kracht

pewïzl, het Minil- en het Fp/eldgeweer en wegstroomt, dat zj met snelheid omhoog
'

het geweervan Loeenztalsmede de buksvan schieten, terwt
llaan de huls een stok beveB-

W hitworth. In 1848 werd in Pruissen het tigd is, om aan het vuurwerk eene bepaalde
zundnaaldgeweer ingevoerd, reeds in 1831 rigting te geven. Tot bet vullen der hul:
door den geweerfabrikant Dre-qa van Som- gebruikt men 8 deelen i.ingemaaktbuskruid
merdaontwprpen.Daarbj werdhetslaghoedje en 3 deelen grove houtskool. Het afsteken
van het schoorsteentje naar de patroon ver- daarvan is nietzonder gevaarydaar deterugplaatst en door eene naald ontstoken. Tn keerende stok alligt onder de toeachoqwerB
den Jongsten tjd heeft men algemeen het valten verwonding ofzelfs den dood veroorstelsel van achterlaadgeweren aangenomen. zaakt. Vutlrpjlen of raketten worien 0nk
Van deze beeft men wederom verscbillende dikwjls opqel
aten t0t betgeven van geinen.
soorten,blv.hetzundnaaldgeweervanDoersa Tothd berelden vanBengaalschvuurgebruikt
en von Wcl-,gcgfel, het repititie-geweer van m0n: voor wit vuur Q0 deelen zwavel, 60
M artinl.het zundnaaldgeweer van Chassepot, kaliumnitraat, 5 zwavel-antimonium en 15
hetrepititiègeweervan Henryenvan Winehes- ftjn bngkruid,- voor blaauw vuur541/
:deel
fer,de geweren van Niclöoln,Peabody,Burry, kaliumchloraat, 11,1 houtBkool, en 27,4 koStarr, R emin.qton, Dnider, M ilbanke enz.,en perammoniumsulphaat, - voor rood vuqr
onderdeze hebben die van Remington,M artinL 291/: deel kaliumchloraat, 17,2 zwavel, 1,7
en W inelbester en vooralvan laatstgenoemde houtskool, 45,7 strontinmnitraat en 6,1 zwagrooten bjval gevonden.In dit laatste kan velantimonium , - vonr groen vuur 32,7
men 14 patronen bergen,oln in een beslissend kaliumchloraat,9,8 zwavel,5,2 hoqtskoolen
oogenblik te gebnliken,terwjlmen inmid- 52,3 bariumnitraat, - en voor eeel vuqr
dels het vuren kan voortzetten door patroon 23,
6 deelzwavel,3,
8 hout8kool,9,8 natriumvoor patroon te laden.00k op laatstgenoemde nitraaten 62,8 kaliumnitraat.Voorts geven20
wjze doeteen geoefend schuttermetditge- deelen salpeter! 5 zwavel.4 zwavelcadmium
weer 10 schoten in de minuut,terwtjlhj op en 1 houtskooleene praehtige vlam metwitte

400 schreden afstand vrj zekerweettetreFen. randen.
Ook bj de kavallerie kwamen in de 16de
vuurw ortel zie Pyrethro .

eeuw vuurw apens in gebruik,die,nadatmen
vuylsteke(JuliusPieter),een Vlmqmec:
daarvan gemakghalve den loop verkort hady letterkllndige, geboren te Gent den loden
den naam droegen van pisfolen.Later bezigde Novem ber 1836,studeerdealdaar in deregten
men in plaats van deze ook we1den karabjn en vestigde er zich als advocaat.O0k waB
of het dragondergew eer,doch 0ok dit wordt Va
hjnerzejen
ni
egeg
nes
tc
/d
hrif
lt
ie
dnvan den Kemeenterud.
'aeer en r3eer vervangen doûr den renolver
vermelden wtJ: pT.
,
R

(zie aldaar).

question Qamandeetlelibéralisme (1861)',iefde,een liederkrans(1860)''
,pzwjgende l
danige, die in den oprlog en zoodanige,die pKorte statistieke beschrjving van Belgiö
t0t vermaak gebrnikt worden. Beide zjn (1865- 1868)'', - rEen woord over de Be1ligchamen, gevuld met ontploFende, brand- gische Académie van kunsten, letteren en
V uurwerken onderscheidt men in z00-

bare en lichtgevende mengsels,doch terwjl wetenschappen (1867)'
' - puithetgtydende eerste t0t lading van vuurwapens dienen, tenleven

en andere gedichten (1868)', -

zooals patronen enz-,of om seinen te geven
Verslag over de werkzaamheden van het
of 00k t0t verlichting van een zekerterrein, bestuurvanhetW illemsfond:(18$6-1867)'
',komen de laatste enkeltepas totopluistering en soverzichtderalgemeenekunatgeachiedenis

van feesten en openbare vermakeljkheden. (1875)'', alsmede talrjke bjdragen i:l tj4Over de eerste is geaproken in de artikelen schriften, almanakken enz.
Bw8kruid. Axéfl, Patroon en k
blaghoeql'
en, Vynckt (LucasJoseph van der),eenverzoodatwj onst0tdelaatstekunnen bepalen. diensteljk geschiedkundige,geboren in 1691
Deze bestaan uit vaten ofbordpapieren hul- te Gent uiteen aanzienljk geBlacht,prosaesen van verschillenden vorm en omvang,ge- veerde te Leuven in Gelregten,NverG in 17:9
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lid van den Raa; van W aanderen en over- Blechts zes exemplaren gedrukt.Sehöplin ontving daarvan één ten geschenke, dat later

leed in zjne geboorte8tad den Qgsten Januarj
1779.Hj schreefeen geschiedkundigoverzigt
van het bestuur der Landvoogden en Landvoogdessen in de Zuideljke Nederlanden van
1470 tot 1765,en ditgaf aanleiding,dat de
OostenrjkscheStaatsministerron ooà-zlh:m

in de stedeljkeboekerj te Straatsburg werd

geplaatst. Daarvan is in 1793 te Ziirich eene

Hoogduitsche vertalinr verschenen in 3dee1en, waarnaeindeljk ln 1822- 1824 hetoorspronkeljke werk wederom werd ter perse

belastte met het zamenstellen eener geschie- gelegd in 4 deelen onder den titel:rllistoire
denis der staatsgebeurtenissen in België, des troubles des Pays-bas sous Philippa II.
vooral gedurende den Spaanschen tjd. Dit Ouvrage corrigé et augmenté d'un discours
we
rk, in R.Katholieken qeeyt, maar met préliminaire et de notes,par J.Tarte''.Men
gematigdheid en groote kennls van zaken ge- meent, dat de pnotes'' afkomstig zjn van
schreven, werd onder den titel van pTrou- den baron de& !
'
F:Be#.
ble: des Pays-bas'' in 1765 ten getale van

544 de twee-en-twintigste letter van 0ns wederom drie exclaven van Freiburg en een
van Genève,nameljk Céligny.omvat.In het

alphalet,ontstaat,wanneermen denstemklank

door eene zoodanig gevorm de m ond-opening algemeen vormt bet land een dal, waarnaast

drjft,datdebovenstesnjtanden de onderlip aan de westzjde het Juragebergte en aan de
slechts even aanraken.Bj eene n0g zachtere oostzjde de Alpen zich verheFen.Dwarsdoor
uitspraak der w komen alleen de totelkander
genaderde lippen tepas,terwjlde medewerz
king der tanden wegvalt.Zelfs de stemklank
kan grootendeels gemistworden,wanneermen
deze gebruikt voor den op eene o volgenden
klinker, -- en deze laatste uitspraak der o
bezigt men vooral in het midden en zuiden

het da1 loopt de scheiding van hetstroomge-

bied van de Rhôneen van datvan deRjn,
zoodathetmeertje Moulin Bornu naar beide
zjne wateren afvoert.DeAlpenstreek bestaat
uit het halve dal van de Rhône met kleine

zjdalen, het Pays d'en Haut (tusschen de
dalen van Bern en Freiburg) en het land van

van Duitschland.In hetLatjn en in hetal- Châteaa d'Oex. T0t hetJuragebied behooren
gemeen in de talen,die van hetLatjnaf- het Val de Joux en Valorbe, alsmede de
komstig zgn, ontbreekt de w en wordtdoor bergen op de grenzen van Neucbâtel. De

de r vervangen.De Engelsche w is een half- Hoogvlakte tusschen die neide bergstrekenj
klinker, w ordt als een klanklooze l uitge- een gedeelte van de Zw itsersche Hoogvlakte,
sproken en draagt den naam van donble1.In wordt lager naar het noorden,naar de zjde

het algemeen zjn 1:t)en '
lp overeenkomstige van hetmeervan Neuchâtel,terwjlzj steiler
klankteekens, en u1t de gedaante derw kan
m en reeds opm aken, dat men haar als eene
dubbele % of1)m ag beschouwen.In hetDeenscbe alphabet ontbreekt de wten de Zweden
gebruiken dit letterteeken in plaats van dat

afdaalt naar den kant van het m eer van
Genève. Alleen in Gros de Vaud ontwaart
men eenebepaaldedalvorming,diederVenoge,
die tusschen Lausanne en Morges eene breede
alluviaalvlakte in het m eer heeft doen ont-

der r, wanneer zj zich van Duitsche letters staan, welke de met wjngaarden bedekte
bedienen,terwjl zj omgekeerd bj hetaan- oeverlanden van La Vaux afscheidt van La
wenden van Latjnsche letterteekens de w Côte. Boven La Vaux verheft zich de Jorat
doorde 11vervangen.De Germaansche'
u)werd (928 Ned. el hoog) en grenst aan de Alpenbj de Romeinen aangeduid door#v;zj ver- streek,waar de volgende toppen verrjzen:
anderden bjv. W althr in Gualteru .In de de Oldenhorn (3134 Ned. e1), de Diablerets
heraldiek beteekentw de witte kleur (zilver), (3251 Ned.el),deGrandMoveran(3061Ned.
OP Franscbe munten,datdeze t
e R4ssel
geslagen zjn,- op koersljsten wissel,- en
op scheikundig gebied hetelementwolframium.
W aadt (W aadtlandjPays de Vaud),een

el) en de Dent de Morcles (2938 Ned.e1),
terwjl andere t0t de Vsör-Alpen gerekend
worden,zooalsdeTourd'Aï(2382 Ned.el),
de Tour de Mayen (:323 Ned.el),de Tour

der grootste cantonsvan Zwitserland,grenst de Famelon (2158 Ned.e1),de Chamossaire
in het oosten aan Freiburg,Bern en M'allis, (2113 Ned.e1
),de Tornette(2543 Ned.e1),
in hetzuiden aan W allis,Savoye en Genève, de Tête de Moine (2351 Ned.el),de Rochers

in het westen aan Frankrjk en in hetnoor- de Naye (3044 Ned. el), en de Dent de
4en aan Neuchâtel,en teltop 58,:3 D geogr. Jaman (1879 Ned.el).Een rjweg,in 1876
mgl:42439 inwoners(1876).Hetgrondgebied voltooid,looptuithetOrm ondgdalnaarGsteig
besfaatuit het eigenljke W aadt en eene door over den Col de Pillon (1552 Ned.e1).Ouder

Freiburgomsloteneexclave,Avenches-cadresin da: deze is de bergpasweg v!n Sepey naar
genaamd, terwjl het eigenljke Waadtland Chateau d'Oex in het Pays d'en Haut. De
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weg over den C01de Jaman (1485 Ned.el getale van één op duizend inwoners,v00r
h00g) naar Freiburg,is slechtseen bergpad. den tjd van vier Jaren Fekozen worden,--

In het Juragewest draagtde binnenste berg- en de uitvoerende magtln die van den Conketen van het Val de Joux den Dhle(1678 seil d'état(Sfnntsraad),door den Grand Con-

Ned.e1),den Noixmqnt (1560 Ned.el),den
MontTendre (1680 Ned.e1)enden Dentde
Vaulion (1486 Ned.e1),- en de buitenste
den Risoux (1384 Ned.el),den Suchet(1596

seildesgelilksvooreenvierlarig tjdqerk aangewezen.Met de hoogste regtsmagt1s er het
tribunal cantonal bekleed, uit 9 leden be-

gtaande.Ook heeftmen erdeJury.Hetcan-

Ned.el), den Chasseron (1611 Ned.e1) en ton is verdeeld in 19 districten,welke door
den Creux du Vent (1465 Ned.e1).Eerstge- evenzoovele ?réfecten worden bestuurd.Ook
noemde bergketen heeft drie bergpassen,en heeft ieder dlstrict eene regtbank.
overlaatstgem eldeloopteenspoorweg.W egens
In dedagen van Caenar behoordeditlan;

de grooteverscheidenheid van denbodem heeft tot Helvetie,en het werd vervolgensbj de
men er zoowelde veeweiderj derAlpen a1s Romeinsche Provincia maxima Sequanorum
den wjnbouw , zoowel fabrieknjverheid als gevoegd. De Bourgondiërs antrukten hetM n
landbouw.Intusachen isde graanoogsterniet de Romeinen, en na de verdeeling van het
voldoende voor de behoeften der ingezetenen. Bourgondische rjk behoorde hettotTraneluOp sommiee plaatsen wordt er o0k tabak ge- raansch en vervolgens t0t Hong-Bourgondië.
teeld. W aadtland levert grootendeels witte Na den va1van ditxjkkwam hetland onder
wjnen, en van dezewordteeneaanzienljke het gezag van den Duitschen Keizer,die er
hoeveelheid uitgevoerd;de Yvorne,op Rjn- het Huis ZökrLhqen mede beleende,maarna
wjn geljkand,wordt a1s debeste soortbe- hetuitsterven van ditlM tetavervielhetweder
schouwd.In de vruchtbare oorden van M0n- aan de Duifsche Keizerskroon. Gruf P6t@
treux t0t Bern vindt men vele ooftgaarden, van t
glrop onderwierp hetom8treekshetJaar

alsmede amandel-en kastanjeboomen.Voorts 1370 nagenoeg geheelaan zjneheerschappj,
heeft men er in de Alpenweiden veel rund- zpodat alleen de bisschop van Lausanne de
vee,alsook schapen en zwjnen,en hetpaar- districten rondom deze stad,- voorts Bern

denras is er aanmerkeljk verbeterd.W jders en Freiburg enkelhetnoordeljk gedeelte des
levert de bodem er zout, pekkolen, turf,
molensteenen en marmer.In hetVa1de Joux
worden vele uurwerken vervaardigd, te Ste
Croix muziekdoozen, en men heeft sigaren-

landsbezaten.Devereeniging van W aadtmet
Zwitserland werd voorbereid doordezegepraal

der Zwitsers over Earel de S/olf: (1476)en
door de overwinning der inwonersvan Bern

fabrieken te Granson en Vevey en tjzerfa- op die van Savoye (1536),waardoor hetlan;
brieken te Valorbe. Drie spoorwegen loopen
er door de dalen en tw ee overde bergketens,
en tot de koopsteden behopren er Morges,
Vevey en Yverdon.In hetalgemeen scheppen

van Murten tot Genève aan het gezag van
Bern onderworpen werd.DoorhertogEmanWl
zîlilerf van Savoye werd in het verdrag
.r/

heid, maar laten deze liefst in handen van

den daarop W aadtland als veroverd land en

van Lausatlne (1570) het land aan hetEeddeW aadtlandersweinigbehagenindenjver- genootschap afgestaan. De Bernerg behandel-

Duitschers, Franschen en Savoyaarden.Zj plaatsten erlandvoogden,zoodatslechtsweinig
zjn van Franschen oorsprong en meerendeels overbleefvan devoormalige vrjheden enregProtestanten;zj onderBcheiden zich dooreen ten. De Fransche Omwenteling werd er dan
finken ligchaamsbouw en doorvoortreFelijke ook metgeestdriftbegroet.Degestrengemaat-

geestvermogens, terwjl ztj de zachtmoeèig- regelen van Bern deden er voorts de onte-

heid en volharding der D uitschers m et de vredenheid toenemen, en op verzoek der
ongedwongenheid en opgernim dheid der Fran- W aadtlandersverscheen ereen Fransch leger,

schen verbinden.Talrijk zjn erdeopvoedings- onder welks bescherming ztJ zich onafhankeestichten en badplaaisen.TeLausanneheeft ljk verklaarden van Bern.Hetvormde sedert

men eene académ ie,eene cantonnale school, 1798 een zelfstandigen Staat onder den naam
eene kweeksehool voor onderwi
jzers en eene van Leman,die echter later tegen dien van
voor onderwjzeressen.De middelbare scholen Vaud gewisseld werd, en zag zich in 1815
in dit canton tellen 130 leeraren en 1300 erkend als canton. Na talrjke klagten over
leerlingen, de lagere ongeveer 750 onder- de beyerki
ng der kiesbevoegdheid,verscbeen
wjzersen 33000leerlingen.DeR.Katholieken in M e11830 eene nieuw e kieawet,m aarreeds
(ten getale van omstreeks 18000)behooren er den 18den Decemberdaaraanvplgendeontston;
t0t het biqdom Lausanne.Genève,met uitzon- er eene volksbeweging, die den 25sten Mei
dering van Aigle, hetwelk t0t bet bisdom 1831 aan hetcanton eenenieuwe,meervrj-

Sion behoort.De openbare boekerjen tellen zinnigegrondwetbezorgde.Na dientjdwer-

er 285000 deelen.Er is een uitstekend inge- den er o0k groote hervormingen gebragt in
rigt blinden-instituut met een hospitaalvoor het bestuur. De staatkundige en kerkeljke
oogljders, eene werkplaats en eene reliôf- reactie in Ziirich en Luzern deed 00k ill
drukkerj,- voorts heeftmen er twee insti- W aadt haren invloed gevoelen,en toen men
tuten voor doofstom men, eene reddingmaat- te Luzern handelde over het inhalen der Jeschappjenz.Degrondwet,den15denDecember zuïeten, eischte het volk luide en nagenoeg
1861 door het volk aangenomen,isin 1872 eenstemmig,dat de Groote Rqad aan den afin democratischen geest herzien. De wetge- gevaardigde van Vvaadt naar den Landdag
vende magt is er in handen van den Grand den last zou geven,om vöôr de verbanning
Conseil.(Grooten Raad), wiens leden,ten der Jezuïeten te stemmen. De Gronte 'RAU
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echter weigerde, hieraan te voldoen,en gaf 00k ill het Engel
Bch vertaaldl'',- s,KunBtdaardoor het sein t0tde revolutie van 14 en werke und Kiinstler in Deutachland (1843-

15 Februarj 1845.Daar de Staatgrmqd geen
Bteun vond bj de opgeroepen batalons,trad
hj afenbezorgdealzooaanderevolutieeene
gemakkeljkezeyepraal.DegrondwetvanMei
1831 werd herzlen en in verbeterden toestand
den 19den Julj 1845 door den Grooten Raad

1815 2 dlnl'' - oRubens und Rafael'' -

Schinkel!- pllandbuch der deutschen un4

niederlëndlqchen Malerschulen(186Q)'',- pDie
Gemëldesamnllung der kaiserlichen Eremitage

zu St.Petersburg (1864)''
,- pDie vornehmgten Kunstdenkmâler in W ien (1866- 1867,

en den loden Augustus doorhet volk aange- 2dlnl'' - en rKleineSchriften (1875)''.Hj
nomen. In den Sonderbunds-oorlog alàhaarde deed onderscheidene reizen naar Engeland,

zich W aadtaan dezjdederliberalecantons, Frankrjk en Rusland,en overleedteKopenen in 1848 'qerd de grondw etnogmaalg ver- hagen den 15denJulj 1868.
beterd waarna deradicalepartj ermeeren
W aaisat, een eiland in de Noordeljke
Ilszee,llvttusschen Nova Zembla en dekust
W aag is de naam van een gebouw ,veelal van Rllsland en wordtdoordeKarischeStraat

zaeer de overhand verkreeg.

op marktplaatsen aanwezig, waar sommige

van het eerste en doorde W aaigatstraat van

waren van wegehetstedelilk bestuur worden de laatste gescheiden. De naam is eene hergewogen.Te Amsterdam bestond in de voorgaande eeqW eene Waag op den Dam ,later
eene op de Botermarkt,- 0ok had men er
op de Nieuwmarkt en op de W e8termarkt.
W aag (De),doorde Ouden Aneha en door
de Hongaren F## geheeten, i: eene linker

innering aan de zeetogten der Nederlanders
in het laatstder 16deeeuw teropsporing van

den noordoostelijken doortogt,welke in 1879

door de pvega'' gevonden werd. D nsehoten
zeilde in 1594 met pDe Zwaan''en de rMercurius''doorde W aaigatstraat,en in het vol-

zjrivier van de Donau.Zj ontspringtboven gendeJaar deed hj een dergeljken togtmet

Hradek door de vereeniging van de W itte Barenh z en Heemskerk.
W aag, uit het Groene Afeer aan den voet
W aaken (Johanne:van der),een Nedervan den Kriwan komend,en van de Zwarte landsch godgeleerde, geboren te Am sterdam
W a3g, w elKe bj den Kralowa-llola haren den 12denJulti1639#studeerdeindetheologie
oorsprorg neemt.Zj atroomtaanvankeltik in te Utrecht en te Leiden en vervolgens aan
eenewesteljkeennoordwestelijkerigtinglang: onderscheidenebuitenlandschehoogescholenen
Trentechin en Neustadt,bereikthierdevlakte werd achtervolgens predikant te Spaarndam 9

en stortbj Gutazich uitin denPreszburger Leeuwarden en Middelburg.Nadat hj doo'
Donau-arm , die zich vervolgen: onder den den invloed eener kerkeljke partj uitZeenaam van W aapDonau bt1Komorn metden Iand gebannen was,aanvaardde hj den 6den
hoofd-arm vereenigt. De W aag ontvangt op
den regter Qever de Bela en de Arva,op den

December 1671 qen professoraat in de Hebreetlwsche taal en in de godgeleerdheid te
Franeker en in 1679 de betrekking van aca-

linker oever de Turocz,en zj heeft eene
lengte van 297 Ned.mjl.Bj hoogen water- démieprediker.terwjlhem eershalvehetdocstand is zj voor vrijgroote sehepen totFar- toraat in de theologie werd gesehonken.In
gasd en Sellye bevaarbaar.HetdalderW aag 1680 liet htJ het onderwjsin de Hebreeuwis gedeelteltik naauw en door rotsen ingeslo- sche taalvartl
n en wjdde zich uitsluitend aan
Jin datJaar
ten,gedeelteljk ruim en bevallig.BjPb'stény de godgeleerdheid.0ok werd ht

ontspringen uit hare bedding warme bronnen, raadsbeer van den Frie8chen stadhouder en
YQaarvan de behoeftigen een druk gebruik twee Jaaz'daarna geschiedschrt
jver van Friesm aken.
land, en overleed den 4den November 1701.

W aagen (Gugtav Friedrich),een verdiensteljk kunstkenner.gebpren teHamburgden
llden Februaril 1794, sleet de dagen zjner
JeugdteDresdenenteW aldenburg,studeerde
te Breslau, trad in 1813 als vrpwilliger in

Hj gchreefo.a.: rllet lijden van Christu:in
Getsemané (1674 en laterl''
,- pDe briefaan
de Galaten korteljk ontleed en verklaard
(1682)'', - psumma theolo/iae Christianae

(1689)'',- pvariaSacra(1693)''
!- enp'
rheo-

Pruigsi8che dienst, en wjdde zich na den logiae Christianae chiridion (1701)''. Zjn
vsldtogtte Breslau, Dresden. Heidelberg en zoon Johannes, geborcn te Middelburg den
Miincben aan de beoefening der wjsbegeerte zosten October 1676,werd reeds op elflarigen
en geschiedenig, volbragt eene reis naar de leeftjd als student ingeschreven, waB eerst
Nederlanden en maakte zich bekend op let- predikant te Midlum en zag zich in 1701
terkundig gebied door zlln geschrift:pueber t0t buitengewoon en in 1104 t0tgewoonhoogHubel'
tund Johann van Eyck (1820)''.In 1823 leeraar te Franeker benoemd,waar hj den

werd hi
9 naar Berljn geroepen,om erdeel 8sten December 1719 overleed, - en zjn
te nemen aan het in orde brengen van het broeder Jccoll.
: werd na ztlne promotie in de
muséum.In 1824 reisde hj metSeMnkelin regten burgemeester van Franeker en secreItalië en bezochtNapels,en in 1838 vervaar- taris van de Admiraliteit te Harlingen. In

digdehj alsopvolgervan Eirteencatâlogus
van het muséum van rchilderi
len te Berljn,
waarvanhj in 1830directeurwerd.Van zjne
geschriften vermelden wj: pHofrath Hirtals
Forscheriiberdie Geschichte der neuern Malerei (1832)9', - rKunstwerk und Kiinstler
in Englandun4 Paris(1837-1839,3dln,-

1688aanvaarddehj debetrekking van grietman van HemelumerOldepbaert,was 1id van
aanzienlt
jke staatscommisyiën, verbouwde de
door hem bewoonde stinsGrovestins te K0u-

dum, bedjkte een polder onder Njega,en
overleed den lodenJannarj 1143.
W aal (De),eene Nederlan/cherivier,i:
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een zuideljketak van deRLin(ziealdaar)en deland 56 W aalsche Kerken.Eenige kleine

looptvan Pannerden langsXjmegen,Tielen gemeenten werden eehter opgeheven, dock
Bommelnaar Loevestein,waarzj zich met owstreeks eene eeuw geleden bestonden yr
de Maag vereenigten metdeze den naam van
Merwedeaanneemt.Bj Bommelbespeurtmen
den invloed van eb en vloed.Bj gewonen
waterstand heet
'
t de W aalbj Pannerden eene
breedte van 405 en bj Loevestein deszomers

n0g 49 met75 predikanten.Bjdeorganisatle

der Hervorm de Kerk in 1816 werd aan 21
gemeenten met 28 predikanten een duurzM m
bestaan toegekend, doch thans i:h% r getal

geslonken tot17met25predikanten.ZjetM n

van 400 en desw intersvan 500 Ned.el.Haar onder een afzonderljk bestuur, hetwelk den
verval van water van Pannerden t0t Har- naam draagt van W aalsche Commissie, zadinxveld bedraagt om streeks 10 Ned.el.
mengesteld uitzevenleden,nameljkvjtpreW aal.Onder dezen naam vermelden wj: dikanten en twee ouderlingen,gekozen door
Cornelks de 1F'
Jcl, een Nederlandsch ge- de réunie der W aalsche Kerken, werwaarts
leerde,geboren te Amsterdam in 1771.Hj elke gemeente een predikantmet een ouderBtudeerde aldaar, te Leiden en te Utrecht, ling of diaken kan afvaardigen. Men heeft
Nerkreeg den titel van doctor in de regten, voordeW aalscheKerkeneeneverzamelingvan

wjdde zich voortsaan degodgeleerdheid en reglementaire bepalingen, getitgld: sRéglewerd predikant te LopikerKapél.Later be- ments généraux et particuliers a l'usage deB
paalde hj zich teAmsterdam bj denhandel, églises W allonne: du royaume des PaysBaB
doch zettetevens zjn.
estudiën voort,zoodat (1847)''. Men bedient zich voortg in onze
hj in 1805 benoemd werd t0thoogleeraarin W aalsche Kerken van de dot)r M artin herde wjsbegeerte te Groningen,waarhj den ziene bijbelvertaling van Olivianu ,laterdoor

lsten December 1849 overleed.
Geneefsc.he godgeleerden verbeterd, van de
Envqelbert'
asde rccl,een verdiensteljk Ne- Psalmberjming van Valentin Conrad en van
derlandsch staatsam btenaar,geboren te'sGra- een in 1854 uitgegeven vervolgbundelop het
venhage den zTstenNovember1821.Hj Fa8 gezangboek van 1801.
van 1837- 1858 ambtenaar in Nederlandych
W aanzin ,zie Erankginnkgkdd.
Indië, vertoefde vervolgens in Nederland,
W aarborg (Een) is de zekerheid,welke
aanvaardde in 1868 de portefeuille van K010- men bj eeneovereenkomstverkrjgtdoordien

niën,welkehjinNovember1870nederlegde, een derdezjnebezittingenaansprakeljkgtelt
en keerde vervolgensterug t0t hetambteloos voor de nadeelen, die uit de nietnakoming
l:ven.Van zjnegeschritennoemenwj:ph'e. der geslotene overeenkomst voor den belangderlandsch lndië en de Btaten-Generaalsedert hebbellde zouden kunnen voortvloejen.

de Grondwet van 1814.Een bjdraget0tde

geschiedenis der koloniale politiek in Neder1and (1860--1861,2. d1l1)'')- rDe koloniale
politiek der Grondwet en hare toepaBsing t0t
1 Februarj 1862. Een historisch handboek
met eenige opmerkingep (1863)'', - 1Een

Ivaard (Een) is een stukaangeglibd grasland, aan den oever Van eene rivier ofaan
de zeekust gelegen. Men heeft ingedjkte

waarden (eigenljk polders)j die doordjken
tegen overstroomlng beveiligd zjn,en uiterwaarden (aan zee kwelders),diebj hoogen

rAant6ekeningen overkoioniale onderwerpen,

waterstand overstroomd w orden.
W aarde. Zaken! welke dienen 0m onze

I-XII(1864- 1868)'',- en ponze Indische
fnantiën (1875)''. Voorts redlgeerde hj in
Indië van 1842 tot 1846 de tjdsehritten:pDe
kopiïst''en pllet Indisch Magazjn/'.

Sommige van deze zgn zonder moeite te bekomen, zooals de dampkringslueht, welke

ordezaak (deBanka-rjstleverantie)(1862),,-

behoelten te bevredlqen,hebben nnttigbeid.

wj voor onze ademhaling noodig hebben.
W aalsche K erken.Bj de invoeringder Andere echter zjn niette verkrjgen zonder
arbeid, en als wj deze aangewend of den
prjs voor haarbetaald hebben,dan bezitten

H ervorming ill de Nederlanden werd in vele
gem eenten nietalleen gepredikt in de Nederlandsche, m aar o0k in de Fransche taal,in
die dagen de W aalsche genoemd.D e Nederlandsche en Mraalsche leden hadden aanvan-

keljk slechts één kerkeraad. Later oordeelde
men eene scheiding noodig. Op de 8ynoden

teEmden (1571)enteAntwerpen(1572)vond
dat denkbeeld ingang, en de scheiding werd

dan o0k op de eynode te Dordrecht(1578)
t0t stand gebragt en doordie te M iddelburg
(1581) en te'sGravenbage(1586)bekrachtigd.
VandientjdafhadxnenatkonderljkeW aalBche

zulke zaken niet alleen nuttigheid,maaro0k
waarde. Dezelfde zaak kan onder sommige
omstandigheden enkelnuttigheid,onderandere
o0k waarde hebben. Drinkwater heeft voor
hem ,die in eene rivier zwem t,enkelnuttigheid, doch voor hem , die zich op zee bevindt, o0k waarde. De waarde eener zaak
wordt gemeten door de m eerdere ofmindere
hoeveelheid eener andere zaak, welke m en
daarvoor in ruiling kan bekomen.Hetalgem eene ruilmiddelis hetgeld,zoodatditlaatste

gem eentenen eenezeltbtandigeW aalsche Syno- gewoonljka1swaardemeterwordtbeechouwd.

de,welketjdensdeDordtscheSynodevan1618 Zaken,die waarde hebben,vormen de rjken 1619 een 15-talgemeenten bestuurde.Na dom men.
de herroeping van hetEdictvan Nantes(1685) W aardgelders,datisvnozgeldgehuurde
stroomden duizende vlugtelingen uit Frank- lieden om waarde of fzlccAf te houden,wer-

rjk herwaarts,zoodatnietalleenhetledental den in 1617 in onderscheidene steden van
van vele W aalsche gemeenten aanmerkeljk Holland en in Utrecht ten getale van 2400

toenam, maar hier en daar o0k nieuwe ge- op de been gebragt,om de rust in die woemœnten verrezen. In 1688 had men in Ne- lige dagen te handhaven,dnch ia 1618 Goor
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prins Ma%rits te Utrecht willekeurig afgedankt,waarna deafdanking eldersplaatshad
op last derStaten-Generaalj- eenmaatregel,
welke gevolgd werd doorde gevangenneming
van Oldenbarneveldt.
W aardigheidsbekleeders of dignitarlzel noemt men personen, die de hoogste
ambten bekleeden in den Staatofaan vorste-

dige kan alleen waarnemen m= r zich niet

ljke Hovey.

tiarllm ''en DDe interpretationenaturae''voor-

op proefondervindeljke wjze vergewissen,
daar hj in de hemelligchamen geene kunstmatige verandering kan brengen. De schei-

kundigedaarentegen,diedestofinzjnemagt

heeft maakt een ruim gebruik van proeven.
Over de kunst van waarneming heet'
t reeds

Baco in zjne werken:pDeaugmentisscien-

W aardkn isdenaam van eenambtenaar, treFeljke w enken gegeven,terwjl men er
belastmetbetonderzoek vanertsen,- voorts 0ok aantreft in het werk van Slnlbier:psur
van den zoodanige,die aan de m unt het 0p- l'
art d'observer et de faire des expériences
zigt heeftover het gehalte der geldstukken. (2de druk, 1502)''
. Over 8terrekundige waarW aarheid. Van oudsluidtden0g altjd nemingen schreefHersehellveelmerkwaardigs
onbeantwoorde vraag: wat is waarheid? Ge- in zjn ppreliminary discourse on the study

woonljk noemtmen haardeovereenstemming Ofnaturalphilosophy''.Bjsterrekundigewaarvan onze voorstellingen, denkbeelden en be- nemingen is het van het hoogste belang de
grin
ppen
met
we
rpen
ke
nis de
r wade
arhvoor
eid i
se
chterbui
alttjen
d 0n8.De grenzen te kennen dermogeljkefouten,alssubjectief m ede den graad van naauw keurigheid,welke
of van onze persoonljkheid afhankeljk.Im- m en ondergegevene omstandigbeden aan eene
mers om te bepalen,ofdieovereensiemming uitonderscheidene waarnemingen opgemaakte
volkomenjuistis,zouden wj devoorwerpen gemiddelde w aarde mag toekennen.Men bebuiten 0ns volkomen m oeten kennen, doch dientzich daartoegewoonljkvan demethode

wj weten niet,in h0everonze kennisjuist
is, daar wj 0nsmetde door0nszelven gevormde voorstellingen van die voorwerpen
moetenbehelpen.Eene objectieve,voorallen
geldende en alzoo onbetwjfelbare kennisder
waarheid is alzoo voor den mensch eene 0nmogeljkheid.Men noemt voorts verschillende
Boorten van waarheden,bjv.wlskundigew aarheid, welke a1s axioma (grondstelling) volkomen duideljk is ot'op een axioma berust,

der kleinstequadryten.

W aarschknlkkheid (probabilitas) be-

staat, waar de gronden, die voor de aanne-

ming eener8telllng pleiten,onvoldoendezjn
om hare Juistheid boven allen twtjfelteverheFen! maar toch veelvuldiger en krachtiger
dan dle, welke men voor het tegendeel kan

aanvoeren.Dewiskunstigewaarschjnljkheid

eenergebeurteniswordtvoorgesteld dooreene
bretlk, waarvan de teller het aantalgevallen
bevat, welke voor die gebeurtenis glmstig

logische waarheid,gegrond op debesluiten
der rede,- empirischeofervaringswaarheid, zjn,en de noemer hetaantalvan alle mogewelke men verdeelt in physischejafgeleid uit ljke gevallen,in de onderstelling,datal die

-

de waarneming van verschjnselen,en histo- gevallen even mogeljk zjn.Men vraagtbjv.
rische, welke door getuigenissen uit het ver- naar de waarscbtjnlljkheid om met2 dobbelledene w ordt gewaarborgd, - en ideale steenen 9 oogen te werpen5hetM ntalgunstige
waarheid, nameljk datgene, wat men voor gevallen is vier (6#3,bj-4,4f5,3j-6),
waarheid houdt op het gebied van dicht-en en,hetaantalmogeljke werpen 6 y 6 = 36,
schilderkunstenz.Doorde redebegrippen van zoodatde gezochte waarschjnljkheid geljk
het goede, Gare en schoone, komt men t0t i
s aan u4 of! Hier moet men alzoo de
voorstellingen,w elke metden naam vanzede-

:.

ljke waarheden worden bestempeld,terwjl uitkomst zoeken door m iddelder combinatiebepaalde voorstellingen omtrent hetH oogste rekening.Inanderegevallen,'inzonderheidbj
W ezen en omtrent's menschen betrekking tot verzekering op het leven, w orden de w aardie onzigtbare magt als godsdienstige waar- schjnljkheidscjfersopgemaaktuitdesterfteheden worden beschouwd.

statistiek.Volgens de tabellen van Brune be-

W aarnem ing ishetopzetteljk en inge- reiken btjv.van 9260eenentwinti:arigeman-

spannen vestlgen Van onze aandacht 0p een

nen 8717 den ouderdom van dertig en8036

bepaaldvoorwerpofverschjnsel,om heteigen- dien van 39jaren.Dewaarschjnljkheid,dat
aardige daarvan te leeren kennen. Van de hj nog 9 Jaren leven zal,is dusvoorden
8u
76
1;
7= 0,941 en voorden
gewone waarneming uit het dageljksch leven éénentwintiglarige j
onderscheidtzichdeweten8ckappelnke,doordien
8036
deze volbragt wordt volgens beginselen en dertiglarige y
yyr= 0,922. De wiskunstige
regels, die door de weten8chap w orden Ver-

kondigd envoorgeschreven,terwjlmendaarbj waargchjnljkheidindergeljkegevallen,waar
teven: een bepaald doel V00r oogen heeft.
Alle ervaringswetenschappen rupten op den
grondslag der waarnem ing.Deverschjnselen
Aiorden echter niet enkel ixl hunnen natuurljken toestand, Kiaar veelal o0k door
middel van proeven aan de waarneming on-

slechtssprake isvan eene enkele gebeurtenis,

noemtmeneeneeenvoudigewaarschjnljkheid,
maarbj den zamenloop vanverschillendegebeurtenissen heeft m en eene zamengestelde
waarschjnljkheid. De hiertoe beboorende
vraagstukken w orden opgelostdoor de waar-

derworpen.Hierdoor nameljk dwingtmen op schjnljkheidsrekening(probabiliteitsrekening),
kungtmatige wjze een voorwerp, zich van het eerst behandeld in eene briefwisseling
eene bepaalde zjde ofonder vastgestelde 0m- tusschen Fermat en Pascal en later ontwiksàndigheden te doen kennen. De sterrekun- keld door H%ygl
tens, ferppxlli,Laplce enz.
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Eenbelangrjk gedeeltedaarvanisdemethode bj Plato en Geero,degavederprofetiea1s

der kleinste quadraten,welke uitwMrnemin- eene soort van heilige waanzinnigheid voor-

gen,die steeds eenigermate foutief zjn,de gesteld.Bj deRomeinen waren de waarzegwaarschjnljke waarde van bepaalde onbe- gers onderde namenvanauguresenharuspices
kenden doet kennen.ls eene grootheid regt- geruimen tjdstaatsambtenaren,enhunnevoorstreeks gemeten, dan isharewaarschjnljke Bpellingen uitdevlugten heteten dervogels,
waarde geljk aan het rekenkunstig gemid- uit de ingewanden der oFerdieren en uit 0ndelde van al de doorwaarneming verkregen derscheideneverschjnselen dernatuurbehoorwaarden.Iszjechternietregtstreek:gemeten, den t0tdeopenbareeeredienst.O0k in lateren
dan is die waarde de waarschjnljkste,bj tjd,toen het gezag dier waarzeggers aanwelke de s0m van de quadraten der waarne- merkeljk wasg6daald,bleven zjwerktuigen
mingsfouten hetkleinste bedrag oplevert.Dit der overweldigers, om invloed te oefenen
beginsel is het eerst door Gaus (1795)ge- op het volk, en keizer Cla%diu wist een
vonden,doch vöôrhem door Legendre(1805) Senaatsbesluit uit te lokken ter herstelling
openbaar gemaakt.
van dien tak van eeredienst. In n0g latere

jden was de kunst der waarzeggerj erin
W aarzegger: noemt men in het alge- t
handen van Israëlieten en Cbaldaeërs. Door

meen de voorspelling van toekomstigegebeurtenissen. op godsdienstig gebied bezigt men
dan 0ok het woord voorspelling en beschouwt
men deze ais de vrucht van eene hoogere

de Germaansche en Celtische stammen werd
de gave der voorspelling vooral toegekend
aan de vrouw en, waarvan m en slechtBenkele

mededeeling, van eene bovennatuurljke in- voorbeelden aantret
'
t bj de Grieken en Rogeving,terwjlmen het aanwenden van ge- meinen, zooals Cassandra en de Sibyllen.
heime kunsten, om t0t de kennis van ver- In Skandinavië waren de priesteressen tevens
borgenheden ofvantoekomstigegebeurtenissen waarzegsters. De kunst der voorspelling was

te geraken,met den naam vanwaarzeggerj eerstbj deW anen,maar kwam doorFrqa
bestempelt.De zucht,om zich aangaandetoe- in het bezitderAsen.Daar de voorzeggingen
komstige gebeurtenissen te vergewissen,isvan goed en kwaad konden wezen, hadden zj
ouds bg alle volken degrondslag geweestvan een verschillenden oorsprong;deeerste yvaren
het geloof aan voorspelling en waarzeggerj, afkomstig van de goden, de tweede van de
en bj de overtuiging, dat men zelt'nietbj reuzen.Bj deze laatsten droegen de waarmagte was, in de duisternis der toekomst zegsters den naam van Völu's,bj degoden
door te dringen, schreef men dat vermogen dien van Nornen en W alkyriën. De Skandit0e aan m enschen, die a1s uitverkorenen der naviërs waagden zich aan geene belangrjke
Godheid werden beschouwd. Dat de mensch onderneming zonder hunne toevlugttenemen
zoodanig verm ogen bezitten kon, werd te tot de waarzeggerj,en deze gewoontebleef
minder betwtifeld, naarmate de kennis der nog bestaan na de invoering van het Chrisnatuur geringer en de trap van verlichting tendom.Ook de Germanen hechtten veelgeen beschaving lager was. Hoewel de wu r- wigt aan voorzeggingen;bj hen vinden wj
zeggerj onder de Israëlieten verboden was, Velleda, de Alrunen en andere waarzegsters
raadpleegde Danl de waarzegster (tooveres) vermeld. Ilun geloofaan hoogere beschikkinvan Endor. Voorts bragten de Israëlieten uit gen bljktwjdersuithunvertrouwenopvoor-

de Babylonisch: ballingschap Chaldeeuwsche teekens,op het10t,opgodsgeri
jtenen tweedenkbeelden mede omtrent het verband tus- gevechten. V00rt8 ontleenden zg voorspellinschen den loop en den stand der sterren en

gen aan den loop, het briesehen enz. van

de lotgevallen dermenschen.O0k uit het naburige Perzi; verschenen w aarzeggersendroomenverklaarders.M en raadpleegde doodenbezweerders en sterrewigchelaars en ontleende

hunne heilige paarden, aan het geschreeuw

en de vlugt van vogels,vooralbj ziektenj
aan het bloed en de ingewanden der oFerdieren enaan hetwater,bepaaldeljk aan het

aanwgzingen omtrent de toekomstuit de in- wervelen en ruischen der rivieren. Tevens
gewandeù der oFerdieren,het1oten dewaar- legden zj zich t0eop deverklaring vandroo-

neming van bepaalde schepselen,inzonderheid men. Te verqeefs poogde het Chri
stendom
van slangen. Later werd de bediening van deze voorspelllngen uit den w eg te ruimen;
profeet eene soortvan openbaarleeraarsam bt, men bezigde zelfs Christeljke boeken, om
en wie het bekleedde, zocht op hetgeweten daaraan voorzeggi
ngen teontleenenenberiep
en gemoed deB volkste werken doorhetvoor- zich op den Bjbel, om hetchristeljkeM n
spellen van eenerampzaligeofzegenrjketoe- te toonen der chiromantie (wM rzeggerj uit
komst.BjdeGriekenmaaktedewaarzeggerj de handpalm),welke op onderscheldene h00een deeluitderstaatsgodsdienst.Zj huldigden gescholen onderwezen werd.De oude godgeApollo als den g0d der waarzeggerj en ge- leerden bleven n0g een grootgewigt hechten
hoorzaamden zelfs in staatsaangelegenheden aan de profetiën des Bjbel8,dochdeJongere
aan deuitspraken zjnerpriesters(zieOrakel). plaatsen ze naastde wonderen en beschouwen
O0k Orpkeu j Trophoniu en Ae.
ncnlapLu wer- ze uithetzelfde oogpunt. Niettemin deden de
den a1s voorspellende godheden en M elampus Zigeuners de waarzeggerj in 0nswerelddeel
als de stamvader van een profetengeslacht herleven,en n0g zjn er velen,die in het
beschouwd. Niet zelden waren vrouwen,die vroegerebjgeloofvolharden;zjgelopvennam en door opwekkende m iddelen in geestver- meljk aan voorteekensjaan hettweede gevoering bragt,deverkondigstersdertoekomst, zigt, aan het kaartleggen,aan waarzeggerj

Ja, bj de Grieken en Romeinen werd,bjv. uitkoëjdikendergeljkeongerjmo edenmeer.

j6d
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NerrenB echter i: dekunBtderwaarzeggerj geven in 1842 door Maneel en Trebnti-.
zn0ln aanzien alsbj de Heidensche volken; ïTach (Karl W ilhelm), een verdiensteljk
hunne Waarzegger: zjn tqvens priesters en Duitsch historieschilder, geboren den llden
toovenaar8,en de invloed van deze i: verba- September1787te Berljn,ontwikkeldezich

zend groot. omdat hunne landgenooten zich onder de leiding van K-etsehmer en ontving
op z00 lagen trap van ontwikkelingbevinden, van den Koning eene reeka van bestellingen.
dat zj alleonverklurbare verschjnselen als Nadat hj a1s oKcier der landweer deelgenovoorteekens beschouwen.
men had aan develdtogten van 1813 en 1815,

W abash (De),eenerivierinNoord-Ame- bleefhj t0tMei1816teParjs.In 1817begaf
rika,ontspringtin hetwesteljk gedeeltevan hj zieh naar Rome en doorreisde het v0lOhio, stroomt a1s hoofdrivier door lndiana, gendejaareen grootgedeelte van Italië.Na
vormt verder de grenzen tusschen lndiana en zjn terugkeerw6rd hj professoraan deacaIllinois en vereenigt zich na een l00p van démie te Berljn.T0t zjnevroegste werken
805 Ned. mj1 aan de grens van Kentucky uit dittjdperk behooren de plafond8childemetdeOhio.Zj isovereene lengtevan 480 rjen in deconcertzaalvan den schouwburg,
Ned.mjl,van Covingtont0taanharenmond, alsmede eene popstandingvan Christus''thans
voor stoomschepen bevu rbaar, en aan hare

in de St. Peter-paulskerk te Moskou. O0k

nevers bevinden zich rjke steenkolenlagen. leverde hj uitmuntende portretten,0.a.het
TotharetalrjkezjrivierenbehoorendeTippe- kniestuk van prinses aHarianne,doorden Ko-

canoe en de W hlte River, welke beide be- ning ten geschenke gegeven aan de stad Am-

vaarbu r zjn.Het W abash-Erie-kanaal,dat sterdam.In 1827 schilderde hj op bestelling
van Lafayette zich uitstrekt naar hetEriemeer en alzoo het 8troomgebied der Ohio
met de Meren van Canada verbindt, loopt
langs de W aba8h V&n Huntington t0t aan

van prinses Frederik #e Nederlandeneengroot

Madonnabeeld, hetwelk desgeljks t0t zjne

be8te kunstgewrochten behoort. ZPn
.* gevoel
v00r 8choonheid van vormen en kleuren bljkt

TerreHautemeteenelengtevau288Ned.mjl. voorts uiteene levensgrootenïmf(1835).In
W ace (Robert), een Anglo-Normandisch 1838voltooide hj eene pludith''.Eenekleine
dichter, geboren omstreekghetJaar1090 op schilderj in olieverfuitlateren tjd bevatde
het eil
and Jersey, ontving aanvankeljk 0n- voorstelling van de begratbnisder H.Maagd
derwjs op de schoolteCaen,waarhj 00k door de Apostelen, en op aanzoek van de
later,na een langdurig vertoefin andere ge-

Pomm erschekunstenaarsvereenigingschilderde

deelten van Frankrjk en Engeland,zjn ver- hj in 1842 hetportret van den H.Otto van
er
Ge
ende
eel
ne
bljfhield. Hendrik I Bchonk hem eene prae- Bamb
hj Ko
nâ.
ink
ljdur
k Ho
fschi
derr.eeks
In vanJarenwa8
bende aan de hoofdkerk te Bayeux,w aarna
1820 werd hj
de dichter omstreekshetjaar 1174 ovefleed. gewoon 1id van de académ ie,in 1827 1id van
Van zjnevoornaamstewerken bevinden zich den académischen 8enaat en in 1841 onderde handschriften opdebibliotheek te Parjs, diredeurderacadémie,en overleed teBerljn
nameljk: rltoman de Brut''
, aitgegeven in den Qssten November 1845.- De sehrjfster
1836- 1838 in 2 deelen doorI erouœ deZïxcy, Henriette von Paalzow was zjne zuster.
en pRoman du R0u etdes ducs de Normandie'',in het liehtgezonden in 1827 in 2 deelen door PlagMet.Het eerste is eene merk-

W achan of W akl
tan is de naam van een
van hetzuidoosten naarhetnoordw esten zich
uitstrekkend hoogdal in Centraal-Azië. Het
loopt langs de hoofdketen van den Hindoe-

waardige, in viervoetigejamben geschrevene
kroniek der Anglo-Normandiache sagen en Koesjt0taan deplaats,waardeze zichmet
geschiedverhalen, waaronder zich bjv. o0k de Moestagh- ofKarakoroemketen vereenigt,
de oudste bewerking der sage van K ing Lear wordt door de Amoe-Darja besproeid en is
bevindt. H et w erd omstreeks 1200 door den een van de hoogste steeds bewoonde dalen
Zuid-Engelschen geesteljke Layamon in het der Aarde.Het laagste gedeelte verheftzich
Engelsch (Nieuw-Angelsaksisch) overgebragt 2700 Ned.el boven de oppervlakte der zee
nnder den titel: rluayamon's Brut,or chro- en men vindt nog duurzaam bewoonde plaat-

nicle of Britain''.Daarin ishetoorspronkeljk sen op 3600 Ned.e1, terwjlmen daarboven
gedichtvan 15300 t0t35250regelsuitgebreid, zomerverbljven aantreft.Er groeitnietveel
en het werd ter hand gesteld aan Eleonore,
gemalin van Hendrik IL Hetis een van de
nzerk'vaardigste gedenkstukken der oud-Engelsche taal.Hetandere werk1waarin Rollo,
de bekende M nvoerder der Noonnannen in

graan, maar een overvloed van gras, zoodat

runderen en schapen er den rjkdom uitmaken .der geringe bevolking? welke uit een

mengsel van Iraniërs (Tadslik)en Oesbeken
bestaat.Zj beljdtdegodsdienstder Mohamde 9deeeuw ,de hoofdrolvervult,isdesgeljk: medanen, bepaaldeljk die der Sjiïten. De
in viervoetige jamben opgesteld en een be- hoofdstad Kila Poenja heefttusschen 2-en
langrjk overbljfsel van den Normandisch- 3000 inwoners. Dit land, te voren door een
Franschen tongval.Hetgeeft0.a.(vers13149- afzonderljken Vorst geregeerd werd afhan13427) eene levendige en onpartjdige voor- keljk van Badachslan en verviel hiermede
gteilingvan denslagbjHastings.Ookandere in 1869 aan Afghanistan. Het heeft uiteen
werken worden aan W acetoegeschreven,zoo- oogpuntvan handelen krjgskundeeen groot
als: schronique ascendante des ducs de Nor- gewigt,daarheteen betrekkeljk zeergoeden
mandie (1824)'' en hetgedicht: sEtablisse- verbindingsweg oplevert tusschen oosteljk en
ment de la Fête de la conception de Notre westeljk Toerkistan.Detogtnaarhetzuiden
DAmej ëte la Xête aux Normpnds''
, uitge- (Tsloetral,K%lmirenz.)heej
l erpl
nxtsovqr
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hooge,maar geenszins ongebaandb bergpas- (1872, 4 dln; Qde drpk, 1877)'', - pDie
sen,en noordwaartsvindtmen eruitgebreide Diamanten desGrafen d'
Artois(1873,2dln)''j
steppen, die glechts door zwervende herdersr
S
a
b
e
l
u
n
d
B
k
a
p
u
l
i
e
r (1875j3 dln)'',volken worden bezocht. Voora,
l 00k is deze rDe
I sHerzensGolgotha(18;3j2e1876),,,-

v
alleimerkwaardig alsde vastjesteldegrens
tusschen Rtlsland en Engeland ln Azië.

m Bann der Nacht (1876)',- rEineGe-

onderscheidene vertalingen uit het Deensch

godgeleerdheid, werd ln 1790 rector te Her-

borne (1876)'', - en rschlag zwölf Uhr
W achenhusen (Hans),eenpopulairschrj- (zdedruk;1878,2 d1n)''.
ver,geborenteTrierin1827,wjddezichreeds W achler (Johann Friedrich Ludwig),een
vroeg aan de beoefening derfraajeletteren verdiensteljk geschied-en letterkundige,geen bevredigdezjnereislustdoortogten naar boren te Gotha den15denApril1767,siudeerde
Noorwegen, Lapland en llsland.Hj leverde te Jena en te Göttinyen in de letteren en

en deed een bundelrMërchen (1853)'/in het ford,in 1794 hoogleeraar te Rinteln,in 1801
licht verschjnen.Voorts schetstehj met1e- te Marburg en ie 1815 te Breslaa.O0k zag
vendigheid de lotgevallen,de avonturen,ge- jj* zich bekleed met betrekkingen bj 0nj echter in
varen en indrukken,welke hj als oorlogs- derwjs en eeredienst, welke h'
correspondent van groote dagbladen in den 1824 moest nederleggen, toen hj in den
Oosterschen Oorl0g (1854- 1856) en in v0l- strjd over de gymnastiescholen onbewimpeld
gende veldtogten ondervond.Hj vergezelde zjne vrjzinnige gevoelens openbaarde.NiethetTurksche Donau-leger,en deboeken:rV0n temin bleefhj hoogleeraar en werd tevens
W iddin nach Stambul(1855)''en pEin Besueh opperbibliothecaris der académische boekerj.
im Turkischen Lager'', alsmede onderschei- Hj overleed den 4den Apxil1838.Van zjne
dene feuilletons geven getuigenis van zjne geschriften,welke getuigenis geven van gronontmoetingen.Na heteindigenvan den Krim- dige studie, vermelden wj: pluehrbuch der
00r10g begafhj zich naarParjs,hetwelkhj Geschichte (1817j6dedruk,1838)'',- ,V0rbeschreef in pDas neue Paris (1855)'' - lesungen iber dle Geschichte der deutschen
XParisunddiePariser(1855)''1- rDieFrauen Nationallitteratur (1818- 1819, 2 dln; 2de
des Kaiserreichs (1858;7dedruk 1872):'enz., druk,1833)''
,- pphilomathie (1819-1821,
vertrok vervolgensnaarSpanleen Att
rika en 3 d1n)'', - rllandbuch der Geschichte der
leverde den roman:rR0m und Sahara (1858; Literatur (18044 3dedruk,1833,4 dln)'',4dedrukj1871)'1.Bj deverwikkelingen van Geschichte der historischen Forschung und
Pruis%n met Neuchâtelbezochthj laatstge- Ktlnst (1812- 1820,2 dln)'',- rDiy Pariser
noemd land en schreef: Skizzenbuch auS Blutbochzeit (1826: 2de druk,1828)''
,- en
Neuenburg und der Schweiz (1857)''.In 1859 rLehrbuch der Literaturgeschichte (1827; 2de
vertoefdehja1scorrespondentin hetOosten- druk,1830)''.
rjksche hoofdkwartier en verzamelde zjne W achsm uth (Ernst W ilhelm Gottlieblj
belangrjke berigten in zjn KTagebuch v0m een Duitsch geschiedschrjver, geboren den
ltalienischen Kriegsschauplatz (1859)''. In 26sten December 1784 te Hildesheim , stu1860 lokte de veldtogt van Garibaldi hem deerde te Halle in de letteren en godgeleerdnaar Napels, en hi
j schreef daarover zjne heid,werddaaropleeraaraandekloosterschool

DFreischaren und Royalisten (1860;3dedruk, te Magdeburç,vervolgensaanhetgymnasium
1867)'' en trok vervolgens met het Pruisd- te Zerbst, ln 1815 aan de stichting van
schelegerin 1864naar Sleeswjk en in 1866 Franeke teHalle,waarhj tevensde betreknaarBohemen.Daardoorontstondendewerken: king bekleedde van lector in de Italiaansche
XV0rden Di
iypelerSchansen (1864)'/enrTa- en Engelsche talen aan de universiteit, in
gebuch vom bsterreichilchen Kriegsschauplatz 1820 professor aan de hoogeschoolte Kielen
(186694de druk,1867)M,Na dien tjd woonde in 1825 aan die te Leipzig, waar hj den
hj weder te Parjs, schreef gedurende de 23sten Januarj 1866 overleed. Hj schreef:
wereldtentoonstelling van 1867 zjne ppariser XAeltere Geschichte des römischen Rechts
rheoriederhistorischenForschung
Photographien (1868)''
, bevond zich in 1869 (1819)''- p'
bj de opening van hetSuéz-kanaal,volbragt (1820)'', - rGrundrisz der allgem eine Geeene reis door Egypte,beraamdeonmogeljke schichte v0n Völkern und Staaten (1826;4de
kolonisatieplannen voor dat land e11 had druk,1875)'' - HellenischeAlterthum skunde

naauweljks de schetsen van zjneNjlreis bj- (1826- 1830,4 dln; 2de druk,1843- 1846,
ééngebragt in het boek:rvom armen ëgyp- 2 dln)''
, - pllistorische Darstellnngen aus
tischen Mann.Mein Fellahleben(1871,2dl
n)'', der Geschichte der neuern Zeit (1831- 1835,
toen hj in den Duitsch-Franschen oorlog 3 dln)'',- T:llie europëische Sittengeschichte
weder als correspondent der oKölnische Zei- (1831- 1839, 5 dln)'',- rGeschichte Franktung''het tooneel van dien bloedigen strjd reichs im Revolutionszeitalter (1840- 1844,
bezocht.Zjn s'
ragebuch v0m französischen 4 dlnl'' KW eimars Musenhofin den Jahren
Kriegsschauplatz 1870-1871 (1871,2 dln)''. 1772-1807 (1844)'' -- 'Das Zeitalter der
vond grooten bjval.Na 1871vertrok hj we- Revûlution (1846--1848,4 dln).,,- oAllgeder naar Parjs.Inmiddels had hj ook n0g meine Kulturgeschichte(1850-1852,3 dln)'',
eene reeks van populaire romans geschreven,

XDie geschichte der politischen Parteiun-

zooals: rDie bleiche Grëfn (1862,4dedruk, gen (1853- 1857, 3 d1n)'', - rGeschichte
.,1871):'
,- rDie Grëin von der Nadel (18634 deutscherNationalitât(1860- 1862,3dln)'
6de druk 1877)'' - pRouge et noir (1864; en rNiedersâchsische Geschichten (1863),i.
W acht noemt men een persoon of eene
34e druk, 1875)'',- pUm schnödes Geld
XIV.
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verzameling van personen, ter bewaking,
alzoo ter bevordering van de veiligbeid van
personen en goederen dienende. In vele
plaatsen is gedurende de duisternis de nacht-

en sommlge kwartels schjnen hunne togten
bet geheele jaar tevervolgen.In September
vertoonen zj zich in grootemenigteaan de
Middellandsche Zee, w aar vele den winter

Avachtdu rmede belast.Op krjgskundig ge- doorbrengen,en in hetbegin van Meitrekken
bied geeft men den naam van wacht aan de zj noordwaarts.Zj houden zich bjvoorkeur
grootere posten,die àchildwachten uitstellenj op in graanrjke vlakten,ontwjken hetwaen hetgeheele stelselvan zaken,welkedu rop
betrekking hebben, draagt den naam van

ter,loopen vlug en vliegen meteen snorrend

garnizoenen heeft men eene hoafdwacht en

uit korrels, knoppen, bladeren en insecten.

geluid.Zj zjn ongezellig en schuw,verberwachtdienst.Men onderscheidtdaarbjgarni- gen zich doorgaans bj dag en gaan bj het
zoensdiensten voorpostendienst.Inbelangrjke vallen vandenavondvoedselzoeken,bestaande
eenige kleinere wachten (bj poorten,kazer- Het wjfje legt des zomers op erwten- of
nen,kruidmagazjnen enz).De veldwachtbe- tarwe-akkers in een ondiep nest8 t0t14 licht
hoort t0t de voorpostendienst en is vaak om bruine, donker gevlekte ejeren.Op hunne
een wachtvuurgelegerd.Eeneeerewachthoudt herfstreis worden de kwartels, die dan zeer

zich op bj het verbljfvan hooggeplaatste
personen ot-vergezelt deze op hunne togtenj
terwjlzj 00k we1eensdientt0thetinhalen
van ambtenaren ofgeesteljken oft0topluistering van een stoet. De naam schildwacht
is uit den riddertjd afkomstig, toen iedex
ridder zjn schild vöôr zjne tent ophing en
hetdooreen alzoogenoemden krjgsman liet
bewaken.
W achtel(Coturnix M oekr.jofkwartelisde

vetzjn,in menigtegevangen en gegeten.In
eenekooikunnenzjzichzeergoedschikken.
Tot dezelfde fam ilie, maar t0t eene andere

onderafdeeling (diederOdontophorinae Grayj
behoort de Virginiaansehe wachtel (Ortyx
virginianus Gonld). Deze is 23,5 Ned.dulm

lang en 36,5 Ned. duim breed, van boven
roodachtig bruin.zwart en geelgevlekt,van
onderwitachtig geelmetroodbruine overlangBche en zw arte dwarsche strepen, m et een
naam vaneenvogelengeslachtuitdefàmilieder witten band boven den snavelen de oogenj
boschhoenders (Tetraonidae)en uit de onder- eene witte keel, blaauw.gezoomde slagpennen
afdeeling der veldhoenders (Perdicina). Het en zwartgestippelde middenstestaartvederen.
omvatvogels van eene krachtige,gedrongene Deze vogel bewoont het oosten van Noord-

gedaante,met een korten,aan debasisvrj Amerika t0t aan hetRotsgeberçteen noordhoogen snavel, betrekkeljk langey spitse waarts tot aan Canada,komt ln levenswjs
vleugels, een korten, onder de dekvederen met de patrjzen overeen en legtin een zorgverborgen staart,korte pooten zondersporen, vuldig toebereid nest12 t0t30 witteejeren.
verbondene vöôrteenen en zeerkorte achter- Hj voedt zich met insecten en graankorrels
teenen. De gewone kwartel (C. communis en laatzich gemakkeljktemmen.
Bonn.,zie bjgaande afbeelding)is 20 Ned. W kchter. onder dezen naam vermelden
duim lang en 34 Ned.duim breed,van boven Wj:
bruin met roestgele strepen, aan de keel
Georg TMI@' Jwdwig Leonkard vlcâfdr,
roestbruin,aan den buik geelachtig wit,aan als schrjver onder den naam van Feif Weber
de zjden roestrood met eene lichtgele over- bekend.Hj werd geboren den 25sten November 1762 te Uelzen, studeerde te Göttingen
in de theologie,nam in 1792 methetHannoveraansche leger deelaan den veldtogttegen
Frankrjk.'verd bj M ainz gewond en aanvaardde in 1798 de betrekking van leeravr
aan een opvoedingsgesticht, hetwelk vervol-

li

*I
(#
f.p).î
ï

gens van 1814 tot aan zjn dood onder zjne
leidingbleef.Hjoverleedden lldenFebruarj
1837.Vooralzjnepsagen derVorzeit(17871799,7 dln;3âedrukj 1840,8 dlnl''vonden
grooten bjval.Van zjneoverigegeschriften
noemen wj:sHolzschnitte(1793)'',- rllis-
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Dewachtel.(Cofurnfx c0>>unf:).

langBche streep en met eene geelacbtig witte
streep boven de oogen. M en vindt dezen
vogel in Enropa t0t 60O N. B.! alsmede in

Centraal-Azië.Hj verhuisttotin hetmidden
Tgn Afrika,Ja,Weleens t0taan de Kaap,

torien (1794)'' - en ,W ilhelm Tell(1804)''.
KarlGeorg r0s W önl
tter,een verdiensteljk

Duitsch regtsgeleerde, geboren te Marbach
aan de Neckar den 24sten December 1797.

Hj studeerde teTi
ibingen en te Heidelberg,
werd in 1819 poberjustizassessor'' bj het

Hofvan AppélteEszlingen,maarza4 zich

n0g in datzelfde jaar t0t hoogleeraar ln de
regten te Tiibingen benoemd.In 1833 begaf
hj zich in die betrekking naarLeipzig,maar
keerde in 1836 naar Tubingen terug, waar
ht
j tevens hetambtvan kanselier deruniversiteit aanvaardde.00k vertegenwoordigde hj
deze bj de vergadering der Standen, waar
hj in 1839en in 1845voorden tjd van ze:

W ICHTER-W ADAï.
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Jaren t0t voorzitter werd benoemd.Ten ge- a1sstudent:rspiritualiathectisca(18Q7)'',volgeeenergrondwetsverandering(1849)hield DasW esaobrunnerGebetunddieW esaobrunhj 0p, 1id der Kamer te wezen? legde in ner Glossen (1827)'',- en pGedichte eines
1851 wegens geblekene oneenigheld met de f
ahrenden Schi
ilers(1828)''.Van 1828-1830
regéring het ambt van kanselier neder en woonde hjalsprivaatdocentteBreslau,doch
vertrok als voorzitter van het Hooge H0fvan keerde in 1831 terug nMrBerljn,wMrhj
Appél der vier Vrje Steden naar Liibeck. zjne pGeschichte desdeqtschen Hexameters
In het nalaarvan 1852echterbegathj zich und PentametersbisaufKlopatock (1831)''in
alB hoogleeraaren geheim Hofraad naarLeip- hetlichtdeedverschjnen en k
%mroek'.
nverta-

z
ir,waar hj vervolgenskanselierwerd der ling van de gedichten van Waltâer von #e
unlversiteit, lid van den Staatsraad en in VoyelweLde van annotatiën voorzag.Na vruch-

1872 geheimraad in werkeljke dienst.Van telooze pogingen om in Pruissen eene betrekzjne gesehriften vermelden wj: Lehrbuch king teerlangen,werd hj in 1833 professor

desrömisch-deutschen Strafrechts(
1j25--1826 in de Duitsche taal en letterkunde aan het
2dln.l''1 - pAbhandlungenausdem strafrechl paedagogicum te Basel, zag er zich in 1854
(1835)', - rllandbuch des in Wiirtemberg tevens gekozen t0tlid van den GrootenRaadj
geltenden Privatrechts(1839- 1851,2d1n)'',- en overleed aldaar den Qlsten Decembe,r1869.
Gemeines Recht Deutschlandsjinsbesondere Hj leverdeeene(onvoltooide)uitgavevanden

gemeines deutsches Strafrecht (1844)'' -

rSchwabenspiegel (1840)'',- een pDeutsches

XBeitrâge zurdeutschen Geschichte,insbeson- Lesebuch (1835- 1836 en later,4 d1n)'
èanzösischeLiederundLeiche(1846),'
1, -dere zur Geschichte des deutschen Strafrechts DAlf

(1845)'',- rDerEntwurfeinesbirgerlichen rVocabulariusoytimus(1847)'',- pGeschichte
Ge
setzbuchsft
'
irdasKönigreichSachsen(1853)''
, derdeutschen Llteraturbiszum Dreiszi::hri?Das Königlich 8ëchsiscbe und das Thii- gen Kri
eg (1848-1856,3 dln; supplement,

ringlsche Strafrecht (1857- 1858),,, - nsje 1872;2dedruk,1877)'',- XReinauer Naturbona fdes, insbesondere bei der Ersitzung lehre (1851)'', - pDie deutsche Glasmalerei

des Eigenthums (1871)''
,- en pBeilagen zl
z (1855)'',- pDieUmdeutschungfremderW örVorlegungen iiber das deutsche Strafrecht ter(1861)'
'1- r L'
EJt
''C
X ZZ'
rT:o
'ewz'
fz,Beitrëge
zur vergleichenden Mythologie (1860)''. (1877)''.
W achter-spittler (Karl,vrjheervon), XD ie Lebensalter. Ein Beitrag zur vergleieen W iirtembergsch staatsman! g6boren den thenden Si
tten-undRechtsgeschichte(1862)''
26sten April 1798, stqdeerde ln de regten, - pAltdeutsches Handwörterbueh (186145u:
trad in staatsdienst,werd daarop hoogleeraar druk,1878)'',- ppompeji(3dedruk,1870)'',
te Tiibingen,in 1832adviseurbj hetdepar- - rSevilla(1854;2dedruk,1870)'',- pNeuere
tementvan Justitie en lid van den Geheimen Gedi
chte (1842)'',- rzeitgedichte(1843)'',Raad, alsmede voor levenslang lid van de W einbiichlein (1845)'',- en qKleineSchrifEérste Kamer.In October 1849 aanvaardde ten (1874- 1875,3dln)''.'Uitzjnenagelatene
hj in het ministérie Deltlyerdeportefeuille papieren verschenen n0g: rpoetik,Rhetorik
van Eeredienst en voorlooplg die van Buiten- und Sti
listik (1873)'',- glohann Fischart
landsche Zaken,werd den 27stenJunj 1850 v0n Straszburg und Basels Antheil an ihm
doorde Vertegenwoordiging wegens schennis (1870)'
' - en pAltdeutscbe Predigten und
der grondwet in staat van beschuldiging ge- Gebete aus Handschriften (1876)''.- Zjn

steld, maar door de regtbank vrjgesproken, oudere broederKarl27#.Jr#Pkilèp Wccàer-

w as van 1856- 1864 minister van Justitie, nagel,geruimen tjd directeur dernjverheidswerkte met jver aan het t0t stand brengen school te E lberfeld en overleden te Dresden
van een Duitsch wetboek,legde in 1867 het den zlsten Juuj 1877,heeft desgeljks onder-

lidmaatschap der Eerste Kamer nedcr, en
overleed te Stuttgart den zlsten September
1874.Hj gaf de werken van zjn schoonvader, den geschiedvorseher 8pittler, in het

scheidene w erken ter perse gelegd,zooals:
rAuswahl deutscher Gedichte fur
- höheren

Schulen (1832; 6de druk, 1874)'',- rDeut-

schesLesebuch (1845,4 d1n)''
,- rDasdeut-

sche Kirchenlied v0n Luther bis N.Hermann
licht (1827- 1837, 15 dln).
W achtm eester is bj onsdenaam van (1841j 2 dln)'',- pBibliographie und Geonderofëcieren van dekavallerieen rjdende schichte des deutschen Kircbenlieds (1855)'',
artillerie. De oudste van hen wordt 0PPer-

-

en pDas deutsche Kirchenlied bis zum 17

Jahrhundelt (1863- 1877,5 dln)''
.
W achtschlp is de naam van den bodem, W adaï, een koningrjk in hetooateljk

wachtmeesterrenoemd.

die in eene zeehaven de vlag voertvan den
kommandant der marine.Aan bnord van het
wachtschip w orden saluutschoten gedaan of
beantwoord en de bemanning dient om de
orde in de haven en op de reeds te handhaven.M en heeft 0ok wachtschepen ofuitleg-

gedeelte van Soedan, een der best.ingerigte
StatenvanhetAfrikaansche binnenland,strekt
zich uit van 18030,totomstreeks 22O 0.L.
h
Tan Greenwich en van 9- 170 N.B., doc.
metzeeronregelmatigegrenzen.Inhetnoorden

paaltW adaïaandeW oestjn,inhetoostenaan

rfoer,inhetzuidenaanonafhankeljkeNegerF
era in de zeegaten,0m'ervoorhetuit-en Da
lnklaren van schepen te zorgen.
staten en in hetWestenaanBagirmienKanem ,
W ackernagel (Kar1Heinrich W ilhelm), en teltop ongeveer4000 Q geogr.mjl21/!
een verdiensteljk dichter en taalkenner,ge- t0t3 millioen inwoners.Rekentmendaarbj
bpren te Berljn den 23stenApril1806,stu- de 8chatpligtige landen,hetFittrigebied,Ka-

deerde aldaar in de letteren en schreefreeds nem ,gedeelten Van BahrelGhaaalenBorkoe,
24*
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Roenga en Koeti,dan verkrjgt men eene Vlieland1Terschelling,Ameland,Schiermonuitgebreidheid van ruim de dubbele grootte

nikoog, Rottum, Borkum,Juist,Norderney ,

en eenevermeerdering van 11/gt0t2millioen Baltrum ,Langeroog,Spiekeroog en W anger-

inwoners.De grond isernietzeervruchtbaar 00g t0t aan den mond vandeW eser,- alzx
wegens gebrek aan water,vooralin hetnoor- in 0ns Vaderland lançs de kust van Friesden. Het midden des lands echter en het land en Groningen. TaFâtnz vermeldtze reeds
oosteljk gedeelte,waaronderscheidenerivie- onderde namen van rmariavadosa''en raestu-

ren ontspringen,zjnmild besproeid en daar- aria''.Zj bestaan uitondiepeplaten envlakdoorveelvruchtbaarder.Gemelderivierenzjn ten, van vaarwaters, killen,geulen of slenintusschen alleen in den regentjd van water ken doorsneden.Gedurende den zomerworden
voorzien,doch men vindtditlaatsteookinhet zj doorvele niet-diepgaande schepen bevaren
droogejaargetjdeterdieptevan 1 of2 Ned. enmenvischterschelpenvoorkalkbranderjen.
el in hare beddingen. Den plantengroeikan
men er geenszins schraalnoemen. Men vindt
er tamarindeboomen, sycomoren, doem- en

Uit oude kronieken en uiteen onderzoek van

den 'bodem bljkt,dat de wadden te voren
dr
nd
zjoog
in loan
zeen bewoond geweestzi
jn1terwjl

eeuw langzamerhand door inpoldeleppalmen,lotus-en heglygboomen (Ba1anitesaegyptlaca)enaandennoordeljkenzoom dering wrderom aan dezeeworden ontrukt.
00k dadelpalmen.T0tdemerkwaardigstevoeW addlngton (William Henry), een
dingsgewassen behooren er:tarwe,rjst en Fransch oudheidkundige en staatsman, geboPennisetum typhoïdeum ,- voorts heeft men ren te Parjs in 1826 uit een Engelsch geer watermeloenen,kalebassen,ujen,roode slacht,studeerde te Cambridgein deletteren,
peper, koriander, moorengierst, maïs, b00- verkreeg bj zjn terugkeerhetFranscheburnenjkatoen enz.Struisvogelszjn erin me- gerregt en besteedde zjn tjd aan de wetennigte,en hier en daar worden groote hoeveel- schap der munten en penningen en aan die

heden ivoor verkregen. In de nabjheid der deropschriften.Zjneeerstewetenschappeljke
Batha.rivierheeftmen den tweehoornigen rhi- reisnaarKlein-Aziëbeschreefhjinhetwerk:
noceros.De bevolking bestaatin het noorde-

Volage en Asie Mineure au point de vue

ljk gedeeltehoofdzakeljk uitTibboe'sen in numlsmatique (1850)'' en na eenetweede reis
hetzuiden uitNegers,en tusschen deze zjn derwaarts gafhj in 1864hetvermaardeedict
de Arabieren ingedrongen. De beheerschers

van Dioeletlanws over de levensmiddelen in

deslandszjn de Maba, diealleedelestam- het licht. Na den dood van Lebas vervolgde
men des lands omvatten en wier vrouwen hj (metFoneart)diensrvoyagearchéologique

uitsluitend hetregthebben,hetleventeschen- en Gréce et en Asie Mineure'' en schreef
ken aan een Koning,zoodatgeen prins den voorts: Melanges de numismatique (1862troon kan beklimmen,indien zjne moeder 1867)''en DInscriptionsgrecquesetlatinesde
niet t0t de Maba behoort.Arabieren zjn er Syrie (1870)''.Reeds in 1865 werd hj 1id der
in grooten getale aanwezig;zj worden ver- Académie en in 1871 zag hj zich gekoien
deeld in kam eelfokkers en runderfokkers.De tot 1id der Nationale Vergadering, waar hj

njverheid is er van geen belang.De huizen
zjn gebrekkig gebouwd en ingerigt,en alle
handwerken zjn erin handen van bewoners
van Bagirmi en Bornoe.De Koning drtlft er

zich bj hetlinkercentrum voegde en,hoewel
t0t de constitutioneel-monarchalen behoorend,
zich onder TMers een voorstander verklaarde
van de conservatieve republiek.In 1876 w erd

handel,en deze wordt daardooralleenhandel. hj senator.Nadathj reedseenigedagen(19Er zjn drie wegen,waarlangs uitvoer plaats 24 Mei1873)in hetlaatste ministérie TM ers
heeft:de eerste looptnoordwaarts over Koe- ministervanOnderwjswasgeweest,verkreeg
fara naar Bengasiaan de Middellandsche Zee hj in Alaart1876 onderDafaureen Simon de
en naar Egypte en langs dezen worden sla- portefeuille van Eeredienst en zochthet 0nven en struisvederen uitgevoerd,- detweede derwjs vrj te maken van de clericale banover Borkoe en TibestinaarTripolis,- en den,doe'
h vôôrdathjietshad kunnen verde derde door DarfoernaardeNjl.- Men rigten,va
we
do
icalen staatsnrd
16hj
Me
io
1r
87d
7en
tercl
ze
jrde
geschoven.
heeftin W adaïeengeregeldbestuur,en zjne streek
geschiedenis neemt een aanvang in het mid- Den 13den DecemberechtervandatJaarwerd

den der 17de eeuw. De stichterdesrjksis hj belastmetdeportefeuillevan BuitenlandAbd elferï- ,een nakomeling der Abassiden, sche Zaken in het nieuwe kabinet-flfcvreen
die er,door de Maba en deArabieren onder- vertegenwoordigde in 1878 Frankrjk op het
steund,denIslam invoerde(1715).Onderzjne congrèsteBerljn.In hetKabinetvan 4Feopvolgers is de geschiedenis van W adaï eene bruarj 1879 behield hj zjneportefeuilleen
reeks van oorlogen,slavenjagten en bloedige werd voorzitter van den m inisterraad, doch
geweldenarjen,vooralonderderegéring van m oesthaar laterafstaan aan I'reyelneten werd
sultan Mohammed S,/eri/'
,diein 1857 Vogel, daarop ambassadeur te Berljn.
den eersten Europeaan die zich in W adak'
W ade (Benjamin Franklin),een verdienwaagde,deed terdood brengen.Zjnzoonen steljk vertegenwoordigervan den Amerikaanopvolger2 Ii,dietegenwoordigdeteugelsvan schen Staat Ohio in den Senaatte W ashinghet bewind in handen houdt,is een uitmun- t0n en een jverig bestri
jder der slavernj,
tend vorst,die in 1873 GnstanNcc/
zfkclop aanschouwdehetlevenslieàtin Massachusetts
op den 27sten October 1800. Zjn vader ha4
eene gastvrjewjzebejegende.
W adden is de naam der ondiepten en deelgenom en aandenonafhankeljkheidsoorlog,
droogten in deNoordzeetuechen de eiianden

terwjl zjne maeder inmiddeb gezorgd ha4
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vooreen tientalkinderen,vanwelke.
Be%uiamLn'

W agen (De Groote en Kleine) zjn ;eFrllklil de jongste was. Laatstgenoemde zelfde al8 de Groote en Kleine Beer, zie
werktedeszomersOp de ouderljke hoeveen onder Beer.
bezochtdes winters de school.W eldra kende
W agen (Een)is een rjtuig op vier,te
deleerzame knaap hetdozjn boeken,datde voren 0ok op twee wielen.Zulke rjtuigen
bibliotheek zjnsvadersuitmaakte,nagenoeg waren reedstwintig eeuwen vöördenaanvang
van buiten.Toen hj den ouderdom van 18 onzerJaartellingbjdeEgyptenareningebruik.
Jaar bereikt had,trok ht
j meteen kleinen Laatstgenoemden bezigden voorts omstreeks
reispenningnaardewesteljkeStatenderUnie, 1300 vöör Chr.strjdwagen: met twee rademethetdoel,zich in Illinoistevestiqen.Toen ren,endezekwamenbjdeAssyriërs,Hebreeuhj Ashtabula-county in Ohio berelkt had, wen,Phoeniciërsen laterbj de Grieken en
zag hj zichgenoodzaakt,doorhetvellenvan Romeinendesgeljksinzwang,bj delaatsten
boomen in zjn onderhoudtevoorzien.Voorts inzonderheid alstriomfwagens.DoordePerzen
was hj op verschillende wjzen werkzaam , w erden m et sikkels voorziene oorlogswaals veedrjver, kanaalgraver, schoolmeester gensuitgevonden. De Romeinen hadden eerenz. Op zGjarigen ouderdom nam hj het lang verschillende soorten van wagens v00r
besluit,zich aan deregtsgeleerdheidtewjden, vervoer,en bj deGermanen en Franken geen na hetaoeggen van hetvereischte examen

bruikte men er met ossen bespannen,die in

trad hj in bovengenoemd county Opalspleit- hetlaatstder13deeeuw doorpaarden werden
bezorger.Binnen den tjd van zesjaar had vervangen. In de l7deeeuw kwamen,nadat
hj eeneuitgebreidepractjk.In 1887 zag hj men reeds lang karossen gebezigd had, de

zich gekozen tot lid van den Senaatin den koetsen op riemen in gebruik, waarna te
StaatOhio en werd er eerlang dehoofdleider Berltjn de meer sierljke berlineswerden verder W higs.Metkracht bestreed hj hetanne- vaardigd. Thans heeft men, behalve boerenxéren van TexasaIs slavenstaat.pzoolang ik wagensmetlange ofkrom me dissels,allerlei
leefy''riep hj bjdiegelegenheiduit,pzalik soorten van wagensofrjtuiqen van weelde,
nooit een maatregelondersteunen,diehet in- die vooral te Parjs eene slerljke gedaante
ljven van eenglavenstaatindeUnietendoel ontvangen.
heeft''.Toenreedspleittehjvoordegeljkstel- @W* agenaar.Onder dezen naam vermelden
ling der Negers in den Staat Ohio op staat- Wp:

kundig gebied en verloor dientengevolge zjn
LueasJ'
t
zldz.W agenaar,een verdiensteljk
mandaat. In 1841 echter werd hj herkûzen zeevaartkundige, geboren te Enkhuizen 0men tradopnieuw tegendeslavernjderNegers streeks hetmidden der 16deeeuw. Talrjke
in hetstrjdperk.In 1847 werd hj voorzitter zeereizen maaktenhem bekendmetvelezaken?
der regtbank in het derde distrid van ohio die van belang zjn voorden zeeman,en hj
en in 1851 lid van den SenaatderUnie.Hier verzameldeveelwetenswaardigsin zjn pspieonderscheiddehjzich doorzjneonverschrok- gel der zeevaart'',bj Plantyn te Leiden in
kenheid.Daags na den gewelddadigen aanval het licht verschenen. Dit werk bestaat uit
van den senator Brooks uitZuid-carolina op twee deelen' van welke het eerste is opge. enhettweede
Ckarlestgf
xvlldr uitMassachusetts(1856)ver- dragen aan den prins'tan0r447:
klaardehj openltjk inden Senaat:pW anneer aan de Algemeene Staten. Een ander werk

in de qeschiedenis derRepubliek detjdge- van zjne hand,getiteld:prrhresoorderzee-

komen ls, dat de Senatoren wegens de ver- vaarf',heeftdezelfdestrekking a1sheteerste.
dediging hunner gevoelens met den dood be- Voorts heeft hj den hoofdzakeljken inhoud
dreigd w orden, zoo weet ik geene betere van beide o0k nog in één boekdeel zam enplaats om te sterven,dan hier in de Senaats- gevat. Zjn geboorte- en sterf
laar zjn niet

vergadering bj het vervullen van mjn pligt. metJuistheid bekend.
Hier wil ik volharden in den strjd voor de
Jan rtweA
ztwr, een zeer verdiensteljk gevrjheid van spreken envoordeeerdeslands!'' schiedschrjver, geboren te Amsterdam den
Gedurende den burgeroorlog drong hj steeds 3lstenOctober1709.Reedsvroegonderscheidde
aan op doortastende m aatregelen en zag zieh hj zich donrleergierigheid en zuehttotonderweldra benoemd t0tvoorzitter van denSenaat zoek.Nadat htjbelangrjke vertalingen,0.a.
derUnie.In 1868 wilden zjne vrienden hem van de leerredenen, van Tillotson (1730,6
t0t presidentder Vereenigde Staten doen be- dln), en andere geschrif
ten had uitgegeven,
noemen,maarhj moestwjkenvoorgeneraal maakte hj in 1738 een aanvang met het
Grant. In 1871 was hj voorzitterdercom- schrjven der eerste deelen van den rTegenmissie, welke naar St. Domingo gezonden woordigen StaatderNederlanden'',een werk,
werd,om berigt te geven over het alofniet dat 00k nu n0g geenszinszjne waarde verwenscheljke eener annexatie van dateiland. loren heeft.Hierdoorkwam hj inkennismet
Na dien tjd keerdehj t0thetambteloosleven vele boeken en handschriften,die betrekking
terug.D e verzoenende politiek van den pre- hebben op de geschiedenis der Nederlandenj

sident Hayes droeg geenszinszjnegoedkeu- zoodat hj weldra een begin maakte methet
ring weg, zooals bleek uit een open brief, schrjven van zjne pvaderlandscheHistorie'',
den 17den Julj 1877 doordedrukpersopen- waarvan de eerste 2 deelen in1749enhetlaatbaargemaakt.Dezemoedigevriend dervrj- stetienJaarlaterin hetlichtverschenen.Zj
heid,door hetvolk Old We4 W adegenoemd, is laterherdruktin 21 deelen en gevolgd door

eemer
A
nYp
evandenkrachtigenenvolhardenden XBjvoeysels en aanmerkingen'' van mr.K
lkaan,overleed den zden Mu rt 1878.

van TKv4 en anderen (1797,2dlnh Qooreen
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Onmiddelljk vervolg (1788,3 dlnl''en door raadpleegde hem over onderscbeidene sociale
een pvervolg (1786,48d1n)''.NadatW agenaar vraagstukken. Laatstgenoemde werd dan o0k
een houthandel gedreven en hierdoor grpote op den eersten Duitschen Rjksdag kraohtig
verliezen geledenhad,benoemdedestedeljke ondersteund door W agen-, die eene merkregéring van Amsterdam hem in 1756 t0t Niaardigeredevoering uitgprak overdeRjksredadeurderstads-courant,doch hj deedaf- grondwet en over de wet tegen de Jezuïeten.

Btand van die betrekking in 1760. Daarop
Bchreefhjhetmerkwaardlgeboekwerk:pAmsterdam in zjne opkomst,aanwas,geschiedenissen, voorregten, koophandel,gebouwen
enz.(1760-1767,3d1nfolioof13d1noctavol'',

Op den lsten Januarj 1873 werd hj eerste
referendari8, mMr zag zich niet toegelaten
bj den Keizer,omdatzich inmiddelsgeruchten hadden versgreid over zjne deelneming
aan eene inancléle zwendelarj (den Pommerschen centraalspoorweg), - geruchten,
welke den 7den Februarj 1873 in hetHuis
van Afgevaardigden openljk doorLankerwerden bevestigd.Wagenr moestnietalleenzjn

wj:pHetverhandelenderH.Schrift(1752)'',11Bedenkingen en verhandelingen over den
Christeljken waterdoop, bi
jzonder d
.ien der
kinderen (1740)'',- pToetsvan deechtheid
der rjmkroniek,op naam van KlaasKoljn
uitgegeveny''- rKoëjhuispraatge (1747)''1rDe Patriot(1748)'',- pGeschiedenisvande
ChristeljkeKerkindeeersteeeuw (1773)''
,-

zoodat hj zjn geheele vermogen verloor.
Thans woont hj te Steglitz bj Berljn.Van
zjne geschriften noemen wj: pDas Juden-

waarop 00k een vierde deel in folio a1s vervolg is verschenen. Tevens zag hj zich benoemd t0t eersten klerk ter secretarie van
Amsterdam 1 welke betrekking hj waarnam
t0$ aan zjn overljden op den lzten Maart ontslag nemen,maar Kerd 00k t0teene scha1773.Van zjne overige geschriften noemen devergoeding van 40000 thaler veroordeeld,

en eene rLevensschets van mr.M Noordkerk

(1771).'' ln 1760 had het bestuur van Amsterdam hem den titel van Stadshistorieschrsiver verleend.
sVagenburg noemtmen indekrjgskunde
een door wagensgevormd vierkant,hetwelk
t0t verdediging moetdienen.Hetbezigen Van
zulk eene gerschansing vindt men reeds ver-

thum und der Staat(1857)',en pDenkschrift
iiber die wirtschaftlichen Associationen un4
socialen Kqalitionen (1867)''.

W agenl/çen, een stadle in de Nedert
en westen van Arnhem aan deRjnqelegen,
telt omstreeks 6000 inwoners, die zlch met
landsche provlncie Gelderland, 3 uren gaan:

tabaksteelt en verderen landbouw , met het
vervaardigen van steenen9pannen en Keulsch

aardewerk, met loojerj, zoutziederj enz.
bezig houden! en is merkwaardig wegens de
aldaar gevestlgde landbouwschool. W ageningen is de hoofdplaats van een kanton en in

meld in overouden tjd, doch bepaaldeberig- zjne nabjheid verheftzieh de W ageningsche
ten daaromtrent zjn eerst opgenomen in de Berg (46 Ned.elh00g).
geschiedenis van den Hussietenoorlog. Men
W agenm an of W agenmennr (Auriga)is
vermeldt nameljk,dat de Hussieten in den de naam van een sterrebeeld van hetnoordeslag bjTachau van3600wagenszulkewagen- 1jk hemelhalfrond.Hetgrensttennoordenaan
burgen gevorm d en deze doorketensverbonden den Lynx en den Girale, ten oosten aan den
hebben.Ook de Keizerljke troepen hebben in Lynx Mn de Tweelingen, ten zuiden aan de

Tweelingen en den Stier en ten westen aan
Perseus. Het bevat ééne ster van de eerste
grootte,nameljk Capella,welke eendrleboek
m aaktmettweeanderevan detweedegrootte.
'Voorta vindtm en in ditsterrebeeld tw ee dubharnastekrjgslieden.
W agener (Hermann), de hoofdleiderder belsterren en ééne drievoudige ster.
verschillende oorlogen tegen de Turken meermalen hunne toevlugt totzulke wagenburgen
genomen.Op de wagepsplaatstemen debeste
schutters en daarachterbevonden zich de ge-

conservatieve partj in Pruissen,werd geboren
W agenseil(JohannesChristophorus),gete Segelitz bj Neuruppin den8stenMaart1815, boren te Neurenberg den Q6sten November
studeerde in de regten en trad in Staatsdienst. 1633, volbragt in dienst van den graaf non
In 1848echternaza htjzjn ontslag en werd dùdzldàer.g met dezen eene groote reis door
de stichtervan hetinvloedrjk orgaandercpn- Duitschland, de Nederlanden, Engeland,
servatieven, van de pNeue Preuszische Zei- Frankrjk,Spanleen Italië,werdvervolgenB
tung''. T0t 1854 was hj hoofdredacteurvan hoogleeraar te Altorf, wees een professoraat
ditblad,daarhjvervolgens,alsrekozent0t te Leiden van de hand en overleed den 9den
lid van het Huis van Afgevaardlgden, zieh October1705.Hj schreefo.a.:pDeRomanis
uitsluitend wjdde aan zjne parlementaire pontiqcibus ex Germanorum gente creatis

werkzaamheid. Nietalleen maakte hj zich (1683)'',- pTela ignea Satanae,h.e.arcani

lbiles Judaeorum adversls Christum ?
verdienstelt
lk Jegens zjne yartj door zjne et horrvoortreFeljke redevoeringen ln hetHuisvan Deum etchristianam religionem librianecdptl
Afgevaardigden, Daar ook door eene weten- (
1681)'',- rHoFnung der Erlösung Israels
schappeljkebeschouwiny en uitéénzettingder (1707)''1- en pDelinguaoriginali(1691)''.
conservatieve gevoelensln ztin rstaats- und
W agensm eer is een vetmengselt0thet
GesellschaftBlexikon (1859- 1867,23dln;Sup- smeerenenglibberig maken vanwaçen-assen.
Daartoe verwarmt men 100 gewlgtgdeelen

plement,1868)''.Die partj gafdan ook getuigenis van hare erkenteljkheid door hem steenkolenteer t0t 1200C., laat ze tot 90hetriddergoed Dummerwitz te vereeren.Den

80OC. afkoelen en voegt er 15-20 gewigts-

Qgsten Maart 1866 werd hj t0treferendaris deelen talk bj, waarna een en ander door
bj hetministériebenoemd, en von zïd-lrcà omroeren vermengd wordt.
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W ageoe, 0ok Waùeoe, Yi#l--c en keerde in 1803 terug naarW iirzburg,waarna

Onamido en door de inboorlingen Koearido
geheeten, is een eiland ten noordwesten van
Nieuw-Guinea en hiervan gescheiden door de
Straat-Dampier. Het behoort t0t de Papoeeilanden en erkentals opperheer den Sultan
van Tidore.Hetis aan de kust moerassig en

hj in 1804 Parjsen in 1805 Rome bezocht.
DâârschilderdehjvoorLodewgk,kroonprins
van Bejeren, een groot stuk, pDe Grieken
vôôrTrole''voorstellende,wjddezich daarop

aan de plastiek, en werd door laatstgenoemden Vorstt0ttweemaalt0e naar Griekenland
in hetbinnenland bergachtig.Debergen zjn gezonden, om er oude kunstgewrochten te
er hoog en met bosch begroeid, en onder- koopen.Hj verkreeg op diewjzedeAegi-

scheidene baajen op desteilenoordkustzjn netischegroepen,welkevolgenszjneaanwjervoorgrooteschepentoegankeljk.Diteiland zingen doorThorwalhen werdengereetaureerd.
ligtonderden Evenaaren hetiserzeerwarm , Koni
ng Lodewnk scllpnk hem een jaargelden
terwjldehitteereenigermategetemperdwordt benoemde hem in 1841 t0tdirecteur van het
door zware regens.Men schathetaantalin- muséum teMi
inchen.W eldraechterbegafzich
woners op 100000. Aan de kust vindt men de kunstenaar weder naar Rome en overleed
Malejersenin hetbinnenlandwildePapoea's. den 8sten Augustus 1858 op Villa Maltajhem

De woningen, op palen gebouwd, zt
'n van door den Koning t0tverbljf afgestaan.Tpt
bamboe opgetrokken en metpalmbladen ge- zjne voornaamste kunstgewrochten behooren:
dekt. M en houdt er zich vooral bezig m et DHet feest te Eleusis''
, de beroemde fries
jagt en visscherj.De riviertjes wemelen er van het W alhalla (90 Ned. ellang), - 4e
van krokodillenten in de bosschen heet'tmen
erfraaigevogelte.
W agner.Onderdezennaam vermeldenwj:
Helnroh Leopold Y loçpdr,een Duitschdich-

Bavaria met hetvierspan leeuwen,- de zes
Victoria's en de reliéfs van deOverwinningspoort te Miinchen,- de gevelvan de Glypotheek, en de reliéfs aan de manège aldaar.

teren prozaschrjver,geboren te Straatsburg Hj was tevenseen degeljk beoefenaar der
den 19denFebruarj 1747.Hj stndeerdealdaar oudheidkunde en der kunstgeschiedenis en
tegeljk metGötheenLenzin deregten,ves- schreef:nBassorilieviantichidellaGreciaogsia

tigde zich in 1776 als advocaatte Frankfort f
regio deltempio diApollo Egicurioin Araan de Afain en overleed reeds den 4den lfaart cadia di
segnato dagli originall(1844)'',-

1779.Vanzjnegeschriftennoemenwj:yK0n- Ueber die Niobidengrupqe'',- en oueber
iskable Erzëhlungen (1774)'', pvermlschte die Dioskuren aufdem Qalrinal''.Hjwasa1Gedichte (1774)''1--pDieReuenachderThat, gemeene secretarisvan de Académie van W eSchauspiel(1775)'',- rDiefroheFrau,Nach- tenschappen in Beperen.
Johann J'
lcpà kagner, een Duitsch wjBspiel(1775)''
,- mBriefeiiberdie Seylerisehe
Gesellschaft und ihre Vorstellungen in Frank- geer,geboren teUlm denzlstenJanuarj1775.
fort a.M. (1775)'',- pprometheusy Deuka- Hj studeerde te Jenaen teGöttingen,werd
lion und seine Recensenten (1775)7'
, - en in 1803 hoogleeraar in de wjsbegeerte te
mDi
eKindermörderin,Tratlerspiel(1776)''.O0k W iirzburg, ontving in 1809 pensioen, w as
bezorgde hj de uitgave van een pFrankf
brter van 1815- 1834wederom a1shoogleeraarwerkMusenalmanach''.

zaam ,en overleed den 22stenNovember 1841

Erltst W aqner,een Duitsch gchrjver,ge- in zjne geboorteplaats.Van zjne geestrjkej
boren den QienFebruarj 1769 teRoszdorfin vaak zonderlinge geschriften vermelden wj:
Saksen-Meiningen.HjstudeerdeteJena inde Theodicee (1809)'',- sMathematischePhiloregten,werd secretaris van den vriibeer ron sophie(1811)'',- porganondermenschlichen
G etW-cr te Roszdorfen schreef:rW ilibalds Erkenntnis (1830)''
, - nReligion, W issenAnsichten des Lebens (1804, 2 dln)''. N0g schaft und Staat,in ihren gegenseitigen Vervöörhetverschjnen van ditboek hadhertog hsltnissenbetrachtet(1819)'',- rKleineSchrifGeorg 'tlos M elningen hem t0t kabinetssecre- ten (1839.2dln)'',- en pDichterschule(1840;
taris benoemd. W %qner begaf zich dientenge- 2dedruk, 1850)'
'. Zjne verzamelde werken
volge naar M einingen en overleed aldaar den zjn in 1852- 1857 in ; deelen in het licht
ver
s
t
ie
ne
n.
Qssten Febrt
larj 1812.Van zjne overige geschriften noemen wj: qDie reisenden Maler Rwdolf W agner,een verdiensteljk natuur(1806, 2 dln)''
, oRelsen aus der Fremde kenner,geboren te Baireuth den 30sten Junj
in die Heimath (1808-1809!Qdln)''
,- rllis- 1805.Hj studeerde te Erlangen en te W iirztorisches ABC einesvierziglâhrigen henneber- burg in degeneeskunde,legde teParjsonder

gischen Fibelschi
itzen (1816)'/,- pFerdinand
Miller(1809)''1- rlsidora(1814)''1- enrLebenserfahrungen und W eltansichten (1811.2
d1n)''.Zjnegezamenljkewerken(1824- 1828;

de leiding van Cttrier zich t0e op de verge-

ljkende ontleedkunde,bezochtde kusten van
Normandië en van hetzuiden van Frankrjk,
vertrok in 1828 naar Cagliari:om zich aan

34edruk,1854,5 dln)zjn doorM osengdlin geognostische nasporingen tewtden,werdin

hetlichtgegeven.
1829 privaatdocent, in 1833 professor in de
Johan Acrfl Ton Yc-qse , een beroemd dierkunde te Erlangen en in 1840 in de phj'
beeldhouwer, geboren te W iirzburg in 1773. siologie!anatomie en vergeljkende zoölogle

Hj was de zoon van den H0fbeeldhouwer
Johann Tefe Aleœander < J#zl:e (geboren in
1730,1-1809) en bepaalde sich in 1791bti
de kunst.Onderdeleiding van Fûger teW eenenlegdehj zich t0eop hetschilderen,doch

te Gottlngen,waar hj den 13den Mei1864
overleed.Van zjne geschriften noemen wj:
hrbuchdervergleichendenAnat0mie(1834pLe
1835.2 stukken;2dedruk ondergewjzigden
titely1843- 1847)'',- plconea physiologicae
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(1839- 1810, 3 stukken; 2de druk,1853- 1839 reisde hj over Londen naar Parjsen
1855)'',- rLehrbuch derPhysiologie(1839; moest hier in zjn onderhoud voorzien door
4de druk, 1854- 1857)/
', - rHandatlas der in zwang zjnde volksdeunen voor allerlei
vergleichenden Anatomie (1841)'',- ,flrund- instrumenten op muziek te brengen en oprisz der Encyklopsdie und Methodologie der stellen en novellen in dagbladen teschrjven.
medicinischen W issenschaften nachgeschichtli- Tevens voltooide hj sy
Rienzi'',componeerde
cherAnsicht(1838)//,- pzurvergleichenden zjne pFaust-ouverture''en sehreefden tekst

PhysiologiedesBluts(1833,metbjvoegsels, en de muziek voor den pFliegende H0llën1838)'',- pHandwörterbuch der Pbysiologie
(1842- 1853,4dln)'',- o
VMenschenschöpfung
undSeelensubstanz(1854),,- nueberwissen
und Glauben (1854)'',- pDerKampfum die
Seele v0m Standpunkt der W issenschaft
(1857)'',- rzoologisch-anthropologische Untersuchungen (186t)''
, - en pvorstudien zu
einer wissenschaftlichen MorphologieundPhysiologie de: menschlichen Gehirns (18601862,2 d1n)''.

der''.HjhadteParjsmetnjpendgeldgebrek

te worstelen, en dit nam eerst een einde,
toen door tusschenkomst van M eyerbeer te

Berljn de sFliegende Hollënder''enteDresden rcola Rienzi''teropvoering waren aan-

genomen In hetvoorlaarvan 1842begafhj

zich naar laatstgenoemde stad!om de opvoering voor te bereiden,welke ln Octobervan

datjaarplaatsgreep,enwe1metzôôuitstekend
gevolg,datW agnert0tkoninkljkkapélmeester
Wilhelm zïcFzczd Wagner, den geniaalsten werd benoemd.Nadathj een paargelegentoonzetter van onzen tjd en geboren te Leip- heidscantates had vervaardigd, bragt hj in
zig den Qzsten April 1813.Nadathj op den 1845zjn gTannhsuser''tengehoore,schreef
leeftjd van 6 maanden zjn vader verloren daarop het grootste gedeeltevan pluohengrin''
hadjhertrouwdezjnemoedermetden schil- en hield zich tevens bezig meteene drama-

der,tooneelspeler en bljspeldichter Imdwè tische bewerking der Siegfriedsage en der
Geyer en vertrok met dezen naar Dresden. geschiedenis van keizer Barbarossa. W eldra
Dâa'r bezocht W ilhelm zïcAlrd goedegcholen verschenen:rDie W ibelungen,W eltgeschichte

en ontving eerst later onderwjs in de mu- ausder Sage(1850)''.In die dagen bewerkte
ziek, waarin hj verbazende vorderingen hj 0ok de plphigenia in Aulis' van Glûek
maakte. op elfjarigen ouderdom oefende hj enschreefhjdenoperatekst:rlDieFranzosen
zich in de dichtkunst, las de werken van v0r Nizza''1 alsmede de schets voor een
8hakspere en ontwierp de schets voor een drama, getiteld: plesus v0n Nazareth''.W jgroot treurspel.Nadatzjnemoederzich we- ders vervaardigde hj een ontwerp t0t het
der te Leipzig gevestigd had,genoothj 0n- stichten van een nationalen schouw burg in
derrigt aan de Nicolaï-schoolen maakte zich hetkoningrjk Saksen.Daarhjdeelgenomen
bekend metde muziek van Beethonen,welke had aan den opstand te Dresden in Mei1849,
hem met geestdrift vervulde.Op lGjarigen moest hj de wjk nemen,kwam teW eenen
leeftjd componeerde hj eene sonate, een in kennismetNdzfen verkreeq doordebequartet en eene aria.Later woondehj aan moejing van dezen gelegenheld om naar
de universiteit de lessen bj in dephilosophie Parjs te ontsnappen. Vervolgens begaf hj
en aesthetiek?terwjlhj tevens onder de lei- zich naar Ziirich,waar hj,metuitzondering
dingvan We%
'
nl.
'
L
gzich oefendein hetcontra- van een uitstap naar Londen,tot in 1858
punt.Nadathj eeneeenvoudigeklaviersonate vertoefde.H ier ontstonden de teksten gedeelin het licht gezonden had,componeerde hj teljk de muziek der tetralogie: p'
Der Ring
eene ouverture en eene symphonie (1833), der Nibelungen (DasReingold,DieW alki
irej
welke beide met bjval werden ontvangen, Siegfriod en Götterdëmmerungl'',alsmedede
en gedurende een vertoefte W ûrzburg,w aar teksten de m uziek voor r'rrlstan undIsolde''.
een zjner broeders tot de operazangers be- In 1860 vertrok hj wedernaarParjs,om er
hoorde, de opera:rDie Feen'',welke echter zjn r'rannhâuser'' in de Groote Opera ten
niet werd opgevoerd. Nadat hj in 1834 de gehoore te brengen, hetgeen in M aart 1861
betrekking had aanvaard van muziekdirecteur plaats had.Vandaar reisde hj naar Karlshe, waar hj werkte aan het muzikale
aan den schouwburg teMaqdeburg,vervaar- rdura
ma: rDie Meislersinger v0n Niirnberg'',
digde hj deopera:rDasLlebesverbot,oder
die Novize v0n Palermo'',welke er in 1836 bragtden zom er door te Biebrich,gafconcerten gehoore werd gebragt.In ditzelfdeJaar ten te Petersburg en teMoskou en begafzich
werd hj muziekdirecteuraan den schouwburg voortsnaarW eenen,om erbj de opvoering
te Königsberg,trad er in hethuweljk m:t van zjn p'
rristan und Isolde''behulpzaam te
de tooneelkunstenares W ilkelmine Planer en wezen,dochdieopvoeringbleefachter.Koning
verkeerde in bekrompene omstandigheden, Lodewl
jk 11 van Bejeren riep hem in 1864
zoodat hj besloot t0t de compositie eener naar Miinchen, waar hj zich hoofdzakeljk
ouverture,pRule Brïtannia''geheeten.In het bezig hield met de voltoojing der Nibelunnala:r van 1837 werd hj muziekdirecteur gentetralogie,terwjlhj tevensaan den Koaan den schouwburg te Riga, bleef er t0t ning een rapport inleverde over de stichting
aan den zomervan 1839 enschreefhetlibretto van eene m uziekschool te M iinchen. Hier
van oDie gliickliche Bërenfamilie'',waarvan werd prristan und Isolde''metgrooten bjval

hj slecht: een gedeelte componeerde.Voorts ten gehoore gebragt, in 1868 gevolgd door
ontstond in 1838 de tekst van rcola Rienzi''
1 rDie Meisterslnger'',welkegeenegeringertoeen in devolgende tweeJaren conaponeerdehj Juiching uitlokte. Laatstgenoemd stuk deed

ie eerste t&vee he4rjven.In den znnaervan de ronde langs de voornaamste schouwburgen
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Duitschland en bezorgde hem grooten en dat hieruit de toekomstige tempel der
roem. Eene hnogstmerkwaardige gebeurtenis kunst zalverrjzen.In het derde ontwikkelt
Van

echterwasde oyvoering vande pNibelungen- hj ditdenkbeeld in bjzonderheden,verwerpt

tetralogie''teBalreuth in den zomervan1876, den heerschenden operastjlen eischt,datde
en welin een bepaaldeljk daartoe gesticht dramatisehe stofaan hetgebied der sage ontschouwbnrglocaal, waarvoor zjne vrienden leend en doorhet waas der wonderen opgeen vereerders het noodige geld hadden btj- luisterd worde.In hetlaatste geschrifteindeeengebragt. Wagner noemt zpn werk een na- ljk bçlast hj de critiek met de taak,het
tiûnaalstuk en nietten onregte;immerswelke verouderde af te schalen.Van Zibne latere
verschillende gevoelens o0k over de dichter- geschriften vermelden wj:,Deutsche Kunst

ljke en muzikale behandeling mogen geop- und deutschePolitik (1868)',- pDasJudenthum in der Muzik (1869)'',- cueberdas

perd worden, de stof is aan de nationale
sagen der Duitschers ontleend. Niet alleen

dirigiren'', -

en pBeethoven, e1n Beitrag

teBaireuth,maar0ok elders,bjv.teLeipzig, zur Phisolophie der Muzik (1870)''
.Al die
werd datkunstgewrochtmetongemeenen bj- geschriftenhebben nietweinig bestrjdinguitval begroet. Daarna schreef htJ
' eenige klei- gelokt. Uit de voortbrebgselen van W agner
nere stukken, vooral m arschent de idylle

%Siegfried'', eenige liederen enz-, terwjl in
1878 de tekst in het licht verscheen van den
XParsifal'',diein 1880 zou worden opgevoerd.
Volgens het oordeel van W ayner bevindt
zich de opera t0t nu t0e op een verkeerden

waait ons de ernst der kunst te gem oet,en
deze geet'tdaaraan de kracht van een diepenj
algemeenen indruk en van ongemeene genia-

liteitin debjzonderheden.Zj onderscheiden

zich door een edel en schitterend instrumen-

taalcolorieten door eenemuzikale eiqenaar-

weg, dewjlmen daarin de muziek,welke nigheid, die ze zoowel met betrekklng t0t

slechts een middelis,t0tdoelverheft en het de daardoor opgewekte gewaarwordingen a1s
eigenljkedoel.nameljk de dramatischehan- m et betrekking t0t de declamatie der w oordeling,tût middel vernedert.Om nu de opexa den tot de meest volkûmene verheft,die de
op een beterpad te brengen en t0teen drama opera-litteratuur van onzen tjd kan aanwjte verheFen, waarin de toonkunst enkelt0t zen.O0k detekstvan zjneopera'si:krach-

opluistering der woorden dient,was hj in tig,waardig en dichterljk,maar moet bede eerste plaats naauwgezetin de keuze der oordeeld worden in verband met de daarop
dichterljke stof en kwam t0t het besluit, vervaardigdemuziek.Velen zjnafkeerigvan
dat alleen die, welke aan (e sage ontleend de door W ayner gevolgde rigting, terwjl
werd,geschiktw asvoorhetmuzikaledram a. anderen zjne stukken alsmodellen beschouDe geschiedkundigestofdaarentegen achthj wen van de muziek dertoekomst.Zjnegeonbruikbaar, omdat daarbj de muziek, als zamenljke werken zjn in 1873 in 9 deelen

taal van het gevoel. in tegenspraak kom t in hetlichtverschenen.
met zich zelve.Voorts is hj van meening, avori/z Wagner, een verdiensteljk reiziger
dat al het tooneel-eFect in de stof zelve en natuurkenner en een broedervan Rndolf
aanwezig moet zjn en dat eene com positie (zie boven).Hj werd geboren te Baireuth
dan alleen eene voldoende afronding erlangt, den 3den Odober 1813, bezocht hetgymnawanneer deze door het dramatisch verband sium en zag zi
ch vervolyensgeplaatstopeen
veroorzaakt Tvordt.Nadathj dusafstandhad handelskantoor te Marsellle.vanwaarhj een
gedaan Van den gebruikeljken operaEtjl, bezoek bragt aan Al
giers.Dehierdoor0p4epoogde hj aan het muzikale drama eene hoo- wekte reislust noopte hem t0t het besltut,
gere eenheid te verschaFen door de toepas- zich te Erlangen aan de beoefening der nasing van bovenvermelde beginselen, zoodat tuurljke historie te wjden,inzonderheid aan
de muzikale m otieven, zich aansluitend aan de zoölogie.Daarop vertrok hj naar Parj:
de voornaamste m omenten der handeling,als en in 1836wedernaarAlgérië,waarhj geverbindende elementen beschouwd en behan- durende twee Jaren rondreisde en a1s lid
deld m oeten w orden.Daarditnietenkeldoor eener wetenschappeljke commissie deelnam
het gezang kan geschieden, moet o0k het aan den tweeden veldtogt naar Constantine.
orkest m edewerken, hetw elk bierdoor meer Hj gaf daarvan verslag in zjne pReisen in
zelfstandigheid verkrjgt. Terwt
jl pRienzi'' der Regentschaft Algier in den Jahren 1836,

nog t0t de historische opera behoort. heeft 1837 und 1838 (1840,3 dln)''.Na zjn terugde pFliegende H ollënder''reeds een romanti. keer vestigde hj zich te Augsburg, maar

schen stempelen wj vinden dien n0g duideljkerin de daarûp volgende stukken.Na de
voltoojingvan rluohengrin''schreefhj:oDie
Kunst und die Revolution (1849)'',- pDas
Knnstwerk derZukunft(1850):',- poperund

reeds in 1844, v001.tB in 1850 en in 1852-

1855 volbragt hj op nieuw groote reizen.
welke hj beschreefin pDer Kankasusund
das Land der Kosaken (1848,2 dln)''
,se
mRei

nach dem Ararat und dem Hochland

Drama(1851)2dedruk,1869)'',- en pzwei Armeniens (1848)''.- cReise nach Kolchis
Briefe (1859)''.In het eerste geschrift stelt und den deutschen KolonlenjenseitdesKau-

hj de Grieksche kunst voor als het ideaal kasus (1850)'', - rReise nach Persien und
vooralletjden,omdat zj de uitdrukking is dem LandederKurden (1852- 1853,3d1n)'',van een ontw ikkeld volksleven.In hettweede XReisen nach Nordamerika (met Seherzer,
verdedigt hj het gevoelen,dat de schoone 1854,2 dln)''
,- en rDieRepublik Costarica
kunBten, sedert haren Griekschen bloeitjd (1856)''.Eene vjfde reis,door hem op last
gescheiden, zich weder moeten vereenigen, van koning Maœ van Bejeren ondernomen,
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bragt hem in de MiGden-Amerikaansche Sta- reichischen Staatshaushalts (1863)''
,- sDie

ten Panamaen Ecuador (1857- 1859).Sedert russischepapierwahrung(1868)'',- enpsystem
1860 is hj gewoon hoogleeraar aan de uni- derdeutschenZettelbankqesetzgebung(1870)''.
versiteit en directeur van hetethnographisch Voorts bewooq hj zl
ch op het gebied
muslllm te Miinchen.VoortsBehreefhj:rDie der statistiek ln het werk: pDie GesetzDarwinsche Theorie und das Migrationsgesetz mëszigkeit in den scheinbar willkiirlichen

(1868)1',- pNatulwissenschaftlicheReisen in menschlichen Handlllngen(1864)''.In October
tropischen Amerika (1870)'',- en pBeitrëge 1871 hield hj in de vrjekerkeljkevergadezu einer pbyBisch-geographischen Skizze deB ring van Evangelische mannen eene redevoeIsthmus V0n Panama (1861)''jbenevens tal- ring over de yociale kwestie,waaruit bleek,
rjkeop8tellen in tjdschriften.
datzjne gevoelens aanmerkeljk verschilden
Rndolf J:AJU- non W agnee,een verdien- van die der voorstanders van den vrjen hansteljk werktuigkundige,geboren te Leipzig del,waarna Oppenl
teim hem en zjne volgeden 13den Februarj 1822.Hj studeerdea1- lingen met den naam van Kathedersoclalisten
d= r,teBerljnen teParjsin descheikunde, (zie aldaar)bestempelde. Wagner antwoordde
werd in 1846 assistênt aan het academisch hierop in een heftigen poFenen Brief(1873)''
laboratorium te Leipzig, vestigde zich in en zag zich weldra gewikkeld in een harden
1850 aldaar a1s privaatdocentin dechemische stTjdmetD'
ihring,waarbjhetnietontbrakaan
technologie, werd in 1851 hoogleeraar aan beleedigende uitdrllkkingen. W agner vond on-

de
polytechnischeschoolteNiirnberg,in1856 dersteuning bj k%amoller,edI#,Nasse,Brente W ilrzburg, was lid der beoordeelingscommissie op de tentoonstellingen te Londen

tano enz.en dreefhet zoover,dat hj zjn

ontslag m oest nemen a1s bestuurslid derver-

(1862), Parjs (1867) en Amsterdam (1869) eeniging voor Sociale Politiek, waarna hj
en bekleedde van 1872- 1874 de betrekking
van gevolmagtigde van Bejeren op de tentoonstelling te W eenen,waarna hj demet
persoonljken adeldom verbondeneOrde der
BejerscheKroon ontving.HjoverleedinOct0ber1880.Hj schreef:pDie Chemie (1850;6de
druk,1873)'',- p'
rheoriepnd PraxisderGewerbe (1857- 1864,5dl
n)''
J- sHandbuchder

chemischenTechnologietlodedruk,1875)'',-

zjne beginselen verder ontwikkelde in zjn
geschrift over de

Komm unalsteuerfrage

(1877)''.Openljk verdedigde hj zjne meening, dat eene doortastende hervorming der
hedendaagsche staathuishoudkunde volstrekt

noodzakeljk is. De nieuwe uitgave van

Ra%'
.
g rLehrbuch der politischen Oekonomie

(1870, 6 dlnl'' werd door zjne bewerking
een geheel nieuw gesehrift,waarin hj aan

XStudien aufderPariserAusstellungdesJahre: de staathuishoudkunde nieuwe regteljk-wjs1867 (1868)''
, - rDie chemische Fabrikin- geerive grondslagen zocht te geven.Daaren-

dustrie (zde druk,1896)'',- en pRegesten boven schreefht,'opstellen in tjdschriften en

der Sodafabrikation (1866)''.Ook leverdehj onderscheidene broehures.
sedert1855eenuitmuntend plahresberichtiiber
Ladislans 1)pl Wagnery e0n verdiensteljk
die Leistungen der chemischen Technologie''. landbouw- en werktuigkundige,geboren den
ErnstN ùeecA/ Wagner,een verdiensteljk Q8sten Maart1811te Buda-pesth.Hjstudeerde
geneeskundige, geboren te D ehlitz aan de aldaar aan de polytechnische school,vervolSaale den 12denMaart1829.Hj studeerde te gensaan de landbouw.académie te Altenburg

Leipzig,Praay en W eenen,vestigde zich in in Hongarje en volbragt daarop eenereis,

1855 te Leipzlg als privaatdocent, werd er
in 1859 buitengew oon en in 1862 gewoon
hoogleeraar,in 1867 prosector in hetJakobshospitaalen conservatorvan hetpathologischanatomisch muséum , en schreef:sHandbuch

der >lgemeinen Pathologie (1862; 3de druk,
1865)''. Ook redigeert hj sedert 1860 het
Archiv derHeilkunde''.Na bet overljden
van W undclok zag hj zich benoemd t0t
hoogleeraar in de bjzondere pathologie en

gedurende welke hj de voornaamste universiteiten en landbouw scholen bezocht.Nadat
hj vervolgens vierJaarop een grafeljk land-

goed in Honqarje was werkzaam geweest,
maakte hj zlch in de Rheingau met den
wjnbouw bekend en aanvaardde in 1868 eene
leerstoel in de landbouwkunde aan de technische hoogeschoolteBuda.pesth.Hj vertegenwoordigde zjn vaderland bj onderschei-

deneinternationaletentoonstellingenenschreef
therapie en t0t directeur der geneeskundige daarvan belangrjke rapporten.Van zjne gekliniek.
schriftenvermeldenwj:pHandbuchderTabak-

Adolf edldc: Gottkilf Ycgzldr, een ver- fabrikation (3dedruk,1871)//,- rluandwirtdiensteljk Duitsch staathuishoudkundige,ge- schaftliche P:anzenproduktionslehre (1874)'',
boren te Erlangen den 25sten Maart 1835 en - rHandbuch der Stsrkefabrikation (1876)'',
een zoon van Rwdolf (zie boven).Hi
J
- 8tu- - en rHandbuch derBierbrauerei(5dedruk,
deerde in de regten en staatswetenschappen, 1877)''.

werd in 1858 leeraarindestaathuishoudkunde
W agram of Deutsel
t-W agram , een dorp
aan de handels-académie te W eenen,in 1863 in het aartshertogdom oostenrjk Unter der
te Hamburg, en vervolgensin 1865 gewoon Enns,ligtaandeRuszbach enaandenNoorderhoogleeraar te Dorpat, in 1868 te Frei- spoorweg en telt n0g qeen 800 inwoners,
burg en in 1870 te Berljn.Hj scYreet'
:7Bei- maar is in de geschiedenls vermaard door de

trëqe zurLehrevon den Banken (1857),rD1e Geld-und Kredittheorie der Peel'schen
Bankakte (1862)''
, - pDie österreichische
Valuà (1862)'',- pDieOrdnung de8öster-

overwinning,aldaar den 5den en 6den Julj

1809doorNapoleonopaartshertogfcrelbehaald.

Na den slag btjAspern door het Italiaansche
legeronderden onderkoningE%gèneversterktj
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maakte Napoleon toebereidselen, om aan de de slag voor hen verloren en de overwinning

Oostènrjksche hoofdmagt,onder genoemden van Napoleonz00belangrjk,datkeizerFrann
Aartshertog op den
'linkeroevervandeDonau, reeds den 12den Julj den wapenBtilstand te
nogmaals een beslisgenden Blag te leveren, Znaïm sloot,eerlang gevplg; donr devredesen overschreed de rivierondereen vreeseljk onderhandelingen te W eenen.
nnwederbjheteilanâLobau.DeAartshertog, W agrië isde naam van een landschap in
die den overtogt op eene andereylaatsver- de Pruissische provincie Sleeswjk-llolstein.
wachten den vjandal:00geenerlelhindernis Het vormt het oosteljk gedeelte van het
bezorgd had,besloot den aanval te verbei- voormalig hertogdom Holstein en Btrekt
den in zjnepositieophetMarehfeldbjW a- als een Bcbiereiland zich uit in de 00Btgram.Tegenover 180000 Fransehen had O0s- zee. Zjne westeljke grens wordt gevormd
tenrjk naauweljks130000man,zelfswanneer door eene ljn, die bj Kiel een aanvang
het korpsvan aartshertog Joltann,uit Presz- neemt en langs de Schwentine door het
burg derwaarts geroepen.ten bekwamen tjd Plöner Meer voortloopt t0t Mn de Trave.
verscheen.In den ochtend van 5 Julj ont- Ditlandschap bevathoofdzakeljk dePrui8siwikkelde zich hetFranschelegerwaajervor- sche districten Plön en Oldenburg, gedeelmig van den Donaqoever af,maar bereikte ten der districten Segeberg en Stormarn,alBeerst desavondste 6 uur,na de Oostenrjk- mede van het Oldenburgsche vorstendom Liische voorhoede te hebben texuggedrongen,de beck (Eutin) en een gedeelte van hetgebie;
positie aan de Ruszbach. N0g dienzelfden dervrjestadLiibeck.HetwaBoorBpronkeljk
avond te 7uurgafNapoleonaanzjn centrum door den Slawischen stam der W agriër: be(Owdenot, flgàpe en Bernadotte) bevel,den woond, die door Otto I onderworpen en t0t
vjand stormenderhand aan te vallen.Deze het Christendom bekeerd werden,maar toch
aanvalwerddoordeOostenrjkergmetkracht in het bezit bleven van eigene vorsten.Te
afgeslagen, zoodat de Franschen groote ver- Oldenburg, tegenover het eiland Fehmarn,
liezen leden en alleen de duisterniB eene vol- werd omstreeks hetJaar946 een bisdom gekom ene nederlaag verhinderde.Hierdoor aan- sticht. Nadat bj den grooten opstand der
gem oedigd, waagde aartshertog Karel den Slawen in 983 hetJlk der Duitscheoppervolgenden morgen een aanvalop deFranschen magt verbrjzeld was, vormde W agrië een
om hen van de Donal te verwjderen.Die gedeelte van hetgroote rjk der Obotriten.
aanvalgeschieddeechternietmjthetbeleid, Het Christendom, welks kiemen naqenoeg
onmisbaarvoor een goeden uitslag.D elinker waren vernietigd.vond een hersteller ln den
vleugel onder prins Rosenbur.q kwam eerin vromen vorst Godsokalk (1030), die ook de

het vuur dan het centrum onder Belle-qarde souvereiniteit van den Duitschen Konirg
en de regter vleugel.Deze,aangevoerd door erkende. Na den dood van Sendrik,koning
Klena% verdreefde Franschen tot Enzersdorf der obotri
ten (1t26),verleende deDuitsche
en bezette Aspern en Eszling.Napoleon echter koningIuotkariundiensrtjk aan KnoetZxtl
r d,

liet zich daardoor niet afbrengen van zjn hertog van Sleeswjk,en in 1143 werd het

plan en bleef 00k n0g volharden, toen de

met Holstein vereenigd.

eerste aanval van M assena mislukte,- hj
W ahabieten of W eohabiden, in het
wilde nameljk dezegepraalverwerven door Arabisch W akâbL,is de nM m der leden van

het verbreken van de gebrekkig verbondene eene Mohammedaansche secte,gesticht door
vjandeljke linie.op den middag deed hj àbd-oel-W @#Jà,uitdenstam TamsmtomstreekB
den aanval van M aqsena herhalen en onder- het Jaar 1745 in de stad Derayeh in de prosteunde dien met 150 vuurmonden.D e Oos- vineie Nedsjed. De stiehter wilde den Islam
tenrjkers hielden evenwelstand1schoon met terugbrengen totzjne oorspronkeltlke zuivergroote moeite.Daar echterhun linkervleugel heid en beschouwde alleen den K oran a18 de
door de overmagt van Danowstteruggeworpen gezaghebbende openbaring, terwjl hj alle
was en door het bezetten van Markgrafen- mondeljkeen schrifteltikeoverleveringen verNeusiedel in den rug bedreigd werd,gafde wierp.M okammed, OA8#fl# en de ProfetAartBhertog des nam iddags bevel om naar waren in zjn o0g heilige en GodewelgevalM oravië terug te trekken,hetwelk door den lige wjzen, zoodat hj het laatste artikel
linker vleugel in volkomene orde werd uit- van de Mohammedaansche geloof8beljdeni::

gevoerd.Eersttoen de Oostenrjkershetslag- rGeen anderG0ddanGodenMobammedzjn

veld reeds verlaten hadden,verscheen aarts- profeet''wegliet en in verzet kw am tegen de
hertog Johann des namiddags te 5 uur van schier goddeltlke hulde,aan Mokammed bePreszburg teSiebenbrunn,daarhj deorders wezen. Alle bedevaarten, bebalve die naar
te laat ontvangen had.Eene vroegere komBt de Kaaba te Mekka,werden door hem verz0u voorzeker den linkervleugelgered heb- worpen,alsmededegodsdienstigeplegtigheden

ben. Het verlies der Oostenrt
jkerB bedroeg bj begrafenissen. 00k werden de Toerbehs
24000 man aan dooden en gewonden, en
onder deze waren 753 oëderen.Toch hadden

of kapellen der Mohammedagnsche heiligen

uitden we4 geruimd.Voortsjverdehjtegen
zj 7000 gevangenen,12adelaarsen vaandels de overtolllge sieraden in m oskeeën en aan
en 11 kanonnen veroverd. Het verlies der praalgraven, tegen eene weelderige kleedj,
Franschen was vermoedeljk veel kleiner, tegen het r bruik van sterken drank,tegen
terwjl zj 7600 gevangenen,9 kanonnen en het rooken, tegen het hazardspel,den woeéén vundel hadden bemagtigd. In weerwil keren de onzedeljkheid en vermaande durvan hetmoediggedrag derOostenrjkerswas entegen allen t:thet GageljkKh gebe;,hd
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Maauwgezet houden van den Ramasan, het lingen door het land trekken, om den haat
geven van aalmoezen en de gemeenschap van aan te vuren tegen de Britsche heerschappj.

goederen.W ie zjneleernietaannam ,moest

W ahlenberg (Ge0rg),een verdiensteljk

door middel van hetzwaard bekeerd worden. Zweedsch natuurkundige, geboren den lsten
Het wereldljk gezag droeg hj op aan Ebn october 1780 in W ermland, studeerde te
Scp:#, opperhoofd van het disïrict Derayeh Upsala in de geneeskunde, werd er amanu-

en na het overljden van dezen aan diens ensis bj hetmuséum voornatuurljkehistozoon Abd elzzïz.Doch eerstnadat de W a- rie,reisdein ZwedenenNoorwegen,Bohemen,
habieten den magtigen stam der BeniKhaled HongarjeenZwitserland,werdin 1826hoogoverwonnenhadden,zagenzjhunnewapenen leeraar in de kruidkunde te Upsala,en overgezegend. Toen Abd el Hzïz 0ud en zwak leed aldaar den zostenMaart1851.Totzjne
was gewol'
den, benoemde Abd oel Y txAJI belangrjkste geschriften behooren: XGeogra-

diens z00n Saoed 11 t0taanvoerder,en deze phisk 0ch ekononomisk beskrifning om Kemi

bragt den Sjerif van Mekka eene bloedige
nederlaag toe (1790). Kort daarna overleed
Abd oel Y JAJI in het95steJaarzjnslevens,
en niet lang daarna zjn zoon Mohammed.
DePortegafdaaropbevelaanpaslaSolimanvan
Bagdad, dezesectete vernietigen.Zjn leger

Lappmark (1804)'/, - oBcrëttelse om mëtningar 0ch observationer öfverLappska fjëllens höjd 0ch temperatur under 6;Oförsttade
1807 (1808)'',- pploralapponica(1812)' DDe climate et vegetatione Helvetiae sep-

tentrionalis (1813)''
, - rFlora Carpatorum

moest echter in 1797 het onderspit delven, (1814)''1 - ,lFlora Upsaliensis (1820)''
,en de magt der W ahabieten nam z00 snel DGeologick afhandling om svenska Jordens

toe,dat dezeweldra 120000man telden;zj bildning (1824)'/,- en nFlorastledca(1824bezaten echtergeengeschut.In1801versloegen 1826;2dedruk,1831- 1836)'',
W aiblinger (W ilhelm Friedrich), een
zj op nieuw de troepen van den pasla van
Bagdad, overrompelden Kerbela en bedreven verdiensteljk Dnitsch dichter en schrjver,
er ongehoorde gruwelen. Ook maakten zj qeboren den zlsten November 1804 teReutzich meermalen meester van Mekka,en zelfs llngen,schreefa1s leerling op hetgymnasium
de Engelschen meenden,dat hun handeldoor teStuttgartdenwjsgeerigenromanrphaëton/',
de W ahabieten werd bedreigd,zoodat zj in die echter eerst in 1823 in 2 deelen in het
1809 den Imam van Maskatetegen hen onder- lichtverscheen.Hj studeerdeteTiibingen in
steunden.In 1811 belastte de Porte Mehemed de letteren en in de godgeleerdheid,onder2!i, onderkoning van Egypte,met de ver- nam in 1826 eene reisnaarItalië en overleed
delging der W ahabieten,en alle regtzinnigen te Romeden17denJanuarj1830.Hjgchreef:

schaarden zich onder zjne vanen.Hj ver- rVierErzëhluugen ausGriechenl,a,nd (1823)''
:
overde dan 00k Medina en Mekka.In 1814 - mluieder der Griechen (1823), - rDrel
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stierf Daoed 11en werd opgevolgd doorzjn

oudsten zoon Abdallak ben Raoed.Onder het der MuseausRgm'(1829)'
'- en oraschenbestuur van dezen ontstond verdeeldheidonder buch aus Italien und Griechenland (1829de W ahabieten,zoodatM ehemed 2!ideover- 1830)''.Zjne gezamenljke werken zjn uitgehand behieldenhendwongeenvoorhen nadee- geven door von Olpïfz (1839- 1840, 9 d1n;
ligenvredete sluiten.Toen echterdeoverwin- 2de druk, 1859) en zjne pGedichten''door
naareischte,datdevestingwerken vanDerayeh M örike (1844).
gesloopt zouden worden en Abdallah te ConW aitz.Onder dezen naam vermelden wj:

stantinopel den Padislah om vergiFenis zou

Georg Y cïfz, een verdiensteljk geschied-

smeeken, ontbrandde de oorlog op nieuw . kundige.geboren teFl
ensburr den 9denOctoIbrahim-paql'a, de aangenom 6n zoon van ber 1813.Hj studeerdete Klelen teBerljn
Meâ- ed 2!ï,versloeg de W ababieten in 1815 in de regten en in de geschiedenis,vertrok
bj Basra en in 1818 bj ElMaoeyeh,bele- vervolgens als m edewerker aan de rMonugerde Derayeh en noodzaakte deze stad tot menta Germaniae historica'' naar Hannover
de overgave, nadat hj de legerplaats der en bezocht in genoetade hoedanigheid de
W ahabieten veroverd en Q0000 man gedood bibliotheken en archi
even te Kopenhaqen,
had.Abdallah werd gevankeljk naar C0n- Lyon,M ontpellier,Parjs,Luxemburg,Trler,
stantinopel gevoerd en aldaar in December Coblenz, Saksen en Thiiringen. Ht'
, leverde
1818 onthoofd,
en Derayeh geheelen al dan o0k uitgaven van W idnkind,M arianus
verwoest.De overgebleven W ahabietennamen Seot'
as,Eeeehardns Jrcl-çidvé:,vandenJaar-

nu de vlugtnaarde woestjn,vanwaar zj, boekenschrjverSazo,van de:,Gesta Treviroin stam men verdeeld,nu en dan strooptogten

volbragten.W eldra echter waren zj wederom z00 sterk,dat zj in 1822 zelfsMekka
bedreigden.Voortsvernieuwdenzjin 1828den
strjd tegen de Porte, maarleden denederlaag.Ook thans zjn zj nog geenszins verdw enen,en hun hoofdzetelA1Riadh in Centraal-Arabië is steeds ket broeinest van

rum'' van de geschiedenissen der bisdûmmen
Metz, Toul en Verdun en van de Fransche

schrjvers Adêmar en Hkqo van F!dlr,. In
1842 werd htjt0thoogleeraar teKielbenoemd
en in 1846 alsafgevaardigde van deze universiteit lid der Provinciale Staten van Hanno-

ver. Tibdens de volksbewegingen van Maart
1848 was hj eenigen tjdwerkzaam bj het

Mohammedaansch fanatismus. Omstreeks 20 Voorloopig Bestuur te Rendsburg en w erd

Jaar geleden vestigden de W ahabieten zich vervolgens lid van het Parlement te Franko0k in hetnoordoosten van Indië,nameljk fort.In 1849 zag hj zich benoemd t0tprote Patna,vanwaarhunne dweepzieke zende- fessor te Göttingen, waar hj eene school
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van Jonge geschiedkundigen stichtte,wclke magazjnen en molens,een drukken handel
zich &'
ooraltoelegde op eellcritisch onderzoek en om streeks 30000 inwoners.
van de geschiedenis der middeneeuwen.NaW a1 (Een) isdevoornaamste aardophoodat de uitgave der pMonumenta'' op een ping van een vestingwerk, aan hare bovennieuwen voet geregeld was, kwam hj in vlakte voorzien van eene borstwring,waar1875 aan het hoofd van deze onderneming achter zich de walgang bevindt met eene
en vertrok t0t dat oogmerk naar Berl
jn, voldoende breedtevoordebeweging van troewaar hj als 1id der académische faculteit pen en vuurmonden. Men heeft een aarden
00k voorlezingen houdt.Zjne werken onder- '
DJJ,zondereenigmetselwerk,- eengereveteerscheiden zich door degeljkheid en belang- den IPJI,meteenopgemetseldenmuuraanééne
rjkheid.Daarvan vermelden wj:aDeutsche Of
'twee zjden,- en eengekazemattecdenYJI,
Verfassungsgeschichte (1843- 1878,8 d1n;dl wanneer deze van bomvrje localen isvoor1 en Q tweede druk!1865- 1870)'',- pschles- zien.Voorts onderscheidt men den hoofdwal
wig-HolsteinsGeschlchte(1851-1854,2dln)''. van den onderwal (fausse-braye), die vöör
rUeber das Leben und die Lehre des Ulila eerstgenoemden wordt opgeworpen en zich
(1840)'', - rDas alte Recht der salischen slechts even boven het hetmaaiveld verheft.
Franken (1846)'',- rloiibeck unter Ji
irgen *W
De).Onder dezen naam vermelden
* a1 (
W ullenweber(1855- 1856,3 dln)'',- rDeut- wp
:
sche Kaiser v0n Karl der Grosse bis MaxiGabinns de W al,een verdiensteljk Nederm ilian (1862)'',
rGrundzige der Politik landsch regtsgeleerde,geboren te Leeuwarden
(1862)'', rlahrbiicherdes DeutschenReichs den 3osten December !785.Hj studeerdete
unter Heinrich I (1837; 2de druk, 1863)'', Groningen in de regten, vestigde zich a1s
advocaatin zjnegeboortestad,aanvaarddein
rDas Recht des Herzogs Friedrich von
Schleswig-llolstein (1864)'',- nueberdiean- 1816 te Franeker en in 1821 te Groningen
geblichen Erbanspriiche des Königlichpreussi- een professoraatin de regten en overleed den
schen Hausesan die H erzogthiim er Schleswig- 22sten September 1833.Hj schreefo.a.eene
Holstein (1864)'', - pKurze Schleswig-llol- verhandeling: pover den voor-ofnadeeligen
steinische Landesgeschichte(1864)'/!- zueber invloed eener nieuwe wetgeving in de taal
eine Sâchsiche Kaiserchronik und lhre Ablei- des lands op dewetenschappeljke beoefening
tungen (1863)'',- rzum Gedëchtnisan Ja- der regtsgeleerdheid'',doorhem in 1820 uitkob Grimm (1863)'',- rurkunde zur deut- gegeven met een bjvoersel,getiteld:sover
schen Verfassungsgeschichte im 11 und 12 de pradische brùikbaarheld van vroegerewetJahrhundert (1871)M,enz.
ten,bjzondervan 'tRomeinscheregt,nevens
Theodor Yifz,een verdiensteljk beoefe- later ingevoerde wetboeken''Zjne prjsvernaar der psychologie, geboren te Gotha den handeling: rover het bestaan, den aard en
liden Maart 1821.Hj studeerde te Leipzig debehandellng van hetnatuurregt''werddoor
en teJenain deletteren,wiskundeen wjs- de Derde Klasse van hetKoninkljk Nederbegeerte, vestigde zich in 1844 a1s doeent te landsch Instituutmetgoud bekroond,alsm ede
Marburg, werd er in 1848 buitengewoon zjne verhandeling: rover de voordeelen der
hoogleeraar in de wjsbegeerte,en overleed burgermaatschappj bovendievandennatuuraldaar den Qosten Mei1864.Hd schreef:pAn- staat en die der Nederlanden boven die der
thropologiederNaturvölker(1859- 1864,4d1n; anderevolken''doorde Maatschappj t0tNut
2de druk,1876)'/- pGrundlegung derPsy- van 'tAlgemeen.00k heefthj onderscheidene
ehologie (1846)''- mlaehrbueh derPsyehologie gedichten,alsmede stukken in de pBjdragen
a1s Naturwissenschaft (1849)'',- en pAllge- tot de regtsgeleerdheid'' eq in het pW oormeine Pëdagogik (1852;2de drukj(1875)''. denboek van Nieuwenhuis''geleverd.
W aitzen , in het Hongaarsch Yàc,eene
Joltan de W al,eenzoonvandenvoorgaande
stad in het Hongaarsche comitaat Pesth,ligt en desgeljks een verdiensteljk regtsgeleerde,
aan de Donau en aan den SP00rWeg Van

geboren te Franeker den 3denApril1816.Na
sveenen naar Pesth.Zj is de zetelvan eene het voleindigen zjner regtsgeleerde studiën
regtbank en van een R.Katholieken bisschop, werd hj in 1839advocaatteAssenenadjunct-

heeft eene fraaje hoofdkerk en 4 andere R. commiesbj hetProvinciaalgouvernementvan
Katholieke kerken, eene Protestantsche en Drenthe,in 1841substituut-oëciervanJustitie
eene Armenische kerk , een bi
sschoppeljk te W inschoten,in 1845 substituut-advocaatpaleis, een collegie der Piaristen, een k100s- fscaal bj het Hoog Militair Geregtshof te

ter der Franciscanen en Barmhartige broe- Utrecht, daarna secretaris-genernal van het
ders, eene godgeleerde school,een bisschop- departementvan Binnenlandsche Zaken en in
peljk seminarium ,een doofstommen-instituut, 1848 hoogleeraar te Leiden.In 1870 ontving
eene gevangenis,druk bezochte veemarkten, hj een eervol ontslag en werd benoemd t0t
veel wjnbouw en omstreeks 13000 inwoners voprzitter der staatscomm issie voûr de strafW akeReld ,de hoofdstad van W estriding wetyeving, welke thans haren arbeid heeft
in het Engelsche graafschap York,isbevallig volelndigd. Van zjne geschriften vermelden
gelegen aan de Calder, waarover eene zeer wt
j: ppeter deGroote,treurspel(1836.
b/',oude brtlg zich welft, heeft eene hoofdkerk DVrouweljk leven.Uitgegeven ten voordeele
uit de 14de eeuw m et een toren ter hoogte der noodljdenden binnen destad Groningen

van 70Ned.el,eene Latjnscheschool,eene (1838)'', pBjdragen t0tdegeschiedenisen
korenbeurs, een krankzinnigengesticht, een oudheden van Drente (1862)''1 - pDe Moegeregtshof, machinenfabrieken)groote koren- dergodinnen. Een oudheidkundig-mythologi
-

382

W AL- W ALACHIJE.

scheverhandeling (1840)''
j- poverdebeoefenillg der Nederlandsche mythologie naar
aanleiding derJongstet0tdatonderwerp betrekkeljkegeschriften (1847)'',- pAanteekeningen en bedenkingen op het optwerp van
het wetboek van Btrafregt(18394M,- porationes academicae (1851)''
, - rHet Nederlandschehandelsregt(1861- 1869,3dln)'',en sBeitrëge zurLiteraturgeschichtedesCivilprocesses(1866)''.Eindeljk bezorgdebj eene
uitgaven van de pluex Frisonum jlex Angliorum etW erinorum (1850)''.

W alachke,het zuideljkste dert0tden

StaatRoemenië behoorendeDonauvorstendomm en , grenst in het oosten en zuiden aan

de Ilonau en Mnrenzende Tartaarsche ge&vesten. Het geheele gebied langs de Donau
van de Ilzeren Poort t0taan de Pontus ontving dan 00k den naam vanBessarabië,welke
thans nog gebezigd wordt voor het land aan
de beide oevers van de Proeth en aan de
monden van de Donau.Mireea deed vruchtelooze pogingen 0m de Koningen van Polen
en Hongarjealsbondgenooten tegen de Turken aan zich te verbinden en zag zich dien-

tengevolge genoodzaakt,met sultan Bajesid
(1398)deeerstecapitulatietesluiten,waarbj
hj de sotzvereiniteit van Turkje erkendeen
zich aan hetbetalen van schattingonderwierp.
DaaxentegenwurborgdeTurkjedevolkomene
zel
fstandigheid van Walchje onder eigene
Vorsten,terwjlde Porte zich vanalle bemoejing metde binnenlandschen zaken van

Turkje (door de Donau ervan gescheiden),
in het westea aan Siebenbi
irgen (aan de Carpathen),in het noorden gedeelteljk aan de
Carpathen en gedeelteljk aan Moldavië (door W alachje onthouden en de dunrzame vestide Milkow er van gescheiden) en telt op ging van Turken aldaar verbieden zou.Deze
1330 D geogr.mj1ruim 21/:millioen inwo- capitulatie, door Ladislau.
g F (W 1ad) met
ners.De bodem vormtereene zeervruchtbare sultan Mahmoed 11 (1460)vernieuwd,vormde
vlakte, die van de Transsylvanische Alpen t0t 0? onzen tjd den grondsl
ag van de beallengs afdaalt naar de Donau en w ordtbe- trekklng tusschen de Porte en W alachje.
sproeid doortalrjkerivieren enbergstroomen, Mircea liet onderscheidene onwettige zonen
welke zich in de Donau ontlasten.De voor- na, die elkander de heerschappj betwistten
nu m ste rivieren zjn er: De Jioe(bj Kra- en nu eens de H ongaren,dan weder de TurJowa), de Olt(Al0eta),de Argisj,deJal0- kentehulpriepen.LadhlansV Tzezej/(1456mitza, de Prahowa en de Dambovitza (bj 1460) weigerde de schatting op te brengen

Boekharest).Landbouw en veeteeltzjn erde en versloeg,verbonden metMqttMasCprrïsvd

voornaamste bronnen van bestaan.Deuitvoer vanHongarje,deTurkschelegers,dochmoest,
van granen en grondstoâbn i:eraanzienljk, door Dtepltanu deGropfe,vorstvan Moldavië,

terwjler nagenoey allevoortbrengselen van overwonnen en doorde Bojaren,diehj door

njverheid worden lngevoerd.Deuitgestrekte zjne wreedheid verbitterd had,verraden,de
wouden leveren er brand- en timmerhout,en vlugtnemen naarHongarje,waarna deTurmen heeft erveelwjnbouw.Dewjnen van kenRadoeIv deSehooneopdentroonplaatsten.
Odobe#tien Dragasjarizjn zeergezocht.De Deze werd echter in 1467 door den Vorgt
bodem bevat er een overvloed van klipzout, van Mèldavië Dtephanu onttroond, waarna

steenkolen en petroleum ,- voortsallerleidelf- Tze
pes
jin1477wederaanhetbewindkwam,
stoFen en metalen.T0tde belangrjkste mine- nadat Steplöanws Bessarabië en het district
rale bronnen behooren er die te Kalemanesjti, Poetna in bezitgenomen had,zoodatderivier
Poetjoasa en Balta Alba.Het klim aat i: er M ilkow de grens vorm de tusscben de beide
zeer onbestendig.Het land is verdeeld in 17 Vorstendommen. ladoe V de Groote (1493-

districten,waarvan 1Q in Groot-W alachjeten 1508), een zoon van Tgepen', schonk aan
oosten van de Aloeta en 5in Klein-W alachje W alachjeeenegrondwet,omschreefdevoor-

ten westen van die rivier gelegen zjn.

Dit vorstendom ontstond tusschen 1200 en
12101 toen een opperhoofd der Bassaraben

uit den gtam der Fogâras metveelkrjgsvolk
naar W alachje toog en te Kimpolung,later
Argisch,zjn zetel vestigde.Zjne opvolgers
strekten hunne heerschappj gedurig verder
uit. Alexander Wld.
qcrcl (1310), die voorspoedig streed tegen Karel Aoàdrf, koning

regten der Bolaren en regelde dezaken der
Kerk.Zjn zoon Mihnea dezopzewerdreedg
in 1511 van den troon geworpen.Onder den
vromen N eagoe WJ#.ç.rJ1 w erden deinlandsche

kloosters aan buitenlandsche bisdommen (te
Athos, te Jerusalem enz.
) toegekend,zoodat
de opbrengst der kloostergoederen,t0t aan
hunne secularisatie, grootendeels naar elders

vloeide.RadoeVllvand/oe-cfzï(1521-1529)

van Hongarje en in 1342 dienszoon Robert verzette zich m etkrachttegen deklimmende
de nederlaaq toebragt,overleed in 1360.Hj eischen der Turken; t0t driemaal t0e bragt
werd opgevolgd door zjn zoon Ladislans,en hj de nederlaag t0e aan hunne legerbenden,
deze door den vromen kerkenstichter Radoe maar moest na den slag bj M0ha
'cs (1526)
Negroe (Rudolf de Zwarte).OnderM/cea I de Turksche souvereiniteit w eder erkennen,
de Groofe,dieden strjd tegen hetTurksch- waarna hj in 1530 doordeTurken werd ter
Boelgaarsche rjk met kracht voortzette,de dood gebragt.In 1593 beklom Mieh#lV1 de
Dobroedsja veroverde en overwinnend voor- Dappere!de nationale held derW alachjers,
waarts rukte t0t aan Adrianopel, verkreeg

den troon.Doortinteld van eerzucht en moe;

W alachjede grootsteuitgebreidheid!hetom- zocht hj het drukkende Juk der Turken af
vatte bj zjn oorgpronkeljk gebied de her- te werpen.Nadat hj zich verbonden had met
togdommen Fogâra:en Amlasjin Siebenbiir- de Vorsten van Moldavië en Siebenbiirgen,
gen, een qedeelte van Boelgarje, de Do- deedhj dete Boekhareatgevestigde Turken
hroedsla,Slligtria,Kiliametdemonden van vermoorden, trok over de Donau, vergloeg
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de Turksche en Tartaarsche legers en ver- van uitzuiging heerschte 94 Jaren,en geduwoestte Thracië totaan den Balkan.W eldra rende dien tjd begon o0k Rusland zjneaanzond M ohammed III een groot leger tegen slagen te smeden op het Oosten.Sedertde
hem te velde.Mol
taëlaanvaarddeden strjd eerste Russische bezetting van 1770,welke
in hetopenveld bj Caloegareni(13At
lgustus t0t aan den Vrede van Koetsloek Kainardsli

1595)en behaaldeeeneglansrjkeoverwlnning
op het veeltalrjkervjandeljk leger,welks
overbljfselen hj vervolgens over de Donau
Joeg.Daarzjnebeidebondgenootenhem wil-

(1774) aanhield,verkreeg Rusland door 0mkooperj allengs meer invloed in W alachje.
De bezetting van 1808 duurde t0t aan den

Vrede van Boekharest(1812),waarna Bessa-

den verlaten,deed Miel
taëleen invalin Sie- rabië met de monden van de Donau aan Rus-

benbiirgen en bemagtigdedatlanddoorzjne land verviel,terwjlreeds in 1777 de B0ezegepraal van 28 October 1599 op Andrlan kowina aan Oostenrjk was toegekend. De
WJ/AJH op de heuvels van Schellenberg vôôr verregaande onderdrukking en de RussischHermannstadt.Daarop trok hj teveldetegen Grieksche Hetaerie van 1821 onder Ypsilanté
Jeremias Aprïll, vorst van Moldavië,bragt schonken aan den Roemeniër Tldor Vladimidezen de nederlaag t0e en werd door de Bo- reskoe moed tot een opstand tegen de heer-

Jaren t0t vorst uitgeroepen.Daardoorveree- schappj der Fanarioten.Aan hethoofd van
nigde M ohaël op zjn hoofd drie kroonen zjne Pandoeren trok hj binnen Boekharest,
en zwpaide den schepteroverhetaloudeDadë. om zich metdein opstand gekomeneGrieken
W eldra echter kwam er opstand in 8ieben- te vereenigen,doch zjne pogingen konden

biirgen, en in den oorlog tegen Hongarje en geenszinsopdenbjstandrekenenderHetaerie,
Polen begon de voorspoed hem te verlaten. welke de onafhankeljkheid van Griekenland
Nu wenddeMiehaëlzichtotkeizerRudoljJf, en devernietigingvanTurkjebeoogde.Ypskdie hem we1 is waar a1s een belangrjk bol- lcAlfï deed vruchtelooze moeite, om hem tot
werk tegen de Turken beschouwde, maar het bevorderen van dat oogmerk over te haweinig ingenomen wasmetzjneheerschappj len en liethem dientengevolgegrjpen en ter
over Siebenbiirgen. Rudolf plaatstehem aan dood brengen. Het leyer van Vladimireskoe

hethoofdvanhetKeizerljk legerindenstrjd voegde zich daarop bj dat van Ypsilanti,
tegen Sie-qmund .
#c/AJri,
'hj bragtdezen den maar moest aan de Aloeta hetonderspitdel-

3den Augustus 1601 de nederlaay toe,maar ven voor de Turken.Inmiddelswas de Porte,

werd den 19den van die maand ln het leger
door een sluipmoordenaar gedood. Onder de
opvolgersvan MieltaëlonderseheiTdezichMattltias 1 .fl,
s.
scrll, die in 1652 in svalachje
de eerste drukkerj deed verrjzen,een Avetboek in het lichtxond,dateen einde maakte
aan de onzekere gew oonte.regten, scbolen
sticbtte en de liturgische geschritten in het
Roemaansch deed overzetten,zoodat de Sla-

verbitterd wegensden steun,dien de Hetaerie

wische taalgedeelteljk uitde Kerk verdrongen werd. Sjerban I A'
llflkpezeno,
: (16791688) was de stichter van een Roemaansch
collegieteBoekharest,deeddenBjbelinhet

verjdeld.BjhetverdragvanAdrlanopel(1829)

bj Soetsos,vorat van Moldavië, en bt
j de
Grieken in Wal
achje gevonden had#tothet
besluitgekomen,wederom inlandsche Vorsten
in de vorstendommen aan te stellen,zoodat

zj in 1822 Gregorinn G/zol t0tvorst van
W alachje benoemde.Dehervormingen,door
dezen Vorst beraamd, w erden echter door
de nieuwe Russische invasie van M ei1828

werd w e1 is waar de oude capitulatie gehandhqafd, maar tevens aan de Rusaen het

mede-beschermheerschapen eigenljk deheer-

Roemaansch vertalen en bevorderde de volks- schappj over de vorstendommen toegekend.
welvaartdoor handelsverdragen en verminde- Onder de leiding van den voor'
t overige zeer
ring van belasting. Onder het bewind van welgezinden graafKisselew werd eene grond-

Constantqn Brankovanoe(1688-1714)hadhet wet (het organiek reglement) ontwerpen en
volk veelte ljden van de oorlogen derTur- ingevoerd. Eerstin 1834 ontruimden de Ru+
kentegen Oostenrjk,PolenenRusland Bran- sen het land en werd Aleœanhv GAikl door

kovanoe, door de Porte bedreigd, zocht een
verbond te sluiten m et Peter d: Groote,maar
w erd te Boekharest in hechtenis genomen,
naar Constantinopel gesleept en aldaar met

de beschermende Mogendheden tot Vorst benox d. Na de troonsbeklimming van den inlandschen Vorst en het herstel der binnenlandsche rust begon o0k de nationale geest

zjne vier zonen onthoofd.Met zjn opvolger
Dtepltanns Kantakoezenos, die op dergeljke
wjze om het leven kwam , verdwenen de
laatstesporenderonafhankeljkheidvan W allachje.DePorte benoemdenu,inplaatsvan
inlandscheVorsten,zjneeigenehandlangers,
meestal Grieken (Fanarioten);de vorsteljke
zetel werd te Constantinopelgewoonljk aan

te ontwaken, vooralbljkbaar in het beoefenen van de nationale taal, geschiedenis en
letterkunde. Onder het Jongere geslachtj in
het buitenland opgevoed en aldaarvanvrj-

den meestbiedende toegekend. Met Nieolaas

heidlievende denkbeelden doortrokken, ontstond eene anti-Russische partj,welke,doar

de Bojaren ûndersteund,aandrong op onafhankeljkheid van bestuuren herzienlng van

hetorqaniek reglement.Rusland kwam daar-

Xx rocor#ufp: in 1716neemtvoorW alachje tegen ln verzet, en daar GMka nietkrachtig
dit nootlottig tjdperk een aanvang,waarin genoeg zjne belangen bevorderde,werd hj

het land door drukkende belastingen uitgeput den 26sten October 1842 afgezet,wu rop de
en ontvelkt werd,terwjl het leger en de Nationale Vergadering onder den invloed van
scholen verdwenen en Byzantjnsche bedor- Rusland Georg Wiledco t0tvorstverkoos.De
venheid zich algemeen verepreidde.Ditstelgel Frangche Februarj-nmwenteling van 1848
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bragt o0k dââr de gemoederen in beweging. 1649.Zjne geschriften zjn bevatin pExcelBibeseo,voordeovermagtbezwjkend,moest lentissimi et clarissimi viri dominiJohannis
eene nieuwe grondwet onderteekenen, m aar W alaeiomnia (que hadenusinveniripotuere)
verliet den 24sten Junj Boekharest.De 0m- ad chyli et sanguinis circulationem pertinenwentelingsmannen vormden nu een voorloopig tia (1660)''.
bewind en deden het volk den eed aoeggen
W alakken of W alaehen,zie onder Roeop de grondwet.Inmiddelstrokken deTurken
over de Donau en naderden de Russen van
W alch (Johann Georg),eenverdiensteljk
dezjdevan Moldavië.Demeeste aanhangers godgeleerde, geboren te Meiningen in 1693,
der revolutie namen de vlugtj doch velen stu4eerdete Jena,waarhjeersthoogleeraar
werden in hechtenisgenomen en voorderegt- werd in dewjsbegeerte,diehtkunaten welbank gebragt. Ten slotte kwam hetverdrag sprekendhei
d en vervolçens00k in de godge-

van Balta-Limant0tstand(1Mei1849),waar- leerdheidyen overleed ln 1775.Vanrzjnege-

door de voorm alige toestand werd hersteld. schriftenvermelden wj zjne zeerbelangrjke
D e plaats van Bibeseo w erd ingenom en door rTheologia patristica (1770, nieuwe druk,

Barbo &
sfirùey.ln 1853, bj den aanvang van 1824)''
.- Zjn zoon Johann FrzldfEmmanwël,
den Krim -oorlog, werd hetland w eder door geboren te Jena den 3osten Augustus1725 en
Russische troepen overstroomd, en hierop aldaar den lsten Deeem ber 1778 overleden als
volgde in 1854 en 1857 de bezetting door hoogleeraarin de dichtkunst en welsprekend-

Oostenrjk.Hetverdrag van Parjsvan 1856, heid,was tevens een verdiensteljk delfstof-

hetwelk een einde maakte aan den Krim- knndige.- Een andere zoon? Christian < ï!00rl0g,stelde desgeljksperk aan de ljdens- helm Frclz,geboren te Jena ln 1726enaldaar
geschiedenis der Vorstendommen, erkende in 1784 overleden als hoogleeraarin de theohunne zelfstandigheid, plaatste hen onder de logie Bchreef0.a.:rEntwurfeinerGeschichte

gemeenschappeljke bescherming van een ze- der Ketzereien (1762- 1785, 11 dln)'',- en

vental mogendheden en vernietigde de Rus- een derde zoon, KarlFrie#r'
icl, geboren in
sische beschermheerschappj. In 1856 werd 1734 en overleden in 1799 a1s hnogleeraar in
Aleœander GFzikl t0t kaimakan benoemd,en de regten te Jena, leverde: rlntroductio in
den 19den Augustus volgde de onderteekening controversiasjuris civilisrecentioris(1771)'',
der conventie over deorganisatie derVorsten- - mBeitrsge zu dem deutschen Rechte
dommen, terwjlde uitvoering daarvan 'verd (1771- 1793)''
, - en rGrundrisz der Geopgedragen aan een Voorloopig Bewind.D e schichte der in Deutschland geltenden Rechte
svetgevende Vergadering koos nu den 5den (1780)::
w afchensee (De)isde naam van een
Februarj 1859 Aleœander J/llzz Cwsa,reeds
vroeger in Moldavië ten troon verheven,t0t Alpenmeer in hetBejersche regéringsdistrict
vorst,- eene dubbele verkiezing, die eer- Opper-Bejeren.Het is van de nabjgelegen
lang leiddet0teene vereeniging van die beide Kochelsee slechts door de kleineverhevenheid
gewesten.Zie voorts onder Roemenië.
van den Kesselberg gescheiden en ligt 175
W alaeus (Antonius) ofde K t
zle,een ver- Ned.elboven deze en 835 Ned.elboven de

diensteljk Nederlandsch godgeleerdejgeboren oppervlakte der zee. Het heeft bj een 0mte Gent den 3osten October 1573, ontving

vang van 26 eene lengte van 71/: en eene

zjne eersteopleidingteMiddelburg,studeerde grootste breedte van 5 Ned. mjl bj eene
te Leiden in detheologie,volbragtdrieJaren diepte van 195 N ed.el. De kleur van het

daaxna eene reis door Zwitserland, bezovht water is donkerblaauwachtig groen en het
de hoogescholen te Heidelberg en te Bremen bevat veelvisch,vooralforellen en zalm .Het
en werd eerstpredikantteKoudekerk en toen is omgeven d00r boschrjke bergen,wierhelte Middelburg, waar hj tevens hoogleeraar lingen zich hier en daar in den vorm van
was in het Grieksch en in de wjsbegeerte landtongen tot in het meer uitstrekken.Aan

aan het athenaeum.In 1618 zag hj mettwee zjn oever heeft men slechts het dorp van

andere predikanten op de Synode teDordrecht dien naam met eene kapél, alsmede eenige
zich belastmet de vertaling van hetNieuwe kleine buurtschappen.
W alcheren , een eiland der NederlandTestament en Van de Apocryphe Boeken,
welke taak nagenoeg alleen door hem w erd sche provincie Zeeland, tusschen de beide
volbragt. Inmiddels was hj hoogleeraarge- monden van de Schelde en de Noordzee geworden te Leiden en overleed aldaarden 9den legen en door hetthansafgedamde Sloe van
Julj 1639. Van zjne geschriften vermelden het eiland Zuid-Beveland gescheiden, heeft
wj: yHet ampt der Kerckedienaeren ende eene oppervlakte van omstreeks 21000 Ned.
authorlteyt,die eene hooghechristelyckeover- bunder,is door eenerj van duinen en door

heydtdaerover toekomt(1615)'', pcompen- den djk van W estkapelle tegen hetgeweld

dium ethicae Aristotelicae ad normam verita- der Noordzee beveiligd en telt ruim 43000
tischristianaerevocatum (1627)''
,- enrDispu- inw oners.Men heeft er de stedenM iddelburg,
tatio de quatuor Rem onstrantium articulis etc. Veere en Vlissingen,benevens 18 dorpen.De
(1665)''.Zjne popera theoloqicaomnia''ver- grond is er, m et uitzondering van de duinschenen in 1623 in 2 deelen ln folio.- Zjn streek,ongem een vruchtbaaren biedter eene
zoon Johannes, geboren te Koudekerk den bekoorljke afwisseling aan vanweligeakkers,
27sten December 1604, werd in 1633 buiten- groene weilanden en sierljke buitenplaatsen.
gevvoon en in 1648 gewoon hoogleeraar in de De hoofdstad Middelburg is er, evenals Vliggeneeskunde te Leiden en overleed5denJunj singen,door een spoorweg overden dam van
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het Slne met het Europésche spoorwegnet
verbonden.
Gedurende de rooftogten der Noormannen
in de middeneeuwen werd W alcheren meermalen door hen verwoest, en na het begin

moerassen bevinden.Het W aldaï-gebergte bestaat grootendeels uit zandsteen, kalk en
zwarten en rooden leem ! en aan de oppervlakte ziet men verstroolde granietblokken.
Thans heeftmen reedseen grootgedeelte der
der grafeljke regéring in Holland behoorde voormalige bosschen in bouwland herschapen.
het t0t Zeeland-bewester-schelde, een twistW aldarfer (Christoph)ofValdarferteen
appeltusschen de graven van Holland en die der eerste Duitsche boekdrukkers in Italië
van Vlaanderen, zoodat het meermalen het en afkomstig uitRegensburg,was van 1470
tooneel was van een bloedigen oorlog. De tot 1472 te Venetië werkzaam. De door hem
graven van Holland behielden er de over- geleverde werken onderscheiden zich door
hand,en voor hen was W alcheren van groot sierljkheid en correctheid.Bovenalverdient
gewigt wegens de havens van Vlissingen en zjn rDecamerone''van Wocclccio eene eerVeere. De zeesteden van W alcheren volgden volle vermelding;hetéénig bekendevolledige
voorts met geestdrift het voorbeeld van den exemplaar van dit boek werd in 1812 voor
Brielen wierpen hetSpaanschejuk van hare 2260 pond sterling verkocht en is thans in
Bchouders.Eindeljk vermelden wj n0g,dat het bezit van den earl Speneer te Althorp.
in 1809 deEngelschen op W alcheren zjnge- Tegenhetei
ndevan 1472verhuisdeWaldarfer
land, om echter w eldra dat eiland w ederom naar Milaan,en het bljktuit een in 1473
te ontruimen.
gesloten contract,dat hj in dien tjd aldaar
W alckenaer (Charles Athanase,baron), mettwee Person werkzaam w as.
W aldburg , een vorstendom , in 1803 in
een Fransch geleerde,geboren te Parjsden
25sten Decem ber 1771, nam gedurende de Zw aben uit de voormalige goederen der graomwenteling de wjk naar Schotland,werd Ven Tan ivaldburg tusschen de Donau en de
na de Restauratie in 1816 een dermairesvan Iller gevormd,bestaat uit hetgl'aafschap Zeil
Parjs,in 1817 secretaris-yeneraalvandepre- in W -urtemberg,hetgraafschap Trauchburgin
fectuur van de Seine en ln 1826 prefect van W irtemberg en Bejeren, de heerljkheden
Nièvre.In 1830legdehjdiebetrekkingneder W olfegg-W aldsee, W aldburg, Praszberg,
en wjdde zich aan de wetenschap op een Tueipoltz en W altershausen,metde helft der

landgoed bj Parjs,waarhj den27stenApril domeinen van Kieszlegg, de heerljkheden
1852 overleed.Gedurendezjnelaatstelevens- Balgheim , Vollmaringen en Göttelfngen,
Jaren bekleeddehj debetrekkingvanadjunct- W ursach en Moorstetten in MTiirtemberg,de
bibliothecaris in de afdeeling voorGeographie heerljkheid PlàFwiesen in Badenj de heeren aedert 1840 die van vaste-secretaris van ljkheid Lustnau in Oostenrjksch TJ'r0l en
de Académie des Inscriptions,waarvan hj hetlandgoedRohrmoosin Bejeren enteltop
1id W aS sedert 1815. Van zjne geschriften 131
/: 1 geogr.mjl 2800 inwoners. Hetgeverm elden wj: rFaune Parisienne; histoire slacht von r cltfùlr.g stamt afvan de heeren
abrégée des insectes des environs de Paris
(1802,2 dln)'',- DMémoire pour servir à
l'histoire naturelle des abeilles solitaires
(1817):3#- rIlistoire naturelle des insectes

aptères (1837-1847, 4 dln met atlasl'',-

von 7'lpzld,die drie gouden den-appels op een
blaauw veld in hun wapen voeren,en isthans

in onderscheidene ljnen verdeeld.Zjneleden
zjn van ouds in aanzienljke betrekkingen
werkzaam geweest, en de vermaardste van

rLe monde maritime (1818,4 dln;1819,12 hen is Georg, truchsesz von WcI#àlr#. Deze

dln)'', - pHistoire générale des voyages was aanvoerder van hetleger van den ZwaRrfe-leg
(1726- 1831, 21 d1n)',- rGéographie an- bischen Bond tegen Ulria von K '

cienne desGaules(1839, 3 dln)''
, - rHis- (1519)en in den Boerenoorlog (1525)en vertoire de la vie etdes ouvrages de Lafontaine volgens t0taan zjn dood (1531)stadhouder
(1820; 3de druk,1824)'',- rllistoire dela van W iirtemberg.
vieetdespoésiesd'Horace(1840,2dln)'',W aldeck , eigenljk Waldeok-pyrmont,
en rMémolres touchants la vie et les écrits een t0t het Duitsche Rjk behoorend vorsten-

delamarquisedeSévigné(1842- 1852y5dln)''. d0m inhetnoordwesteljkgedeeltevanDuitschW aldiï-gebergte of W olaonsk%-woud is land, bestaat uit het vorstendom W aldeek

de naam van hethoogstgelegen gedeeltevan

en hetvorstendom Pyrmont(ziealdaar).welke

het westeljke binnenland van hetRussische door PruisBisch grondgebied geacheiden zjn.
rjk.Het vormt de waterscheiding tusschen Het vorstendom Waldeek ligt tusschen de
de W olga en de rivieren, welke zich in het Prtlissische provinciën W estfalen en HessenIlmenmeer uitstorten, bevat de bronnen van Nassau en hetvorstendom Pyrmonttusschen

deW olga1de DnjeprendeDina,ligtop de Lippe,deprovincie Hannover,Brunswjk'en

grenzen van de gouvernementenNowgorod en W estfalen. Het vorstendom W aldeck ia ver-

Twer en bestaatuitlage,meestalboschrjke deel
dindriedistricten enteltopruim 19Q
heuvels,westeljke uitloopers van den Oera- geogr. mj1 47140 inwoners (1875), terwpl
lisch-Baltischen landrug,die Noordeljk Rus- Pïrmont, slechts één district vormend, op
land van Midden-Rusland scheidt.Hetbereikt rulm 1 D geogr.mjl 7603 inwoners bevat.
in den Popowa Gora eene hoogte van 329 Het vorstendom W aldeck behoort t0t de
Ned.e1, doch heeft voor't overige eene ge- hoogstgelegenegewesten tusschendeRjn en
middelde kamhoogte van 90 Ned.elen omvat de W eser, en tot de voornaamstebergtoppen
eene reeks van steile heuvelgroepen,tusschen behooren er: de Hegekopf bj Stryck (846

welke zich vele dalen, kloven,meertjesen Ned.elh00g),deEttelsberg(834Ned.elhoog)
XTV.
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en de Pën (799 Ned. el hodgj àigUBBeln. Georg Fïcfe (van 15Mei1845 t0t17 Augus-

Naar de zuidoosteljke zjde begint het ge- tus 1852 onder voogdj zjner moeder),iB
bergte allengs te dalen en bereikt er eene bekleed metde uitvoerendemagt,dochdaarbj
hoogte van slechts 600 Ned.e1. Genoemde aan de grondwet gebonden. De regéring i:
bergen zjngevormduitgraauwak enleisteen. erfeljk in demanneljke1jnvan hetvorsteljk
Het vorstendom Pyrmont bestaat uiteen be- Huis Waldeck (00k van het grafeljk Huis)
vallig, door het westeljk gedeelte van het volgens regt van eerstgeboorte.Bj het uitW eser-gebergte omsloten da1en verheftzich sterven dermanneljke 1jn gaatzj inhetvorter hoogte van 3;5 Ned. el, terwjl zjne stendom Waldeek overop devrouweljkeljn,
laagste gedeelten n0g altjd eene hoogteheb- maar valt in het vorstendom Pyrmont aan
ben van 75 Ned.e1. De rivieren behooren er Pruissen ten deel. De Yorst wordt meerdertot het stroomgebied van de W eser; daarvan Jarig na devoleindiging van het21stelevensvermelden wj deEdermetdeW erbe,Itter Jaar,en hetvorsteljk Huisisgehouden,de
en Aar, de Diemel met de Twiste,en in Protestantsche godsdienst tebeljden.Ded0Pyrmont de Emmer.T0tde minerale bronnen meinen zjn volgens hetbesluitvan 16Julj
behooren er de zure bronnen bj Nieder- 1853 in de eerste plaats bestemd voor het
wildungen en de vermaarde staal- en zout- onderhoudvan denVorsten van hetvorsteljk
bronnen te Pyrmont.Het klimaatiservrj Huis, waarna het ovelschpt in de schatkist
!uur,maar gezond, en degemiddeldej
oaar- vloeit.Alle ingezetenen (staatsburgers)genieljksche temperatuur bedtaagt er 9- 10 c. ten erqeljke staatkundigeregten zonder0nHet vorstendom is niet digt bevolkt, daar derscheld van geloofsbeljdenis.DebeideVormen erop de L Ned.mj1n0ggeen49men- stendommen hebben een gemeenschappeljken
schen vindt. Deze bevolking,over 14 steden
en 107 dorpen verdeeld,behoortten noorden
van de Eder t0tden Nedersaksischen en ten
zuiden van die rivier t0t den Frankischen
etam , - voorts grootendeels t0thet Protestantsche kerkgenootschap. Behalve drie R.
Katholieke gem eenten heeft men er enkele
Kwakers,Doopsgezinden en Israëlieten.Van

den grond bestaat 400/0 uit bouwlanden en
tuinen, 160/O uit hooi-en weilanden, 300/O
uit boseh en 3O/
O uit woeste gronden. De
voornaamste voortbrengselen van den landbouw zjn er:rogge,haver,aardappelen en

landdag van 12 afgevaardigden voorW aldeck
en 3 voor Pyrmont.Daartoe kan iederstaatsburger gekozen worden,zoodra hj den 30-

Jarigen ouderdom bereikten 2 jaarhetstaatsburgerschap bezeten heeft. Kiezers en afgevaardigden worden benoemdvooreentjdperk
van 3Jaar.DeLanddag bezitde gewone constitutionéle regten. Het landsbestuur is toe-

vertrouwd aan de regéring en volgens een
verdrag metPruissen ln handen van eenPruis-

sischen gouverneur (Landesdirector).Het dis-

tricts-ofprovinciaalbestuur bestaat erin e1k
district uit 6 afgevaardigden,welke benoemd
voedingsgewassen voor hetvee; in geringere worden door kiezers,donr de gemeentebestuhoeveelheid worden ertarwe,gerst,raapzaad, ren aangewezen. Het gemeentebestuur is er
vlasen mangelwortels verbouwd.De veeteelt in handen van btlrgemeester en wethouders,
is er vau veel belang; in 1873 had men er door den gemeenteraad voor den tjd van 6
5699 paarden, 71 ezels, 19714 runderen, Jaren gekozen9en deleden van den gemeen-

59859 schapen. 15289 zwjnen, 7707 geiten teraad worden benoemd doordeingezetenen,
en3073bjenkorven.In beidevorstendommen die den zs-larigen ouderdom berelkthebben
heeft men voortrefeljke wouden, die eene en door den census daartoe bevoegd zjn.De
oppervlakte beslaan van 42059 Ned.bunder, kerkeljke zaken zjn er in handen van een

waarvan 651/Oaan denStaattoebehooren.De Protestantsch consistoriem et4 superintenden-

mjn-ontginning,die er tevoren velen bezig
Meld,iserin den laatsten tjd aanmerkeltjk
verminderd;niettemin wordternog eene aanmerkeljke hoeveelheid jzerertsverkregen.De
njverheid verkeerterin hetalgemeenin een
achterljken en kwjnenden toestand,doch het

ten.Deregtsbedeelingiservereenzelvigdm etdie
van Pruissen;de hoogsteinstantieishetHooge

Hofte Berljn,als H0fvan cassatievoorstraf-

zaken en als geregtshof ter derde instantie
voor dviele zaken, en voor appél dient het
geregtshof te Cassel.In hetVorstendom zelf
bezoek derbM en tePyrmontenW ildungenen heet'
tmen de arrondissementsregtbank teAr0lvooralhetverzenden van W ildungermineraal- senj de regtbank te Pyrmonten de kantonwater(in 1*
876 meerdan316000:esschen,zelfs geregten te Arolsen,Korbach,W ildungen en

naarChinaenJapan)isdestedrukker.Erzjn Pyrmont.Alle zwareenstaatkundigemisdrjnagenoeggeenespoorwegen;alleendespoorweg ven, alsmede de drukpers-overtredirgen worvan Hannover naar Altenbeker komt(over den voor de Jury gebragt.Deregtspraak is
een kleinen afstandinaanrakingmethetgrond- ogenbaar en geschiedtmondel
jk.De schatgebied van Pyrmont.Pruissen is erbelastmet
de regeling van het postverkeer. Men heeft
er een gymnasium te Korbach, eene hoogere
burgerschool te Arolsen,123 openbare scho1en, 3 landbouwscholen en eenige bew aar-

scholen. De vorsteljke boekertj te Arolsen

telt meer dan 30000 deelen. Beide vorstendomm en hebben een constitutioneel-m onarchaalstaatsbestuur, hetwelk op de grondwet

van 17 Augugtus 1852 berust.DeVorgt,thans

klstontvangter 186000 gulden van Pruissen,
en de staatsbegrooting voor 1880 bedroeg er

zoowelvoorinkomsten alsvooruitgavenbjna

600000 gulden. In 1878 beliep de staatBschuld voor W aldeck 1650000 en voor Pyrmont 166000 gulden.M etbetrekking tot het
legeris m en ergebondenaandem ilitaireovereenkomsten metPruissen en aan het Pruissisehe stelsel.Hetwapenisverdeeldin8veldenj
van welke dat voor W aldeck eene zwarte,
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aehltralige ster drugt op gouden grond en onderscheidde zich als Oostenrjksch velddat voor Pyrment een rood ankerkrcis op maarschalk in den eersten Coalitie-oorlog.
zilver,allesomgeven dooreenpurperenmantel Daar Inriedroh in 1812 overleed zonder kinen gekropnd meteen vorsteljken hoed.De deren na te latenj Yverd hj opgevolgddoor
kleuren der vlag zjn zwart, rood en geel. zjn broeder Georg, die alzoo ivaldeek en
De residentie is Arolsen, en in den Bonds- Pyrmont onder zjn beheer vereenigde, en
raad heeft W aldeck ééne stem.
toen deze in 1813 stierf,kwam het bewind

Het aanvankeljk grafeljke Huis Waldeek in handen vanzjnoudstenzoon Geor.
gFr1#HcFz ReLnria , die in 1815 zich voegde bj
welke WidukindenzjnbroederHrmannreeds den Duitsehen Bond.Hj verleende in 1814
in 1189 als graven van W aldeek &vorden ver- aan zjn l
and eene nieuwegrondwet,welke
meld. Een hunner neven, '
Fblkoïzl: stichtte echter groote ontevredenheld wel
tte bj de
Sa
wal
e
nbe
r
g
,
en
ee
n
ander,
Standen, wier voorregten daardoor werden
eenenieuweljn
Adolf(1218- 1270)zette hetgeslachtW aldeck vernietigd. In overleg met de ridderschap en
voort.Hetmidéelptlntvan het graafschapwas de steden werd daarop den 9den April1816
het landschap W aldeck in Hessen, hetwelk eene gewjzigdegrondwetafgekondigd,welke
stamtafvan de graven von zgcàvlllepùer-q,van

de stad en den burgt W aldeck,Sachsenhau- t0t 1818 van krachtbleef.De vertegenwoorsen, Bergheim en andere plaatsen omvatte. diging bestond nu uit leden van de ridderNadat in 1362 de 1jn Sohwalenberg uitgestor- achap,desteden endenlandbouwendenstand;
ven was, maakten de bisschop van Paderborn zj had hetregt,om hetinvoeren van belasen graaf Mmon III van deZi,,:sich van het ti
nqen t0ete staan en nam deelaan dewetgraafschap meester.00k deheerljkheid Pyr- gevlng. V00r de uitvoering van de besluiten
mont,welke t0t op dien tjd aan een tak der Vertegenwoordiging zorgde voorts eene
der Sa walenbergen en daarna aan den graaf door haar uithare leden gekozene commiBsie,
von &#e.
@llv# had toebehoord, verviel in welke den naam droeg van Landstândische
1557 aan Lippe en w erd eerst in 1631 met Deputation. Intusschen werd t0t 1848 de
W aldeck vereenigd. Graaf Adolf was alzoo Landdag slechts driemaal bjeengeroepen.In
de atamvader van het tegenwoordig Huis 1832 voegde zich het Vorstendom bj het
Waldeck,enzjnegoederen bleven onverdeeld Duitsche Tolverbond. Vorst Georg overleed
t0t 1387.Omstreeks dien tjd overleed Hen- den 15den M ei 1845 en werd opgevolgd door
& ik de flzdrezl wiens zonen stichters werden zjn mi
nderjarigenzoon Geory Ficfe (geboren

van de ljnen WaldfekenLandan,dochlaatst- den 14den Januarj 1831) onder hetvoogdjgenoemde stierfuitln 1495.Sedert1438waren schap van zjne moeder Emma, prinses
debeideljnenleenmannenvanhetHuisAàdezl. non zpAclf-zerpùvrg-dcAclwsvrg, bjgestaan
Hierdoor ontstonden later vele onééqigheden, door den regérenden vorstLeopold von .NF,:welke in 1635 uitden weg geruimd werden Detmold. In 1848 openbaarde zich 00k in

door eene overeenkomst, vervolgens bj het W aldeck het verlangen naareenevrjzinnige
vredesverdrag van Miinster bekrachtigd.Toen
in 1842 Hessen wederom aanspraak maakte
o
p de leenheerschapjj1 besliste de Duitsche
Bond in 1847,dat zp doorde ontbinding van
het Duitsche Rjk vervallen was. In 1580
stichtten QhrLstian en Volrad IV de ljnen
B isenberg en W ildttngen.Hetgraafschap W ildungen vielten deelaan graafGeorgXrie#ricA

grondwet.Een constltuérende Landdag stelde
de grondwet vast van 23 Mei1849:waarin

::1, waarna hare goederen ten deel vielen

pene Landdagvergadering een ontwerp van
grondwetsherziening ter tafel,hetwelk goedgekeurd en op den dag, waarop de Vorst

verantwoordeljkheid der ministersg vrjheid
van drukpers, belasting op de kerkeljke
goederen enz.als beginselen waren opgenomen.VorstGeorg Votor,dieden14denJanuarj
1852 meerderlarig werd, verklaarde echter,

dat hj ongenegen was het bewind te aan(zie onder),diein 1682 door keizerLeopold I vaarden zoolang de dem ocratische grondw et
in den rjksvorstenstand werd opgenomen.Met van 1849 van kracht bleef.Dientepgevolge
amgeroehem echter verdween in 1692 de ljn Wildun- bragt de regéring in eene daartoe za.

aan Cltrotian H #.
ln:,van de 1jn Eisenbenq,
bj welke in 1687heteerstgeboorteregtwerd
ingevoerd.Dezoonvan laatstyenoemdetgraaf
In
riedrich Anton JlricFz,ontvlng in 1712 van
keizer Karel VI de waardigheid van rjksvorst,enzjnjongerebroeder,Jonias(t1738),
werd de stichter van de ljn der graven
Waldeek z. Brgheim.Hj zelf(f 1728)werd
eerstopgevolgd doorzjn zoon Chrotian TMlipp (t 1728), en deze door diens broeder
KarlzlgslyfFriedroh(f 1763),welkelaatste
als generaal in Oostenrjksche dienst deel
nam aan den Oostenrjkschen Successie-oorlog.
Zjn oudstezoon en opvolger,Ikodriel',verkreeg in 1803 stem in den raad derRjksvorsten,gchonk in 1806 aan zjn Jongsten
broeder Georg het graafschap Pyrmont en
voegde zich in 1807 bj den Ejnbond.Zjn
jpngere broeder Csrotian zxJxdf (j- 1798)

het bewind aanvaardde (17 Augustus1852),
afgekondigd werd.In 1855 ontstond er onéénigheid tusschen de regéring en den Landdag,
welke laatste aan8praak maakte op hetregt

van verdagen en eindeljk den 16denFebruarj
1856 ontbûnden werd.Deaftredende afgevurdigden werden echter bjna allen herkozenj
doch betoonden zich volgzameren namen 00k
hetontwerp van gewjzigde kieswet(trapggewjze verkiezingen,klassenstelselen censug)
bjna onveranderd aan.Daarentegen verwierp
de Landdag van 1859 eene wjziging der
kieswet ter gunste der hoogst-u ngeslagenen
en der capatiteiten, zoodat hj in Januarj
1860 ontbouden werd. De regéring echter
dreefhareplannen nietdoorbj den nieqwen
Landdag. Op den lsten Augnstus 186: werd
:5*
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eene militaire conventie met Pruissen gesloten, en na de gebeurtenissen van 1866 behoorde W aldeck t0t de leden van den N00rdDuitschen Bond. '
1'och verwierp de Landdag
de Bondsconstitutie, om den Vorst t0t eene
naauwere verbindtenis m et Pruissen aan te

den Zweedsch-poolschen 00r10g drong < cF
deek vruchteloos aan op eene vereeniging

aan Pruissen opgedragen,datdaarop den landraad non Flof/fzldll t0t gouverneur (Landesdirector) benoemde. De Vorst behield echter
het regt van genade, het bestuur over de

kiezing van Leopold t0t keizer de anti-

met Zweden,bestuurde daarop de krjgstoe-

rustingen in Pruissen,bevorderde in 1656 de
onderteeking van hetVerdragvan Marienburg,

voerde in den slag bj W arschau het bevel
sporen5 deze kwam den 18den Julj 1867 t0t over de ruiterj, maar moest bj Lyck het
stand en werd den 22sten October door de onderspitdelven voordePolen,weswegehj
Vertegenwoordiging bevestigd.Dientengevolge door zjne vjanden aan het H0f geweldig
werd het bestuur in W aldeck van den lsten werd aangevallen. Toen de Keurvorst door
Januarj 1868 af voor den tjdvan 10 Jaren zjn verbond metPolen en wegens deverOostenrjkschepolitiek vanW aldeeklietvaren,
nam deze in Mei 1658 zjn ontslag uit de
Brandenburgsche dienst en zag zich t0tgene-

kerkeljke aangelegenheden en de bekrachti- raal der kavallerie benoemd in die van Zweging derwetten.Hoewelde geheeleopbrengst den,welkehj eehterna denVredevan Oliva
der domeinen aan den Vorst verbleef,werd (1660) desgeljks verliet.Een kortvertoefin
door gemelde overeenkomst metPruissen de Frankrjk schonk hem de overtuiging, dat
schier ondrageljke druk der belastingen, van deze zjde en nietvan diederHabsburvooral door de eischen voor het leger ver- gen hetgrootste gevaardreigdevoor de vrjzwaard, aanmerkeljk verminderd. Door de heid van D uitschland en Europa,en van dat
stichting van het DuitscheKeizerrjk onder- oogenblik afwas hj dehevigstetegenstander
gingen de zaken in W aldeck geenerleiveran- van Frankrjk en van Lodet
vqk XIF. In
dering.Inlottwellnam in 1871 zjn ontslag en 1664 styeed hj als luitenant-generaalin het
werd vervangen door den voorm aligen land- Rjksleger voor Oostenrjk tegen de Turken
raadnonDommerfeld,waarnadeovereenkomst bj St.Gotthardt.Daarna (1665)trad hj als
met Pruissen in 1878 werd verlengd. De opperbevelhebber in dienstvan hertog Geor.q
derde dochter van vorst Georg Fïcfor,prin- Yilk /vlvon Celle en bevorderde hetverbond
ses Emma Adelaide < ï!& l-1: Tltlrèse, ge- van dezen met de Nederlanden en metBran-

enburg.InSeptember1692aanvaarddehjde
boren den zden Augustus 1858, is op den d
Tden Januarj 1879 In hethuweljk getreden betrekking van veldmaarschalk in hetNedermet Willem II1,koning der Nederlanden.
Van de leden van het Huis Waldeek vermelden wj afzonderljk: Georg I'réedrielt,
graaf,latervorst von W aldeck, een beroemd
veldheer en staatsman, geboren den zlsten
Januarj 1620.Hj was de zoon van graaf
W olrad TT'', den stichter der ljn Eisenberg,
ontving eene zorgvuldige opvoedi
ng,volbraqt
$n 1639 voor zjne verdere vorming eene rels

landscheleger,beweesa1skrjgskundigraadsman aan den prins van 07/AIJ.: in den 00r10g

tegen Frankrjk gewigtige dienstenjvooral
dooreene uitmuntendeorganisatiedertroepen,
en was in sommige veldtogten chefvan den
generalen stafen in andereopperbevelhebber.

Bj Senef(11 Augt
lstus 1674)werd hj zwaar
gewond. O0k was hj werkzaam als gezant,
vooral in het Duitsche Rjk, waar hj de
naar Parjs, trad na het overljden van zjn Vorsten tothet bestrjden van Frankrjkzocht

vader (1850) in Nederlandsche krjgsdienst, op te wekken.Zelfs na den Vredevan Njhuw de in 1643 metgravin Elisabeth Charlotte megen zette hii zjne bemoejingen voort,om
tlpl Nassan-g%egen, werd in 1645 door het hetRjk in staatvan verdediging tebrengen
afsterven van zjn ouderen broederjPlili
pp tegendeeerzuchtigeplannenvanLodewiikxlV.
Theodor hethoofd van zjn geslachtenkeerde Yooral door zjn invloed ontstonden àe assotoen naar W aldeck terug.Reeds in 1651 ech- ciatie der Duitsche Rjksstanden in 1681,het
ter trad hj weder a1s generaal-majoor in Luxem burger Verbond in 1682 en hetAugsdienstbj hetBrandenburgschelegerjverkreeg burger Verbond van 1686.Nadathj in 1682
het opperbevel in eenige vestingen over de in den Rjksvorstenstand was opgenomen,
ruiterj,werd voorts lid van den Geheimen streed hj aan hethoofd derRjkstroepen als
Raad, nam deel aan de invoering van vele rjksveldmaarschalk tegen deTurken inH0nhervormingen in het binnenland en leidde garje en sedert1689 wederin de Nederlanop eene schrandere en krachtige wjze de den tegen de Franschen. Lu embourg echter
buitenlandschepolitiek.Hj wasoorzaak,dat bragt hem den lsten Julj 1690 bj Fleurus
de Groote Keurvorstzich aan hethoofd stelde de nederlaagtoe.Hj overleed den 18den Noder Protestantsche oppositie en daardoor aan vember1692,en methem nam de1jnEoenBrandenburgeeneinvloedrjkeplaatsbezorgde berg een einde.
in het Duitsche Rjk.5Ve1is waar mislukte
W aldeck (BenediktFransLe0),eenPruishetplan van Waldeek,dathj in 1654 koes- sisch staatsman,geboren teM iinsterden 3lsten
terde,nameljk om eenevereenigingt0tstand Julj 1802, studeerde te Göttingen, werd
te brengen der Protestantsche Standen (uit- daarop hoogleeraarte Halberstadt,vervolgens
gezonderd Saksen en de Pfalz) onder de lei- te Paderborn, in 1832 voorzitter van het
ding van het Huis B oltenzollern, maar hj stads-en landsgeregtteVlotho,in1826roberwees toch daardoor den regten weg aan de

landsgerichtsrath''te Hamm ,in 1844subsituut

bj het Hooge H0f te Berljn in 1846 lid
politiek van den Jeugdigen,zich krachtig dMr
van metden titelvan sobertribunalrath''
.
ontwikkelenden Stut.Bj hetuitbargten van
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Reedsvroegerhuldirdehj vrjzinnigebegin- des Rjks verheven Yierd,zaaar zag zich in
selen,zooalsbljktultzjn geschrift:pueber 1223 op het eiland Lyöegevanqen genomen
das b'
âuerliche Erbfolgegesetz fiir die Provinz
door graaf Reinroh g0l Seltwertn, die hem

W estfalen/'.Hj werd dan 00k in 1848 dnor
een Berljnsch kiesdistrict afgevaardigd naar
de Nationale Vergadering,waar hj als een
van deleidersderuiterstelinkerzjdeoptrad,

eerst,nadathj Mecklenburgen Holstein aan
hetDuitsche Rjk teruggegeven had,in 1225
op vrje voeten stelde.VoortsmoestW aldemar in 1227 bj Bornhövede het onderspit

en ontwikkelde a1s voorzitter van de com- delven voor de Neder-saksen en dientengeIaissie tothetontwerpen eenergrondweteene volge al het land ten zuiden van de Eider
ongemeene werkzaamheid, zoodat deze,0ok afstaan, waardoor de magt van Denemarken
in den geoctroyeerden vorm?als zjn werk in hetnoorden van Europa nietw einig w erd
kan worden beschouwd en met den naam geknakt. Waldemar overleed in 1241.Zjn

van ,charte-W aldeck''bestempeld werd.Hj oudste zoon, Waldemar (fff),reedsin 1215
nam deel aan het besluit om de belasting te t0tzijn opvolgergekozenenin1218gekroond,
weigeren, onderteekende de proclamatie aan smachtte met hem in de gevangenschap en
het volk van 27 Novemberna het ontbinden overleed reeds in 1231.
van de NationaleVergaderinr en wasopstel- W atdemar fff!hertoq van Sleeswjk,4eler van de ade van beschuldlging van hoog- boren in 1314.Hj zag zlchin 1320 doorzdn
verraad tegen het ministérie Brandenbwrg- 00m Gerhard rps Holsteln,aan wien hjdaar-

*J>f:l#*
:I.NaardenLanddaqvan27Februarj voor Sleeswjk afstond, op den Deenschen
1849zag hj zich doorzesklesdistricten afge- troon geplaatst, welke toekwam aan Cltrisvaardigd,doch op den 16den Meidaaxaanvol- ft
y/z11,maarlegdereedsin 1330dekoninkgende werd hj in hechtenis genpmen De ljke waardigheid neder,omdathj zich niet

aanklagt was vooral gegrond op een brief staande k0n houden tegen de overmagtder
van den naar Zwitserland uitgeweken afge- tegenpartj.
vaardigde D'Ester aan den Israëlietischen
W aldemar 1V dffertlc.g(deZlderdxç.
qck ,
koopmallsbediende Ohm ,waarin W aldeek ge- omdat hj alles tot den volgenden dag vernoemd werd als ingewjd in plannen van schoof).Hj was dejongste zoon van Ckrohoogverraad.Het bleek echter,datdeze brief fp'A II, beklom na den val van Gerkard in
een ondergeschoven stuk was van Ohm zel- 1340 den troon, regeerde met kracht en beven, daartoe overgehaald door den voormali- leid,beteugelde alle wederspannigheid,maar
gen secretaris der posterjen Gödsehe,die verzekerde de regten van den adeldoor het
wederom a1s agent van de rKreuzzeitung'' handvest van Kallundborg (1360),heroverde
en spion der politie ontm askerd werd. < c!- de voormalige bezittingen van Denemarken
deek werd dan 00k den Tden Decemberdoor (Schonen, H>lland en Blekingen), ontrukte
de Jury vrjgesproken en in 1860 teBerljn Oeland en Gottland aan de Hansa,maar zag
weder afgevaardigd naar de Pruissische daardoor tweenoodlottigeoorlogenontbranden
Tweede Kamer, waar hj t0t de jverigste met de bewoners der Hanse-steden,die Deleden derpartj van den vooruitgangbehoort. nemarken plunderden, zoodatde Standen in
V001'
al in 1862- 1866 vervulde hj' er eene 1370, gedurende de afwezigheid van W aldebelangrjkerol.Terwjlhjin 1866vöördean mar,op eigen gezag den Vrede vanStralsund
nexatiën gestemd had,verklaardehj zich op sloten. W aldemar overleed in 1375.

den Noord-Duitschen RtiksdagtegendeBondsconstitutie. In 1869 legde hj om redenen
van gezondheid zjn mandaat neder en overleed te Berljn den 12den Mei1870.
W aldem ar. Onder dezen naam vermelden wj in de eerste plaats vier Koningen
r.1 Denemarkenynameljk:

Een markgraafTan..
#rlp#eBvr#,teweten:
W aldemar, een zoon van m arkgraafKoenraad 11 en een neefvan Otto IV.Hj werd
in 1808, als hoofd van hetAskanische V0rstenhuis, opvolger van laatstgenoemde. In

1309 verkxeeghjindeMark degezamenljke
bezittingen van zjn geslachten ontrukte aan
W aldemar 1 de Groote,geboren den 14den de Polen Pommerellen, hetwelk hj met de
Januarlj 1131. Hj was een zoon van Knoet Duitsche Orde deelde. Toen in 1312 markLlrr d en van Ingebovq 1)cgzNowgorod,ver- Fraaf Frederi
k de Gebetene van Meiszen een
kreeg in 1152 Zuid-luiland en nahetover- lnval deed in zjn gebied,bragt hj dezen
-

ljden van Stend (1157) het geheele rtlk, eene nederlaag t0e (1313),nam hem gevangen

streed m et H endrik deZedl'?r tegen de W en- en bezette Meiszen en Dresden.Frederékwerd
den en veroverde Riigen, onderwierp Noor- echterdoordehulpzjnerleenmannenbevrjd.
wegen aan zjneleenheerschappj enoverleed Daar W aldemar a)sbeschermheer der Hanse-

naWal
eene
roemrtjkeregérinydenlzdenMei1182. stad Stralsund zjn gezag deed gelden tegen
demar 11 de Overwlnnaar,geboren den de eischen van vorst W itzlan van Riigen,
28sten Junj 1170 en den jongsten zoon van vexeenigde zich tegen hem eenmagtigverbond
den voorgaande. Hj werd in 1202 opvolger der K oningen van Denemarken, Zweden en
van zjn broederKnoet,bragtdeElbehertog- Polen, der hertogen van Saksen-Lauenburg
dom men tot volkomene onderwerping,onder- en van Brunswjk-tzineburg,dermarkgraven
nam in 1219 een kruistogttegen de Esthen, van M eiszen, der heeren van M ecklenburg

bemagtigde Esthland,waarbj de Danebrog, enz.Hj verloor we1is waar den slag aan
hetteeken van hetHeiligeKruis,datbj den de Gransee (Augustus 1316)tegen de Denen
slag van Reval van den hemel daalde en en Mecklenburgers,maarbehield toch bjden
hem de overw inning bezorgde,tot standaard Vrede van Templin (1317) zjnebezittingen
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en verkreeg zelfs n0g van Meiszen denafstand

en 22December)en bjSobraon(10Februarj

van de Nederlausitz. Voorts regeerde hj in 1846)bj te wonen.ln hetmidden van Junj
rustenvrede,had eeneglansrjkeh0fhouding, 1846 was hj wederte Berljn.In 1848 verbevorderde de welvaart van de gteden des trok hj a1skommandanteenerbrigadekaval-

lands,maar overleed reeds dell24stenAugus- lerie nnnr Ali
inster, en overleed aldaar den
tus 1319.HetAskanischeHuiswerdnu slechts 19den Februarj 1849.Daarna leverden zjn
vertegenwoordigd doorzjn minderlarigenneef dagboek en teekeningen de stof voor het
Seénrich,diemetzjnemoederteLandsberg prachtwerk: rzur Erinnerung an die Reise
woonde maar 00k reed: in 1320 stierf.Toen desPri
nzen W aldemar(1855,2 dln)''.
nu het Huis Wittelsbaa doorkeizerLodewq
,k W aldenburç,eenearrondissementshoofdvan Wddrel (1324) met Brandenburg werd stad in het Prulssische district Breglauyligt
beleend, ontstonden er gropte verwarringen aan de Polsnitz en aan een paarspoorwegen,
en noodlottige oorlogen,zoodathetvolk vurig is de zetel'van eene arrondissementeregtbank
verlangde naar de vroegere dagen van 1F'
Jl- enz., en heeft eene Protestantsche en eene
demar. Toen verscheen in 1347 vöôr den R.Katholieke Kerk,een nieuw stadhuis,een
aartsbisschop van Magdeburg een pelgrim , gymnasium j eene mjinschoolj eene groote
die zich uitgafvopr den overleden markgraaf porseleinfabriek meteene inrigting voorporWaldemar. Volgens zjne bewering had hj, selein-schilderen, is door steenkolengroeven
om zjn huweljkin verbodengraadmetzjne omringd en telt omstreeks 12000 inwoners.
nicht A-qnes te ontbinden,zich ziek gehouden
W aldenbprgsche Gebergte (Het)of
en bevelgegeven,om hetljk van eenander het Neder-Mle'zische Steenkolengebergte is een
als het zjne te Chorin tebegraven,terwjl gedeelte der Sudeten, omvat de bergstreek

bj zelfzich terbedevaartspoeddenaarhet tusschen de oorspronkeljkerotsgevaartenvan
Heilige Graf.De aartsbisschop en 00k de As- het Reuzen-, Katzbach-en Eulengebergte en
kanische Vorsten van Saksen en AnhaltVer- het zandsteengebergte van den Heuseheuer
klaarden,dathj werkeljk dedoodgewaande en is van bet Reuzengebergte door het dal
markgraafwas,zoodatbjnahetgeheeleland van Landeshut gescheiden.Het bestaathoofd-

zieh aan zjnezjdeschaarde.Slechtsweinige
steden bleven getrouw aan den Bejerschen
markgraafLodewnk,waarop keizerKarelJF
in 1348 in Brandenburg verscheen en uit
vjandigheid tegen het Huis Wittelsbaeh den

zakeljk uit Devonisch graauwak van den-

zelfden ouderdom als desteenkolenkalksteen,
uit het winstgevende Steenkolengebergte en
uit roodliggend,porfer en melafer.Genoemd
Steenkolengebergtevormteenelaagteterlengte
valschen W aldemar den 2den October plegtig van 24 en ter breedte van 8 Ned.el,in wier
met hetland beleende!nadatonderscheidene midden W aldenburg gelegen is, terwjl er
Yorsten en ridders de ldentiteit van den per- zich de por:ergroep van hetHochwald (840
soon met eede hadden bevestigd en deze de Ned. el hoog) verheft. Ten noorden van die
Lausitz aan Bohemen had afgestaan. Nadat laagte verrjst het Devonisch graauwak met
echter Lodewnk rcx Bej
ieren den tegenkonirg de bevallige landschappen van den FiirstenGûntâer > > Sawarz&urg verlaten en Karel stein en m et den porqerkoepelvan het SatJF erkend had,w erd W aldemar in 1350voor telwald (808 Ned. elhoog).Ten zuiden van
den Rjksdag te Ni
irnberg gedaagd,om zjne die laagte vindt men het roodliggend,dooraanspraak op hetgezag te bewjzen,en toen boord van porqer-en melafergevaarten,van
hj niet verscheen,ontsloeg deKeizerdiens welke de Diirre Gebirge (945 Ned.elhoog)
pnderdanen vaù den eed van trouw. Door en de Heidelberg (954 Ned.elhoog)devoorallen verlaten,daar hj nietvoldoen k0n aan naamste ztln.De steenkolenlagen bereiken er
de overspannenverwachtingenderingezetenen, eene gezamenljke diepte van 33 Ned. el.
nam W aldemar de vlugt naar Dessau,ont- Voorts heeft men er jzererts,bouwsteen en
aloeg er in 1351 de bewoners der M arken minerale bronnen (Sglzbrunn, Altwasser en

van hunne veryligtingen en genoot totaan Cllarlottenburg),en bj de bewonersvan dit
zjn overljden ln 1356 vorsteljke eer.Men gebergte vindt men eene sterk ontwikkelde
heeft vervolgens beweerd, dat de gewaande njverheid.
Waldemar de molenaarsknee.
htJanob Aevock
W aldenzen (De)vormen eenegodsdienuitHundeluft was,ofde bakkergknechtUVJA- stige secte, welke reedslang vöör de dagen
nLk6 t
lit Belitz, die vroeger in dienst was der Hervorming ontBtond en haren naam ontgeweest van W aldemar en sterk op dezen leentaan Petru TF@l4w: of i'aldez,een aan-

Vprgtgeleek.Hetis evenweln0rnietbewe- zienljk en bemiddeld buxgervanLyon.Deze
wist zich vertalingen te verschaFen van 0nW aldemar geweestis.
derscheidene gedeelten des Bjbelsen kwam
Eindeljk eenprlnst)J>Pruin
.,
%en,nameljk: daardopr t0t het besluit,deoorspronkeljke
Waldemar(Frledrïc:Wilhelm4,eenzoonvan zuiverhei;derKerk doorvrjwilligearmôede
prins W ilhelm (broedervan koning In
riedrich te herstellen.T0tdatoogmerktrok hj sedert
<iIkH 1114en geboren den zdenAugustus 1179 met zjne volgelingen terverkondiging
zen,datdegewaand genoemdenletwerkeljk

1817.Hjontvingeenezorgvuldigeopvoeding, van betevangelie door het landjnadat zj
was in 1844 opgeklommen t0t den rang van afstand hadden gedaan van alle goederenj
kolonelen volbragttoen eene reis naarOost- weshalve zj o0k welPawperen deN .
gdxx:
Indië.In den oorlog der Engelschen tegen de (Armen van Lyon) rerdengenaamd.Voorta
Sikhs had hj gelegenheid.develdslagen bj heette men hen Leon%sten naar de plaatsvan
Mudli (18 December 1845), bj Serozsla (21 hun oor8prongjBabatatkYiegen:hunne klom-
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pen en K%mlllatiwegens hunne nederigheid.
Met de Kerk kwamen zj aldadeljk in botsing wegenshetlezen van den Bjbelen het
prediken van leeken en later o0k wegens de

en op meer dan éénebinnenlandsche tentoon-

eeuw traden de Protestantsche Mogendheden
en vooral Pruissen krachtig 0p, om aan de
W aldenzen een beteren toestand tebezorgen,
en door bet patent van den Koning van Sar-

aldaar,in hetmuséum FodorteAmBterdam en
en in de collectie van Steengrackttllp Oostr-

stelling ontving hj het eeregoud,- desgeljksophetRubensfeestteAntwerpenin1840,
op de Brusselsche tentoonstelling van 1842
leer der Sacramenten.Zj werden om die enz.Voortszag hj zich benoemd in 1845tnt
reden door Lnclus 1II op deSynodeteVerona l
id van hetKoninkljk Nederlandsch Instituqt
(1184) en door Innocentius II1 op hetLate- en t9t ridder der Belgische Leopolds-orde.m
raanconcilie (1219) in den ban gedaan.Niet- 1847 t0t ridder der Orde van den Nederlandtemin breidden zj zich uitin Italië,Frank- schen Leeuw en in 1849 tot ridder der Orde
rjk en Bohemen.'
rnch bleven de dalen van van de Eikenkroon.In 1849 volbragthjmet
Piémont en Savoje de voornaamste zetels zjn vl'
iend N'
uqen eenekunstreisdoorFrankdezer secte.Hier en overal waren zj, in rtjk, België en Duitschland.Te midden van
weerwilvan hunnezuivereChristeljkebegin- den opkomenden en schieralleswegslependen
Belen en van hun zedeljken levenswanlel, stroom derromantiek bewaarde Waldorpzjne
door de voorschriften der Bergrede bestuurd, zelfstandigheid;zjne riviergezigten,stllleen
t0t in de 18deeeuw aau talloûze vervolgingen woelende watersonderscheiden zich doorporblootgesteld.Paus Slœtu.
nJF deedzelfsin 1477 spronkeljkheid van opvatting,bredheidvan
een kruistogt tegen hen prediken,en in 1680 behandelingen waarheid van coloriet,terwjl
werden door een Fransch en Italiaanschleger htl inzonderheid hetefec'
tvan lucht en licht
omstreeks 3000 W aldenzen gedood!10000 in op eene prachtigewjzewistweêrte geven.
de gevangenis geworpen en 3000 klnderen in Zjne beste stukken vindtmen in hetPavilR. Katholieke gemeenten verspreid.ln onze Joen bj Haarlem ,in hetmqséRm van Teyler
land te 'sGravenhage.Hj woondein laatstt 1a8r58hjendve
chtt
genoemdestad t0wa
ensti
1g3ddeenziOc
oobeenr

dinië van 17 Februarj 1848 verkregen deze te Amsterdam ,
vrjheidvangodsdienstendezelfdeburgerljke 1866 overleed.

W aldstein-W artenberg is de naam
van een 0ud Boheemsch geslacht,datin 1617
persoon van àlbreeld w01 WallensteLn
Va1Martino,ValAngrogna en ValLucerna, iinn ddeennGr
avenstand werd opgenomen.Van de
waar ztj zich door zulverheid van zedenj
ongemeene njverheid en eene zorgvuldige leden van ditgeslachtvermelden wj:
bewerking der akkers en wjnbergen onder- Franz Adam von rllfvfein-W artenberg,gescheiden. Hun aantal is er echter van 80000 boren te W eenen den 14den Februarj 1759.
regten als de R.Katholieke ingezetenen.De
W aldenzen bewonen'thansdedrieAlpendalen

(omstreeks het Jaar 1500) t0t 25000 geslon- Als Malteser ridder volbragt hj eenigezeeken. Intusschen heeft men (1875- 1876)van togten tegen deBarbarjscheropversenstreed
de Alpen (Turjn) t0tSicilië (Palermo)n0g als oëcier in het Oostenrjksche leger van
40 gemeenten en 16 zendelingenposten. In

1787- 1789 tegen deTurken.Daaropbesteedde

vroegeren tjd k0n bj hen ieder,zelfseene hj gedurende zeven Jaren met Kitaibelzjn
vrouw , ter prediking optreden, doch sedert tjd aan kruidkllndige reizen in Hongarje,
1839 is eene voorafgaande wetenschappeljke waarvan de ,Descriptiones et icones plantastudie een vereischte; de leeraren worden rilm l
'ariorum Hungariae (1802-1812)'' de
daarop door de gemeenten gekozen en door vruchten zjn.Toen vooxtshetFranscheleger
de synode in hun ambt bevestigd.Deze laat- in 1797 een inval deed in Stierm arken, tra;
ste, uit geesteljken en leeken zamengesteld, WaldsteLn in de gelederen van het adelljk
vergadert om de vjfJaarin een dergenoemde kagalleriekorps te W eenen en in 1808 in
drie dalen.Sedert153'2hebbendeW aldenzen, die der landweer,en in 1809 was hj mawat hunne leer betreft, zich btjde Gerefor- Joor en aanvoerder van het derde batalnn
meerden aangesloten.Zj worden ook thans W eener vrjwilligea.Na het overljden van
n0g door hunne broeders in 0ns Vaderland zjn broederin 1814 begafhj zich naarzjne
goederen in Bohemen en was er op eene
geldeljk ondersteund.
W aldhoorn 9 zie Hoorn.
.
zegenrjke wjze werkzaam.Hj overleed te
W aldorp (Anthonie), een verdiensteljk Oberleutensdorfden 24sten Mei1823.
Nederlandsch schilder, geboren den 22stezl
W alensee (De)? een Zwitsersch meer,
Maart1803 op hethuisten Bosch bj '
sGra- nietver van dat van Ziirich gelegen,verheft
venhage, genoot eene gebrekkige opleiding

zich 4Q5 Ned. elboven de oppervlakte der

in de kunst bj Breekenheimee, dien bj in zee en heeft eene oppervlakte van 23,Q7 o
het schilderen van tooneeldecoratiën behulp- Ned. mjl bj eene grootste diepte van 156
zaam was.Intusschen zettehjmetjverzjne Ned.el.lletisdoorhoore,steilerotswanden
oefeningen voorten slaagde hierin zoo goed, bezoomd en langszjn zuldeljken oeverloopt
dat htl weldra onder de beste kunstenaars een spoorweg door 9 tunnelsnaar hetstation
van dattjdperk gerangschikt werd.Vooral W alenstad.
W ales of Wallls,te voren een zelfBtandig
zjnekerk-enstadgezigtenverwiervengrooten
bjvalop tentoonstellingen en eeneplaatsin prinsdom , maar thans met Engeland vereede belangrjkste verzamelingen de8lands.In nigd, strekt zich uit over een schiereilandj
1830 werd htj1id van de KoninkljkeAcadé- hetwelk in hetnoorden dnor de Iersche Zee,
mie van Beeldende Kunsten te Amsterdam , in hetwesten (
loorhet KanM lvan St.George
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en in hetzuiden door hetKanaalvan Bristol hedendaagsche bewoners van Wale:zjn ruw

wordtbepaald,terwjlhetinhetoostengrenst en bjgeloovig,maartevenskrachtigengoed-

aan de Engelsche graafschappen Cheshirej aardi
g.Alleen bj de hooçste standen vindt
Shropshire, Hereford en Monmouth, en telt men de Engelsche beschavlng en taal.In de
t
a
a
l
de
r inwoners,t0tden Celtischen tak van
op 347 D geogr.mjlongeveer11/4demillioen
inwoners.Dekusten zjn erbjnaoveralzeer den Indo-Germaanscben stam behoorend,beeft

steil en voorzien van onderscheidene baajen
(Carnarvon-,Cadigan-,Swansea-baaien Milfordhaven),welkeerdemonden van rivieren
vormen.Van de talrjkekapenzjn erOrme's

men eeneuitgebreide,vooraldichterljke letterkunde. In het tjdperk der Angelsaksen

kustdevoornaamste.DeMenai-straat,naatlWeljks 200 Ned.el breed, scheidter hetvaste
land Van het eiland Anglesea.Bjna geheel
W alesis bedektmethetCambrischGebergte,
hetwelk zich hethoogstverheftin den Snow-

koning Athelstan (925- 941) moesten de inwoners van W ales schatting betalen in geld
en wolfshuiden.'
roen de Noormannen in 1066
Engeland in bezit namen,poogden de inwo-

laagte scheidt Noord-van Zuid-W ales.Achter
deze verheFen zich 'rederona bergen zooals
dePlylimmon (756Ned.elhoog)aan de bron
van de Severn en de Brecknock Beacon (872
Ned. elhoog) het hoogste punt van Zuid-

invallen in Engeland herhaalden,werdendoor

waren er verschillende zelfgtandige vorsten
aan hetbewind,wier onderlinge verdeeldhei;

He
ad (een woestka
lksteengevaarte) aan de het binnendringen der vreemde heerschappj
noord-en St.David'
s Head aan de zuidwest- begunstigde. Reeds aan den Angelsaksiscben

ner8 Van W al
eshetjuk ëerEngelgche heerd0n (1094'
Ned.el).Verderzuidwaartsverrj- schappj te verbreken, saaar Nverden door
zen de Arran Mowddwy (900 Ned.elh00g) W illem de F:rpedrcr gedwongen,zjnesouen de Cader Idris (902 Ned.elhoog).Eene vereiniteitteerkennen.Daarzjgedurighunne

koning WLll6m 11 ter beveiliging van zjn
rjk marken gesticht. Gedurende den twist

tussöhen Stepl
tanws, den laatsten Engelschen
Koning uithetNormandische Huis,enprinse:
Wales.Debergen vanWaleszjn kaalofmet M athilde gelukte het aan de Vorsten van
grasen heidebegroeid.Deéénigeaanzienljke W ales, zich l0s te rukken van Engeland,
vlakte is er de Vale of Glamorgan aan het hoewel zj na den togtvan Hendrik 11naar
Kanaal van Bristol.Van de rivieren spoeden Ierland (1171) in naam de souvereiniteitder
zich de Dee, de Severn en de W ye naar Engelsche Koningen wederom erkenden.De
Engeland, stroomen de Usk, de Tafen de verdrukking,welkezjvandeEngelschemarkTowy naar het Kanaalvan Bristol,begeven graven (marchers) ondervonden, bewoog in
de Tei;, de Dovey en de Mawddach zich 1282 den oppervorstLlewellin t0teenopstandj

naar het Kanaal van St.Georgeen qtortde maar hj sneuvelde in den slag van Carmar-

Clayd zich uitin de IerscheZee.Hetéénige then den llden December van datJaar.In
meer is er dat van Bala.De bodem bestaat 1283 werd zjn broederDaridte Shrewsbury
er hoofdzakeljk uit Silurischen en Cambri- ter dood gebragten W ales als een verover;
schen leisteen, doorboord van vulcanisehe gewest vereenigd met de Engelsche Kroon.
gesteenten.Men heeftereeneverbazende hoe- K oning E dward 1 beloofde aan de burgers
veelheid leisteen,steenkolen en verschillende van W ales, dat hj hun een inboorling tot
metalen,zoodatdejzer-industrieerzichmet vorstz0u geven en vervulde die belofte,door
kracht ontwikkelt,inzonderheid in hetgraaf- zjn oudsten zoon, later Edward TT, die te
schap Glamorgan,waarook koperwordtver- Carnarvon geboren was,totpréns '
llJl W @len
kregen. Voorts heeftmen er machinenfabrie- te benoemen.Sedertdien tjd voertgteedsde
ken,Qanelweverjenenz.Intusschen zjnland- oudste zoon van den regérenden Vorst of
bouw en veeteelter de voornaamste bronnen Vorstin, als erfgenaam van den troon, dien
van bestaan.In 1876 had m en er 210/0bollw- titel. In 1400 waagden de ingezetenen van
land,360/0weiland en 2,70/0bosch,- voorts W alesnogmaals eene pogingNom onder aanongeveer 128000 paarden, 640000 rnnderen, voering van Owen Glendower,een telgvanhet

280000 schapen en 215000 zwjnen.Het land oude Vorstenhuis, hunùe nationale onafhanis in alle rigtingen van spoorwegen doorsne- keljkheid te herwinnen.Gedurendeeenereeks
den. Een grootgedeelte der inwoners bezigt van Jaren handhaafdedezeaanvoerder erzjn
er de Kymrische taalen behool'
t niet t0t de gezag,deed bj herhaling invallen in EngeEnrelsche Staatskerk,maar t0t eene Calvi- land en werd door Frankrjk als prinsvan

nistlschesecte.Hetvorstendom isin 12 graaf- W ales erkend.Eerst tegen heteinde der reschappen verdeeld.
gpring van Hendrkk JF slaagden de EngelDe oudste bekende bewoners van W ales schen erin,hunneheerschappj in hetprlns-

Faren de Celtische Kymren.Ten tjde der d0m te herstellen,en in 1596 eindeljk werd
Romeinsche heerschappj in Britttmje droeg het d00r Hendrik VI op verlangen van het
het land den naam van Cimbriajen 00k nu Engelsche Parlementv00rgoed metEngeland
n0g wordt het door de inboorlingen Cymry vereenigd.
geheeten.Toen in de 5de eeuw de AngelsakW alewski (Florian Alexandre Joseph

sen Brittanle verpverden,nam een gedeelte Colonna, graaf),een Fransch staatsman,geder Celtische Britten de vlugtnaar het gebergte van W ales en vereenigde zich aldaar

boren den 4den M ei1810,was de zoon van

eene Poolsche vrouw en van Napoleon L Op

met de oorspronkeljke Kymrische elementen 21Sarigen leeftjd streed hj onderSkrzyneek'
%
t0teen volk,datook nu n0gzjn aard,zjne bj Grochow voor de onafhankeljkheld van
Po
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gewoonten en zjne taal hepaar; heeft.De
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de aangelegenheden van Polen afgevaardigd
De naam van Waïkalla wordtvoortsY0Y0naar Londen en begaf zich vervolgens naar ven aan een grootsch gebouw , van marmer

Parjs,waar detoenemende Napoleonsvergoding hem metgeluich begroette.W eldra zag
hj zich geplaatst als ritmeester bj het4de
regiment hussaren, maar nam spoedig zjn
ontslag,om zich tewjden aan destaatkunde
endeJournalistiek.Hj schreefeenigepolitleke
vluqschriften en vervaardigde met anderen
eenlge gedichten, maar vond weinig bjval.
Toen Tl
der' in Maart 1840 eerste minister
werd, belastte hj Walewski meteene staatkundige zending naar Egypte,en van dientjd
af waB laatstgenoemde t0t 1848 t0e in kleine

diplomatieke betrekkingen werkzaam.Bj het
uitbarstçn der Februarj-omwenteling bevond
hj zich teBuenosAyres,spoeddezich echter
naarParjsen schaarde zich aan dezjdevan
Napoleon. Eerst vertrok hti als gezant der

opretrokken,opeenehoogte,ongeveer8Ned.
mjl beneden Regensburg aan de Donau en
aldaar gesticht door koning Lodew#k I van
Bejeren.Het werd ontworpen doorLeoep>
Klenze.Hetleggen van den eersten steen ha4
plaats op den 18den October 1830 en de in-

wjding op den 18den October 1841.Van den
voet des heuvels klimtmen langs marmeren

trappen nagrden eigenljkrn tempelomhoog.
De onderbouw van dezen 18 138 Ned.ellang,
91 Ned.el breed en 60 Ned.el hoog,en de

tempelzelf heeftbj eene lengte van 74 en
eene breedte van 35 eenehoogtevan Q0 Ned.
el. Hj is van Untersbergerwitmarmerge-

bouwd en rondom door 58 gecanneleerde
Dorische zuilen van bleekrood marmer omgeven,van welke tweemaal8 den voorgevel
Republiek naaz Florence,toen naar Napels, torschen en een ruim voorportaalvormen,17

in 1851naarMadriden eindeljknaarLonden. aan elk derzjden en de8 overige aan den
In Mei1855 za4 bj zich belastmetde g0r- achtergevelgeplaatst zjn.In den voorgevel
tefeuille van Bmtenlandsche Za,
ken en dlen- ziet men 15 zinnebeeldige fguren,doorRayh
tengevolge met het voorzitterschap bj de en Sehwanthaler ontworpen en d00r laatstge-

onderhandelingen overden Vrede van Parjs. noemde in marmer gebeiteld;zj herinneren
In 1860 nam hj zjn ontslag,wasin 1865 aan den bevrjdingsoorlog van Duitschland
gedurende eene zitting presidentvan hetW etgevend Ligchaam , doch legde weldra 0ok
den voorzittershamer neder en bleef enkel
senator en lid van den Geheimen Raad.op

tegen Napoleon J, en in het midden verheft
zich het reusaehtige beeld der Germania.Het
beeldhouwwerk van den achtergevel, door
Sohwantkaler ontworpen en uitgevoerd,heeft
zjnterugkeer vaneenereisnaarDnitachland betrekking op de overwinning,door de Cheoverleed hjonverwachtteStraatsburg'opden ruskers op de Romeinen behaald.Van binnen
Q7sten September 1867.
vormt het gebouw ,hetwelk zjn licht ont-

W alhalla of de Zaalder #:#s:lr8#- is vangt door openingen in de rjk versierde
volgens de Noordsche godenleer hetverbljf zoldering, een langwerpig vierkant, in drie
der in den slag gevallen helden.Zj iseene afdeelingen verdeeld. In de middenste heeft

prachtige zaalin Gladsheim (Vreugdeburgt), men twee zittende en in elk derbeideandere
omgeven dooreenbekoorljkenlusthof,Glasur twee staande Roemgodinnen van Ra%a ,en

genaamd. Vöör de zaal, die z00 hoog was, rondom langs den wand loopt eene fries vgn
dat men ternaauwernood den gevelk0n zien, marmer met reliéfs, door den beeldhouwer
r ontworpen en door Pettrohen
hing,alszinnebeeld van den strjd,een wolf J.M . W aq
- ne
met een adelaar er boven.De zaal zelve, tgclt
lf uitgevoerd,nameljk eenevoorstelling
met schilden en speeren versierd, had 540 der aloude geschiedenis van Duitschland.Ondeuren, en door elke van deze kotlden 800 de< deze fries langs de wanden verhefen zich

einheriar (gesneuvelde helden) naast elkander in twee rjen boven elkander de marmeren
binnentreden.D eVorstenwerdenalleninW al- borstbeelden van uitstekende Duitschers.Van
halla opgenomen,ook wanneerzj nietin den hen, w ier beelden men niet kon bekomen,
slag waren gebleven, en daar het als eene prjken de namen met gouden letteraaan den
eer werd beschouwd,met een aanzienljk ge- wand. Aan de noordzjde heeft men achter
volg en groote schatten aldaarte verschjnen, deze groote zaal een opisthodomos,welkeop
bragten destrjdmakkersvan een ophetoor- de verdieping eene loge vormt,tusschen kalogsveld gevallen aanvoerder zich vrjwillig ryatiden naar de zjdedergrootezaalgeopend.
om het leven en in zjn graflegdemen,be- W alker (W illiam),een Amerikaansch gehalve zjn strjdpaard en zjne wapens, de lukzoeker, geboren den 8sten Mei 1824 te
door hem op zjne rooftogten verzamelde Nashville in den Staat Tenessee uit een
kostbaarheden. Tot uitspanning trokken de Schotsch geslacht, was eerst werkzaam als
einheriarelkenmorgen inwoestenstrjdtegen arts, daarna als advocaat te New-orleans,
elkander op, doch op den middag waren de
wonden reeds genezen,en de heldenkwamen
alsdan onder het voorzitterschap van Odin

San Francisco en Marysville en ondernam in

Heidrun ontleend.OnderhetbestuurvanI'
reya
reikten de W alkyriën hun de drinkhorens
toe.Zulke denkbeelden vormden deoud-skandinavische helden van hettoekomstige leven.

aanval op de Mosquito-kust in Maart 1856
bragt hem in botsing metEngeland,en met

october1853een dwazenvrjbuiterstogtnaar
Neder-californië en Sonora. In Junj 1855
aan den maaltjd bjéén.Zjnuttigdenhetspek landde hj bj Realelo in Nicaragua,bemagvan hetwilde zwjn Sëhrimner,hetwelk da- tigde de hoofdstad Granada, deed zich t0t
geljkswederaangroeide,en verkwikten zich opperbevelhebber van het leger benoemen en
met bier en meede,aan de ujers dergeit voerdeereenewillekeurigeheerschappj.Ztln

ondersteuning van laatstgenoemd rjk dedep

de inwoners van Costarica een inval in N1-
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caragua en bragten Walkr bj herhaling de geven.Eindeljk leverde hj eenpMroudheldnederlaag toe.Niettemin bleefhj zjn geàag kundige verhandelingen in de werken der
handhaven totdatde doorhem benoemde pre- Maatschappj vaé Nederlandsche letterkunde

sident Rlva.
g tegen hem opstond en de regé- te Leiden.
4*
ringen van Costarica,Honduras,8anSalvador
W allace.Onderdezennaam vermeldenWg:
en Guatimalo zich tegen hem verbonden,z0oW élliam lFlllcce, den vrjheidsheld der
dat hj 4en lsten Mei 1857 zich met een Schotten. Hj werd geboren in 1976 uiteen
Noord-Amerikaansch schip op reis begafnaar Anglo-Normandisch geslachten was de zoon
New-York.Nadathier eene tweede doorhem van een ridder in het graafschap Renfrew.
beraamdeexpeditiënaarCentraal-Alnerikadoor A1s lg-.larig Jongeling doodde hj den zoon
de regéring der Vereenigde Staten wasbelet, van den Engelschen gouverneur van Dundee,
bragt hj eene derde t0tstand en veroverde die het gewaagd had, hem te beleedigenj
den Q7sten Junj 1860 de stad Truxillo ir nam de vlugt, verzamelde de ronddolende
Honduras, maar moest den 23sten Augustus ballingen en overrompelde de Engelsche be-

het onderspit delven, zoodat hj gevangen zetting in de steden en burgten.Tegeljk met
genomen en den 12den 8eptemberdaaraanvol- hetaantalstrjdmakkers groeidezjnevermegende teTrglillo doodgeschoten werd.
telheid.Waarhj verscheen,kwam hetvolk
W alkyrlën ofOylogsmaagden zjn in de in o#stand en vexioeg,doorhem aangevoerd,
Noordsche godenleer bevalligeJonkvrotlwen, de Engelschen.RobertWrlc:, William D0M#J#
die met qoud versierd in eene schitterende en vele andere aanzienljken ondersteunden
wapenrustlng door de luchtrjden,naarhet zjnepogingen.NadathijaaneendoorEduardI
bevelvan Odin den strjd besturenen hetl0t naar Schntland gezonden leger op den llden
des doods aan de helden toewerpen.Van de September1298aandeoverzjdevan derivier
manen harerpaarden droppelteen vruchtbaal'makende dauw en uitbare lansspitsen straalt
een schitterend licht. Zj vergezellen'de gesneuvelde helden naar W alhalla en brengen

de Forth eene nederlaag had toegebragt,benoemden de Schotten hem gedurende de af-

0ok dochters van Vorsten gedurende haar

voeten 7000 ruiters oprukte naar Scbotland,

wezigheid van Baliol t0trjksbestuurder.In
November 1298 deed hj een invalin denoorhun den beker. Gedeelteljk stammen ziJ af deljkeprovinciën vanEngelandenbehaaldeer
van Elfen en andere bovennatuuxlilke wezens, een aanzienljken buit. Toen echter koning
evenals de Nornen, en gedeelteljk worden Eduard met een leger van 80000 man te

leven onder de W alkyriën opgenomen. ZiJ konden de Sehotten zich nietstaandehouden,
r
jden qewoonljk rond ten getale van drieof vooral omdat zj onderlin? vertleeld waren.
van drle- of viermaal drie en bezitten het De aanzienljken wilden W allace,den zoon
vermogen,dat zj zich in zwanen kunnen van een eenvoudigen edelman,nietals opperveranderen.Vaak 00k ztln zj deminnaressen bevelhebber erkennen.Laatstgenoemde moest
derhelden.Brnnehildebjv.uitdenNoordschen alzoo het regentschap nederleggen en behield
heldenzangiseeneW alkyrie.Dikwjlsworden slechtshetkommando overhetdoorhem bjzg verwisseld metde Nornen,daar ztjinvloed eengebragte leger, terwjl de baronnen het
hebben op de uitkomst van den strjd en dus opperbevel opdroegen aan den stew ard van
eenigermate a1s schikgodinnen mogen be- Schotlantl en aan lord Cumyn van WgdelocA.
schouwd worden.
Het vereenigde leger,hoe dapper o0k strjW all (Pieter Hendrik van de),een ver- dende,lçed den zzssen Julj 1299 bj Falkirk
diensteljk Nederlandsch geschiedvorscher,ge- de nederlaag, en W allace trok daarop terug
boren teDordrechtden 8sten Julj 1737,pro- achterdeCarron-rivier.O0k in latereoorlogen
moveerde te Utrecht in de regten, werd tegen de Engelschen onderscheidde zich < 1secretaris in zgne geboortestad9bekleedde er lace,weigerdeiedereonderbandelingmetEduard
achtervolgen8onderscheidenewaardighedenen en volharddein zjnverzet,totdathjeindeljk
verkreeg grooten invloed op het beleid der door verraad in handen der Engelschen viel.
zaken in Holland. In 1773 benoemden de Hj werd wegens hoogverraad terdood verStaten hem t0tlid vanGeeommitteerdeRaden. pordeeld en den 23sten Augustus 1305 in den
GehechtaanhetStadhouderltlk Bewind,keerde Towergemarteld en teregtgesteld.Zjn naam
;*
1*
1*
ln 1795 t0t het ambteloos leven terug, bleefechterleven in den mond desvolks,en
kwam in 1862 op nieuw aan hetbe-ind als een van de meest beroemde liederen, ter

lid van hetdejartementaalbestnurvan H01- zjjner eere gezongen,datvan den bard Blind
FJrr,, uit het midden der 16de eeuw,is te
land en za4 zlch door koning Lodewqk be- Pe
rth in 1190 in hetlicht gegeven.
noemd t0trldder der Unie,t0t Staatsraad in
.

buitengewone dien8t enz. Hj overleed den

Q8sten Mei1808.Van de Wallwas ongemeen
ervaren in 'sLands geschiedenis en oudheden
en schreef:pverhandeling over dehandvesten
en voorrechtsbrieven der stad Dordrecht enz.

(1768)'' en het uitstekend werk: pHandvesten, privilegiën, vrgheden, voorrechten, 0ctrooyen en costumen enz.der stad Dordrecht
(1770- 1783,3 dln f01i0)''.O0k washtJvan
plan, de rprivilegiën van Zuid-Holland''en
een sborirechtum eroditum'' in hetlichtte

Alfred 24.
:::11 W allace,een verdiensteljk
in Monmouthghire.Nadathj wasopgeleidt0t
natuuronderzoeker. geboren in 1823 te Ush

landmeteren inqenieur,werdhj in 18440nderwjzer in Lelcesteren in 1846 in W ales,
doeh liet weldra deze betrekking varen,om
reizen inZuid-Amerikateondernem en,waarop

hj zich reeds vroeg door de studiedernatuurljke historie had voorbereid.Hj begaf
zich in1848met.M < BatesnaarPara,toefde

vier Jaar in hetdal der Amazonenrivier en
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keerde om redenen van gezondheid in 1852 waarhj tntdeR.KathnliekeKerk oveY ng,
naar Engeland tercg,maar verloor onderweg zonder zich evenweldoorgelonfsjverte :n-

doorbrand aan boord zjneverzamelingen en
hanlschriften.In 1854 vertrok bj naarden
Maleischen Archipel, doorkruiste dezen gedurende8JaarvanMalakkat0tNieuw-Guinea
en keerde m et eene verzameling van m eer
dan 1:5000 voorwerpen uit de natuurljke
historie naar Londen terug, waar hj.zich
bezig houdt met de rangschikking en openbaarmakingzjnerwaarnemingen.Zjnereizen,
vonral diedoorden Tndiscben Archipel,zjn

derscheiden.Eenige Jaren daarna bezochthp

de universiteit te iltdnrf en dnorreisde in

gezelsphap van eenberoemdwiskundige,Petr
Fer#>x&dgeheeten,Holland,Engeland,Frank-

rjk en Italië, alwaar hj zich te Bdlngna
wjdde aan destudiederwis-enBterrekunde.
Na zî
jn terugkeer uitItaliëtra;hjbj keizer
Rsdolf in krjgsdienst en verwierfna eenige
veldtoqten tegen de Turken den rang van
kapiteln.Na het sluiten van den vrede (1606)

in velerlei opzigt, inzonderheid met betrek- keprde hj terug naarBohemenen t
radinhrt
king tot de land- en volkenkunde, hoogst huweljk meteenebedaagdeweduwe,S et%a
merkwaardig.Men is hem vooraleen naauw- Nekyssowa non Landeck, na wier overljden
keurig onderzoek derMolukken verschuldigd; (1614)hj inhetbezitkwam vanaanzienljke

hj weesvoortsaan,datdegeheeleMaleische goederen in Moravië,terwjlhj o0k n0guitArchipel uit een geologisch, botanisch en gegtrekte bezittingen erfde van zjn oom.In
zoölogisch oogpunt in twee deelen - een 1617 ondersteunde hj den aartBhertog FrdiAziatisch en een Australisch deel- kan wor- nand in den 00r10g tegen Venetië met een
dengesplitst,endatdescheidsljn dierdeelen aantal ruiters en voetknechten en droeg niet
gelegen is tusschen de eilanden Balien Lom- weinig bii t0t het ontzet Van de belegerde
bok.Hg bestudeerdewjdersmetjverdeeth- vcsting Gradisca. Na het sluiten Van den
nologische gesteldheid van den Archipel,ver- vrede werd hj t0tkolonelbjhetKeizerljk

vaardigde woordenli
jsten van 75 dialecten en leger benoemd en bj zjnhuweljk met1$y

hield zich beziç met hetmeten van talrilke bella XlfAœrïlg,dedochtervangraafKarraa .

in den gravenstand opgenomen.Bjhetoproer
der Boheemsche en MoraviBcbe Standen in
1618 was htj kolonel v:n een regiment M0ravische ruitersen voegde zich nietbj zjne
leidden bem tot een onderzoek om trent het landgenooten,maarvlugtte,toenzjneaoldaten
ontstaan der soorten, en reeds in 1855 ver- hem verlieten,met de krjgsk% naarFe#ïvaardigde hj op Borneo een geschrift over nand, die hem belastte met het bevel over
van
* /d1earme
datonderwerp.In 1858 ontwikkeldehj zjne een regimentkurassierB,0p kostenDa
gchedels.Nietmlnderrjkwarendeuitkomsten
van zjnezoölogischenasporingen,vooralomtrent den paradjsvogel en den orang-oetan.
Zjne waarnemingen in de keerkrinksl
anden

denkbeelden over de teeltkeus en zond ze
aan Lyell,die ze deed opnemen in de pproceedings of the Linnaean Society'' en dit
spoorde Darwin aan,om zjnetheorie,welke
sedert 1844 reeds aan hetpapier was toevertrouwd in het licht te geven.W allaee versehilt in onderBcheidene opzigten in meening

van DarwLn,maar istoch een derjverigste

grondleggers van de theorie dernatuurkeuB.

Later bepaalde hj zich b: de beschouwing
van de natuurljke verspreiding der dieren en
zocht de hierbj opgemerkte verschjnselen in
verband tebrengen metbepaalde wetten.Van

lenstein in

Vlaanderen geworven.

bewees hj ter beteugellng van den opBtan;
in Bohemen(1619-1620)bel
angrjkedienBten,
hoewel hj geen deelnam aan den slag bj
den W itten Berg.Bj hetstralen 4ermedepligtigen aan hetoproerwisthj zjneonverzadeli
lke hebzucht door het verwerven van
uitgestrekte goederen te bevredigen doordien
hjJeensdeelsdooreene tanteopsehaamtelooze
wjze te berooven zich meester maakte van
defamiliegoederenzjnermoederenanderdeela
door hooge rekeningen aan de Keizerljke
kas voor gedanevoorBchotten zich verrjkte,
terwjlhj tevensdoor betbetalen metslecht

zjn merkwaardig werk overonzen Indischen
Archipel:pMalay Archipelago(3dedruk,1872, geld van den ligtzinnigen Frdlnand voor 1
Q dlnl'' is eene Nederlandsche vertaling ge- of11/umillioen gulden goederenverwierf,die
leverd door den hoogleeraar Veth onder den
titel:rlnsulinde,'hetland van orang-oetan en

eene waarde hadden van 5 millioen.Reedsin

die dagen koesterdebj hetplan,debeerljk-

den paradibBvogel(1870- 1871,2dln)''.Voorts heid Friedland - hj waBreedsin 1623tot
schreef W allace: prrravels on the Amazon

vorst nan Frledland benoemd - t0t een

tributions to thetheory ofthenaturalselection

Bond op nieuw in het naauw werd gebragt,
deed W allenstdn het aanbod, een leger van
20000 man op eigen kosten in bet veld te

elfstandig vorstendom te verheFen.Toen de
and Ri0 Negro (1853;3de drukô1870)''9- z
Palmtrees ofthe Amazcn (1853),,- pcon. Keizer in 1625 door den Neder-8akBischen

(Qde druk,1872)'',- en pGeographicalcontributions of animals (1876,2 dln)'',beneveng
velebijdragen in tjdschriften.
W aïlenstein (AlbrechtW enzelEusebius),
Keizerljk opperbevelhebber in den DertigJarigenOorlog engeborenden14denSeptember
1583 op het landgoed Hermanic in Bohemen
uit een oud Tqlechisch geslacht,werd na den
dondzjnerProtestantgcheoudersalsl4-jarige
knaap door een o0m van moederszjde te

brengen,ondervoorwaarde,dathj eene 0nbeperkte magtz0u hebben,om aan de bewo-

nersdervjandeltlkegewestengchatting opte

leggen in geld ofinvoortbrengBelen.wMrtqe

de Keizerzjnetoestemming gaf.W allenntnn
bewees,dathj nietalleen zjn leger wlstte
onderhouden en zlln rjkdom tevermeerderen,
maar dat hj o0k doorgeatrenge krjgBtuckt

olmutz in een cnnvict der Jezuïeten gebragt, en gepaate mM tregelen eene volkomenc qit-
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zuidng van hetvolk wistteverhinderen.Op wederaan hethoofd van hetlegerteplaatgen.
den QsstenJulj 1625werdhj t0topperbevel- Wallenstein weesde uitnoodiging,om aan het
hebber en veldmaarschalk benoemd,trok van
Bohemen naar de W eser en naderde in den
herfst tot de Elbe,waar hj het land van
Halberstadt bezette en den 25sten April 1626
bj Dessau eene glansrjke overwinning op
den graafvan Mannfeldbehaalde.Toen laatstgenoem de tegen heteinde desjaarseen togt
ondernam doorSilézië naarSiebenbiirgen,om
zich met Bethlen Gabor te vereenigen,volgde

nieuw legervan 50000mantebelasten(December 1631).Reeds in het begin van ipril1632

Wallenstein hem op den voet en verjdelde
het plan van aanval der vjanden. Hierqp
ontving hj van den Keizer den last, den
vjanduitSiléziëteverdrjven.Wallensteindeed
in Junj 1627 een invalin Siléziëmet30000

lingen geen last z0u hebben, dat de binnenlandsche vrede door opheëng van het
restitutie-edict z0u worden bevorderd, dat
W xllenstein t0t aan den vrede opperbevel-

man en vereenigde zich in Augustus met
Til% en hertog Georg T0% Iziinebur.g, om
Mecklenburg, Holstein,Sleeswjk en Jutland
te veroveren.Inmiddels had de Keizer Fried-

H0fvan den Keizer te verschjnen, van de
hand en met groote moeite overreedde heï
vorstEggenber.q,zich metde vorm ing van een

washetin gereedheid.EersttoenFerdinandbj
hetVerdrag van Znaim hem nieuwe gunstige
voorwaarden had toegestaan, nameljk dat
hj in detoekomstvangeesteljken en hove-

hebberz0u wezen van hetKeizerrjk en van
Spanje en dathj geen onafhankeljken aanvoerder naast zich behoefde te dulden, dat

hj, ingeval hj Mecklenburg verloor, een
ander rjksvorstendom z0u bekomen,dathj

land t0t een erfeljk hertogdom verheven en inmiddels daarvoor het Silézische vorstendom
aan Wallen.
%tein op den lsten September 1627 Glogau in pand z0u ontvangen en eindeljk
het Silézische hertogdom Sagan metde heer- in de veroverde landen met de hoogste keiljkheid Priebus verkocht,en t0tvergoeding zerljke magt, zelfs met die van genade en

dern0g nietbetaaldekrjqskosten werdhem , van verbeurdverklaring, bekleed z0u w ezen,
na verwjdering der belde Hertogen van
Mecklenburg,00k de heerschappj over dit
land en vervolgens de hertogeljke waardigheidtoegekend.Daarenbovenzaghjzichtotgeneraalvan deO0st-en Noordzeebenoemd,om
tevens oorl
og ter zee te kunnen voeren en
door vernietlging der Hollandsche vloot aan
het Huis Habsbur.q de heerschappj in het
noorden van Europa te verschaFen.T0tdat

belastte hj zich met het opperbevel.Nadat
hj in korten tjd de Saksers uit Bohemen

verdreven had,trok hj naar Ni
irnbers,om

Bejeren te verlossen van de Zweden,dlet0t

aan Miinchen waren opgerukt. Vruchteloos

beproefde Gustaaf 2#pI/'een aanvaluitzjne
legerplaats bj Fiirth; hj werd eerlang

door Wallenstdnqenoodzaakt,dielegerplaats

teverlaten.TerwjlvoortsdeKoningBejeren

einde zochthj in 1628 Pommeren te verove- op nieuw bedreigde,spoeddezich W allenstein
ren.Hj ontwikkeldeweli8waaralsadmiraal naar Saksen,maar leed erden 16den Novemeene ongemeene werkzaamheid, maar moest ber jj** Liitzen de nederlaag.M et niets verna vier maanden de belegering van Stralsund schoonende gestrengheid deedhj in Bohemen,
met groot verlies opbreken.Metverregaande werwaartshp geweken was,een aantalhoofdaanmatiging en op gezaghebbenden toon had oëcieren, die naar zjn gevoelen schuldig
hj de Duitsche Rjksstanden en 0ok de R. waren aan het verlies van den veldslag,ter
Katholieke Vorsten bejegend en meermalen, dood brengen ofopeeneonteerendewjzevan
wanneer het onderhoud van zjn leger erin hun rang ontzetten,ten einde de krjgstucht
betrokken was,hunne regten metvoeten ge- en het m ilitair eergevoel in het leger te
treden. Hetdoel,dat Wallenstein naast zjne %andhaven.In het voorjaar van 1633 trok
eer-en hebzuchtvooroogen hield,w asgeens- W allensteLn naar Silézië,waarzich Saksische,
zins de heerschappj van de R.Katholieke Brandenburgsche en Zweedsche troepen ver-

Kerk, maar van een onbeperkt Keizerljk eenigd en bjna alle versterkteplaatsen versoldatendespotismus. Gedurig luider werden overdhadden.Hoewelde overmagtaan zjne
klagten over W allenstein gehoord aan hetH0f zjde was, bepaalde zich Wallenstdn t0t
te Weenen.Zjn heftigste tegenstander was ondernemingen van ondergeschikten aard en
he
thoofdderLija,deKeurvorstvanBejeren, knoopte weldra vredesonderhandelingen aan
die door het mllitair gezag van Wallenstein metdevjandeljkebevelhebbers bepaaldeljk
op den achtergrond was geschoven.Daar nu en m et m edew eten van het H0fte W eenen
de Keizer na hetuitvaardigen van hetresti- met generaal Arnim , die vroeger onder hem
tutie-edictenna delandingvan A staafAdol
f gediend had. Die onderhandelingen bleven
in Pommeren de hulp der Liga niet missen echter zonder vrucht, omdat de Keizer

k0
n,za4 hj zichgenoodzaakt,in 1630opde geene voldoende inschikkeljkheid betoonde.
vergadenng van Keurvorsten te Regensburg
O0k zocht W ollenstein zich met Frankrjk

t0t hetontslag van W allenstein over te gaan. te verbinden en koesterdehetplan,dekoningsDeze begaf zich toen naar zjne residentie kroon van Bohem en te verwerven. In het

Gitschin, waar hj in grootheid en luister nalaar ging hj weder aanvallenderwjze te
leefde en zöö verbitterd was op den Keizer, werk. Al dadeljk deed hj de Saksers en
dat hj in 1631 onderhandelingen aanknoopte daarna deBrandenburgerswjken naarhunne
met Gnstaaf d#oI
/: Het zegepralend voor- eigene gewesten,nam voortsden 23sten Octow aarts rukken van laatstgenoemde bragtden een Zweedsch korpsvan5000manm et60stukKeizereerlang t0tde overtuiging vandenood- ken bj Steinau aan de Oder gevangen en
4akeljkheid, om den hertng van Fr1#IJl# zond tevens eeneafdeeling naar Brandenburg,
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eenigen,en opweg werdzjn korpsversterkt
door het regiment dragonders van kolonel
B'
utler,die hetvoornemen had opgevat,hem
levend of dood in handen des Keizers te
leveren. Den 24sten Februarj kwam Wallenzer, terstond door Bohem en naar de Boven- ste'
in te Eger. Wlfle wist de aldaar bevelpfalz tetrekken en den Keurvorstvan Beje- voerende oëcieren Gordon en Leslée t0tmeren tegen de Zweden terhulp te snellen.In dewerking over te halen en deed in den
w eerw il van den naderenden w inter en van avond van den 25stenFebruarj een!astmaal
zjn ziekeljk ligchaam rukte hj voorwaarts in gereedheid brengen, wM rop de gverigste
naar Cham (November), doch daareen win- aanhangers van den Hertogj de eneraals
terveldtogt aan de Donau en de herovering 110w, Terzka en Kinsky en de rltmeester
w erden omgebragt. Daarop begaf
van Regensburg t0t de onmogeljkheden behoorden, keerde hj in Decemberterugnaar zich kapitein Devcouœ met de met bloed beBohemen, waar de vermoeide manschappen zoedelde dragonders naar de woning Van
de winterkwartieren betrokken.Deze gebeur- W allenstein,aan de marktgelegen.Toendeze,
tenissen werden door de vjanden van '
cJ!- op het punt om zich ter rust te begeven,
l6n&t6in aan hetHofte W eenen,inzonderheid het wapengekletter vernam,snelde hj nMr
door den Spaanschen gezant Onate en den het venster om de wacht te roepen; maar
voorzitter van den keizerljken krjgsraad op dat oogenblik trad Deverogœ binnen en
graafScllïk aangegrepen,om W allenstdn van stiet.hem hetstaalin de borst.De goederen
ongehoorzaamheidjja,vanverraad tebeschul-. van W allenutein werden op bevelde8Keizers
digen.0ok de Keizer was ontevreden op den verbeurd verklaard en onder de zaoordenaars
eigenzinnigen veldheer en vond hetbovepal en de van hem afvallig geworden Feneraal
s
lastig, dat hj hem schadeloos moest stellen verdeeld. Wallenstein bezat eene rjzige gevoor hetverlies van Mecklenburg.Toen < tzI- stalte, een mager, maar gespierd ligchaam ,
lenstein daarop in zjn hoofdkwartiertePil- eene gele gelaatskleur, een hoog voorhoofd,
sen de onderbevelhebbers bekend maakte kort afgesneden zwart haar en een schralen
metzjn plan,om wegensdeaanslagenzjner baard.Zjne donkere oogen w aren klein maar
vjanden hetopperbevelnederteleggen,ver- v0l vuur. De uitdrukking van zjn aangezigt
zochten deze, de volvoering van dit voorne- W aS koud en terugstootendj zjne houding
men te verschuiven en onderteekenden bj edel, maar zjn gedrag ruw.Hj leidde een
een gastmaal eene overeenkomst, waardoor mat
iy en zeer werkzum leven,verByilde
zj zich verbonden,aan den opperbevelhebber weinlg woorden,wasongeduldig?zelfselgengetrouw te bljven,o0k wanneer deKeizer zinnigj hardvochtig t0t wreedheld t0e,soms

terwjl hj zelf met de hoofdmagt naar de
Lausitz trok,zoodat hj den Keurvorstvan
Brandenburg noodzaakte, een wapenstilstand
te sluitenj terwjl hj Görlitz en Bautzen
bezette.Toen ontving hj bevelvan den Kei-

hem ontsloeg (12 Januarj 1634).Tevensher- mild op eene verkwistende wjze en lachte

vatte W allen8tein de vredesonderhandelingen zelden.Htjhadeerbiedvoorverdiensten,maar
met Saksen en vormde het plan,des noods bekreunde zich niet om aanbevelingen,zelfs
tegen den w i1des Keizers en verbonden m et wanneer deze afkomstig waren van den KeiSaksen,den vrede in hetrjk teherstellenen zer.Gedurende den veldtogtbelegde hj wel

de Zweden te verdrjven,- vooralomdat iswaarkrjgsraad,maarhandeldesteedsnaar
hj alleen van het volbrengen van ditplan eigen inziqt.Meteenondoordringbaren slujer
het verkrjgen van hetvurig begeerderjks- bedekte hg zjnegeheimeplannen,maarzelf
vorstendom kon verwachten.Intussehenbegon had hj overal verspieders.Met z'
dne tweede
de Keizer,die door overdrevene berigten van gemalin sleet hj gelukkige huweljksdagen.
de zjde van Spanle en Bejeren wasopgehitst, en hare dochter M aria zlîïde df: werd later
het leger totafvalligheid van W allenstein aan deechtgenootevangraafKawnitz.Ongetwjtbld
te sporen. Gallas, Aldrin-qer en Piccolomini was W allensteLn een van de schranderste
werden tot de inzigten des K eizers over- legerhoofden zjnereeuw.In korten tjdtoch
gehaald,en den24stenJanuarjonderteekende wisthj een legerbjéén te brengen,te oefedeze een patent, waarin de Hertog van het nen en te doen zegepralen.Zjneverregaande
kommando ontzet en door Gallas vervangen eerzucht gafechteraan zjnestaatkundeeen
werd.Toch waagden Aldringer en PiceolomLni weifelend karakter.W élwashetzjnebedoehet niet,Pilsen te overvallen en W allenstein ling, den vrede in D uitschland te herstellen
evangen te nemen.Inm iddelsnam hetkeizer- doorzjnverzettegen hetfanatieke R.Katholjk gezag t0e in het legelvan Wallenstein, lipismus van het Huis Kabsbwreq, maar de

en deze verkreeg bj eenetweedevergadering hoofd-oorzaak zjner handelingen was zjn
deronderbevelhebberstePilsen (19Februarj) streven naar den rang van rjksvorsten naar
slechtsvoorwaardeljk eenevernieuwdebelofte het bezit van uitgestrekte goederen.Hoewel
van gehoorzaamheid.Toen voorts Wallenstein hj a1srjksvorsten nietal8onderdMntegenna het uitvaardigen van een tweede keizerljk over den Keizer stond,zoodatdezegeenszins
patent, waarin hj van verraad beschuldigd hetregt had,hem wegensverraad te strafen,
en de oëcieren van ellte verpligting Jegens toch bezweek hj niet zonder schuld, maar
den opperbevelhebber ontheven w erden , als als het slagtoFer van zjnegrenzeloozezelfnaar gewoonte zjne bevelen gaf,weigerde zucht.
het garnizoen te Praag, zich daaraan te

onderwerpen. Nu trok hj naar Eger, om

W aller (Edmund),een Engelach dichterj
geboren den 3denMaart1605te Cqleshillin

zieh aldu r metie Sakaersen Zweden te ver- Warwiekshire uiteen aud en Mnzlenljk ge-
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slM ht,studeerde te Cambridgeen wer; reeds tons van Zwitserlani, genstin hetnoor4en
op l8-jarigen leeftjd 1id van hetParlement. aan Bern en W u dt,in hetoosten aan TesAanvankeljk metdepartj deroppositiever- sino en Uri, in het zuiden en westen Mn

bonden,schurde hj zich lateraan de zjde Italië en Frankrjk en heefteene uitgebreidvan die der regéring en werd zelfs in eene heid van 95,29 o geogr.mjl.Hetvormteen

zamenzw ering gewikkeld,w elke ten doelhadj lengtedal, waar de Rhône doorheenvloeit,
Londen in de magtdes Konings te brengen. met talrjke zjdalen,welke in het hooggeToen die zamenspanningin1643ontdektwerd, bergte,regts in de Berner Alpen en links in
openbaarde Wall-,cm zjn leven teredden, de W alliserAlpen,opklimmen en de wateren
de namen van allemedepligtigenjzoodathj van uitgestrekte gletschersnaar hetRhônedal
veroordeeld werd t0tballingschap en t0teene voeren. In dit dal vindt men den Rhânebo
1an
000
pob
ne
dgas
zicehtenavaarnFr
k0
rjk
ft
.erling, waarop hj gletscher en van de toppen derBernerAlpen
Cromwetl,die met daalt de reusachtige Aletsch-gletscher naar
hem vermaagschapt was,riep hem terug,en beneden. In het Matterdal vereenigen zich
hj verheerljkte dezen later in een zjner voorts de Gorner-, Zmutt- en Findelengletbeste gedichten, getiteld: pupon the death scher, en op den achtergrond der volgende
ofthe lord Protedor''.Naderestauratieechter dalen heeft men den Turtman-, Zinal-. M0verkeerde Waller aan het Hof waar hj ming- en Moiry-gletscher, de Ferpècle- en
door geestrjkheid schitterde,en overleed op Arolla-gletscher, den Glacier de Corbassière
zjn landgned Beaeonspeldopden QlstenOcto- enz. Tot aan het meer van Genève beslaan

ber 1687. Zjne gedichten zjn in 1645,
.- de gletschers bjkans l/sde der oppervlakte
voortsin 1711en 1871 en zjnegezamenljke van het cantqn.Alleen naar de zjde van
werken in 1729 in hetlichtverschenen.Waller
is lierdichter bjuitnemendheid,enzjnevoortbrengselen onderscheiden zich door sierljkheid en zuiverheid van taal.

gemeld meer ligt W allis door de nuuwe

Pqrte du Rhâne open,maaris voor '
toverige

door hooge berggevaarten omringd, zoodat
men hetalleen overbergpa8sen bereiken kan.
W allich (Nathanaëll, een verdiensteljk Deze zjn over de Berner Alpen nag
noej
kruidkundige, geboren te Kopenhagen den uitsluitend geschikt V00r voetgangers te
erwjl
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28sten Januarj 1787, 8tudeerde aldaarin de
geneeskunde en in de kruidkunde,en werd hoog) en over den Simplon (2010 Ned.el

in 1807artsbjdeDeenschevestiging teFre- hoog)behoorljkerjwegen werden gelegd.In
deriksnagor in Indië en in 1815 diredeurvan den laatsten tjd werd Opper-W allismetCenden botanischen tuin te Calcoetta.Met Carey traal-zwitserland verbonden door een rjweg
bezorgdehjdruitgavevanRoœburgk'srFlol
'a over den Furka.pas(2436 Ned.elh00g).Van
Indica (1820)''
? waarna in zjn p'
rentamen debergpaden derW alliserAlpennoemen wj:
Gorae Nepalensls (1824- 1826),,jjet yjagenoeg Nufenen (2441 Ned. elhoog) en Gries (2448
n0g geheel onbekendeplantenrjk van Nepal Ned. el hoog) in Opper.W allis, - Monte
werd opgenomen.ln 1825 onderzochthj de Moro(2862Ned.elhoog)enMatterloch (3322
wouden in het w esten van H indostan en Ned.el hoog)uitde brondalen der Visp,doorreisde in 1826- 1827 Ava en Birma.Zjne Col dq Colon (3130 Ned. el hoog) uit den
geknakte gezondheid noodzaakte hem in 1828 Val d'Hérens!- C01de Fenêtre (2786 Ned.
naar Europa terug te keeren.Derwaartsbragt el h00g) nabj den Grooten :t.Bernard,hj ulrjke Indiache plantensoorten, welke Co1 de Balme (2204 Ned.elhoog)tusschen
plaats vonden in alle openbare herbaria van het Rhônedal en Chamounix,- voorts van
Europa en Amerika. Voortsleverde htleene die der Berner Alpen:Pas de Cheville (2036
XList of plants from the dried specimens in Ned.elhoog),Rawyl(2421 Ned.elhooglj
the East-lndia Company's Museum (1828)''. Gemmi(2302 Ned.elhoog)en Grimsel(2165
Zjn hoofdwerk is: pplantae Asiaticaerario- l
Ne
id.elhoog).HethoogstepuntvandeWa1reB (1829-1832, 3 dl
n met 300 Platenl''. ser Alpen ls de D utburspits van den M onte
Tnen hjin 1834 in Indië wasteruggekeerd, Rosa (4638 Ned. elhoog)en van d.
eBerner
zag hj zich belast meteeneexpeditienaar Alpen deFinsteraarhorn 4215Ned.elh00g).
Assam ,om over de theecultuur aldaarrapport De laagste plek is er de spiegel van het
uit te brengen.In 1847eôhtermoesthj we- Meervan Genève(375Ned.elh00g).W egens
gens het klimu t Indië vaarwel zeggen,en de ongeljke hoogte van den grond is het
hj overlred te Londen den QsstenApril1854. klimaater zeer verschillend.Na weinige uren
ans kom tm en er uitde warme dalkommen
W allln (Georg August),eenverdienstelj: ga
in de Noordsche koude derbesneeuwde berg-

beoefenM r der Oostersche talen uitFinland,
aanschouwde het levenslicht op de Alandseilanden den 24sten October 1811,reisde van
1843- 1849 in Egyptej Arabië, Perzië en
Syrië, keerde in 1849 naar Europa terug en
zag zith in 1850 benoemd t0t hoogleeraarin
4e Ooqtersche talen aan de universiteit te

toppen. Terwjl in de hoofdplaats Sion de
gemiddelde Jaarljksche warmte 10OC.en de

gemiddelde zomerwarmte 19O C. bedraagt,

dalen die cjfersin hetkloosterop den Gr0oten St. Bernard t0t - 1,3 en t0t 60;de gemiddelde w interkoude is er - 7,90 en men
heeft er weleens - 220 C.In de diepte der

Helsingfors,w= r hj den Q3stenOctober 1852
lntendewjnoverleed.Zjne reisbeschrjving is in 1864- dalen vindt men dan 0ok uitmt
1866 door EA engren in 4 deelen in het licht en ooftgaarden?walnoten-en kastanleboomen,
Ja, t0t Sion t0e zelfs zuideljke vruchten,
Ze#0Ven.

W /hs (LeValaisl,een ;ergrpptateOn. mM r voor 'toverige is hetgrpotste gedeelte
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van den bodem met weilanden bedekt. Het 1876 op nieuw geregeld.Men heefter eene
rundvee Y hoort er in Opper-W allis t0t vertegenYioordigende vnlksregéring, hoewd
het bruine en beneden Sion t0t het bonte met minder vrjzinnige bepalingen dan in
ras. Men heeft er veel geiten, mxar deze onderscheidene anderecantons.De leden van

zjn de voornaamstevjanden derontluikende het bestuurworden aangesteld vooreen tjdbergwouden. D e schapen leveren er eene perk van vierjaren, de Groote R% d regtsgoede wol. Men vindt er betrekkeljk veel streeks gekozen (één 1id op e1k duizendtal
ezels en muilezels,waarvan men zich bedient zielen),ende StaatsraadalsmedehetH0fvan
bj het vervoeren van personen en goederen Appéldoortrapsgewjzeverkiezingenbenoemd.
nver de bergpassen,en er:jn 00k zwjnen, Het canton is verdeeld in 13 digtriden,en
terwjlde bjenteelterbelangrjke voordeelen in elk van dezevindttaeneenprefect,bjgeoplevert.De bodem bevat er onderscheidene staan doordendistrictsrnxd
' ,eniederegemeente
metalen, doch men delft er thans slechts heeft er haren gemeenteraad en haren regter.
Het gebied van het hedendaagsche canton
looderts en anthraciet, terwjl het zoeken
van kristallen en andere deltbteFen iu ver- W allis behoorde in ouden tjd t0t Helvetia
schillende dalen aanleiding geeftt0teenleven- en Averd door de Sedunen en Veragren bedigen handel.De minerale wateren van Leuk woond. De Groote heirweg der Romeinen
en Saxon zjn vermaard,en dehandelin wjn liep over den St Bernard naar het 'Reer
is er sedert den aanleg van spoorwegen aan- Leman. Sion (Sedunum),Martinach (Od0d0-

merkeljk toegenomen;bj de40oudesoorten rum),St.Maurice (Agaunum)en Villeneuve
van roodeen wittedruivenzjnnieuwegeko- (Pennilucus) zjn plaatsen van Romeinschen
men, zooals de gezochte Johannisberger,die

oorsprong. ln 450 werd het land door de

in de omstreken van Sion uitmuntend gedjt. Bourgondiërs en in 534 door de Franken ver-

De malvoisie, welke hier verkregen wordt, overd.A1s deelvan hetNieuw-Bnurgondische
behoeft niet onder te doen voor de vurigste rjk werd hetdoorArabischehorden ingenoHongaarsche wjnen.In den laatsten tjd be- men,die zich in Beneden-W allis(930)veBtiggint men er 00k meer zorg te wjden aan den.Toen keizer Koenraad 11 in 1032 koning
de boschcultuur.ln W allis heeftmen'eenige van Bourgondi
ëwerd,geraakteWalliBonder

aanzienljke marktplaatsen, zooals Sion en deopperleenheerschappj van Duitschland.Te
Martigny,maargeene enkele grootekoopstad. vergeet'
s zochten onderscheidene Vorsten,beDe voornaamste doorvoerhaadelgaater over paaldeljk de Zöltringersendenaburige graden Simplon naar ltalië.De spoorwegloopter ven van Piémonten Savoyedevrje bergbe-

thans van Bouveretaan hetMeervan Genève woners t0tonderwerping te brengen.ln 1473
door hetlthânedaloverSt.Maurice,Martigny, slootOpper-W allis een defensiefverbond met
Sion en Leuk naar Brieg. In het gunstige Bern en Luzern en streed metdezegewesten
Jaargetjde verschjnt ereen zwerm van tou- tegen Karel d6 Dtoute. ln 1475 veroverde
risten tlit alle landen, vooraluit Engeland, Bern Beneden-Mrallis en behield het gebied
en velen zoeken aan de tliteinden der dalen van Aigle en Bex;hetoverige werd in 1513
de gletschers te beklimmen.Hetaantalinwo- beschouwd als niet t0t het eedgenootschap
ners bedraagt er om streeks 100000.Hetvolk behoorend, maar toch daarmede verbonden.
beljdt er in het algemeen deR.Katholieke In 1798 drongen de Franschen doorin Oppergodsdiensten iser in Opper.W allis van Duit- W allis, en Beneden-Wallis juichte in de
schen en in Beneden-W allis van Franschen komstvan zjnebevrtjders.De ineonersvan
oorsgrong.Eerstgenoemden bezigen eeneigen- Boven-W allis daarentegen kw am en, door
aardlgen tongval en worden voor ernstige, Oostenrjk bjgestaan, tegen de indringera in
kalme,vrome,m aar w einig ontwikkelde lie- verzet,maarledendenederlaag.Bj destichden gebouden,terwjldebewonersvanBene- ting derHelvetische Republiek vormde W alli:
den-W allis een Fransch patois gebruiken en e0n afzonderljk eanton, maar werd in 1802

levendigervan aardzjn.In hetalgemeenechter zjn er de ingezetenen behoeltig en naar
den geest in een verwaarloosden toestand,
daar het onderwjs er zich geruimen tjd in
een hoogst gebrekkigen toestand bevond.In

de afgezonderde zj-dalen vindt men nog vele
aartsvaderljkezeden en gewoonten.Menheeft
er slechts gymnasia te Sion en te Brieg,voorts daar ter plaatse kweekscholen voor

onderwjzersenonderwjzeressen.Deopenbare
boekerjenvanhetcantontellenerslechts33500
deelen.Blinden- en doofstommen-instituten en

dergeljke inrigtingen zoektmen er te vergeefs; daarentegen zjn er 10 kloostersmet
180 geesteljken en een vermogen van meer

opder de souvereiniteit van Frankrjk van
Zwitserland gescheiden en in 1810 in Frankrjk ingeljfd. Doch bj de komst van het

leger der Verbondene Mogendheden in ZwitserlandW (
18
14) kwamen de bew oners van
Opper- al
lis ln opstand tegen de Fransche
heerachappj, en de nieuw e grondwet Van
1815 herstelde deonafhankeljkheid deBlands
en verhiefhet tot een canton van hetEedgenootschap. In 1821 waren de Jezuïeten wederom verschenen en hadden te Brieg een
groot opvoedingsgestlchtdoen verrjzen.O0k
had W allis in 1832 metUri,Schwyz,Unterwalden, Neuchâtel en Stadt-Basel de cont
brentie van Sarnen totBtand gebragt,om het
behoud van den ouden regéringsvnrm tewur-

dan een millioen francs. In het algemeen
heeft W allis op den weg der ontwikkeling borgen.Sedert1839ontbrandde de strjd tus-

geen geljken tred gehouden metde overige schen Beneden-W allisjdatvrjzinnigerinstelcantons. Het vormt het bisdom Sion. Het lingen verlangde, en het Ultramenàanscbe
begtuuriserioor4egrondwetvR 13Februrj Opper-W alll. In 1843 verkrœ en Ge Ule
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naontanen de zaeerderheid in den Grooten
Ru d,en in den Sàatsraadnamen twee Liberalen zitting naast drie Ultramontanen. De
Oud-zwitsers sloten nu een verbond,maakten

gevoelens,en werd in 18761idvanden Senu t.

Hj schreef: sHistoire de l'esclavage dans
l'antiquité (1848. 3 dln)''
, - pLa sainte
Bible résumée dans s0n histoire et dans ses

zich gereed ten strjd en behaaldenden zlsten enseignements (1834- 1859 2 dln;2de druk,
Mei 1844 eene bloedige overwinning op de 1862, 2 dlnl'' - DLa vie de Jésus et g0n
Jong-zwitsers.Hetgevolg van deze zegepraal
was de grondwet van 14 September1844jdie
hetaantalclericalevertegenwoordigersin den
Landraad vermeerderde, hunne voorregten

nouvel historien (1864)'
'
,- rvie de notre
seigneur Jésus-christ (1865)9',- pRichard
11,épisode de la rivalité de la France et ie

l'Angleterre(1864,2 d1n)'',- gleanned'Arc
erkende, het onderwjsaan degeesteljkheid (1860;3dedruk,1875,2d1n)'',- pLa Ter-

ojdroeg en de beljders der Protestantsche reur, étudescritiques surl'histoire de la Ré-

godsdienst onderdrukte.In den Sonderbunds- volution française(1877,2 d1n)''
,- enpsaint

oorlog schaardezich W allisaan de zjdeder Louis et s0n temps (18755 2de druk,1876,
Ultramontaansche cantons. Na zjne onder- 2 d1n)'.
W allonen of W alen is de naam van een
werping volgde eene vrjzinnige herziening
der grondwetvan 10 Januarj 1848,doch de Romu nsch, met de Franken verm u gschapt

Ultramontanen behielden de meerderheid in
het bestuur;niettemin moesten de Jezuïeten,
in 1866 derwaarts teruggekeerd,op verzoek
van den Bond het land wederom ruimen.
W allis,zie Opzoomer.
W allm oden (LudwigGeorgThedel,graaf

volk in gedeelten der Fransche departementen Pas de Calais, Nordj Aisne, Ardennes

en vooralin de zuideljke gewesten van België, zooals Henegouwen, Namen en Luik,
en in het geheele westeljke gedeelte van
Luxemburg,alsmede in eenige gehuchten bj
von),geboren te Weenen den 5den Februarj Malmedy (Rjn-pruissen) gevestlgd.De Wa11769, diendeachtervolgens in het Hannover- lonen stammen afvan de oude Gallische Belgche,Pruissischeen Oostenrjkscheleger.In gen, welke zieh met Romeinsche elementen
dit laatste onderscheidde hj zich in de veld- hebben vermengd.Zjhebbeneene'
gedrongenej
togten van 1796- 1801 als een dapper en krachtige gestalte van middelmatige lengte,
me
es
t
al
donker
haar
e
n
do
nker
e
oogen en
schrander krjgsman.ln 1809 sloot hj het
subsidieverdrag tusschen Engeland en Oosten- overtreFen de Vlamingen in opgewektheid en
rjk en na zjn terugkeer nam hj oproem- behendigheid en de Franscheninvljten volrjke wjze deelaan den slag bj Wagram. harding.In België bedraagt hun aantal0mNa den Vrede van W eenen zag hj zich be- streeks21/4demillioen.Hunnetaalisoorspronvorderd t0t luitenant-veldmaarschalk , en in keljk Romaansch! maar zj bezit n0g een
1813 trad hj in Russische dienst,werd kor- groot aantal Keltlsche woorden, terwjl er
ten tjd daarnabevelhebberoverhetDuitsche tevensvele uithetDuitschzjn overgenomen.
legioen,vertrok hiermede naar Mecklenburg, In de 18:e eeuw begon men haar 00k a1s
vereenigde zich na den wapenstilstand Van schrjftaalte bezigen,maal.zj isuiteen let1813 methetNoorderleger en hield zieh niet terkundig oogpunt van ondergeschikt belang.
alleen stM nde tegen de overm agt van DaW alnoot,zie Noteboom.
movdf, maar behaalde ook aan de Göhrde de
W alpole. Onder dezen naam vermelden
overwinning op de Fransche divisie Peolteuœ. wi
j:

Na den Tweeden Vredevan Parjskwam hj
RobertWz'
llwole,graafran Oz/àr#,eenEnweder in Oostenrjksche dienst en werd in gelsch staatsman. geboren den 26sten Augus1817 opperbevelhebber der te Napels achter- tus 1676 te Houghtonin Norfolk.Hjstudeerde
gebleven Oostenrjksche troepen. In 1821 te Cambridge in de godgeleerdheid,maar bevoerde hi
J* bevel OVer het voornaam ste ge- paaldezich in 1698 bj hetbestuurvan zjne
deelte van het naar Napels bestemde Oosten- goederen en verkreeg een zetelin het Lager

Huis,waar hj zich bj departj derW ighs
voegde.In 1708 werd hj onderM arlborough
staatssecretaris bj hetdepartementvan O0rlog en in 1709 betaalmeesterbj deMarine.
de benoeming t0t qeneraal der kavallerie, Bj den valvanM arlborongkwerdhjinstaat
W a8 tot 1848 militalre bevelhebber te Mi- van beschuldiging gesteld,in den Tower gelaan,en overleed den zosten Maart1862.
bragten uithetLagerHuisverwjderd,maar
W allon (Alexandre Henri), een Fransch kort daarna herkozen.T0t l00n voor zjne
geschiedkundige,geboren den23stenDecember jverige werkzaamheid ten behoeve van het
rjksche leger en bezette in Junj heteiland
Sicilië,waarhj tot1823bleef.Laterzaghj
zich geplaatst bj hetleger in hétLombardigch-venetiaansch Koningrjk,ontving in 1838

1812 te Valenciennesj bezocht van 1831*t0t
1834 de école normale,werd eerst leeraar in
de geschiedenis,in 1840 maître deconférences
aan denormu lschoolen suppléantvan Gvizof
aan de Sorbonne, in 1849 1id van de anti-

huis van Hannoverbenoemde koning GeorgeI
hem tot litlVan den Geheimen Raad en t0t
betaalmeester van het departement van Oor10g.Als 1id en rapporteur van de commissie,
belast met hetonderzoek der zaken van het

revolutionaire part/ in de W etgevende Ver- afgetredene Tory-ministérie, was hj slecht:
gadering, in 1850 1id der Acaâémie,in 1871
lid van het regter centrum in de Nationale
Vergadering, was van Maart 1875 tot 1876

op wraak bedacht en dreefde veroordeeling
door van Bolingbroke en Ormond.Kortdaarna

werd hj eerste-lord der schatkist?maarlegde
belastmetdeportefeuillevanOnderwjs,maar in April 1717 dat ambt neder, omdat zjne
pnderscheiddezich vooraldoorzjneclerifmle tegensàndershem nietten onregtebeschuldig-
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den van emkooperj van Parlementsleden.Om Bche brief-en memoirengchrjverseneenzoen
Ge npenbaremeening,die denreen hateljken van den vonrgaande. Hj werd gebnre: d:n
strjd tueKhen hem en den Btutgsecretaris 6den Odober 1717, studeerde te Cambridge
zeer tegen hem wag opgewekt, en volbragt du rna eene reig op het 'gBte
zaehtlr te Btemmen,voegde hj zich bjde land.Na zjn terngkeerinEngelandelgtgde
e
ppelltie gn dreng aan np bezuiniging en op hj zitting in hetParlrmenten na hd bmqrvermlndenng van het stu nde leger.W eldra ljden van zjn vader ln het Hxger HmBj
echter schurde hj zich wederun dezjde mMr nam geln deelMn deberudsl
qingen
van het H:f en verwierf dnnreene jverige e
Sn begafzich ln 1758 n/rzjnbuitenVerbljf
verdediging van de stu tkunde der regéring
trawberry Hill bj Twlckenham. Agn dat
het ambt van eerste-lord der gchatkist,a1B- gebouw gaf hj hetvoerknzaen van e6: :aidzaede dat van kanBelier der schatkiBt.ln die deneenwBchen burgten bragterkoBtbg'e verb
etrekking Blusdehj e'in,00k zonderdoor- zamelingen van kunBtgewrochten,boeken en
KBtende inancllle hervormingen in te voe- zeldzaamheden bjéén.In 1791 werd hj denr
ren,door een achranderbeheeren degreotBte hetoverljden van zjn neefgraafTan Ozfngd
spaarzumheid binnen 18JMrdeschuld met' en overleed ongehuwd den zden Mu rt1797.

7 millioqn en de rente t0thet halve bedrag Van zjne geschriften vermelGen wj:scatatq verminderen.00k zochthj de verwikke- logue ofengraverg,Fh: have born orreBided
lingen met het buitenland langa diplomatie- in Engl
and (1763)'' en pcatalogue ef the
ken weg te regelen,onderstennde njverheid royaland noble authorsofEngland,8cotland
en handel en bevorderde den blnei der Ame- and Ireland (1758)''.Zjn spookrqman:Tbe
rikaanBche knloniën. DM rentegen legde men cagtle ofotranto (1865 en laterlu wetd een

hem te laste, dat hj de me der Kroon mndél voor vele volgende.Zjne AedeBW alten knstevan devrjheden desvolkspoogde polianae (1747)''bevattjn leneljstvan alde

t
!bevestigen,algmededathjdooromkooperj kunstgewrochten,die zlch ln hetbezit bevonmt de BtM tka: zich de meerderheid in het
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Hj kocbtde Vooralverwierfhjeen beraemden n=m door
stem men en gaf zelfs te kennen dat hj den Z#
g@ne nBrieven'' en rGedenkschriften''. De
prj: van elke stem wist. Niettemin genoot eeraten,in 1840 in 6deelenverzameldjwelke
hj bj voortduring de gunst van het H0f; in 1851 door een tweetalandere werden geG6-.qe J bennemde hem in 1723 gedurende volgd (volledige uitgave van Cv ningkam in
zjneafwezigheid t0tlid van hetregentschap 1861,9 deelenljonderscheiden zich door eene

en wilde hem zelfs t0t pair verheFen,maar geherpe beoordeeling der personen en toestap.W al
pole wees deze wu rdigheid van de hand. 4en van zjn tjd,en zjnerGedenkschriften''j

0:k bj George11 stondhjingrootaanzien, loopende van 1751 t0t Mn zjn dood (1846,
en noch de verwerping van zjn accisebill 12 dln),bevatten belangrjke bjdragen t0tde

(1733),noch de wrevel,doorzjne vredelie- geschiedenis der regéring van Georye116n111.
Széxcer Horatio <e :I:, een Engelsch

vende houding tegenover Spanle verwekt,
vernietigde zjn invloed. Toen hj in 1738
door Dandy van omkooperj, verduistering
van gelden en dergeljkemisdrjven beschuldig; werd, verdedigde hj zich met groote

Btaatsman en een bloedverwant van de voorgaanden. Hj werd geboren te Surrey den

llden Seytember 1806,Btudeerdete Eton en
teCambrldgeen wjddezich sedert1831met

bekwaam heid, m aarontsnapte enkel door de goed gevolg aan de regtspradjk.Door zjn
tusschenknmst vaa het Hofaan eene veroor- huweljk met eene Gochter van den eersten

deeling.Metweerzin nam hjhetbesluit,den miniBter Dpeneer Perceval kwam hj a1Bvan
oorlogte verklaren aan Spanje(1739)enMn zelf in het legerkamp der TorieB! werd

Frankrjk (1741).Door het bevorderen van door den invloed van graafEgmontln 1846
'sKoning: Hannoveraanache politiek mu kte

hj zich meer en meergehut bj hetvolk.
Eindeljk voegde zich zelfg de Kroonprins,
laterGe-geJff,bjdeoppositie,en W al
pole
legde dientengevolge in Februarj 1742 zjne

afgevaardigd naar hetParlement en verkreeg
in 1852 in het kabinet van lord Derby de
portefeuille van Binnenlandsche Zaken.Hj
m igte echter genoegzame bekwaamheid voo'
di
bet
trad
a
fe me
trekki
hetngbeeznwjk
endn0g in hetzelfdeJm r
bewind. Reeds in

Wal
pol6,werd het Parlementverdaagd.Hj

W alpurgls of Wal%rg, (BeschermBter

betrekkingen neder. Tevens benoemde de
Koning hem t0tpair met den titelvan graaf Februarj 1858 evenwel zag hj zich weder
van Oafx# en verleende hem een Jaargeld met dezelfde portefeuille belaat en behield
van 4000 pond gterling.Toen hetLager Hui: haar t0t 1859. Hetzelfde gebeurde nogmaals
evenwelte kennen gaf,datheteen onderzoek van Junj 1866t0tMei1867,maarhjkwam
wilde instellen naar de regéringsdaden van na dien tjd qietwederin Mnmerking.

overleed den Qgsten Maart 1745.In 1855 ver- dergesneuvelden)isdenaam vaneeneheilige.
ree: in W eBtminsterhalleen gedenkteeken te Zj was dezuBtervan den heiligen Wilibald
zjcr eere. Zjn p'
restament politique''ver- en nverleed in 779 a1BabdiBvan hetklooster

Bcheen te ParjB en te Amsterdam in 176: Heidenheim bjEichgtâtt.Zj wordtgbhuldig;
in 2 deelen,en zjne geschiedenis werd in a1s de beschermvrouw dertooverj,Daarde
hr
tveelgelezen boek:pNarzanes,eenPerziBch dag van hare heiligverklaring (1Mei)toevallig
mlniater'' in een remantiBch kleed gestoken. eenderbelangrjksteHeidenschefeestdagenwaB,
Kcane Yll
zpl,jeendergeestrjksteEngel- verkreeg bj hettoenemen van hetgeloofaan
XIV.
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heksen deW alpurgignacht(van30 Aprilop 1
Mei)eeneberuchtebeteekenis;menmeendenameljk,dataladandeheksenmetharenmeesterj
den Duivel,op den Bloksberg bjeenkwamen.

gebruikte hj t0t aankoop van Romeinsche
oudheden.00k van den Koning van Pruigsen
ontvinghj eenJu rgelden overleedden 18den
Maart 1824. Het naar hem en naar zîcAe z

W alraf (Ferdinand Franz), de stichter genoemde muséum behoort n0g altjd t0tde
van hetnaarhem genoemdmuséum teKeulen, merkwaardigheden van Keulen.
aldMrgeboren den 26sten Julj 1748,wasde W ake (Jan van),een Nederlandsch dichzoon vaneenbemiddelden kleermakerenondet- ter, geboren te Haarlem den 22sten Augustus
scheidde zich reeds vroeg door zjn Mnleg 1759, l
egde zich metgoed gevolq t0eop de
wetenschap.

oude talen,werd boekhandelurln zjne geHj studeerde in de godgeleerdheid,ontving boorteplaats,maarlietreedsin 1782denboekin 1773 de priesterwjding en werd lid van handelvaren,om zichonverdeeldaandefraaje
de philosophische faculteitaan de universiteit letterentewjden.In1785stichttehjmeteenige
te Keulen en in 1786 hoegleeraarindenataur- vrienden een liefhebberjtooneelonderdezinljke historieenz.en directeurvan den bota- Bpreuk:plueerzaam vermaak''en trad gedurig
nischen tuin, alsmede doctor in de genees- 0P illtreur-en bljspelen. Voorts Wa: jjP
**
kunde en in de wjabegeerte.Steedsnam hj gedurende veleJaren 1id van den Raad,en
elke gelegenheid te baatom zjne reed:aan- overleed den zlstenDecember1837.Vanzjne
zienljk
'e verzamelingen van oudheden en van geschriften vermelden wj:pW illem I,prins
voorwerpen uit de natuur uit te breiden.In van oranje,treurspel(1785)'
',- sDeavon1794 werd hj rector der univeraiteit,maar tuurljke nacht, bltjspel (nu r het Fransch
legde eerlang ditambtneder,omdathj den van Dumaniant, 1788)'',- ,Deschoolvpor
van de priesters gevorderden eed niet wilde devaders(1788)'',- pDevondeling(1793)''1voor de beoefening van kunsten

De kleeren maken den mxn,divertiBsement

aoeggen.Na hetophelen deruniversiteitwerd
'
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W alrus(D ïcAecv:rosmarwb).

hj in 1799 hoogleeraar in de geschiedenis
en fraaje letteren aan de centraalschool en
maakte zich a1s munt-en penningkundige bekend doorzjnepBeschreibungderMunzsamm-

(1795)'9,- pHet vergeefsch besluitofde ver-

mommingen uitliefde,bljgpel(uithetFranschj
1799)''.- pNatuurenopvoedingofhetgansle
(1800)'',- sDiederik enW illem van Holland

lung des Dpmherrn v0n MerleF'.Voortsleverde (1820)'',- pHeidebloemen(1815,1816,2d1n)''y
-

hj:psammlungv0nBeitrëgen zurGegchichte

enisaap
rGedacht

Ward2is.
ç!e (1821)'',-

der StadtKöln''en zond van 1799- 1804 het Heksluiting(18Q8)''- en pDeManteldroom ,
er'' in het licht.Met bl
pTasschenbuch der Ubi
jspel (naar het Fransch van Androuœ,
gevaar van zjn leven redde hj tjdens de 1836)/'.
Fransche overheersching de beBchilderde glaW alrus (Trichechus Z.
) i:denaam van
zen van den D0m ,terwjlmenreedsbesloten eenzoogdierengeslachtuitdeordederVinpnoti-

had dieweg tenemen.In 1802 nam hj deel genjhetwelkeeneafzonderljkefamilievormt,
aan dekerkeljke organisatie in zjnegeboor- die derTrichechina 7>lrp.,en meteeneenkele
testad en in 1804 werdhem deproostdj,een soortnameljkdengewonenW alrustTrichechuB
g
ebouw van hetDomkapittel,voorlevenslanj rosmarus L.,zie bjgaande afbeelding).Dit
ten gebruike afgeataan.In 1812 ondernam hp dier is plomp van ligchaamsbouw , bereikt
eene wetenschappeljke reis naar Parjs,en eene lengte van 6- 7 Ned.el en wordt 1000
toen hj in 1818 van eenegevu rljkeziekte t0t 1500 Ned. pond zwaar. Het langwerpig
herstelde,vermaakte l!tjaan de stad Keulen l
kjfis omstreeks he!midden hetdi
kst,de
zjne kogtbareverzamelmgvanzeldznnmheden. 0p betrekkeljk kleln en ron; en doareen
pM
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4e Bnuit zeer bree; met zware bnrBtels,ter- benzine terpentjnnlie en vette oliën, smelt
wj1Q grnntehoekinden ter lengte van 6-8 bj 45--500, veronrzaakt geene vlekkenjkan
1)
* 3600 Avorden overgehaald, verzeept zeer
Ned.palm uit den bek tevcorschjn treden. b*
De cnren, van nprschelp verstoken, liggen moejeljk en Nvordt in de luchtalleng: ranver n%r de achterzjde van den kop. De zig.Hetbestaatuitpalmitinezuren cetylaether
vnnrste vôeten zjn kleiner dan deachterste en kleine hoeveelheden aether van stearlne-,
en alle vnorzien van 5 teenen met kortej myristine-enlaurostearinezuur,levertbjverstnmpe klu uwen. De staart geljkt OP een zeeping cetyl
alkohol(qeenglycerine)enwerdt
klein aanhangsel van de huid.De nagenoeg gebruikt t0tvervaardlging van zali,blanketnu ktejzeerdikke,bruinehuidiav01plpojen gel,kaarsen enz.Bovenvermelde olie is geel,
en ruw. Men vond den walrus in het laatst heef
t een eiqenaardigenreuk,wordtnietdik
der 14Geeeu:inog op de kustvan Schotland, en bestaltul
thetglïceridevanphysetolzqur.

dochthanswoonthj indenoordeljkestreken

van Onst- en W est-Groenland,in de Baënsbaai en de aangrenzende straten t0t aan
de Behringstru t, rondom Nova Zembla en
Spitsbergen, op Alaska en op de Aleoeten.

W alslngham (81rFrands),eenEngelsch

gtaatsman, geboren in 1536 te Chislehurst in
het graafschap Kent,studeerde te Cambridge
en volbragt daarna eene reis op het vaste

land. In 1570 werd hj Britsch gezant te
00k Merevenwelkomthjallengszeldzamer Parjs en in 1513 onderEloabetk Bectretri:
vQor en alleen op enkele plaatsen vindt men van Buitenlandsche Zaken.A1sjverigProteser n:g troepen van eenige hcnderden. De tantachttehj hetzjnpligt,deintriguegjdoer
walrussen zjn kustbewcners en cndernemen de R.Katholieke Mogendhelen tegen zjne
slechts zelden grncte togten, maar reizen Koninginberaamd,doordergeljke!nietaltjd
doargaan: van de eene weide naar deandere. prjzenswaardige t'
niddelen tevernletigen,en
Zj zjn uitmuntendezwemmers,maartelande bj had alzoo geen gering aandgelaan degeplnmp in hunne beweging en klimmen met volgen der staatkunde van El%znb6th.Vooral

hulp van hunnehoektandentegen dejsschot- had hjeennoodlottigeninvloedopdelevenssen 0p.Tevenszjn zjtraag en 100m ensla. geschiedenis van M aria Sfxlrf.Hj ontdekte

pen wel eens dagen aanéén op de kust of door zjne syionnen de zamenzweri
ng van
n, wlst de gevangene M aria daarin
op hetj8.W orden zj aangevallen,dan ver- B abLnqt
- o
dedigen zj zich metblinde woedeen gedu- te betrekken en werd welligt,door brieven
rende den bronstjd voeren zj onderling een dier ongelukkige Vorstin aan de zaâmgehevigenstrjd.Daarbjdoenzjeenluidgebrul zworenen te hebben vervalscht, de oorzaak
hooren,datophetloejenvaneenekoegeljkt. Van haren dood. Na hare teregtqtelling zag
Het w'
jfle Werpt slechts één Jong,hetwelk hj zich t0tkanseliervan Lancaster benoemd.
zj met getrouwe moederliefde verzorgt.De Toen Philips 11 van Spanje in 1588zjnearwalrus voedt zieh met weekdieren,visschen mada tegen Engeland in gereedheid bragt,
enz. en verzwelgttevens wier, zand en kie- wisthjdoor zjne handlangersen doorzjne
zelsteenen.V00r de Noordsche volken,inzon- listen het uitloopen dervjandeljke expeditie
derheid V00r de Eskimo's,is de walrus niet een geheelJaar te vertragen. Hj cverleed
minder nuttig dan de zeehond.De Jagt op den 6'den April 1590 te Sheeting-Lane.Zjn
walruBsen is een gevaarljk bedrjf,daarhet geheele vcrmogen had hj ten nuttevan den
aangevallen dier door alle andere, die zich Staat aangewend.00k heefthj zich verdienin zjne nabgheid bevinden,geholpen wordt. steljk gemaakt door de kolonisatie n>r

Zj verzamelen zich dan rondom de boot, N oord-Am erika te bevorderen.
waaruit de aanval geschiedde, strjden met W alstroo (Galium Z.) is de naam van
de grootste woede,doorboren deplanken met een plantengeslachtuit de familie derSterblahunne tanden en zoeken hetvaartuig te doen digen (Stellatae). Het omvat kruidachtige
kantelen. Op het land kan men zich gemak- planten met vierkante stengels. waaraan de

keljker Van hen meester maken,maar Z@
P@
begeven zich bj het geringste gevaar x0o
spoeGig mogeljk te water. De Blagtanden
worden op dergeljke wjze gebruikt als de

bladeren kransgewjszjnvastgehecht,enmet

gele of witte bloemen. D e kelkkroon isge-

woonljk niet zigtbaar,maarde bloemkropn
4-slippig en stervormig.De bloemen zjn tot
olifantBKnden, de huid wordt gelooid, uit bjschermen, pluimen of bundels vereenigd,
het Bpek verkrjgtmen traan,enhetvleesch en de drooqe vruchten verdeelen zich in 2
is eetbM r.
gesloten klulsles.ln 0nsVaderlandheeftmen;
W alschot(spermaceti)iseeneigenaardig Zcht '
d
rlldfrpp (G. 1ollugol, - kleefkr%v
vet, hetwelk zich in vloeibaren toestand in (G.aparine),- moeras-walstroo(G.paluBtre).afzopderljkeruimtenindeschedelholtevanden echtzclldfrpp(G.verum),- kleverL.
qYglzfrop(G.
z0fpuc
' à (zie aldaar)bevindten na den dood uliginosum),- krwinbladi.q oclzfrx (G.cruvan het dierkristalligeert.Doorhetuitpersen ciatum),- driehoorni
.
q'
Ycldfrop(G.triçorne),van de vaste massa wordteene olieafgeschei- Mngelsa walst
rso(G.anglieum),- enNoordna
den, wier laatste sporen men door uitloogen

ocl.
qfroo (G.boreale).
verwjderen kan.Zuiver walschot, hetwelk
W alter.Onderdezennaam vermeldenwj:
vooraluitAmerikawordtaangevoer;,ishelder
Jokann Goff//ïe: Walter, een uitBteken;
wit, bladerig kristalljn, parelmoerglanzig, ontleedkundige, geboren te K önigsberg den
smakeloo: en zonder geur en heeft een s00r- lsten Julj 1734.Hj studeerdeteKopenhagen
teljk gewigtvan 0,
943.Hetisweinig oplos- en te Frankfort aan de Oder en werd probM r in w gngeest,mM r zeer goed in aether, sedor M llhet medisoh-ehirurgi8eb eollegie te
Q6*

ï4ï

WALTE> W ALTHQZ.

Berljn,w%r hj in 1762 t0ttweede-en in
1774 t:t eerBte-hoogleeraar in de geneeB-en
verloskunde wer; benoemd. ZjnebekwMmheid en zjn voortreFeljk kabinet,doo; den

Schotland en in het du rop volgende Jaar
le BubmariNoorwegen.Hj Bchreef0.m :pD'
nen vulkanischen Ausbrûche im Val4i Not:

cae(1765),'
,- pueberdieGeburtstbeilende:
weiblichen Ge8chlechts(1776)'',- pMyelogiBches Handbhch (1777)'',- pTabplaenervorum thoracis et abdominia (1787)M,- pvon

und der Vorwelt(1865)''.LM tBtgemeld geBchriftbevatbelangrjkeopmerkingen omtrent
het jstjdperk, welks ontstun hj verklu rt

(1846)'', - rphpiqch-gecgraphiBche Skizze
v0n Island (1843/'',- sDie vulkaniqchen
G
péBchen num.Hj overleed den 4denJanuarj esteine v0n Siclllënund Ialand (1853)'',1808. Van zjne geBthriften vermelden wj: J,Geologischer Atla: v0n IBland (1853)'',Von den trocknen Knnchen desmenschlichen rAtla: de: Aetna (1848),,,- en runterguKörper: (1763)'',- pobservationeyanatomio chungen iiber die Klipyte der Gegenwart
Stu t M ngekncht, beznrgden hem een Euro-

uit eene verandering in de verhouding van

der Spaltung der Schambeine in schweren

gebergten en vlakten op Aarde.Hj overleed
Geburten (178Q)'',- en p0bderMenseh und 'den 16den October 1876.

W alther. on4er 4ezen n% m vermelden
verkehrtsehen (1793)''.
wj:
Ferdinand Yclfe ,een verdienBteljk regtB- PhLlipp A cszlmn Walther,een verdiengtegeleerde, geboren te W etzlar den 3osten Nn- 1jk geneeBkundige,geborenden 4denJanuarj
vember 1794.In dienBtgetreden bj een regi- 1781 te Buxweiler in Rjn-Bejeren.Hj gtument Dnnache Kozakken,nam hj in 1813 deerde eerst te Heidelberg en vervolgens te
deelaan den oorlog tegen Frankrjk, Btu- Land8hut,waarhj hetdoctorMtverwierf,en
deerde te Heidelberg in de regten en werdin pefende zich voprts te W eenen en te Parjs.
1818 hoogleeraar te Bonn en vervolgenB pGe- Nazjnterugkeerwerdhjeerstgeplaatstaan
die Thiere dieâussern Gegenstënde recht oder

heim Justizrath''. A1: afgevaardigde naar de het ziekenhui: te Bamberg en aanvaardde in
PruisBiBche Nationale Vergadering van 1848 1804 het hooyl
eeraarsambt te Landshut.In
Bchaardehj zich aan de zjde derKroon,en 1819 werd hp hoogleeraar in de heelkunde
:ok al: 1id van de EerBte Kamer in 1849 en en in 1830 in de oogbeelkunde te Bonn,-

1850 huldigdehjeenegematigd-conservatieve
rigting.Van zjne geschriften vermelden wj:
LehrbuchdeBKirchenrechts(1822;14dedruk,
1871)'',- pcorpu: Juris germanici antiqui

voortsgeheimraad en ljfartsvan den Koning
vanBejeren enoverleedteMi
incbendenQgsten
December1849.Hj schreef0.a.:,physiologie
desMenschen (1807,1808,2dlnl''
j- pueber
(1824,3 dln)'',- cGeschichtedesrömischen dieangeborenen Fetthautgegchwiilste(1814)'',
RechtsbisaufJustinlan(1834- 1840,3dedruk, - ,seue Heilart des Kropfes (1817)''11860,Q dln)''
,- pDeutsche Rechtggeschichte System derChirurgie(1832-1840,4dln),,(1852!Qdedruk, 1857,Q dln)'',- psystem en XUeber kliniBche Lehranstalten in stâddeBgemeinen deutschenPrivatrechts(1855)//,- tischen Krënkenhëusern (1846)''.
Juristische Encyklopëdie (1856/'',- prla: Friedeieh < l!/#e,een verdiensteljk regtsalte W ales (1859)'',- rFontesJuris ecelesi- geleerde,geboren te Bonn den 6denAugustus
astici (1862)'', - sNatprrecht und Politik 1822. Hj studeerde en promoveerde te Miin(18639 2de druk, 1871)'',- pAus meinem chen op eene dissertatie: pueber den FundLeben (1865)'',- en pDas alte Erzstift und diebstahl (1848)'', vestigde zich in 1849 a18
privaatdncent aldaar na hetleveren van een
die ReichBstadt Köln (1866)''.
W alterop (W illem van),een Nederlandseh DBeitrag zur Lehre vom hoehverrëtberischen
Bchrjver,geboren teAmsterdam den3denMep- Komplott (1849)'', en zag zich in 1854 tot
tem ber 1828,was eerstkantonrbediende,ver- buitengew oon en in 1860 t0t gewoon hoogvolgens reiziger in wjnen en daarna tooneel- leeraar benoemd.Om redenen van gezondheid
speler en schreef:pDe laatste dagen van Ba- ontving hj pensioen in 1871en overleed te

bylon nfhetfeestvan koningBelsaBar(1862)''j Mi
inehen den leten Odober 1874. Zjne voororis de Zwarte, graaf van Friesland naamste geBchriften zjn: pDie Reehtgmittel
rFl
(186Q)''- solympiaMancini(1862)''- pDe im Strafverfahren nach den Grundsâtzen des
heilige martelaren van Gorkum (1865)''
- englisch-französischenStrafproceBzrechts(1853pKl
=sJe Zevenster is we1doqd (1867),1,- 1855,2 afdeelingenl''en pluehrbqch des bayr en Koningin (1868)'',- plopker rischen Strafproceszrechts(1859)''.
pRoove
W altker 1)Js Ak%itanië, den hoofdpersnpn
Fransvan BrederodeteRotterdam (1870)M,van een Oud-Duitgeh gedicht,hetwelk zjne
r
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m Palaestina (1870), - pEen paarlaan de stof ontleent aan den Bourgondischen gagenkrnon eenakonings(1814)'',- enpEenlaatBte kring.W j kennen hetechterin zjn geheel
Keizer en een eerste veroveraar. Episode uit enkeluiteeneLatjnschevertalinguitdelode
de belegçring van Constantinopel in 1453, eeuw.Het behandeltmetongemeenekernachQ Qeelen.''
tigheid en friachhèid de geschiedenis van
W altershausen (WolgangSartoriusvon). W althr van zgxfflz:(SpanJ
'e),nameljk hoe
een verdienstelMk aardkundige, geboren te deze moedig stan4 bield in den strjd tegen
Göttingen 4en 17den December 1809, gtu- Gnntkari, koning der Bourgondiërgj bj een
deerde aldur en begaf zich op rei: in dienst bergpaBvan hetW asgenwald.Twaalfstrjders
derwetengchap.Belangrjk warenvooralzjne werden tegen dien held uitgezonden,em hem
ônderzoekingen omtrentden Etnain deJaren de Bchatten te ontrukken,welkehj uithet
1834--1843. ln 1845 bezocht hj Ierknd 4n lan; der Hunnen hM md egeFaerd,algmM A
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zjne verloqfde, nameljk m ldegond, welke sfnnn. Hj ontving in 1214 een leengeeG,
met hem uit de gjzeling bj zffik wa:ge- waarBchjnljk niet ver van W irzburg.wu r
vlugt. Ieder van deze twaalf tweegevechten hj rcgtige dagen kon dx rbrengen. Slechts
brengt de overwinning aau Walthc b maar zelden verscheen hj na dien tj4 Mn het
ook ieder gevecht wordt met eigenaardige Kei
zerljkHqf,dochvermoedeljkofhjin1Q17
kleuren geteekend. Hetgedichtis uitgegeven gehoor Mn '8VorBten verlangen,om W eenen
en verklu rd doorGrLmm en 8Am6l16r(1838). wederom t
,rbezoeken.Om denterqgkeervan
Nieuwe bewerkingen in de maatder pNibe- denterkrul
svaartgetogenHertogaftrwachlungen''werden naarhçtLatjngeleverddoor ten,vertoefdehj alegagtPnhetBchltterend
8etfel in pEkkehard''en door Mmrock in H0fvan HelnrLa ->Medlvk te Mödling bj
het oKleineg Heldenbuch.''
W eenen9laterbjdenpatriarchvanAqmlela,
Wdtâer 1*4 der Fo-pk eïA , den meestbe- Brtâold1graafvan2l&e& ,en vertrokdu rap
roemden Duitschen lierdichter der midden- metden terugkeerenden H opold n% rW eenen.

eeuwen,vermoedeljk geboren tusschen 1157
en 1167.Omtrentzjn vaderland bestaan verBchillende gevpelens, maarhooggtwaargchjnljk aanschouwdehj hetlevenslichtteVogelweide in hetTyroolsche Eisachdal. Hj was
van ridderljke afkomat, maar onbemiddeld.
OmBtreeks het Jaar1180 verliethj zjne gebaorteplaats en begaf zich naar W eenen,
waar cnderscheidene uitmuntendedichterszich
aan het Hof van hertog Leopold FT hadden
verzameld. T0t dat tgdperk behooren zjne

Hierontving hjin den zomervan 1Q20erne

eervolle ultnoodiging van keizer Fred-%k,
die,gereed om een togtnaar Romete onderne
beme
kleneldhee.mInme
12t23fk
ene belanrjkebediening

eerde Walt>rn%rzjn
Keizerop zjn togtnaarhetOasten.Natoog
hj overden Brenneren kwam wederin zjn
vaderland,hetwelk hj Bedertdedagenzjner
jeugd niethadaanschouwd.Een zjnervoartreleljkste gedichten ig M n dat wederzien
gewjd.Omtrentden tjdvanzjnterngkeeris
0ns niets bekend,doch dat deze heeftplaatg
gehad,bljktuitden grafgteendesdichtersin
den Nieuwen Miinster te W iirzburg. W dtte
ro> der Foqgel-eid:wa:een voortreFeljkdichter. Nietalleen deedhj in hetminnelied de
zoetst0
e0k
enil
iefeljkstetoonen hooren,m%rhj
ll
was
staat, in krachtige dichtertaal
zjne stem te verhefen voor betvaderlandj
voor waarheid en regt.Vooral wae hj een
meesterin hetdichten vankernachtigegyreuken. De vorm zjner voortbrenggelen 1: in
overeenstemming met hun rjken inbnud.Zj
werden:.a.uitgegeven doorLaamann(1827;
5dedruk,1875)en Pf6éf6r (1864;5dedruky
187:). en eene vertaling du rvan werd geleverd door Rimroek (6dedruk,1876).
leengoed terug,maar vergezelde in 1228 den

XMinneliederen''
, terwjl hj eerst in lateren
tjd zjne voortreFeltjkste kunstgewrochten
leverde. Hj genoot dan ook de gunst van
H opold FT,alBmedevan diensopvolgerFred-vk de XlfAollk: (# 1198),doch geenszin:
die van den daarop volgenden hertog van
Oostenrjk Leopold V1I.Dientengevolge verliethj hetH0fte W eenenenwasaanvelerlei ontberingen blootgesteld. Wj ontmoeten
hem te Malnz bj de krooning van PMlip'
rJp Zwaben,dien hj in prachtigeverzen verheerljkte (September 1198),en vervolgenste
Magdeburg, waar de Koning in 1199 glansrjkeKerstfeeaten vierde.OmstreeksPinkster
1200 begafhj zich wedernaarW eenen,vermoedeljk door den Koning derwurtsgezonden en zag zich nu metonderscheiding bejegend.In dedaaropvolgendeJarenvertoefdehj W altz of W al.gis de n% m van een algevermoedeljk aan het H0f derkohendawf-. meen bekenden dans.De muziek vnordezen is
Sedert 1Q04 was hj eenigen tjd de gast van in '/xdeof'/astemaatgezet.Totdevoornumden landgraafS ermann llol Tkûringen op den ste eomponisten voor dezen dan: behooren
MTartburg, w M r een aantalvermaarde dich- 8tra%sz,A nner,W r lj Làitzky en A mbye.

ter: verwjl
'de.In 1207 vinden wj hem weder

W alvischschtige dieren (CeteZ.,ceta-

aan het Hof te W eenen, in 1209 op nieuw ceacarnivora Olr.)isdenaam eenerafdeeling
op den W artburg. Stu tkundige omstandig- van in zee levende zoogdieren m et een zeer
heden noodzaakten hem ,reedsnaverloop van grooten,onmiddelljkaan den romp verbonden
twee Jaren nogmu lsnaarelderste trekken. kopjeenenu kte huid en in hetvonrhoofdge-

W altker koo: nameljk in den strjd van plaatste neus-openingen.Zj zjn verdeeld in
tandwalvisschen(Denticete),zonals:dolënen,

keizer Otto tegen InnoeentL%s fff, ofbchoon
de voormalige aanhangers vén den Keizer,
en onder deze 00k de Landgraafvan Thiiringen,afvallig geworden waren,metdengroot-

sten jverde zjde der Welf- en bleefBtandvastig totdat de zaak van Otto reddeloos
verloren was.Toen eerstvoegde hj zich bj
den zegepralenden tegenkeizer, IrederLk 11
1*1Kokenntauf- ,die dporgeestkracht,mildheid en een M ngenaam voorkomen zich gunstig onderscheidde van den somberen en bekrompen heerscher uit het W elfengeslacht.

W at Waltker bj herhaling en steeds vruchteloos van laatstgenoemde gevraagd had,nameljk de toekenning van een riddergoedj
werd hem eerlang door Frekrik 11 toege-

narwals,pntvisschen enz.enbu rdwalvigschen

(MyBticete).DezelMtstehebbenindebeidekakengeenetandenrmurindebovenkukbagrden,

nameljk dwarslpopende,honrnige vormingen

van de opperhuid!drie-,zelden vierkante pla-

ten, aan de bultenzjde uit dunne. bûven
elkaâr gelegde hnornplutle: zamengeateldj
terwjlhet merg uitevenwjdige buizen bestaat, welke aan de onderzjde der plaatin
borstelvormige vezelsuitloopen.Zulkebaarden
zjn er ten getale van Q50- 400 aanwezig,
en a1s dewalviBch zjn bek digtdeet,wordt
daardoor de mondhnlte volkempn gegloten.
Zjn k0piszeergrootenvan spuikatenvoorzien,m>rzjnekeelisnaauw.Menverdeelt
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delvi
wa
lv
chDe
en zeinIvinvisschen en geWone vervolgd, dan schiet hj metgronte snelhei4
wa
ssc
hi
esns.
aatsten (Balaenida Grayj door het water en kan 1/a--1 uur nnderde
zjn zeerplomp van ligchaam ,hebben geene oppervlaktevertoeven.ZjnezintuigenBchjnen
rugvinnen ,maar breede,afgeknotte borstvin- hem aldaar grnotediensten te bewjzen!omnen,langetsmalle baarden en geene groeven trent zjn geluid is niets bekend.Hj voedt
aan den bulk.Hiertoe behoortdeGroenlands- zich met kleine korst- en weekdieren, verwalvisch (Balaena!mysticetus 0.r.,zie b** zwelgt o0k we1 kleine visschen, maar kan
gaandesomt
fgu
ur),
d1e24gNe
jd:
00k
ewo
d.
onl
eljk slechts 18, wegens de engte van zjnekeelqeenegrnate
m3ar
lang 'Tordt en dieren nuttigen.De paring geschledt in eene
alsdan e0n gewigt heeft van 150000 Ned. opgerigte houding, en na verloop van tien
pond.Zjnkopbeslaatongeveer0j3t0t0,4der maanden werpthetwjfleéénoftweeJongen,

geheele lengte,en zjn bek is5- 6 Ned.el
lang en 3-4 Ned.elbreed.Zjnligchaam is
dik en rcnd,maar wnrdtnaarde zjdevan
den staart veel dunner.Zjne kleine oogen

die3-5 Ned.ellang zjn en doordemoeder
wordençezoogd.Laatstgenoemdeverdedigthare
Jongen ln hetgroot8te gevur.De walvisch
wordtvermoedeljkzeer0ud4alleenGezwaard-'

ligçen boven den aanvang van hetkaakge- visch durft hem aanvallen,HetaantalwalviBwrlcbt, de zeer naauwe .gehoorgangen wat
verder naar achteren,de Bpleetvormige spuit.
gaten midden op het boogste gedeelte van
den k0p en de borstvinnen nagenoeg op het

Bcben is door de walvischvangstallengs aan-

merkeljk verminderd. Men dondt hen met
harpoenen.Een

dier ter lenqte van 18 Ned.

el en terzw M rte van 70000 hed.
leved
midden van hetligchaam.In zjn bek bevin- omstreeks 30000 Ned. pond spekpojndwaar
uit

den zich 300- 360 baarden,en de middenste 24000 Ned. pond traan verkregen wordt, en
van deze bereiken eene lengte van 5 Ned.e1. 16000 Ned. pûnd balein. Het vleesch wordt
Zjne tong isaan degeheele Qnt
lerzjde vast- alleen donr de inboorlingen der pnolBtreek

Walvisch (Balaenavpffcefuz).

gegroeid.Metuitzondering vaneenigeborstelB genuttigd,;ie 00k het spek eten en den lrM n

ls de huid geheelnaakt,donker grjsachtig drinken.
blaauw en op gevorderden ouderdom zwart,
De walviscbvangst werd reeds in de 9de
op de bovenzjde van den k0p vuilwit en eeuw dpor de Noorwegers uitgeoefend,en in
aan de puntvan den snuit zwart.Men heeft

de 13de en 14de eeuw door de Basken,die
echter 0ok witte ofwitgevlekte walvisschen. in 1372 t0t aan Newfoundland en vervolgen:
De opperhuid i: betrekkeljk dun,maar de diep in de Ilgzee doordrongen.In 1611 ontnederhqid bevat eene Bpeklu g ter dikte van Btond in 0n: Vaderland de Groenlandsehe of
30- 40 Ned.duim.Hj bewoont de hoogste Noordsche Compagnie, die echter in 1645
breedten van de Noordeljke Ilszee en van ontbonden werd. Uit Engeland vertrokken
de StilleZee,vertoeftBteedBin de nabjheid reeks in 1598 schepen ter walviBchvanggt,
van hetjsen volbrengtin den lnop van het en in 1615 eischte Denemarken in de onderJ
aargrootetoyten.Menvindthem noordwaarts stelling. dat Spitsbergen een gedeelte van
t0t750, dochJonge dieren wagenzich00k we1 Groenland was,gchatting van de Engelschen.
zuidwaarts t0t 640. Doorgyans vindt men 3 De Engelsche Compagnie ging te niet, en
of 4 walvisschen btI elkaar,maar zj doen ene andere verloor binnen weinige Jaren
togten in troepen van honderden.De walvisch e
80000 pond sterling.Tegenw oordig isde w al-

zwemt snel en gemakkeljk en komt telkens vischvangst hpofdzakeljk in de handen van
na 10- 15 minnten aan de oppervlakte,om

Engelschen en Amerikanen.In het begin der
4- of 6-maal na elkander haastig adem te 18de eeuw bezocht de walvisch de kusten
halen.De Btraal,dien hj opgpuit,heeftwe1 van Noord-Amerika in zQ: grontengetale,dat

eens eene hoogte van 6 Ned.e1.W crdthj men er metbcoten Jagtop kQn maken.Ver-

W ILW 8CHâCHW GE DIRREN-W ANDâLEN.
velgenswerden durvnnrscbepen gebouwd,en

eeuw na Chr.wederom ve- oeBtM ei.La%r

GezevisBeherjverhiefzich weldrat0teenhoo- (tpt 1û21)knmtzj vnora1Bdeverbljfplul

e vorstenhuiB der Ardzrynz
g
entra?vanbloei.Hareopbrenggtbeliepin1858 van hetArmehnaispcbW
nietmlnder dan 18 millioen gulden.De bloei in het landgc,
aspoerakan.Later kwam
der Engelsche walvischvangst bereikte haar
toppuntin 18154men had durvnor toen 164
gchepen,wieraanhlin 1866 verminderd was
tot 35. Bovenvermelde Groenlandsche C0mpagnie, door eenige burgers van Hoorn en

zj achtervolgens onder de heergchappj der
Byzantjnen,der Seldsjoeken en derToerk-

menen,werd in 1387 en 1392 door Timoerj
in 1425 door den Toerkmene Inkanp veraverd en in 1533 en 1548 donr de Turken
Amsterdam gesticht, ontving voor den tjd aan de Perzen nntrukt, maar donr laatstgevan drie jaarvan deStaten een octrooi,dat noemden onder Abbas 11 in 1636 gedurende

bj herhaling vernieuwd werd.In1701vingen korten tjd heroverd.Alleen de sta; isthans

de Hollanders meer dan Q000 walviaschen,
doch die tak van welvaartbegon langzamerhand te verdorren. In 1794 begaven zich
n0g 55 walvischvaarders naar Groenland en
mu kten er zich meester van bjnahonderd
walvisschen,terwjl 3 schepen,naar StraatDaviB gezonden, nog ruim 13 van die zeemonBters bemagtigden. Uit ons Vaderland

in hetbezitderTurken,terwjldeomstreken
in handen zjn van de Koerden.

W andaN volgens de sage de dochter van
Krok ofKroknn,koningvanBohemen,voerde,
naar men wi
1, omstreeks het Jaar 700 na
Chr. heerschappj over de Pnlen. Te@e
n de
@
Duitsche vorst Ryti
ger, M n wien :P,
0:l
aan hare gelofte van kuischheid getrouw te

trekken echter sedert eene reeks van Jaren bljven,harehand geweigerd had,een inval
geene schepen meer ter walvischvangst.
in Polen deed,bragt zj hem de nederlW alvischluis(CyamusLam.4isdenaam toe,maar stortte zich daarop in de W eichsel,
van een Behaaldierengeslacht uit de familie

om hetland tegen verdere oorlogen te bevei-

derVlookrabben(Amphipoda)en uitdeafdee- ligen.EenheuvelbjKrakau,Mogilagenu md,
lingderKeelpootigentLaemodipoda).Hetomvat wordtbeschouwd alshare berraafplaal.
dieren meteen breed,eivormig,platligchaam,
m et een kleinen, smallen k0p en met een
dun paar voorpooten en een krachtig tweede
paar pooten, van welke het voorlaatste lid
breed en ovaal iB. In plaat: van het derde

en vierde paar pooten heeft het mannetje

lange kieuwblazen en hetwjfjeplaten voor
deejeren.Deachterstedrieparenpootenzijn
dik en eterk. De walvischluizen leven a1s
woekerdieren op dolijnen en groote walvisseben.

W an, de hoofdstad van een evenzoo ge-

W andalen of Vandalen 1B de naam van
een Germaansch volk ofvan eene vereeniging

van volkenuitoosteljkGermanië.A1szelfstandig volk komen zjeerstvoorindeQdaeeuw
onzer jaartelling,toen zj de Marcomannen
enQuaden op hunnerooftogten naarPannonië
en in den 00r10g tegen Mar- n 2.r:Ii.# vergezclden. Zj bewoonden toen de noordoosteljkehelling vanhetReuzengebergte,vanwaar
zj vermoedeljk n0g in detweede helftder
3deeeuw invallen hebben gedaan in Pannonië.
Kortdaarnaverlietenzjhetlandenverschenen

noemd Turksch ejaleetin Armenië,ligtop onder de regéring van keizer Probu metde
denzuid-oosteljken oevervanhetuitgestrekte Gothen en Gepiden in hetvoormalig RomeinW anmeer (67 D geogr.mjl), is de zetel sche Dacië aan de Dnnau.Later vernietigde
Van een gouverneur. heeft eene citadél en de Gotbische koning (éeberin een groot geandere vervallen vestingwerken,eenigekatoen- deelte der W andalen, waarna de overgeble-

ngverheid,visscherij,haudelin vruchten enz. Venen Van Constantnn & O oote verlofonten 12-tot15000 inw oners,m eerendeelyArm e- vingen,zich in Rom einsch Pannonië te vestiniërs. Deze stad droeg bj de Grieken den vestigen,waarzj 60Jaren in vrede leefden.
naam van Thospia of Buana en wordtdoor In hetbegin der5deeeuw verlieten zj bjna
de Armeni
ërs ook Semiramagerd (Stichting allen het land,trokken westwaarts en dronvan S- iramiè geheeten. In de rots name- gen met de Suéven en Alanen onder hun
ljk, waarop de citadél zich verheft.heeft koning Godegoilin Gallië,dat zj op barmen ruime holen en ge#ielven saetoverbljf- baarsehe wjze plunderden,doch in 409 ontselen Van aloude gedenkteekens en beelden ruimden. Door de bergpassen der Pyreneeën
m etBpi
kerschrift,enmenoordeeldedatditalles bragten zj verwoesting in Spanle en bleven
.i

afkomstig was van Semiramo. Daaruit en erin een gedeelte van Baetica?ietwelk naar
tevens u1t overleveringen en uit berigten van

hen den naam van Andalueië (Vandalitia)
M ozesflls Chorenebljktvoldoende,datW an behouden heeft, terwjlzj laterhunne roofreedBin overouden tjd eeneaanzienljkestad toqten overhetzuiden deslandsen deBaleen de zetel van Perzische Koningen geweest arlsche eilanden uitstrekten. In 429 trokken
is.Men meent,'datzjharen naam heeftont- zj over de Straat van Gibraltar naar Afrika.
vangen in de 4de eeqYf vôör Chr.naar den De oproerige Romeinsche stadbouderBonkfaPerzischen koning <...Nadatzj verwoest cil#,die hen eerstderwaartshad gelpkt,verW a8, werd zj door Vayhk qiack, de eerste zoende zich echter met Rome,en keerde de
Armeniache Arsacide,in 152 vöörChr.onder
den naam van Semiramagerd wederomk0P!ebouwd. Men verhaalt voorta, dat onlng
Ti-grane' haar in de eerste eellW vöôr Chr.
metkrjjggevangen l8raël
ietenbevolkten dat
de Perzlsche koning Sapor 11 haar in de 4de

wapena tegen hen, doch leed de nederlu g,
evenals Asper, d00r het Oostersch-Romeinsche H0f met een legertegen hen uitgezon-

den.Onderhun koning Gaoerokmaakten zj
z
icl
hdra
zels
ft
arekt
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nver de ge-
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heele nnerdkuBt van Afrika, voort: over de bladachtig uitgezet.De manneNes zjn veel
Baleang
*che eilanden en over een deel van Blanker, helder groen of rnzenrned, met
Sidlle,
' Sardinië en Corsica. Inmiddela had- lange, behu rde sprietenjniet z:: aterk ver-

den zjzichopdezeevurttoegelegdentrok- breede pooten, smaller achterljfj vliezige
ken in 455 met een leger naar Italië,w% r

vle
Wugel:enyortedekBchilden.

nielden, wordt 0ok nu n0g met den naam

becker Au en aan den gponrweg van,Ham-

andluls,zie onder Wantn-.
zj Rome bemagtigden en deze Btad 14dagen
lang uitplunderden.De woeatheid,waarmede
W andsbeck,eene stad in de Pruiaeische
zj tevensde heerljkstekunBtgewrochten ver- prpvincie Sleegwjk-Holsteinraan de Wands-

van Wandalism- begtempeld.Gaoeroâ ovçr- burg naar Liibeck , is de zetelvan een dia-

trictsbestuur, van eene regtbank enz-,bezit
vervolgde de Christenen, voerde vrucbteloos een kasteelvan den graafnon & M-- I-JII,
oorlog tegen de afvallige Moorgche Btammen een gymnasium. eene hoogere burgerBchool,
en verontrustte de oevers der Middellandeche belangrjke tabakB-en aigarenfabrieken,eene

leed in 417.Zjn zoon en opvolgerH%nneria

Zee door rooverj. Gnrtam%nd,die t0t496, fabriek van naaimachines, bierbrouwerjen,
cnzjn broederTnranamwnd,diet0t523heer- brandewjnstokerjen en met het garnizoen
Bchappj voerde,waren zachtervan inborst, omstreekB 14000 inwoner.. Zj ismerkwaarmaar de W andalen verloren tevens dopr het di
g a1:devoormaligewoqnplaat:derdichter:
klimaat en door het overnemen van de 0n- Fodz en M attMan OI..dI- . Laatgtgenoemde
deugden der overwonnen vjanden veel van gaf er in 1771--1775 den psVandabecker Bahunne kracht.Zj moesten voorde oproerige ten''in het licht.
Mooren van Tripolihetondergpitdelven.SLlW angen (gena)noemtmendebeidezjdedeïcà,een zoon van Hknneréa ,werd opvol- lingsche gedeelten van hetaangezigt,uitwen-

ger van Thra.
n- %md.Zjnegunstige gezindheid JegensdeRomeinen enJegen:de Christenen wektegrootenwrevelbjdeW andalen,
zpodat het aan zjn neef Gelimer gelukte,

dig doordehuid,inwendig dooreengljmvlies
bekleed en gevormd doorde wangspier(muB-

cula:baccinator),dekaauwspier(m.masaeter)
en de groote en kleine enJukgbeenBpier (m.
hem in 530 van den troon te stooten.Keizer zygomaticus malor et minor).Zj rusten op
Justiniannn eehterzond zjn veldheer Belina- desterk vooruitstekendeJukbeenderen.
rix: tegen hem te velde; deze landde met
W angenheim (Karl AuguBt, vrjheer
15000 man in Afrika, bragt Gelimr de ne- von),een W i
irtembergschgtutsman,geboren
derlu g toe en veroverde Carthago, en na den 14den Maart 1773 te Gotha,studeerde te
het verliezen van een tweeden slag nam Ge- Jena en te Erlangen eergt in de tbeologie en
limer de vlugtnaareenebersvesting in Nu- daarna in de regten, bekleedde verscheidene

midië.Hierwerd hj doorBel%sariunbelegerd
en gevangen genomen (534),voortsin zegepraal naar Constantinopel gebragt, waarna
hjzjnleveneindigdeinKlein-Azië.VeleW andalen w erden tevens gedw ongen, naar het
Oosten te verhuizcn, zoodat zj ophielden,

ambten in Saksen-coburg-saalfeldr ontving
in 1804 wegens onéénigheld metden miniBter

zjn qntslag en vertrok nMrStuttgart,waar
hj zl
-ch achtervolgens bennemd zag bj het

departement van Financiën,in 1811 totpresi-

dent van hetHoos geregtshofen curatorder

univeraiteit te Ti
iblngen,in 1816 t0tminister
W sndelend blad is de n> m van een van Eerediensten in 1817t0tgezantbj den

een zelfBtandig volk te vorm en.

ingedengeslaeht uit de orde der Regtvleuge- Bondsdag. Hier was hj in onderscheidene

ligen (Orthoptera).De leden van dit geslacht
hebbenhun naam tedanken u n hunnegeljkenis op bladeren,welke inzonderheid.wordt
opgemerktbj dewlfleB.Deinboorlingen op
Java en andere eilanden van den Indischen

Archipel,Ja zelf: Europeanen gelooven,dat
sj uitbladeren ontstaan.Natuuronderzoekers

echter kennen hunne kantige, s.ribbige,ke-

commissl
ën jverig werkzum totdat hj in
1823 werdteruggeroepen.Nadientjdwopnde
hj bj afwissellng te Dresden, Coburg en
Jena en wjdde zich aan de beoefening der
wetengchap.In December1832werd hjafgevaardigd naar de W iirtembergsche Tweede
Kamer,maardezeveklaardezjneverkiezing
nietig.Hjoverleed teCoburg den 19denJulj

gelvnrmig getopte,bruinachtige,0? planten- 1850.
zaadgeljkendeejeren,doordewtlfle:gele/d. W angeroog, een tot hrtOldenburgseh
Ongeveer vier maanden na het leggen komt ambt Jever beboorend eiland ln de Noordzee,
de larve uit het ei, rood van kleur,in ge- 7 Ned.mjlvan de kusten 30 Ned.mj1van
daante nagenoeg geljk aan het volwaBsen den mond der W eser9 ia omBtreek: 8 Ned.
dier, maar zpnder vleugel: ofvleugelkokers. mj1lang en 1 Ned.mj1breed.Men heefter
Deze laatsten ontwikkelen zich na detweede een vuurtoren, eene PretestntBche kerk en
vervelling,en de vleugels met de vierde.Na sedert1819eenebad-inri#ing.Diteiland was
verlnop van eenhalfJaarishetdiervolwaB- bj den aanvang der venrgMnde eeuw achtgen,Hetwjfle wordt4,5 Ned.duim lang en maalz0ogroota1sthanaen wordtneg altjd
Mn hetachterljfbtjna 3 Ned.duim breeden door afkabbeling kleiner.Men heefter than:
isgroen in verschillende schakéringenofbruin Bleehts 90 inwonerB.
(fquille morte). De kop iB klein,plat,ovaal W anhoop isdenaam van den diep rampmd korte gprieten, de pooten, vooral de zaligen toestand,waarin de menBeh generlei
voorBte,zjn bladvormigv6rbreed,endedek- uitkomst ziet en zelf: niets durft verwacbten
an de toekomst.De hoop,hetlu tste plegtgchilden hebben geheelenaldegedjantevan v
bladeren.0Qk hetachterljfigMnbeldezjien xnker, ie dan verdwenen; er besiM t g%n
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NeBtjgeen vrrtrouwen meer;hj zietnveral loopers (Ploteres Latn.j,die Aer deepper-

BlehtBde schnkwekkende duisterniBderBmart vlakte van het water lonpen zonder nat te

en '
hj loopt gevaar,t0t krankzinnigheid of
t:tzelfmoord te vervallen.Gewoonljkechter
i: de tnesànd niet zo0 erg als de Avanhopige
meent,en wjmogen onkundeen onzedeljkheidvo/ deoorzakenhoudenvanzjnekwaal.
W R m g Bolt (Jacob van),een verdienstelj: letterkundige,geboren te Amsterdam

worden.Delandwantsenzjnverdeeld in roefwantsen (ReduviniB-m.),diezichmetandere
insecten of met het blned van menBehen en

dieren voeden,zonal:de sierljke oeverlenper

den çden December 1817 studeerde te Groningen in de godgeleerdheidj werd in 1848
predikant te GreotegaBt en Doezum , was

van 1852-1865 werkzaam bj de Protestantgche gemeente te Antwerpen en belastte zich
toen te Leiden mqt de redactie van het rGeillustreerd Nieuwe''.In 1869 vertrok hj als
predikant nM r Lettelbert in Groningen, in
1875alszoodanig naarW eerselooin Overjsselen in 1880 naar Ameland. Hj schxeef:
Romantischetafereelen (1841)''
.- rDeChristen beBehouwd in Bommige van zjne betrekt
0t
de
kingen
Kerk,demaatschappj en het
huisgezin (1841;2dedruk,1854)',- pHamaël,
derjkearme(1859)'',- rDeidealen van d0minôvanBeek(1867)'',- nongeljk,maarniet
nngelukkig (1868)'',- rDaarheen niet!Een
a
ntweordppdevraagvandr.J.Cramer(1873)''
,
voodsàlrjkebjdrageninverschillendejaarbneklesen tjdschriften,terwjlhjzelfhoofdredadeurwasvanrDeBrabantscheOljftak''en
mederedadeurvan hetblad:rDeKoophandel''.
W antsen (Heteroptera)lsdenaam eener
insedpngeep uit de orde der Halfvleugeligen

(Hemiptem).Zj hebben de beide paren vleu-

WandluisçAcanthéa lectula6a).
(Salda elegantula L.4, 3 Ned. Btreep lang,
metgele pooten en witgestippeldedekvleugelsj

en de drekwants (Reduvius perBnnatus Z.),
wier larve in stoëge hoeken te vinden is,

terwjl zj haar geheele ligchaam in Btofen

vuilwikkelt.T0t de vlieqwantsqn (MembranaceiLatr.jbehooren Téng%nJ#l'
u A .welke
op graswortels een gezellig leven leidt en
zieh onderecheidt door eene brnine kleur en
door eene stervormige vlek op ieder vleugeldek, - de g- one schorswants (AraduBcorticalis L.4met een roestkleurig ligchaaza maet
geleBtippen,- endealgemeengevreegdewgndofweegluis(Cimex ledulariusZ.jAO nthi:lec-

gels in tjd van rusthorizontaaluitgestrekt tularia, zie bjgaande afbeelding). Deze ia
pver den rug,waarbj de achtervleugelsdoor zeer plat! 5 Ned. streep lang, bruinachtig

de voorvleugels bedekt worden. De snavel rood, bruln behaard,ongevleugeld en legt in
entae t M n de punt van den kop en isin Maart, Mei! Julj en September telkens 50
tj4 van rustmeeestalnaarde borstgebogen. ejeren, is ln 11 maanden volwuBen,zuil
De meeste wantsen hebben,wanneer men ze bloed, maar kan zeer lang hongerljden en
M n> kt 00n 0nV Dg0n2m0n roxkj en deze wordt dan z00 doorzigtig a1: glag.Zj wa:
cntsixlt door eene vloeistof,welke door klie- reeds in de dagen der Oudheid bekend,verren in de borstkaB wordt afgescheiden.De toonde zich in de llde eeuw te St- tBburg
larven der w anteen vertoonen zieh doorhet en in de 16de eeuw in Engeland,is tegenontbreken van vl
eusels breeder en plomper woordig sterk versqreid en leeR op onderGan de volkomene lnseden en hebben ge- Bcheidene warmbloedlge dieren,vneralvlederwoonljk eene andere kleur, maar volgen muizen en duiven.Men kan ze hetgemakkm
4ezelfde levenswjs en vervellen m eermalen ljkst verdrjven door insectenpeeder.Vooo
vödrdatzj gegehiktzjn totvoortplanting.De heeftmen blindwantBen ofgraswantsen (Cape#eren worden aan bladeren en aan andere sini B%rm.)nameljk kleine,teedere,w eekdeelen van planten groepsgewjs vastgehecht, vliezige,:aauw gekleurdewantaen,welkezic:
zjndoorgu nsbolvormig,metgeribdebulten, vooral in de weiden ophouden, zooal: Ge
ook we1gekleurd en met een dekgeltle voor- tweestippelige graswants of groene vlieg
zien.Men verdeelt deze inseden in landwant- (Phytocoris bipunctatue),die op eenige k::1-

Rn (Geocores)en waterwantsen (HydrocoreB). soorten leeft,de smalle graswants (P. praDe lutsten zjn overhetalgemeen zeereen- tensi: L.)en de groenegraBwant:(P. nqoe-

vormig, bewonen stilstaande wateren op tus). W jders noemen wj de langwerpige
de beide halfronden, vliegen deB nachts en wantsen (LygaeodeB B-m.q9 cnder ateenen9
kunnen gevnelig steken.Men verdeeltze in m0s en loof levende, zonal: de vleugellonze
rugzwemmers (Notonectici B%rm.) met den vuurwants (Pyrrhocoris apteru: Z.), - de

gewonen ragzwemmer(Nntonech glauca L.4,
die 1j5 Ned. duim lang,groenachtig geel en
van nnder bruinis,eenzwartschil:e
' draagt
en bebendig np den rug kan zwemmen,waterschorpinenwantsen (Nepini B-m.j met
4e gewone zwemwants (Naucoris eimiccideB
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pchildwantgen (Scutati 2x- .),welke ve:ral
in de keerkringslanden te huia behooren,
de koolwant8en (Penhtema oleracea L4
met een groenen of blu uwen meiM lglans,

degewone boomwants(P.ruGpe:Z.),10
Ned.streep langjvan boven grjsRhtig bruin
G
en metM lglanzend en Mn de onderzjde en
-

e pnaten roeatraodjve ralin berkenboomen
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tevinden,- debeswantB(P.baccarum Z.),
wat groater dan de voprgu nde, van boven
grjgachtig bruin metzwarte stippen en aan
de onderzjdegeelaehtig witmetzwarte stippen,- degetande gtekelwants(Acanthosoma
dentatum Z.)! van boven geelachtig groen
met zwarte stlppen en aan betbovengedeelte
van den buik rood,- en despitsling (Aelia
acuminata L.
) met een zeerglank ligchaam ,
van boven lichtgeel met donkere stippen en
drie witte overlangsloopende strepen.

van v thmischebewegingenaangewezenevopr-

Btelling van den gtrjd, wMrbj geveinsde

aanvallen en verdedigingen nietontbreken.De
grootste vermaardheid had de Pyrrohe,naa'
men wi1 door de Kureten uitgevonden.Bj
de Romeinen had zaen den wapendans der
Saliërs, en 0:k de Germanen hadden hun
zwaarfl-en wapendans.Btjveleonbeschaafde

volken zjn zj 00k than: n0g in gebruik!
bjv.bj de inboorlingen van Australië. Hj
draagt er den naam van korobori;de8naeht:

W &p (Jan JacobusFranciscus),een ver- ontsteken de vrouwen een vuur,slaan op een
diengteljk Nederlandgch dichteren letterkun- over de knieën gespannen oppossumvel en
dige, geboren te Rotterdam dem lsten Mei

zinqen daarbj eentoonige liederen.Dan ver-

1800,ontving zjne opleiding eerstteLeiden schpnen de dansers met speeren en fakkel:,
en vervolgens te Gent en verkreeg hetdocto- slaan onder woestgehuilde speeren krachtig

raat in de letteren.Te Leiden kwam hj in
kennismet .
m lderdl
jk en bezorgdedeuitgave
vaneen vjftalbundelgvandiendichter,welke
te Brugsel werden ter perse gelegd.Bj de
stiehting der Koninkljke militaire Académie
te Breda in 1828 werd hj aldaarleeraarin

tegen elkander en zwaajen metdefakkelBj
waarna de dans in een dolzinnie rennen en
vliegen verandert. O0k op Nieuw-zeeland
wordt door de Maori, vôôrdat zj beginnen
te vechten, een woeste dans uitgevoerd,

waarbj zj bepaalde liederen aanheFen.Dit

de Nederlandsche taal en letterkunde,aard- geschiedt o0k op sommige eilanden van Merjkskunde en geschiedenis en bleefa1sz00- lanesië. Toen de Spaansche ontdekkingsreizi-

danig werkzum t0t 1840.Hj volbragt 0n- gers op de Antillen verschenenywerden zj
derscheidene buitenlandsche reizen, knoopte er met dans en wapenspel ontvangen. O0k
betrekkingen aan met verschillende geleer- bj de roodhuiden in Noord-Amerika en bj
den, leverde een groot aantal vertaalde en de Ost
jakeninAziëvindtmenietsdergeljks.
W apenkunde (heraldie) is de kennis
oorspronkeljke werken, hield na 1840 op
verschillendeplaatsen zjn verbljfen overleed van het ontstaan, het breken (briséren) en
te Delft den 7den Maart1880.Van zjne ge- in gejktetermenbeschrjven derwapennel
il+
schriften vermelden wj: pAntwoord aan de (zie aldu r).Deze wetengchap,welke op het
verdwaalden ondermjnelandgenooten(1828)'', naauwst verbonden is metde geslachtgreken- pGri
ekenland en Byron.Gedicht (1829)'', en zegelkunde en alzoo t0t de hulpwetengen.GedichtnaarhetLatjn schappen der geschiedenis behoort.ontstond
rAan de Bel
n de middeneeuwen bj de tournoojen of
(1830)''
,- pBriefwisselingmetmr.W .Bilder- i
djk (1832)'',- nMjne reis naar Rome in steekspelen der ridders. De heraut of wa1832, 2 deelen'', - pGedenkboek der inhul- penkoning moest daarmede bekend wezen.
diging van koning hTillem 11 (184Q)'', - Over de heraldie zpn onderscheidene belangKoorgezangen,metgoud bekroond doorDe rjkewerkengeschreven,- in onsVaderland
Taal ls ganseh het Volk''
,- pGeschiedenis vooraldoordeApvckyvan Welevelden Riehtap.

van hetland enderHeeren van Kuyk (1858,

W apenrusting (Eene)dientom hetlig-

met zilver bekroond door hetProvinciaalGe- chaam tegenvjandeljkenaanvaltebeveiligen.
nootschap van Noord-Brabantl'',- sHetkroo- Een der voornaam ste deelen daarvan is het
ningsfeest van keizer Kyrel V te Bologna, harnas of kuras van staal,uiteen borst-en
24 Februarj 1530 (1859)'', - pHet gezant- een rugstuk bestaande.D e haakbusschutters
schap van den Sultan van Atehin in 1602 der 17de eeuw droegen alleen het borststuk
M n prins M aurits Van Nassau en de oude en dezware ruiterj der18deeeuw desgeljks.
Nederlandsche Republiek (1862)'',- pDe ten- De eigenljke harnassen kwamen eerstin de
toonstelling van Nederlandsche oudheden te 13de eeuw btJ de ridders in gebruik!vöör

Delft (1863)'/, - cBloemlezing - honderd dien tjd droegen deze boven een lederen
atuks - metde poëzj mjnerlaatstevtlf-en- onderkleed een maliënkolder,met een dergetwintig Jaren (1865)'',- pDeKerk (1868)''
, ljken kap om dennek,eneenandergedeelte
-

sojhokles Antigoné met de koren van om de heupen te bedekken.Zulk een maliën-

o

dr.Fellx Mendelssohn Bartholdy (1872)'',- kolderdroeg den naam van pantserofhalsberg
Bilderdjk.Een bjdrage t0t zjn leven en (haubert).Bj hetharnashad men een ringwerken (18:3)'',- rBloemlezinguitdepoëzj kraag, armplaten en jzeren handschoenen,

mjner laatste tien Jaren (1874)'',- en pGe- met schouderstukken en elleboogplaten t0t
wjdepoëzj (24edruk,1875)''.Voortsstichttte verbinding dier deelen.Voortshad men heuphj in 1815 met & J.L.t6n Katete'sGra- en djstukken,scheenplaten en kniestukken.
venhage een Hollandsch-Fransch tjdschrift, T0t in de 16de eeuw w aren 00k de paarden
getiteld: pDe Kunstspiegel'',hetwelk in 1850 geharnast.In hetbegin der184eeeuw werden
w erd opgevoled door pAstraea''datgedurende bj de ruiterj de harnassen veelaldoor lederen kolders vervangen. Na hetinvoeren der
6 Jaardoor Wap werd geredigeerd.
W apendans (Een)iseenegoortvan dans, vuurwapenen zjn de zware wapenrustingen
doorgewapendemannenuitgevoerdeninzonder- verdwenen. Een ander deel van de wapenheidbjdeGriekentergelegenheidvanzegefees- rusting was de helm ofstormhoed van metaal
ten enz.in zwangjmeestleene doormiddel ofvanledermetmetalen beslag.Bj.
deOudeh
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haddezwareruiteN jzerenofkoperenhelmen, wegruimen en begOven van gesneuvelden,
en hetzwarevpetvelk desgeljks.In demid- t0t het vervoeren van gewonden,t:t hetuitGeneeuwen was de helm voorzien van een wissel
en van gevanqenen oftothetMnknx vizier,hetwelk ter dekking van het aange- pen van onderhandellngen.Hetverbreken van
zigt werd neêrgelaten.Bj hetvoetvolk van een wapenstilstand i: eene schennis van het
die dagen was eene neusplaat in gebruik. volkenregt. Een algemeene wapenBtilatand is
Een helm zonder vizier droeg den naam van doorgaans de voorbode van den vrede. In

starmhoed ofketelhoed.Na den Dertigjarigen vroegeren tjd slootmen we1eenseen wapenOorlpg is de helm langzamerhand afgeschaft, Btilstan; vooreenereeksvan Jaren;deTurdoch in 4en Jongsten ttld,inzonderheid bj ken bjv.verkozen geen vredete sluiten met
het Pruissische leger, 00k weder in zwang de Christenen,maar slechts wapen8tilstanden
gekomen.
voorden tjd van 20-30 Jaar.
W apens zjn werktuiqen, waarvan men W appers(Gustav,baron),eenuitstekend
zich t0t Mnvalof verdedlging bedient.Van- historieschilder, geboren te Antwerpen den
daar de onderBcheiding in aanvallende en Q3sten Augustus 1803,ontvingzjneopleiding
verdedigende wapens. Omtrent de laatsten aan de schilder-académie in zjne geboorteraadplege men het artikel Wapenruting.De plaatsin deateliersvan van zre:en Rèrqnn
aanvallende wapenswordenverdeeldin blanke en begafzich vervolgens naar Parjs.wpr
Wapenen en in vuurwapenen.T0t de eersten inzonderheid de voortbrengBelen 4er Venetirekent m en den knods, den strtjdhamer,de aansche8e.
h001hem boeidenjterwjlhjtevena
strjdbjl,het zwaard en versehillende soorten met jverde meesterstukken bestndeerde van
van houw- stoot-en steekwapenen,in onze Rubens, Jordaens en andere Nederlandache
dagen hetbalonet,de sabel,den degen enz., meesterB.Ongewonenroem verwierfhjin1830

en t0t Ge tweeden het geschut, geweren,
pistolen, musketten, haakbussen, revolvers
'nz. In vroeger dagen had men 00k werpwApens, znoals 4en Blinger, ;en bpog, de

werpspie:jdebalist(blyde),decatapultenz.-

0:k geeft men den naam van wapens aan

d
everschillyndetroepen.Dehoofdwapen:zjn
de infanterlej de kavallerie en de artillerie,

op detentoonstelling te Brusseldooreengroot
doek, den Leidachen burgemeester van *

W6rf te midden van hetuitgehongerdevnlk
voorstelleide. Op zjn voorbeeld bepulden
zieh meer Jonge kunstenurg bj œ ereelen
uitdeVaderlandsche geschiedenig,zonderdie
uit de gewjde overlevering geheelte laten
varen.Van zjnekunBtgewrochten vermelden
wj voortg:pHetvelk teBrugseljdeprocla-

terwjlde genietroepen en depontonnierst0t
de hulpwapens worden gerekend.
matie van prins Frederik verscheurend'',W apenschild (Het),gewoonljk gedekt rDe begrafenis van Christua'', in de St.Midonrhelm ofkroon en somswjlendoortenants chaëlskerk te Leuven, - pDe Madonna op
vastgehouden, stelde waarsehjnljk in den de wol
ken, door Engelen omyeven en het
beginne den wapenrok voor. Een schild is

scapulier aanbiedend aan den stlchter van de
of geheel van ééne kleur of metaal zonder orde der Jezuïeten'',in de kerk der Jezuïeten
of met ééne of meer :guren,ofdoorljnen te Antwerpen - een tonneel uit de Septemin velden verdeeld. De eenvoudigste verdee- berdagen van 1830,in hetPalaisde laNation
lingen zjn:parti,gedeelddooreenloodregte te Brussel, - pKarelIX ,op de Hugennten
ljn in het midden, - cxéJ,gedeeld door vurend'', in het bezit van den hertog van
eenehorizonhleljninhetmldden,- tranehl, Daksen-Coùxrg, - ppeter de Gr00ùe'', -

gedeel; dooreeneljn,die den regterboven- pphilipsde Schooneop zjn Bterfbed(1841)'',
hoek met den linkerbenedenhoek verbindt,- - pcamoën: (1842)*', - pGenoveva van
taillê, gedeeld door eene 1jn,die van den
abant (1843)'',heteigendom van keningin
linkerbovenhoek naar denregterbenedenhoek Br
Votoréa,- pAbailardenHeloise'',- jrKarell,
loopt, - êcartelé, in vieren gedeeld dooy vöörzjneteregtstelling eeneroosontvangend
eene verticale en horizontale ljn9- êcartele
' va'
n eene dame''l- sBoccaccio,zjn Decameen dx fol ,in vieren gedeeld doortweeschuin- rone voorlezend aan Johanna van Aragnn''
sehe ljnen,- en gironnl,verdeeld in drieXRomeinsche meisles,een aalmoesgevend

hoekige etukken, wier punten zich in het aan een bedelaar''' - Kipderen met een
middenpunt van het schild vereenigen. O0k Newfoundlandschen hond,ï,- pDe verovering
de punten, kleuren en fguren hebben eigen- van Rhodos door de Turken'
',- pHetljk
des Heeren op den sehoot van Maria'', aardigenamey.
W apenstllstand noemtmen eenverdrag Christoforus Columbus'', en pBelgische
tusschen oorlogvoerende partjen t0topschor- vrouwen, de beslissing van een veldslag af-

ting dervjandeljkhedengedurendeeenbepaalden tjd.Hj kan van algemeenen aard zjn
en is dan door de cnrlogvoerende mogendheden gesloten,ofvan plaatseljken aard,vastgestelddnordelegerhoofden,zoodathjalleen

wachtend''.Zjnestukken onderscheiden zich

door corredheid van teekeninq en dooxeen
scbitterend coloriet. Hj werd ln 1832 eers/

professor en in 1840 diredeur van de Kanink-

ljke académie te Antweryen,in 1846 presivan kracht is voor de onder hunne bevelen dent van hetBelgisch NatlonM lMuséum jin
staande troepen. De positiën der beide par- 1845 schilder des Konings en Zag zich in
tjen worden bj een wapenBtilstand of00k 1847 in den adelstand npgenpmen met den
bj eene korte wayenschorBing door eene titel van baron. In 1859 vertrak hj naaz
demarcatieljn geschelden.Somtjdsduurteene Parjsen overleed aldaarden 6den Decembe'
wapenschorsing sleehts weinige uren t:t het
1874.
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W c abger nf F< l#e wag de n= m 9 cester,en Qverlee; den rdenJcnj 1T79.Zjne
wu rmede meninRualand enteConstantinopel verhandeling over de verhouding van Kerk
en Staat, getiteld: p'
l'he divine legation of
deWFo-mannen(ziealdur)beatempelde.

arangerflord (De), een diepe van Moses demonstrated (1778; latere uitgave,

het onBten n%r het westen in het land in- 1845,3 dlnl''gafaanleiding t0teen heftigen

snjdende boezem der Ilszee in het N00rweegsch ambt Finmarken, ligtnietver van
de RuBaische grenzen, is 48 Ned.mjllang,
zeer viachrjk, heeft goede haven: en vriest
nooit digt. Aan zjn oever heeft men het
boschrjke landschap Zuidwaranger met 0mstreeks 1200 inwoners, en tueschen dezen
flor4 en den Tanaflord Btrektde W aranger-

letterkundigen strjd. Als een opregt vriend
van Pope bezorgde hj eene uitgave van de

inwoners, is ten npordwegten door het Matzelgebergte van Stiermarken gescheiden en
in het binnenland bedekt met hetGebergte
van W arasdin, eene vportzetting der Alpen
van Stiermarken.V00r '
t overige i: het land

Junj en Julj

w erken

en vervaardislle hj eene levensbe-

schrjving van dien dlehter.Zjne eiqenegeschriften zjn in 1788 in 6 deelen en ln 1811

in 12 deelen in het licht vergchenen.
Peter Fgerfol Warb%rton, een beroemd
reiziger in Australië.Hj diende eerstalsof-

icier in hetIndische lerer,vertrok in 1853
naar Australië en werd ln 1854 commissarig
W yrasdin of Varasdln, een comitaatin van policiete Adelaïde.In 1857volbragthj
Croatlë,teltopruim 33 D geogr.mj1203000 een togtwestwaart: van Adelaïde en trqk in
1858 voorwaarts t0t aan het
Nâ:, een bergachtig schiereiland,zich uitin
de Ilszee.

vlak,vooralnaarde zjde van de Drave.De
voornumste voortbrengselen zjn er: maïs,
gierst, tabak9wtln en ooftjvooralpruimen,
alsmede hout.- Deevenzoogenoemdehoofd#fld, op den regteroever van de Drave,is
de zetel van een paar regtbanken, heeft 9
R. Katholieke kerken,onderscheidene kloosters, een gymna8ium , een paar scholen van

middelbaaronderwj:,een0ud kasteel,likeurstokerjen enz.en omstreeks11000inwoners
W arbeck (Perkin),een Engelsch kroonpretendent,eigenljk Peter Odleek,de zoon

Gairdnermeer, 'vaardoorhj de outdekkingen
van Nack aanvulde.In October van lu tgtge-

noemd jaar deed hj eenereisnaarhetTor-

rensmeer en naar de Yarrawurta,- vnorts
in 1860 eeneandereop hetMeervanAdelaïde
naar de Streakybu i, en in 1864 en 1869
wederom ontdekkingstogten m et het doelom
vruchtbaar land op te sporen.Na de voltooi-

Jing dertelegraischejemeenschapaldaarverliethj in 1872 opnleuw Adelaïdeybereikte

Alice Springsen vanhier na een hoogstmoei-

Jeljken tojt in December 1874 de Oakover,
eenezjrivlerderDeGrey-rivier.HetGeogra-

phisch Genootscbap te Londen schonk hem

de groote gouden medaille.Thanswoonthj
te Beaumont in het district Burnside, niet
lschreef:pMajorW arvan Joâan Odleck (naar men meenteen ge- ver van Adelaïde.Ht

s diary (1866)'' en mlollrney acros:
donpten IgraëlietuitDoornik),werdte Ant- burton'
.
werpen opgevoed en,wegen:zjnesprekende thewestern interiorofAustralia (1875)''
ard.Onderdezen naam vermelden wj:
geljkeni: met koning Edvrd JF, na de W
Jame
s
'
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slagtroonsheklimmingvan hetHuisLancatermet velden-en dierenschilder,geboren te Londen
Rendrik Ff'
f, door hertogin M argketka 4)J1
Bour-qondéëbeene zuster van Eduard,overge- den 23sten Oetober 1769. Vele stukken van
haald, de rol op zich te nemen van hertog dezen kunstenaar zjn door de graveernaald

lia aed mcx York, den Jongsten zoon van algemeen bekend gemaakt. Op M nzoek van
Md%-d TK Door M kgaretl- in 1492 als hetBritigh Institution schilderdehjeene al-

h= T neeferkend,trad hg in Ierland oponder legorische voorstelling van den Slag van
zjn gewu nden titel en werd o0k doorhet W aterlûo.Voorts leverde hj onderscheidene
Fransche Hof a1s erfgenu m van den troon genrestukken, vooral tooneelen m et Bmokkeerkend,maarna den Vrede van Boulogne uit laars en wildgtroopers. In 1811werdhj 1i4
Frankrjk verbannen.In 1495vertrek htJnaar van de Académie te Londen,en overleed te
Schotlandjwaarmenhem deageljksa18Vorst Cheshunt den 23sten November 1859.
erkende.In 1498 landde hj in Cornwallis, Edward A lf/Fz- Ward,een voortreleljk
aanvaardde den naam van m ekard III en Engelsch higtorieschilder, geboren te Londen
verzamelde een leger van 6000 man. Afaar in 1816.Hj ontving zjne opleiding aan de
zjn Mnval op Exeter mislukte,zoodat hj Académiealdaaren bezochtvervolgenBRome,

eynewjkplutszochtinhetkloosterBeaulieu.
Eindeljk moest hj zich overgeven aan zjne
vjanden,en nadathj in eenepoging om te
vlugten niet geslaagd was, eindigde htIden
Q3stenNnvember1499zjnlevenophetschavot.

Miinehen en Parjs.Aanvankeljk schilderde
hj historische genrestukken,maar bepu lde
zich later bj hethistoriescbilderen en wer;
in 1855 1id der Académie. T0tzjne begte

stukken behooren 0.a.1cDeafreiavanLafeur

W arbr ton. Onder dezen naam vermel- naar Montreuil''? - rollver Goldsmith,vopr
deboeren van zjndorp opdeEuitspelend,,,den rj:

W %ltiam K ee f4x,een Engelschgeleerde, plohnson in deantichambre van lord Chegtergebnren in 1698 te Newark in hetgraafschap feld'', - mllet afacheid van lord Clarendon
Nottingham.Zonderin de theologiete hebben na
G zjn laatste onderhoud met Karel11,1gestudeerd. werd hj in 1728 'ector (geeste- r esprek van Karel11 metNe1Groynne ,-

ljke) te Burnt-Broughton in het gmxfschap

placob

11 bj het berigt der landing van den

Lincoln,in 1154 kapellu n des Konings,ka- prins van Oranle'',- yHetgeziù van den
nnnnik van Durham en bisschep van G1:u- Knning van Frankrjk ln 4en Temple'j-

W ARD-W ARMTX.
5Charlotte Corday opwegnaarhetschavnt'',eurgtelling der aandeelhouder: in deZuidsTel
zee-compagnie''1- sDemoordvanRiccio'','
,- pHettoilet der
pDe d:04 van Karel11'
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van den toeBtand van het hart en van het
bloed. Die met een hart met Q kamer: en
twee ooren en met warm r:04 blned bevat

de Jongenbarende of de z< d* en en de

dn
oden'',- pEen koringljk huweljk'' - ejerenleggende ofde nogeln,- die meteen
Eene Knningsdochter , - pIn het atelier hartmet ééne kamer en één 00ren metkou;
s

van Hogarth'',- ,Grinling Gibbon's eer8te r00d blned dedieren metlonqen en kieuwen
voorBtellingaan hetH0f'',- pLodewjk XVI of de ampltibiën en die metmtwendige kieuindenTemple''
,- Tn
,1AnnaBoleynopweg wen of de rldeA- , - en die meteen had
naar de geregtsplaats .bedert1852 achilderde met ééne kamer zonder ooren en met een'
koud, bleek voeht die met sprieten ef de
hjWfresco':inhe!Parlementsgebouw.
arenkennls noemt men de leer van inseden en die metvoeldraden ofde wormen.

dehandels-artikelen,nameljk vanallenatuur- Bj dewarmbloedigedierenbedraagtdewarml
en kunstproduden,welke in den handelwor- tugschen 30 en 40O C.!in welke middenstef
den gebragt. Men kan deze onderscheiden in zj 00k leven.Bedekklngen, welke Blechts
Yqme, die regtstreeks door de natuur worden warmtegeleiders zjnj znnal
: bur, vederen
geleverd, en in breide ofbewrkte,die door en het kleed bj de menBchen, bevorderen
toepaBsing der menscheljke kunstvljt uit de Bàndvastigheid van dien warmtegru d.

m brunn , een vlek in het Pruigsigrndstofen zjn verkreqen.De ruwewaren schWe ar
regéringgdiBdrict Liegnitz, 344 Ned.el
zvn afkomstig uitde drlerjken dernatuur!

bedveven zjn boven de oppervlakte der zee aan de noordein denatuurljkehl8torie.De overige ontstaan ljkehelling vanhetReuzengebergtegelegen,
om Ze te kennen! moet men

4:0r mechanische of chemische bewerkingen bezi
t een kasteelvan grMf8nkafgotneh,aan
en vereischen du8 de kennis dermechanische wie dit vlek tnebehonrt,eene ProtesàntBehe
en chemische technologie. Men kan echter eneeneR.Kat
holiekekerk,eenenudeproostdj,
een goedkoopman zjnzondergrondigestudie thansdegratbljke bnekerj met50000 deelen
dier verBchillende wetenschappen.De hande- en met eene verzameling van wapensen delflaar kan zich bepalen bj de kennisvan den stolen,een schouwburg,een hospitu l,onderoorsprong der waren, van haar vaderland, scheidene fabrieken en 3000 inwonera.Deze
van hare uitwendige kenmerken, van hare plaats i: vermaard wegens hare warme bron-

bestanddeelenjvan de wjze van bewaren en nen,nameljk vier zwakalkalisch-salinische

verzenden, van hare vervalschingen en van zwavelbronnen Van 35--360 C. Het Yvater
de middelen om deze te onderkennen en van wordt gebruikt voor baden en 00k om te
de handels-usantiën voor elke wu r.W aren- drinken, vooral tegen rheumatische aandoe-

kennis behoûrt bj de leervakken van onze ningen,Jicht,lenuwpjnen,m- -en darmhoogere burgerscholen, maar wordt in het aandoening enz.Eene analyBe van het water
algemeey gebrekkig begrepen enonderwezen. is 0. a. in 1877 geleverd donr Donnennenein,

W arlngin is de naam van een op Java en het is daardoor gebleken, dat het veel
voorkomenden prachtigen boom, welke t0t koolzuur lithium bevat. De bad-inrigting ia

het geslacht Ficus behoort en geta-pertsja er uitmuntend? en in denJonqsten tjd iser
nplevert.

00k een hospltaal voor militalren verrezen.

W arkruid (Cuscuta)isdenaam vaneen De omstreken zjn er zeer bevallij,en het
plantengeslacht uit de f
àmilie der Convolvu- aantalbadga7ten bedraagt er Jaarlgk:nngelaceën.Hetom vatenkelbladerlooze woeker- veer2000.
W arm te is dephysisehe oorzu k van die
planten, die de gewassen, waarop zj zich
vastheehten,doorhetw egrooven dervoedende gesteldheid derligebamen,welkewj metde
sappen aanmerkeljk benadeelen.Hoewel de namen van heet, warm , laauw , koud enz.
zaden van het warkruid in den grond ontkie- bestempelen.Een zeer
lagen graad van vermen, i: hunne verdere ontwikkeling afhan- warm ing noûm en Wp@* koude en een Zeer
keljk van deaanwezigheid van andereplan- hoogen graad Van verwarming hitte.svordt
ten.Heefthetstengeltleeenevandezebereikt, een ligehM m warmer, zoo verandert in den

dan gterft de hoofdwortel en langs de zjde regelzjn volumen;hetzetzich uit,endeze

van den stengel,w elke m etde plant in aanraking is,ontstaan stompe verhevenheden met
znigwnrtels, die in de zachtere weefbela der
door hen bewoonde gewassen doordringen.
In 0nB Vaderland heeft men het Earopeesch

uitzetting dient, om den warmtegru; of de
temperatuur te meten.Men kan warmtehoeveelheden meten door van eene bepaalde wer-

king derwarmte aan te nemen,datzj daor
eene warmte-eenheid wordtvoartgebe .Ala
olrkrxid (C.Europaea)op brandnetels,h0p, warmte-eenheid(calorie)wordtdiehpeveelheid
walBtroo enz.,- Tâl
jm-warkrnid (0.epithy- Nvarnateaangenomen,welkemen bjeeneNed.
mum) op de thjm en de heide,- en het kan Nvater m oetvoegen,0P de tempemtqur
vlanwarkr%id (C. epilinum) op het vlas.Alle van ditlaatstevan 0Qt0t 1œC.te verhaogen.
zjn éénlarig en bloejen in Juljen Auguatus. Datgedeelte der warmteleer,hetwelkzichmet
W arm bloedige dieren is de gemeen- het meten van warmte-hoeveelheden bezig
Bchappeljke naam der beide eerste klassen houdt,draagtden naam van calo6met6e.Vervan dieren in het stelselvan D nnaeu ,name- mengt men een N:d.pnnd (kan)watervan
ljk van die der zopgdieren en der vogels. 10OU.meteen Ned.pond watervan 50O C.,
Deze uitstekende natuurkenner verdeelde het dan heefthetmengsel,wanneeralle warmtegeheele dierenrjk in zegkl%gen n%rgee g verlia vermeden wprdt, eene temperatuur
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van 10+: 50 = 30o C.HeteeneNed.pond,t0t
30Oafkoelend,stond derhalve de 20 warmteeenheden afjwelke yereischt worden om het
andere van 10 t0t30OC.te verwarmen.Ver-

menl pen durentegen 1 Ned.pond water
van 100 C.meteen Ned.pond terpentjnolie

van 60O C.,dan heefthet 5en
cgsel
oeenetemperatuur van pm streeks 24 . m de 14
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rWarm en , moet derhalve een Ned.pond ter-

pentjn nngeveer36GC.afkoelen.Daarentegen
moeten deze 14 warmtmeenheden 00k weder
toereikend zjn, om de temperatuurvan een
Ned.pond terpentjn-olie36*C.teverhoogen.
Om nu één Ned.pond terpentjn-olie10C.in
warmtetedoentoenemen,wnrden alzooBlechts

king zich uitzet,dan wanneerbj toenemende
drukking haarvolumen onveranderd bljft,of
met andere woorden:de soorteljke warmte
is bj constante drukking grooter dan bj
constantvolumen.Voor alle volkomen gassen
is de verhouding der soorteljke warmte bj
constante drukklng t0tdie bjconstantvolumen dezelfde,nameljk 1,41.
Een ligchaam , dat warmer is dan zjne
omgeving,koelt afen verliestzjnewarmte
door geleiding ofuitstraling.In verachillende
stofen verspreidt zich de warmte door gelei-

ding met zeerongeljkegemakkeljkheid,en

men onderscheidt dien ten gevolge goede en
slenhte ocrafe.çeldiderd.T0t de eersten behooren vooral de metalen en t0t de laatsten

asch,strop,zjde,llaar,w01enz.en in het

algemeen allelosse bewerktuiçdezelfstandigheden.W ordteen warmtegelelder,bjv.eene
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metalen Btaaf,M n het uiteinde verwarmd en
noemt de warmtehoeveelheid w elke noodig
is om een Ned.pond eener zelfstandigheidvan
00t0t10C.in warmtete doen toenemen,hare
n
pedjekemarmte ofhare warmte-eapaâteit.De
speeiieke w armte van terpentjn-olie is derhalve Q, 4.Toestellen t0t bepaling der spedfeke warmte dragen den naam van nalorime-

bepaalt men velvolgens de temperatuur van
zulk eene staafdoormetomzigtigheid in over

ters(ziealdaar).Menbedientzichvooralvan
den jscalorimeter van Laroisir en Laplaee
en van dien van A gnault, waardoor men
wurneemt, hoeveel js een ligchaam heeft

hoogingen in eenemeetkundirereeksvermin-

hare lengte even ver van elkaârverwjderde

gaten thermometers te plaatsen, dan vindt
men,dat,wanneerde afstanden van dewarm tebron in eenerekenkunstige reekstoenemen,
de du rmedeovereenkomende temperatuurverderen.Voorstaven van verschlllende metalenj
maar van dezelfde afmetingen is de verhouding van hetgeleidend vermogen als die van
de vierkanten der afstanden van de warmte-

doen smelten deor t0t een bepu lden graad
afte koelen.No8mtmen de Bpeci:ekewarmte bron, waarop men onder geljke omstandigvan water 1,.
dan i: die Van js0,502,die heden dezelfde temperatuurwaarneemt. W Qvan diamant0,1469,die van graphiet0,1955, demann en Fran, bepaalden die temperatuur
die van steenkolen 0,2009 en die van houts- door middel van een thcrmo-element en vonkool 0,2415. Daar laatstgenoemde vier zelf- den voor het geleidend verm ogen van vergtandigheden uit hetzelfde element bestaan schillende metalen de daarachter geplu tste
(koolstof),zietmen,datde speciieke warmte cjfers, nameljk: zilver 1000, koper 736j

t
oeneemtmetje vermindering derdigtheid. messing 231, zink 190, tin 145, jzer 119,
Dulong en Petkt hebben uit hunne proeven l0od 85, platina 84,nieuw zilver 63 en bis-

de merkwaardige w6tafgeleid,datde gpeci- muth 18. Despretz stelt die van m armer op
feke w armten der scheikundige elem enten 23 en die van porselein 0P 12.VloeistoFen
izl vasten tnestand omgekeerd evenredig zjn zjn zeer slechte geleiders van de w armte.
a
an hunne verbindingsgewiyten, zoodat het Deze verspreidtzich daarin vooraldoorBtrooproduct van verbindingsgewlgt en speciieke saen,Avelkebjeeneverwarming deronderste
warmtevoordeenkelvoudigeligchamengeljk lagenontstaan.Bj verwarmingderbovenlagen
is en nagenoeg 6,4 bedraagt.M en kan die wet gaatde verspreidingderwarmtez00langzaam ,
00k op deze wjze formuléren: de door de dat men in eeneschuins gehouden glazenbui:
verbindingsgewigten uitgedrukte hoeveelheden deze lagen aan het koken kan brengen,ter-

der vaste elementen vereischen t0t geljke wjl zich in de onderste n0g een stuk jsbetemperatuurverhoo/ng geljkewarmtehoeveel- vindt.VolgensDenpretz ishetwarmtegeleidend
heden, of: de atomenwarmte van alle enkel- vermogen van koper 95-maal zoo groot als
voudige ligcbamen is even groot.
dat van water.De gassen zjn slechtewarmheeft verderaangetoond,datook de warmten tegeleiders,zoodat dubbele ramen de warmte
der moleculen van scheikundigeverbindingen, van een gebouw zeer b> orderen. O0k de
welke eene geljksonrtige zamenstelling heb- reeds vermelde losse bewerktuigde stoFen

ben#geljk zjn,- en Kopp sprak den regel zjnhare verwarmendeeigenschapbepaaldeljk
uit,datdemoleculenwarmteeenergcheikund'
lge

verbinding geljk igaan de80m deratomenwarmten van hare elemehten Bj volkomene
gassen is deBpedfeke ofsoorteljke warmte
van geljke volumina volkomen geljk; bj
geljkegewio hoeveelheden iszj onafhankeljk van de drukking en van de temperatuur.

ve
rschuldiyd aan de luchtj welke in hare
tusschenrmmten besloten ig.
Onderzoekt men de warmte in de versehil-

lende gedeelten van hetzonngspectrum ,dan
bljkt het, dat zj op het vlolette uiteinde
zeergering isen naarde zjdevan hetroode

uiteinde toeneemt en o0k hier nietophnudt,
Eene M paaldegewigtshoeveelheid gasbehoeft maar op het donkere gedeelte daarnaast het

venr hare verwarming eene greotere warm- aanzienljkst is.Erbestaan derhalve stralen,

fe eeveelheid, wanneer zj bj geljkedruk- welkeminderbreekburzjn danderoodeen
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t0t gekleurde lichtstralen, zoodat M elvnk
spreekt van ttrmoc* ose ofwarmtekleur.Al
deze t
biten leiden 0ns t0t de overtuigingjdat
tusschen de donkere warmteshalen en de
lichtstralen geen ander verschil besfM t dan
hunne scheikundige werking. Het geheele dat der breekbu rheid.Licht-enwarmtestralen
Bpectrum begtu t4us uit één zigtbaargedeelte vangeljkebreekbaarheidzjnvolknmengeljk.
en twee onzigtbare gedeelten,De stralen dier
W armte ontstaat door eene scheikundig
deelen versehillen alleen door hun aantaltril- (verbrandi
ngswarmte, dierljke warmte)tna-

niet waar te nemen metonze oogen,terwjl
zj zich toch dooreeneRnmerkeljkewarmte
onGeracheiden.00k weten wj,datnaasthet
violette uiteinde n0g gterker gebroken stralen
Mnwezig zjn, die zich doen kennen door

lingen,en dat wj alleen hetmiddenstege- tuurkundig (zonnestralen, warmte-ontwlkkedeelte kunnen zien, ligt aan den toestand ling bj verandering van aggregatietoeatn;,
omzetting van electriciteitin warmte)ofmeVan Onze @ogen.
W arme ligchamen,welke n0g niett0tgloei- chanisch verloop (stoot,drukkingjwrjving).
hittegebragtzjn,zendenenkeldonkerestralen Om de warmte:oeveelheid te wetenydie zich
uit, welke minder breekbaar zjn dan het bj een scheikundig verloop ontwikkeltjbeuitergte r00d van hetspectrum.Bj den aan- dientmen zich van verschillende soorten van
vang 4er roodgloeihitte komenerroodestralen calorimeters.Bj eeneverbinding metzuurstnf
bj, en bj n0g sterkergloed strekthetspec- (verbranding)levert1 Ned.wigtlewaterstoftrum der uitstraling zich n0g verder uit dan gas 34,462 warmte-eenheden, kooloxydegaa
tnt de ljn F van Frawnhofer,terwjlhetbj 2403,houtskool8080 en zwavelkoolstof3400.

witgloeihittezelfs de 1jn A overschrjdt.T0t Bj de vorming van chlnorverbindingen ontwu rneming der donkere wafmtestralen dient wikkelt1Ned.wigtje waterstof23,684,zink
4e thermo-multiplicatorvan M elloni,bestaande 1547, koper 923, jzer 1775, zilver 322j
uit eene thermo-electrische zuil en een zeer
gevoeligen galvanometer.Eene zelfstandigheid
wnrdtdooreene lamp verwarmd,en dedaarna
dnnrdie zelfstandigheid uitgestraaldewarmte,
in de zuileen stroom verwekkend en op den

galvanometer werkend,bljkt voor versehillende zelfstandigheden zeer verschillend te

wezen.In hetalgemeen reven de oppervlak-

ten van niet zeer digte llgchamen onder dezelfde omstandigheden meeratralendewarmte,
dan die van digte ligchamen.Noemt men het

kalium 2588ennatrium 4123warmte-eenheden.
Verbindt zich 1 Ned. wigt
je natrium met
zwavelzuurj dan worden 2520 warmte-een-

heden vrj,metsalpeterzuur493en metazjnzuur 439.Een Ned. wigtjekoperoxydeontwikkelt bj eene verbinding metzwavelzuur
194,met salpeterzuur 160 en metazjnzuur
132 warmte-eenheden.Bj hetnntleden van
eene verbinding wordtJuistzooveelwarmte
verbruikta1sbj hMront8taanontwikkeldis.
00k de dierljkewarmteontstaatdoorschei-

vermogenvanlamyzwartomuitstralendewarmte kundige werkingen in het ligehaam , vooral
tegeven100,dan1shetbjloodwitdesgeljks100 door de verbranding van de doorvoeding open bj eene gepoljste metalen plaat sleehts genomen koolstof door de ingeademde zuur1Q. W armtestralen, welke op een ligchaam

vallen, worden gedeelteljk verstrooid (onregelmatig teruggeworpen), gedeelteljk regelmatig teruggekaatBt(gereoecteerd)en gedeelteljk opgeslorpt (geabsorbeerd). Alleen de

stof. De ligchaamBwarmte van een gezond
mensch is 37,50C.en ondergaatdoorklimu t
en ouderdom weinig verandering.De lugste

doorD@n bj zoogdieren wurgenomenetemperatuur was 37,20 C. (bj eep tjger?, de
opgeslorpte stralenveroorzaken deverwarming hoogste39,70C.(bj een aap).Vogels zjn in
van een ligehaara. De lueht, Ngelke aan de het algemyen warmer, en men heeft bj een
zonnestralen een sc.
hier ongehinderden door- hoen 43,30 C.waargenomen.Onderde koud-

togt vergunt, wordt niet regtstreeks doorheû
v> armd,maardoorde opgeslorpte warm te,
die de oppervlakte der Aarde haar afstaat.
Het opslorpingsvermogen der ligcham en is
evenredig aan hun uitstralingsverm ogen.Roet

of lampzwart bjv.absorbeertde warmte het
sterk8ten gepoljstmetaalhetzwakst.Melloni
noemtde ligchamen,welke dedonkerewarmtestralen op dergeljke wjze doorlaten alsde

doorzigtigedelichtstralen,diathermaneIkcAc-

bloedige dieren vindt men bj een schildpad
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Om de verschjnselen der warmte teverklaren,nam men te voren zjne toevlugttot
eene onweegbare zelf8tandigheid, warmtentq
geheeten! die, in meerdere of mindere hoeveelheid ln de ligchamen doordringend,du rin
de verschillende warmtegraden en de daarmede verbondene uitzetting en deveranderin-

m- , terwjl hj'zoodanige,die de donkere gen in denagregatietoestand(hetBmeltenenz.)
warmtestralen opslorpen, met den naam van veroorzaakte. Deze theorie eehter k0n gèene
athermane bestempelt. Klipzout bjv. is een voldoendeverklaring geven van devergchjndiathermaan ligchaam en veroorlooftden door- selen der stralende warmte, noch van het
togtaan allewarmtestralen,metuitzondering feit,dat men door wrjving en door mechanivan80/0,diedoorterugkaatsingverlorengaan, schen arbeid in het algemeen warmte kan
en het evenzoo doorzigtige aluin daarentegen voortbrengen.Zj schreefnameljkdeontwikis een nagenoeg athel'
maan ligchaam. Van kelingvanwarmtedoorwrjvingdaaraantoe,
andere ligchamen wordt steeds een gedeelte datdetusschen de deeltlesaanwezige warmdeT stralen opgeslorpt,en de verhouding van testof daardoor n% r buiten werd geperst,
eenzelfde ligcbM m tnt verschillende soorten zoodatdan 00k doordiewrjving4ewarmto
van waY testralen is verschillend,op derge- capaciteit verminderd Nverd. G> f R- fcd

ljkewjzea1sdievangekleurdemiddenstoFen (1798), die :#*het boren van geKhutzulk
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eene ontwikkeling wa= te van had wu rge- ki
n! van 760 Ned.gtreep) vereigcht,eza 10
nemen, dat durdoor eene vrj groote hoe- C. m warmte te klimmenj%Q377 warmteveelheid water u n het koken k:n worden eenheden,wanneer de luchtzib'h uitzet,dech
gebrajt!toonde echter aan,datde warm te- siecht: 0,1086 warmte-eenheden, wanneerer
capaclteltbj hetmetaalen bj hetuitboorsel geene uitzetting plutsgrjpt(zie boven).Bj
geenBzins verminderd wag, en Dan wees de uitzetting eehtervolbrengt de lqchtarbeid
Mn, dat twee tegen elkander gewrevene doordienzjdenlastderluchtdrukkingepetuwt.
Btukken js bj eene temperatuur beneden Hetverschilvan die beidecjfers,du:0,0691
00 C. Bmolten, en dat het daardoor verkre- warmte-eenheden,Btelt alzo: de hoeveelheid

gen qmeltwater zelfs eene hooqere warmte- rarmte voor,welke t0thetvolbrengen van

capaciteit bezit dan het js.Belden kwamen dlen arbeid werdaangeren4.Verbeelden wj
donr hunne proeven t0t het besluit, dat de onB,dat die hoeverlheld l
ucht zich bevindt
warmte geene stof kan zjn, maar dat zj in een cylindervormlg vatmeteen qrnndvlak
gelegen is in eene beweging der kleinBte van 1 D Ned.duim en dooreen zmgorafgedeeltle:(moleculen),diq'wj-met0n:0:g niet Blden, dan zal Ge hongte der luchtkolem ,

Plg.1.

kunnenwaarnemen,terwjlztgop 0nBgevoel daar /én Ned. pond lucht (bj 00 en nnder
de drukking van 1 atmospheer)een volumen
van warmte bestempelen. Daardoor werd de van 773,4 Ned. kan inneemt, 77,34 Ned el
grondslag gelegd voor de theorLe #e meeh.
ani- bedragen. Doch bj eene temperatuurverhnoden indruk maken,dien wj metden naam

ging van 10C.zetdeluchtzichuittenbedrv
werd ip 1842 aangetoond,dat de doorsebok van 0,003665 van haar volumen, zoodat de
zrà, marmte. Doch eerst door J. R. A JA-

ofwrjvingschjnbaarvernietigdebeweegkracht kolom 0,003665 maal 77,34 Ned. el langer
of de M ngewendearbeid in eene overeenkom- wordt,zoodatzj den zuigerzooveelnmhnog
stige hneveelheid warmte verandert, en dat schuiftendaarbjdehieroprustendedrukking
deze hoeveelheid warmte,dooralszoodanigte van de lucht ten bedrage @an 103,3 Ned.
verdwjnen,wederJuistzooveelbeweegkracht pond, overwint.De hierbj geleverde arbeid
vonrtbrengen of dien arbeid verrigten kan,
Tugsehen arbeid en warmte bestaat derhalve
eene bepaalde, onveranderljke'verhouding,
vnlgen: welke de eene in de andere kan worden omgezet,ofarbeiden warmtezjn onderling aequivalent (geljkwaardig).Om de hoeveelheid arbeid,welke doorééne warmte-eepheid geleverd wordt,ofhetmeaanoeh c:çl'
1pal-t 4er warmte te bepalen, bragt M ayer
de vnlgpnde denkbeelden in toepagsing.Eén

van 103,3 X 0,003665 X 71,34= 29,28 kilogrammeters komt derhalve overeen met het
verbruik van 0,0691 warmte-eenheden, zoodat 1 warmte-eenheid een arbeid levert van
424 kilogrammeters. Teven: heeft Jo%le doer

proeven over de wrjving van gegoten jzer

met water ofkwik,in hetvat van een calorimeter gedu n, aangetoond, dat een arbei;
van 434 kilogrammeter: vereischtw0r4t9om

de temperatuurvan 1 Ned.pon; rater 10c.
Xed.pon; lucht(bj 00C.eneeneluchkruk- * verheogen.Hetejferv:n 4341BGerhalve
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a1smechsnischaequivalent4erwarmte-eenheid toestand,dan z0u de warmte verminderen in
verhouding van de toenemende afstanden van
M ngenemen,
Deengeljke ontwikkelingvan hetbewerk- den Evenaar,zoodat men bp dezelfde breedte
tuigd leven in de poolstreken en keerkrings- steeds hetzelfde klimM tz0u hebben.De wergewesten wprdt bovenalveroorzaaktdooè de keljkheid igechtergeheelandera.Napelsen
o
ngeljke verdeeling derwarmte overd! 0p- New York, schoon op dezelfde breedte gelepervlakte der Aarde.De zonneatralen dnngen gen, hebben een zeer verschillend klimaat,
4e0rden diathermanen dampkring zonderaan- en h0e ver de temperatuur in dezelfde maanS
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merkeljk verlle: en &vôrde: eêest nâ ôp::- ëe: vân vërschillende Jaren van elkantd
slerpt % zjn door dcn bodem in voelbare afwjken,is desgeljks overbekend.De oewarmte veranderd. D00r den gekoesterden
g ond 'Tordt waY te aan de onderste dampkringglagen medegedeeld.De verwarming van
den bedem hangt af van de min of meer
Khuingche rigting derzonnegtralen.Verkeerde

stand en de hoogte van den bodem ,de rigtingderbergketens,hetheerschenvanbepaalde
winden enz., - dat alles heeft een belang-

rjken invloedopdetemperatuureenerplaatB,
zoodat wj haar enkel uit eene reeks van

* pppea kkte ;erAarde overalin Genzelfden wMrnewinjen kcnnen bepalen.Uitdie v:n
:7
XIV,
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den dageljkschen gang van den thermometer dien toestand zjn verbazend groot.Op den
berekent men de gemiddeldetemperatuurvan bodem Van Jakoetsk, die ter diepte van 1
den dag, - uit die van dertig dagen de Ned.elgestadig bevrozen bljft,verkrjgtmen
gemiddelde temperatuur van de maand, - in den korten,maar heeten zomer een oogst
uit die van 1Q maanden de gemiddelde tem- van rogge en tarwe, die bj delage zomerperatuurvan hetJaar,- en uiteeneveeljari- temperatuuropllslandt0tdeonmogeljkheden
gereeksvanwaarnemingenwordtdealgemeene behoort.In het noordoostel
jk gedeelte van
gemiddelde temperatuur van de maand ofvan Ierland, op de breedte van Könlgaberg,onth
etJaaroqgemaakt.Zulkewurnemingenzjn w aart m en in den winternaauweljkseenig
inzonderheld in onze eeuw in grooten getale js en demyrtgroeiten tierterin de opene
gedaan en degemiddeldewarmtevanomstreek: lucbt even goed a1s in Portugal.Te Plymnuth
2000 plaatsten is vrp naauwkeurig bekend. is de winter niet kouder dan te Florence en
Verbindt men die, welke denzelfden gemid- teMontpellier.Maardewjnstok brengtgeene
delden Jaarljkschen warmtegru d hebben,op goede drukven voort,Bmdat deze een heeten

de kaart door ljnen,z00 dragen deze den
naam van inothermen. W j geven hierbj de
isothermen voor Europa (;g.1) en voorde
oppervlakteder Aarde(;g.:);dewarmtegraad
van elke isotherme isdaarop dooreencjfer

van den honderddeeligen thermometpr aangewezen.Zooals men op dezeafbeeldingen ziet,
vallen de igothermen geenszins zamen met
de breedtegraden, maar verbinden plaatsen,
welke op zeer verschillende breedten ge-

zomer noodig hebben en de wjngaard eene
vrj gestrenge knude wel verdragen kan.Alle
isothermen buigen aan dewestkustvanEuropa
en Amerika sterk naar het noorden.Op den

noordeljken gematigden gordelnameljk hebben dezuidwesteljkeen noordoosteljkewinden de overhand.De eersten komen van den

Evenaar en deelen aan de westeljkekusten
hunne warmte mede,en zj kunnen des te
meerwarmteafstaan,nmdatzjgeruimentjd

legen zjn. O0k meene men niet, dat zich hebben voortgespoed ove.r den G0lfplaatsen, 0? dezelfde isothermen gelegen, stroom , die tusschen 45 en 50œ N.B. zelfs
hetzelfde kllmaat hebben.Edinburgh en Tii- in Januarj een warmtegrMd heeft van
bingen bjv.hebben beide eenege1jkegemid- 8- 10OC. D00r den invloed van den G01fdeldeJaarljksche warmte van 8,200.,doch strnom isNoordeljk Europa dooreeneopene
in Edinburgh is de gemiddelde temperatuur zeevan den jsqordelderp00lgeschei
den,die
in de koudste maand30 en in Tiibingen 1,
8OC., zelfs in den wlnter de kust van 0ns wereldterwjlzj in dewarmstemu ndteEdinburgh deel niet bereikt. Eindeljk vindt men ten
14,90 en te Ti
ibingen 17,84 C.beloopt.Men zuiden van Europa een grootwerelddeel,hetm oet dus n0g verder gaan en nu st de iso- welk, door de keerkringszon verhit, zjne
** van geljke gemiddelde warmte mededeeltaan de winden,dieeroverthermen 00k jPnen

winterkoude(isoA lmenen)en ljnenvangeljke
gemiddelde zomerwarmte (Lndâeren)plaatsen.
Deze ljnen,op de kaartgetrokken,maken
ons bekend m ethetnaste I.xdg- en hetkwstkl
He
tevsa
ljékmaat
de .
wa
rmt
t8
ra
te
len
lan
ed
na
sf
bs
aaotrb
deehi
rteg
rd
eo
ma
orkke
verkregenewarmte00k gemakkeljkdooruitstraling w ederaf.Verwarming en afkoeling hebben er sneller plaats dan in zee,waar het
Niater mlnder snel verw armd wordt, m aar
de verkregene warmte o0k langer vasthoudt.
D e temperatuur aan de oppervlakte der zee

iyderhalve veelgeljkmatigeren detemperatuurwisselingen zjn er veel geringer dan in

het midden van uitgestrekte vaste landen.

Er komtn:g bj,dat de nabjheid derzee

op hoogere breedten veelal een bewolkten
hemel doet ontstaan, waardoor de verwarmende kracht der zonnestmlen in den zomer
getesaperd en de sterke afkoeling van den
bedenz dooruitstraling in den winter verhinderd wordt.Het kustklimaatheeftduB koele
zomers en zachte wintersen het vastelandsklimaat heete zomers en gestrenge winters,
zooals trouwens bljkt,wanneermen detemperatuur op de westkust van Europa metdie

heen strjken.Geheelanders is de tnestand
van het noorden van Azië,waar de isothermen M nmerkeljk dalen.Hier ontbreektdat
zuideljk vaste land en wordt er vervangen

door eene zee, w elke veel minder warmte
afstaat.Dewarm eluchtstroom en,welkeboven

den Indischen Oceaan oprjzen,dringen niet
door t0t noordeljk Azië,maarBtuiten afop
hooge bergketens.Aan de andere zjde van
deze w ordthet land naarhetnoorden allengs

vlakker en ligt open voorde noordeljkeen
noordoosteljkewinden.Voortsstrekthetvaste
land er zich uitt0tverin deIlszee,welkebjkans altjd met js is bedekt.Slechts gedurende korten tjd verwjdertzich in den zomer de jsgrensvan dekustvan Siberië,en
de verbazende hoeveelheid warmte,die bj
het smelten dier jsmassa'sgebonden wordt,
draagt niet weinig bj t0t verlaging der temperatuur. O0k in het binnenland en aan de
oostkustvan Noord-Amerika dalen deisothermen t0t lagere breedten, daar de zuidewin-

den hier in landwinden veranderd zjn en
alzoo verstoken van den koesterenden invloed

der zeewinden.Er komt n04 bj, datlangs
de oostkust van Noord-Amerlka koudwater-

van noordeljk Aziëvergeljkt.Aan deN00rd- gtroomen van het noorden naar het zuiden
kaap heerscht,bjeenegemiddeldeJaarltjksche loopen. Zulk een stroom gaat langs Spitsber-

warmte van 0,120C.,eenegemiddelde zomer- gen tusschen Ilsland en Groenland door en
warmte van 8O C.en eene gemiddeldewinter- vereenigt zich m et de wateren der Hudsonskoude van - 5,50 C.,terwjl die cjfers ip en Baënsbaai, om zich op 44ON.B.in den
dezelfde volgorde vnor Jaknetsk - 10,30, Golfstroom te verliezen. Zoodoende bereiken
20,40en - 43O C.bedragen.De gevelgen van de kaude wateren der poalstreken en selfg

W ARMTE- W ARNSINCK BZN.

drjvende jggevaaden de meerzuideljke geAveBten en doen er de isothermen aanmerke1jk dalen.
Dnormiddelvandemaandelpkscheisothermen heeft Done eene tweede soortvan warmteljnen getrokken.Na eenebepaling van de
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met anderen hettjdschrift:pThémis!ou bibliothèque duJurisconsulte'
'stichtte,ln 1827
teLeuven en in 1831teGent.Nadathjten

b
ehoeVl
veaande
vanrednede
stamees
atg-teenarrchl
egleven
Bgeaehen
iedboeeni:
van
kerjen der Belgischeprovinciën,algmededie

gemiddelde warmte der parallelcirkels bleek vanNoord-FrankrjkenZuid-Duitschlanddoorhet uit waarnemingen# dat de gemiddelde zpchthad, zag hj zieh doorderegéring bewarmtegraden van afzonderljkeplaatsen met noemd tot 1id dercommissie voor de uitgave
4iencrmale warmtegraden overeenkomen.Lj- van nngedrukte bescheiden der Belgigche genen, welke zulke plaatsen verbinden, zjn schiedenis en voor de bevordering der volksdoor Dove met den naam van t* minae nor- ontwikkeling.Niettemin vertrok hj in 1836
-gH begtempeld. Op andere plaatsen heeft al8 hoogleeraar in de regten nM r Freiburg
men meer of minder warmte, en de verbin- en vanhier in 1844 a1s geheim Rofru d en
dingsljnen van plaatsen, waar de warmte professor in het R.Katholiek Kerkeljk regt
evenveelvan de normalewarmteafwjkt,heeft naar Ti
ibingen. Later vestigde hj zich te
hj Qan-maA genoemd.In hetwarmerege- Stuttgarten overleed aldaar den 19denAugugwegt liggen Groenland, geheel Europa met tus 1866.Van zjnegeschrit
len noemen wjt
W eBt-en Zuid-Azië,nagenoeg geheelAfrika, plnstitutione:Jurisromaniprivati(1819;4de

bjnayeheelAustralië,dewestku8tvanNoord- druk,1860)'',- pcommentariiJurisromani

Amerlka,W est-lndië en de oostkustvanZuid- privati(1825- 1832,3 d1n)'',- pFlandrische
Amerika.Van alle werelddeelen heeftEuropa Staats.und Rechtsgeschichtebis1305(1835de grootste overmaat van warmte, en deze 1842!3 d1n)''y- rHistoire externe du droit

is hetM nzienljkstin hetnoordwesteljk ge- romaln(1836)'',- pHigtoiredudroitbelgique
deelte. Uit deze kaarten heeft Dove 00k de (1837)'',- pltets
htsphilo8ophiealsNaturlehre
gemiddelde temperatuur op de geheele opper- desRechts(1839)
/',- mFranzösischeStaatsvlakte derAarde voordemaanden Januarj undRechtsgeschichte(metDtein,1846- 1848j
en Julj berekend.Hj vond voorJanuarj op 3
dln)'',- pluristischeEncyklopâdie(18535''
hetnoordeljk halfrond 9,40C.en op hetzui- - pDie Staatsrechtliche Stelling derKat6odeljk 15,QGC.,alzoo gemiddeld 12,30C.,- lischen Kirche (1855)'',- pHistoire des CaenvoorJuljophetnoordeljkhalfrond20,60C. rolingiens(metGerard,1862,2 d1n)'',- en
en op bet zuideljk 12OC.,alzoo gemiddeld rD0n Carlq:(1864)''.
W or de geheele Aarde 14,6OC.Trektmendoor
W arnslnck Bzn.(W illem Hendrik),een
deplaatsen,waarin op denzelfdentj4detem- Nederlandsch dichter, geboren te Amsterdam
peratuur evenveel van de gemiddelde tempe- den 4den Odober 1782, stond eerst aan het
ratuur afwjkt, verbindingsljnen, z00 ver- hoofd van eeneguikerraënaderjjmaarleidde
krjgtmen Lsametralen,welke ter beoordee- later een ambteloog leven en overleed den
ling van de weersgesteldheid dienen.
19den October 1857. Zjne gedichten onderHet dalen van den warmtegraad in de h00- scheiden zich niet door eene hooge vlugt,
'Raar geven getuigenis van de edele beginsedMrtoch de lucht,doordenbodem verwarmd, len des vervaardigerg.Hj leverde:popwek-

gere luchtlagen gchjntaanvankeljk vreemd,

jler, alzoo ligter wordt en opstjgt,zoodat kingaanmjnelandgenootenydichtstuk(1815)'9,
men meenen z0u,datzichJuistin dehûogte - rHetvaderland, het wu rdigste vnorwerp
de verzam elplaats bevindt van warme lueht. der sehilderkunst,diehtatuk (1818)'',- sDe
Dit is echter eene dwaling, welke men ge- ontkoming van Iltlgo deGrootuitLoevestein,
makkeljk inziet,wanneermen bedenkt,dat tooneelspel(1820)'',- pproeve van gewjde
de luchtlagen bj het toenemen der hoogte poèzie (1821)'',- ppieter Dirkszoon Hasseafnemen in digtheid.Tevensvergete m enniet, laer in 1573,tooneelBpel(1821)'',- pNathan
dat de lucht,welke van den bodem warmte van Genève,tooneelspel(1824)'',- ,,De weontvangt, zich uitzet, en dat hierbj warmte duwe van Albrecht Beyling ofde verlaardag
gebonden wordt.Er bestaatintusschen geene
vaste Avet voor de vermindering der warmte

van de teregtstelling vax! haren echtgenoot,
dramatisch tafereel(1827)'',- cDetoekomst,

bj eene opklimming in de luchtlagen,daar -in driezangen(1827)'',- pGedlchten(1828)'',
luchtstroomen en wolken hierbj hun invloed
pBar
denzang (1831)'',- pSlag op de Zui-
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derzee in 1573 of de twee stuurlieden,tooneelspel (1831)'
'1- pAan J. C. Koopman,

dalen nietgeljk in alleJaargetjden,maarin kapitein ter zee (1833)'',- rScipio en de
4en winter grooter dan in den zomer.
Spaansche bruid, treurspel (1833)'',pvertelW arm tem eter, zie Cavrimeter en Tk6r- lingen, romances enz. (1835)'',- pDe dood
wlpslefer.
van W illem I,treursprl(1836)'',- sAlangW arna! zie Varna.

hoe.tooneelByel(1838)M,- pAdam ScheFer,

W arnkönig (Le0p01d August),eenver- ofde bevrjdlng van hetInn-dal(1843)''.GienBtelj'k beoefenaar der regtsgesehiedeni:, >Lorenzo en Blanca. Romantigch gedieht in
geboren den lsten Augustus 1794 te Bruchsal, drie zangen (1839)'',- pDevraag:Behoort
Btudeerde te Heidelberg en Göttingen in de hetstelselvan afzonderingc0kopvrouweljke
wjsbegeerte,letteren en regten,vestigde er veroordeelden te worden toegepast? toestemzich in 1816 als privMtdocentin de regten, xaend beantwoord (1847)''j- pFeestzang bj
wer; in 1817 hoogleerurte Luik,wurhj de opening van de tiende algemeene vergade27*
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W AR#8INCK BZN.
- WARSCHAU.

ring van het NederlandBch Onderwjzers-Ge- en Lomsha, in het oosten aan Sledlez,in
nontschap (1854)''j- puitdenvreemde.Poëzj hetzuiden aan Radom en Petrokow en in het
(Q4edruk, (1857)'',- en bjdragen in Jaar- westen aan Kalisch en d.e PruissiBche prnboekles en tjdschriften.- Zjn zoon Inaao vincie W est-pruissen, en telt op 264,46 D
W arnninekî geboren den Qzsten Maart 1811j geogr.mj1nagenoeg een millinen inwoners.
een verdiensteljk archited, oefende zich in De bodem iB er meerendeels vlakj in het
de wis-,werktuig- en bouwkunde, volbragt algemeen zeer vruchtbaar,bezit uitgestrekte
eene langdurige Btudiereis door Duitsehland, wouden en levertveelkoren.De voornaamste
Frankrjk en Italië,bestudeerde in Engeland rivier i: er de W eichsel, die van het zuidde cellulaire gevangenissen,bouwde de eerste oosten naar het noordweBten door hetgeheele
inrigting van dien aard in Nederland te Am- gouvernement heenkronkelt en vervolgens de
sterdam , leverde ontwerpen voor onderschei- noordeljke grenzen vormtnaarde zjde van

dene belangrjkegebouwen,werd in 1848 lid Plozk;hare belangrjkste zj-rivieren zjn op

van den gemeenteraad en in 1854 wethouder den rechter oeverde Bzoera en de Piliza en
van Amsterdam ,en nverleed den Qosten April op den linker oever de Boeg. Men heeft er
vier spoorwegen, die van de hoofdstad over
185
W7arren (S

amuë1),een Engelsch roman- W ilna naar Petersburg, over Sledlez naar
schrjveren regtsgeleerde,geboren den23sten Terespol, over Skierniewice zuidwaarts naar
Mei 1807 teRacrein Denbighshire (W ales), Krakau en noordwestwaarts naar Bromberg
Btudeerde te Edinburgh en te Londen in de loopen.DeinwonerszjnmeerendeeelsPolenj
regten en vestigde zich in laatstgenoemdestad

maar men vindt er 00k vele Israëlieten,

als bjzonder pleitbezorger (spedal pleader). Duitschers en Russen. Het gouvernement is
op letterkundlg gebied maakte hj zich het in 14 districten verdeeld.
eerstbekend doorde romans,zondernaam in
De evenzoo genoemde l
toofdstad van het
DBlackwoods Magazine''verschenen: Passa- gouvernement,te voren die van de republiek
gesfrom thediary ofa latephysician (1832, Polen,later van het hertogdom W arschau en
3 d1n)'' en p'
ren thousanda year(1841)''en nog latervan hetkoningvjk Polen,ligtmet

verwierfdaardoor een Européschenroem.Min- eene sikkelvormige gedaante op den linker
der bevielen de novelle: ON0w and then oever van de W eichsel,30 Ned.elboven de
(1847)'' en het voor de inwjding van het oppervlakte der rivier en telt zonder hettalCrista! Palace geschreven stuk: pThe lily -rjk garnizoen ruim 315000 inwoners(1877)j
and the bee (1851)''. Sedert 1837 was hg onder welke zich 186000 R. Katholieken,
werkzaam als advocaat (barrister),verkreeg 104000 Israëlieten, 17000 Protestanten en
in 1851de waardigheid van Queen'qCounsel 8000 Grieksch-Katholieken bevinden. Deze
en zag zich in 1852 doorhetministe'rie Derby stad is thans de zetel van een gouverneurt0tsyndicus(recorder)van Hu11benoemd.In generaal, van een Russischen aartsbissehop

diedagen gafhj hettegen de R.Katholieke
Kerk gerigtevlugschrift:p'
l'heQueenandthe
Pope''in bet licht. In 1856 werd hj lid van
het Parlement en in 1859 ontving hj van
den lord kanselier Chelmsford debenoeming
t0t master in lunacy (l
id van de regtbank
voor krankzinnigen), waarna hj hetlidmaat-

en van deregterljkecollegiënvanhetW eich-

selland (van hetvoormalig knningrjk Polen).
Nadert m en de stad op den regter oever der
rivier, dan bereikt men in de eerste plaats

devoorstadPraga,eeneonaanzienljkewjk,
hoofdzakeljk door Israëlieten en geringe lie-

den bewoond.H ier bevinden zich de stations
schap Van 't Parlem ent nederlegde.In 1874 van de spoorwegen naar Petersburg en TeNverd hP
** weder recorder van Hull en 0Ver- respol, alsm ede dat van den W eichselspoorleed ill Julj 1817. Van zjne regtsgeleerde weg, - wjders eene in 1867 gebouwde
werken vermelden wj vooral:plntroduction Grieksch-Katholieke kerk, en het meerento law-studies (1849; 3de druk, 1863, 2 deels m etwilgenboom en beplante AlexanderBdln)'',- pDutiesofattorneysand sollidtors park.Praga is metW arschau verbondendoor

(1848)'',- rMoraland intellectualdevelop- twee groote jzeren bruggen,van welke de
mentof the age (1854)'/,- rn pBackstone eene,op vjf pilaren rustend en 507 Ned.el
systematically abridged (1857)'.Eeneverza- lang,bestemd is vnor voetgangerBen rjtuimeling van zjneklelneregeschriftenverscbeen gen en de andere, in 1873 gebouwd, voor
onder den titel: yMisaellanies,critical,ima- spoortreinen.Met een breeden boog loopt het

ginative andjuridlcal(1854)''en eenevolks- eigenljke Warschau langsdenanderen oever,
uitgave van zjne letterkundige werken in waarzichbj debrughetvoormaligKoninkljk
slot boven de tuinterrassen verheft.Hetwerd
W aa ington ,eene stad in hetEngelscke door Megmnnd II1 gebouwd,doorAu-qnstnsJJ
graafschap Lancaster,aan de Mersey,waar- vergroot,door Dtanislau Tolilfo'
d
zl.
vkyvoltooid
1853- 1854 in 5 deelen

over eene fraaje brug isgelegdjen halfweg en bevatruime zalen,fraajeschilderstukken
tusschenLiverpoolen MancheBter,heeftnaauwe en beeldhouwwerken,eene boekerj en het
straten, eene Latjnsche school,eene kweek- Poolsch archief. Van hetslotplein.waar de
school voor onderwjzers, een musénm , 0n- zuil van M epqmnnd III verrjst, kan men de
derscheidene fabrieken en ruim 32000 inwo- Btraten volgen in vierverschillende rigtingen,
vooreerst naar de Krakauer voorstad en
nerB.

W arschau, in het Poolsch W araawa, wjders naar het Saksische Plein en het gee
en Russisch-poolsth gouvernement, grenst denkteekenderin 1830 trquw geblevenPolenj
,n het noorden Mn de gouvernementen Plozk nM r hd Sakgigth Palelg, w% r àuinntu.

W IR8CHIU.

T en 11hun verbljfhielden,voortsnaarhet
Alexandersplein en naardeUlasdowerAllee,
die naar de Keizerljke kasteelen Lazienki
en Belvedereleilt.Deze1jn,eigenljkslechts

4Q1

de Konings- en de Maarschalksstraat, de
Jerusalemsche Allee,het Plein der Evangelische kerk en datvanhetKind-lezus-hospitaal.

Hier heeft men eenige credietbanken, de
ééne straat vormendj is de drukstbezochte brandwaarborgmaatschappj en hetgpoorwegwandelplaats der W arschauers;men heeft er bestuur,en van deoqenbaregebouwen verfraaje winkels,vele scholen, kerken,regé- melden wj deEvangellgehekerk enhetH0Bringsgebouwen en paleizen.Achter de buizen pitaalvan hetKind Jezus.AandenSaksischen
heeft men er meestaltuinen,doch 00k deze Tuin grenstde hoofdmarktvan W arschau met
worden in den Jongsten tjd meer en meer eene bazaren onderscheidene winkels.Naarde
t0t bouwterrein gebezigd.T0t de merkwaar- zjde van de W eichselheeftmen grootefadigste gebouwen behooren er:datderperma- brieken:eene jzerfabriek, een stoommolen,
nente sehilderjententoonstelling van Poolsche eene gasfabriek,scheikundigefabrieken,zaap
meesters,datdermaatschappj vanweldadig- molens, asphaltfabrieken enz. Uit de reeds
heid, de St. Jozefskerk, de St.Anna-kerk, genoemde,metfraaje villa'sversierde 0eJas-

het gouvernementshuis (te voren het paleis dower Alleekomtmen bj desterrewachten
van het geslachtRadziwillq,de discontobank bj den fraaiaangelegden botanischen tuin,
(te voren hetpaleisvanhetgealachtTarnowski), en hieraan grenzen deyarken van deKeizerde kerk der Visitinnen meteen klgoster,het ljke kasteelen Lazienklen Belvedére,- het
paleis-Tofpckï en het paleis-oepd'
:àï,de uni- eerste op een eiland in een gegraven meer

versitelt (te voren het verbljf van Jokann
OJH-ïr), de post, het hôtel-Europa, het
paleis-Arldldàimeteeneaanzienljkeboekerj,
de Krqiskerk, de Russische club (te voren

(tevoren de wjkplaatsvan LodewUk XVIIII
en hettweedeop een heuvel.Eeneheerljke
oranjerie,doorAleœander 11voor80000 roebels van vorst Radziwillaangekocht,versiert

et park, - en wat verder verheFen zich
het paleis-z- oydkï), het paleis-Wrcécki en h
het paleis-rod,
slkpz
mq
xki, het gebouw van de vöör de stad nog onderscheidene kasteelen

rekenkamer, het instituut voor doofstommen, van particulieren.
he
t yark Frascati, het Maria-iustituut,de W arschau heeft 85 kerken en kapellen,en
militalre hospitalen en het muziek-instituut. onder deze zjn 6 Grieksch-Katholieke,ééne
Aan het einde van de Krakauer Voorstad Luthersche,ééneHervormdeenonderscheidene
verheft zich het standbeeld van CopernL-s. Synagogen. T0t de inrigtingen van onderwjs
Aan de andere zjde van het slotstrektde behooren er: de univergiteit met omstreeks
Oudstad met naauwe, vuile straten zich uit 450 studenten,meteeneboekerj van 200000
t0t in de nabjheid der in 1831 gebouwde deelen, een botanische tuin, eene sterrevesting. Dââr bevindt zich de helft der in wachten onderscheidene verzamelingen,eene
W arschau aanwezige kerken, waarin men reaalschool met bjna 400 leerli
nqen, het

echter nietveelbelangrjke kunstgewrochten Keizerljk Maria-instituut (eenemeislesschool
aantreft. De hoofdkerk van St.Johannes,te metQ47leerlingen),4 gymnasia voormeisles
vorep met het slot verbondent bevat een (met 1126 leerlingen), 2 progymnasia v00r
vaandel, door Sobiëské aan de Turken Ont- jongens(met395leerlingen)en3voormeisles
rukt,en een fraaialtaarstuk van PalmaNova. (met 169 leerlingen),eene kwpekschoolvootEen derde groote weg van verkeer loopt van onderwjzers (met 59 leerlingen) en.147bjhet Blotplein door de Senatorenstraatoverhet zondere scholen (met11000leerlingen),eene
Schouw burg- en Bankplein door de Kiezers- vee-artsenjsehool (met 9Q leerlingen), eene
en de Koudestraattot aan de poortvan W ola teekensehool (
met 258 leerlinqen),een doofen verder naareéne voorstad.Langsdie1jn stommen- en een blinden-instltuut (met 212
vindtmen:den grooten schouwburg metzjne kweekelingen),eene zondagsschoolvoor den
muziek-enbalzalen,hetrM dhuis(naden brand handel(met581leerlingen),eenehandelsschool
van 1863 vernieuwd), het paleis der familie (met 300 leerlingen) en onderscheidene amZamoyskL (door AugutMs 11 voor zjne on- bachtsscholen (met 4600 leerlingen).T0t de
wettige dochter#degravin Orzelska,r sticht), inrigtingen van w eldigheid behooren er: de
de'handelsressource, de Poolsche bank en Groote Maatschappj van W el
dadigheid (in
onderscheidene kerken.Een vierde weg van 1814 verrezen en beschikkend overeenJaarverkeer loopt van den voorgaanden door de ljksch inkomen van80000roebels),hetvondeMethstraatoverhetplein-en den tuin-prasinski lingenhuis, dat in 1813 omstreeks 4000 kinnaar de m n hnge straten doorsnedene Joden- deren opnam, en de ziekenhuizen, waar in
wjk.In vele huizen langsdezestraatvindt 1877 ruim 37000 zieken werden verpleegd.

men grootemagazjnen!waaruitde goederen Er zjn 257 fabrieken met nagenoeg 10000

verzonden worden t0tdlep in Rusland,voorts Werklieden en eenevgortbrengingswu rde van
groote hôtels en restaurants, die nagenoeg ruim 161/z millioen zilveren roebels, vooral
uitsluitend door Israëlieten worden bezocht. tabaksf
aàrieken, spiritusfabrieken, bierbrou-

Geljk de Saksische Tuin,in hetmidden van werjen,meel-en oliemolens,wagen-enmade stad gelegen,bestemd schjntt0t wandel- chinenfabrieken,fabrieken van muziek-instruplaatsvooreen meeraanzienljk publiek,z00 menten,goud-enzilversmederjen,loojerjen,

zietmendenXrl.
sïpq
ski-tuinbezochtdoorgeringe fabrieken van scheikundige praeparaten enz.
Ieraëlieten. die uit eerstgenoemden tuln door W arschau is de hoofdstpelplaats van koopde polide worden verbannen.Behalve boven- waren van hetgeheele land,en vandaar worgemelde wjken en straten noemen wj nog: den zelfs naar Siberië geederen verzon4en.
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W ARSCHAU- W ARTBURG.

Men meent, dat deze sta; omstreeks het Poolache Revolutie nam een aanvang met4en

Jaar 1185 door koning Canimirde&#felA- ppstand te W arschau op den Qg:ten November
dige werd gesticht.De Hertogen van Masovië 1830 en eindigde met de bestorming der sta;
hielden er doorgaans hun verbljf,en toen op den 6den en 7den en met hare capitulatie
hun geslacht in 1526 uitstierf, verviel Ma- op den 8sten September 1831. Na dien tjd
sovië en daarmede ook W arschau aan Polen.
Reeds omstreeks 1550 verhief koning Sieg-xl# 11 zl-çldfx.ç haar tot residentie,en na
dien tjd bleef zj de hoofdstad van Polen.
Toen Polen in 1573 in een koningrjk veran-

werden te W arschau meermalen staatkundige
conferentiën gehouden. O0k in 1863- 1864
was W arschau hd middelpunt van den opstand.Zie voorts onder P olen.
Het hertogdom W arschau, na den Vrede

derde,waar men bj keuze den beheerscher van Tilsit(1807)uitgedeelten van hetv00r-

des lands aanwees,werd de eerate Landdag, malig Polen ontstu n,welke metuitzondering
waarmenHendrik '
pcp,Ahioutotkoningl
toos, van Bialystok,datlateraan Rusland verviel,
te W ola, een dorp bj W argchau,gehouden. door den Vrede van Tilsit wederom door
In 1655 werd W arschau voor de eerste m aal Pruissen werden afgestaan, besloeg aanvandoor de Zweden bezet, maar viel in 1656 keljk eene oppervlakte van 1850 D geogr.

wederinhandenderPolen.IndatzelfdeJaarhad mjl,telde 2200000 inwoners en werd in 6
van 25- 30 Julj bj W arschau de briedaag- departementen verdeeld.Bj den Vrede van
sche Veldslag plaatstusschen hd Zweedech- W eenen (1809) werden Nieuw-Galicië en
Brandenburgsche leger en hetPoolscheonder Krakau er bjgevoegd zoodathethedogdom
Johan Cl.
d-ïr, waarna de stad zich bj op 2800 o geogr.mj1 3780060 zielen be-

capitulatie moest overgeven. Onder A%.
g%.
%- vatte.Napoleon I benoemde Friedria zx.çxdf,
fx# 11 en I11 werd W arschau aanmerkeljk koning van Saksen, t0t hertog, doch deze
verfraaid, doch hethad van den Noordschen moest de kroon reeds in hetbegin van 1813,
O0rl0g veelte ljden.In 1703 werd aldaar na de vernietiging van het Fransche leger in
op aanzoek der Zweden een Congrès gehou- Rusland,laten varen.
den, hetwelk met den Vrede van W arschau
W artburg (De),een bergslotinhetgroot-

(24 November 1705) tusschen KarelXII en hertogdom Saksen-W eimar, bj de stad EiseStanisla%s Zedzrzyldkïeindigde.In 1711 werd nach aan hetnoordwesteljk uiteindevan het
er ook de vrede tussc,hen Angustu 11 en de Thiiringer W ald gelegen e: in 1067 d00rLoVerbondene Mogendheden doortusschenkomst dewI
j'k deSzripger gebouwd,wasnadien tj4
van Rusland t0tstand gebragt en den 3osten t0t aan het ultsterven van hetgeslacht der

Januarj 1717 doorhetgroote Pacifcatiever- landgravenvan Thi
iringenmetKelnroh2.:4:

drag bezegeld.O0k werd er in 1734 een ver- (1247) de zetel van een burggrMf ui
t d1t
bond tusschen Oostenrjk, Engeland. Hol- Huis.Ten tjde van Hermann I(1190- 1216)
W
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ichtland en Polen gesloten en den 8stevJanuarj
1745 eene Quadruple-alliantie tusschen die- kunst en het tooneel van den vermaarden
zelfde Mogendheden,waardoor A%-qu t%s I1I dichterenstrjd.NadatThiiringenaandemark-

zieh verpligtte tot deelnem ing aan den oor- graven van Meiszen was ten deel gevallen,
log tegen Pruissen. De dood van laatstge- vestigde Albrechtde Olccrdke,die van zjn
noem den Vorst herschiep W arschau in een vader Rendrik d6 DoellcFzfke het hierver-

tooneçl van onrust. De Russen onder vorst kregen land ontving, zjn zetelwederom op
Repnin nam en de stad in 1764 in bezit en den W artburg en zi
jne opvolgers desgeljk:,
dreven door, dat Staninlaws ToxlfeYwki tot tot en m et Baltkanar,den laatsten landgraafj
koning gekozen werd;maar ook in de latere die er woonde en in 1406 overleed.Zjn zoon

burger-oorlogen en bj de eerste verdeeling Frederik defesroxtfk:bezochtslechtszelden
van Polen(1773)blevendeRussenermeester. den voorvaderljken burgt,en daarThiringen
Bj het oproer van 17- 18 April1794 werd na zjn doodtotde1jnX ddz- van hetHui:
de Russische bezetting neêrgegabeld en van

Wettin (1440)terugkeerde, hield de W art-

den 9dekJulj t0tden 6denSeptemberde8tad burg op residentie te wezen en werd slechtB
vruchteloo:doordePruissen belegerd.Zj ca- door een ambtman bewoond.Hetslotverheft

pituleerde echter den 5den November na de zich op een smal en steilrotsgevu rte,442
bloedige bestorming van Praga door de Rus- Ned.elboven de oppervlakte derzee en 2Q0
sen onder Doewarow. Door de dérde verdee- Ned. el boven de sàd Eisenach.Het hoofdling van Polen (1795)vervielWarschau aan gebouw ,dat den naam draagtvan LandgraPruissen en werd de hoofdstad derprovincie venhuis!i:ongetwjfeldafkomatiguitde 17de
Zuid-pruissen. Den 28steu November 1806 eeuw , ln een deftigen Byzantjnsthen stjl

werd zj doordeFranschen bezet,en bj den opgetrokken en hetéénige vorsteljkekasteel,
Vrede van Tilsit(1807) ging W arBchau met hetwelk uit dat tjdperk der bouwkunst in
geheel Zuid-pruissen voor den Koning van
Pruissen verloren en werd in hethertogdom

Duitschland bewaard bleef. In den loop der

W arschau (zieonder)herschapen.Van23April
tot 2 Junj wasde stad in handen derOostenrjkers, en den 8steriFebruarj 1813 werd
zj door de Russen bezet.DoorhetCongrès
te W eenen (1815) werd W arachau aan Rus-

het'voleindigen van eene door den Groothertog van Saksen-W eim arverordende restau-

land toegewezen en alzoo de hoofdstad van

eeuwen zjn de sieraden van hetgebouw we1
is wMrverminkt,maar hetprjktthans,na

ratie,weder in zjneoorspronkeljkepracht.
Geljkvloers komt men terstond in de voormalige wapenzaal, doch de merkwaardige

het nieuwe koningrjk Polen. De Gronte wapenrustingen worden in een bjgebouw be-
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wu rd. Durop volgt de eetzaal, het eigen- op den lrden October 1817 ongeveer 500 Btuljke wonnvertrek dervoormaligelandgraven. denten van verschillende Dnitsche hoogeschoOp de eer8te verdieping bereiktmen door de len binnen de muren van Eisenach.Nadatzj
landgravenkamer, met fresco's van Dehmind den volgenden ochtend te 6 uur op demarkt
versierd, de zaal der zangers, waar de bjéôngekomen waren,trokken zj naar den
dichters van een gestoelte hunne liederen W artburg,waarintegenwoordigheidderhnngvoordroegen. Vanbier begeeft men zich door leeraren tgcAoeifze, Oken, Kienr en Fros
de mettafereelen uithetlevenderM Elisabeth uit Jena hetlied van Twthr :DEin feste Burg
getooide Elizabethgaanderj naar de kapél. ist unser Gott''gezongen en door den student

Over de derde verdieping eindeljk strektde in detheologieRlemannuitMecklenburgeene
ridderzaalzich uitter lengte van 40 Ned.el. redevoering gehouden werd. Des namlddag:
Het pnieuw e gedeelte'' tegen het einde der leidde de superintendent-generu lNebeteEiseVorige eeqW Verrezen,18 in Overeen8temming nach de godsdienstoefening.Dien avond verme
thetoudeverbouwdenstrekttotverbltjf eenigden zich de studenten toteen fakkeltogt
van hetGroot-llertogeljk gezin,wanneerdlt naarden naburigenW artenberg,om aldaarmet
tjdeljk hiervertoeft,endehiermedeverbon- den landstorm van Eisenach hetgewonezegeden wachttoren,48 Ned.elhoog,is in 1858 vuurvoordenVolkerenslagvan Leipzigteont-

voltooid.Aan de noordzjde van den burgt
vindt men het Ridderhuis,vermoedeljk afkomstig uit de 14de of 15de eeuw en than:
desgeljks gerestaureerd.Het bevat het ver-

steken,terwjlinmiddelsredevoeringenwerden

gehouden over den roem en de gronthei; van
Duitschland.Reedshadden de meeste feestge-

nooten zich verwjderd,toeneenigeachterge-

trek , waar Lwtker, de groote hervormer, bleven studenten,buiten weten der feestcomvan den 4den Mei 1521 t0t den 3den Maart missie,op den invalkwamen,eenigegeschrif1522'veiligheid vond en zich methetvertalen ten ofdetitelsdaarvan,tengetalevan 28,aan

van den Bjbelbezighield(ziepnderImtlterj. devlammen prjstegeven,voortseenkeursHetvermaardedickterenfeestofdewedstrjd 1jf,doelendeophetinrjgen deroëderen,een

der zangers op den W artburg,werd er vol- haarzak,een korporaalstok enz-,waarnam en
gens eene m iddeneeuw sche gage gehouden in eenige ll
'ederen zong. Den 19den Octoberbe1207, alzoo in het regéringstj'dperk van den gaven zich de te Eisenach achtergebleven
landgraaf H ermann von 7'â'
A 1#:zz.Die w ed- studenten wederom naar den W artburg.Eene
strjd wordt besehreven dooreen onbekende redevoering van Fries werd rondgedeeld,in een gedichtvan hetJaar 1290.Dâârlezen Carovê 0.a. sprak over de afschaëng der
wj, dat zeven dichters, onder welke zich tweegevechten enz., en ten laatste woonde

Selnrolt 1ms Ofterdingen? Waltker von der men hetavondmaalbj in eene kerk teEiseFp#:!'
l
p:i& . W olfram von FdcAelàccA en Reèn- nach. Dat feest baarde in Duitschland,Ja,
-Jevon Zweterbevonden,een dichterenstrjd in geheelEuropa grootopzien.De8chrjvers,
M ngingen op leven en dood doorhetbezingen

van den roemrjksten Vorst.Heinriek1104 OF
ferdëçes bezong den 10fvan hertog Leopold
1us Oostenrl
jk,maarverloorden strjd tegen
W altlter 1ml der Fogelf
zé de,diedenlandgraaf
non Tâo ïa#- verheerljkte. De overwonne
echter, die daardoor aan den beul z0u w0rden overgeleverd,wilde in die beslissing niet
berusten, m aar riep den toovenaar K l%n98#
uit Hongarje te hulp, die daarop streed met
Wolfram von WdcAeplccA en dezengeheimzin-

wier werken verbrand waren, hieven luide
klagten aan,en aan deregéringen werd inge-

blazen,datop den W artburg gevaarljkever-

bindtenissen waren gesloten.In eene zamenkomst van den Pruissischen Btaatskanselier
von A '
lrdexàer.g en den Oosterjkschen yraaf
von ZicAy met den groothertog van W elmar
werd hetW artburgfeesttensterksteafgekeurd,
en men stelde Fe'ies en Oken in sfM t van

beschuldiging.Hoewelbeiden werden vrjge-

sproken en S '
r depze.ç en Ziay de zaak
nige spreuken voorlegde. Wolfram wist ze minder donker begonnen in te zien,grondde
evenwel uit te leggen, zoodat m ingsor,die Dtowrdga gedeelteljk daarop zjne aanklagt
zich eindeljk overwonnen moestverklaren, tegen de Duitsche hoogescholen,en doorhet

metde magtdes duivelsdreigde.Hetgedicht bloedig bedrjf van Sand erlangde dat feest
is in coupletten of strophen verdeeld,heeft nog meer gewigten droeg veelbj totdegeden vorm van zamenspraken? maar mistalle strenge m aatregelen, die de verschillende redichterljke verheëng.Het lsin twee hand- géringen metbetrekking tot de universiteiten
schriften bewaard gebleven en in het licht en vooral ten opzigte van de studentenvereenigingen meenden te moeten nemen.
gezonden 0.a.doorMmroek (1858).
Later werd er nogmaals een W artburgfeest
W artenberg (Johan Kasimirv0n Kolb,
gehouden.Toen het derde eeuwfeestder Her- rjksgraaf von), een Prnissisch miniBter,gevorming aanbrak ,ontstond te Jena hetdenk- boren den 6denFebruarj 1643 indeW etterauj
beeld, dit te vieren op den 18den October, trad als opperstalmeester in dienst van den
den verlaardag vanden VolkerenslagbjLeip- pfalzgraaf non Si--erzl, in 1688 in die van
zig, om de bljde herinnering van hetver- keurvorst Frederik 1II van Brandenburg,

brjzelen van hetJuk van Rometeverbinden wiens toegenegenheid hj in hooge mate vermet die van hetafwerpen van hetJuk der wierf,werd in 1698opperstalmeesterenopper-

Fransche heerschappj.Daartoe zouden afrevaardiqden vanalleuniversiteiten worden ultgenoodlgd. Groot.Hertog Karel zlo
çvq
çf gaf
dnxrun zjne goedkeuring,en zoo kwamen

kamerheer, na den val van Danekelmann mi-

nister, in 1699 rjksgraaf,in 1700 erfeljk

postmeester.generaal en in 1701 maarscbalk
van Pruissen,kanselier van de Ordevan den
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Zwarteh Adelaaren eerste minister.Hj trok in hetlicht,dievan zjnedichtkun:tFO e e
eenJMrgeld van 100000 thaler,verrjktezich verwachtingendeden ontstaanjdandetnekemst
daarenboven door geschenken van gemelden vervullen zou. In 1757 werd hj te Oxford
Keurvorst en d00r verduistering van gelden t0t yrofessor in de di
chtkunBt bennem; en
en bragt dûor zjn ellendig en verkwistend ontvlng eenige praebenden.In 1774 vergcheen
bestuur,vooralbj deverpachting derdomei- het eerste deel van zjn pHistory ofEpglish
nen,de fnanciën in eene schromeljke ver- poetry (het laatst uitgegeven in 1872)'',een
warring, welke hj zelfs door hetopleggen voortreFeljk werk, hetwelk in zjne soort
van zware belastingen niet k0n wegruimen. t0t nu t0e nog niet overtrolen en a1s bron
Hj zelf en zjne handlangers,deopperhof- voor degeschiedenisder Engelwhedichtkunst
maarschalk graaf W ittgenstein en d: generaal- onontbeerljk is.Tevensbehoorde W anton t0t
veldmaarschalk graaf W -tensleben waren om de eersten, di
e aan de Enqelschen smaak
diereden zeergehaatbj hetvolk enwerden inboezemden voor de romantlsche poëzj.In
de drie grootste geesels van Pruissengenoemd. 1785 werd hj gelauwerd diehter,nietlang
Koning Frederik beschermde hem n0g lang daarna hoogleeraar in de oude %eschi
edenis:
met blind vertrouwen, onthiefhem bj een en hj overleed den zlsten Me1 1790. Hj
afzonderljk besluitvan 25October1699 van leverde oden, liederen en sonetten, alBmede
alle verantwoording en nam zjne vrouw, eeneuitgave derkleineregedichtenvanM qlton.
W lrwick of W arwokshire,een Engelsch
eene dochter van den wjnkooperRiekersin
Emmerik,eenezeerweinigontwikkeldedame, graafschap, omgeven door de grM fschappen
t0tbjzit.Eerstin 1711,toendeklagten over StaFord, Leicester, Northamptonj Oxfbrdy
Wartenber.q meer en meer algem een en drin- Gloucesteren W orcester,teltop41,6 D geor.
gend werden, verleende de Koning hem ont- mjl 634000 inwonerB. Men ziet er lange
slag met een pensioen van 24000 thaler.Hj heuvelreeksen en vruchtbare dalen,en v,oral
overleed te Frankfort aan de Main den 4den het zuideljk gedeelte onderacheidtzich door

Julj 1712 en zjne vrouw ,na teParjseen weligeakkersengrazigeweiden,terwjlmen
losbandig leven te hebben geleid, te '
sGra- in hetnoordeljk gedeeltegrootewoudenaanvenhage in 1734.
treft.Hierhadmen weleerhetvorsteljkwou;
W arthe (De), de aanzienljkste zjrivier van Kenilworth met het kasteel, dat door
van de Oder,ontspringtbj Kromolow op de den roman van Walter Scoffeene algemeene
noordeljke helling van het gebergte van vermurdheid heeftverkregen.DevoernaamBte
Krakau met twee armenj die zich bj het rivier iser de Avon en erzjnanderscheidene
dorp Kilow vereenigen, vloeit met onder- minerale bronnen.Van de oppervlakte zjn

scheidene kronkelingen eerst noordwaarts 430/
0 bouwland,de veeteelt is er van gront
over Czenstochau, daarop door een diep dal belang, en de bodem levert er steenknlen en

t0t in denabjheidvan Radomsk,bereiktde jzer.O0k denjverheid bloeiterongemeen.lage vlakte,stroomthier,vaak metversehei- De evenzoo genoemde hoofdnt@ ,aan debedene armen,naar Sieradz en W arta, vervol- vaarbare Avon gelegen,heefteen ouderwetsch
gens na het opnemen van de Ner bj Kollo voorkom en. Boven alle andere gebouwen
w eder westwaarts door eene laagte langs verheft zich 0P een heuvel hetkagteelmet
Konin en Peisern, waar zj aan de linker m erkwaardige verzam elingen van wapens en
zjde de Prosnaopneemten begeeftzich dan kunstgewrochten. Zj telt om streeks 11000
meteene breedte van 78 Ned.elop Pruissisch inw onersen vormtm ethetnaburig Leaminp

grondgebied.Zj stroomt hier illeene wes- t0n ééne ltad.
teljke rigting langs Schrimm , vervolgens W arwlck is de naam van !en gnfeljk
noordwu rtsombuigend overPosennaarObor- geslacht in Engeland, hetwelk m het brzit

nik,sneltdan wedernaarhetwestenenvloeit was van W arwick-castle. A # nan < Jr-'cky
langs Birnbaum en Schwerin.Nadatzj van- een zjner eerst
e bezitters,vervulternerol
hier nogmu lseenenoordeljke rigting aange- in de Engelsche heldensage. T-A %l rJ>
nomen heeft, gaat zj (125 Ned. el breed) W arwok, de laatste AngelsaksiBehe gebieder
langs Pollychen naar Zantoch, wendt zich aldaar, ontzette V llem d6 Feorex r en
na de opneming der Netze voor de derde vergroott
e hetkasteel,om hrtaan zjnbloedmM 1naarhetwesten,looptlangs Landsberg verwant,den Noorman Henr% & N- bv.qh of
en vervolgt dan in zuidwesteljke rigting Bellomonte met den titelvan graafvan W arin leen te geven.Na het uitgterven van
haren weg,totdat zj, 180 Ned.qlbreed, 'mdiïtckges
lacht (1296)vervielhetMn de f
beneden de vesting K'
listrin zich ultstort in
amilie
de Oder. Hare geheele lengte bedrM gt 712 Bea%cl-mp,totwelkeRéokard2eJ-M >#,gru f
v
an
Ylro'
r
,
c
k
,
e
en
ber
oemd
gener
aal
e
n
een
gunNed.mjl,van welke368 t0thetgebied van

Pruissen behooren,en zj isbevu rbaar,van stelingvanKendrikFvanEngelan% behoorde.
Konin af, over eene lengte van 4% Ned. Dezeonderaeheiddezich alsEngelBchgezantop
mjl. Zj is door de Netz, het Bromberger het Concilie te Constantinopelen alB een uitKqnaal en de Brahe, met de W eichselver- stekend en gelukkig veldheerin de onrlogen,

bonden,rn h=rstroomgebiedheefteene uitgebreidheld van 811 D geogr.mjl.
W arton (Thomas),een Engelsch dichter
en letterkundige,geboren in 1728te Oxfqrd,
Btudejrde aldur en gafreed:op lgl
larlgey
eeftjd zjne,ple,
Mureaofmelancholy(1847)

welke Ken* ik F voerdelgenFrankrjk.Na
den dood van laatstgenoemden Vorst,4iehem

totgouverneur van zjn oudsten zoon (later
Hendrik Ff,maartoe: eerst9maanden oud)
benoemde, zette W armok en4er hetregent-

sehap van Bedf-d den oorleg%genK@6lFTz
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vcpd.In 1431 vergezelde hj denJeugdigen minderlarig was,zichzelven en 0* -c:met
Kôning naarRome,waardezeop zjne aan- hetregentschap.Inmiddela Iandde Edw d IV
sporing bevelgaft0t de teregtstelling van de den 14den Maart1471 metBourgondischehulpMaagd van Orleans.In 1437 werd W arwok troepen te York, verzoende zich met zj*
n

regentvan Frankrjk en overleed teRouen broeder Clavence en maakte zich meester van
den 3ostenApril1439.Na den dopd van zjn Londen en van den persoon van Kendrik VI.
éénigen zoon vielen de goederen en titelsvan Den 14den April 1471 werd eindeljk in de
zjn Huis ten deel aan Rohard Fèeïll:,een vlakte van Barneteen slag geleverd,waarin
zoon van graaf Ria ard tlcm Dalisbwry; deze

W arwick,pde Koningenmaker'',de noderlaag

nameljk werd doorzjn huweljk metdeerf- leed en h:t leven verloor.De titelvan W Jrdochter graaf vaw '
c c'
rf
rïck, vervulde eene wick ging nu ovèr op Edukd,een zoon van
belancjke r01in deoorlogen van deRopde den hertog nan Obr-c:uitzjn huweljk met
en W ltte Roos, inzonderheid sederthet hu- Isabella Ne6lle.Na hetvermoorden van zjn
weljk van zjne zuster Ceeilia #:t)
iI!: met vader werd deze door m eh-d III in de geden hertog nan York#bragtin 1455 den22sten vangenis geworpen en eindeljk na eene
Meiaan de Koninkljketroepen eene neder- lscjarige gevangenschap op bevel van Hen1> g toe bj St.Alban:en verkreeg tot100n tîdà FTJ in 1499 in den Tower onthoofd.
het gouverneurschap van Calais, waar hj Onder de regéring van Eduk d FJ verkreeg
zich metzeerooverj bezig hield.Een moord- in 1547 Jokn D>#Ie,y,laterhertog Tan X*faanslag,in 1458 waarschjnljk dooraanhan- A mberland,den titelvan graafvan K eeieà,
gers van koningin AVaryaretka tegen hem be- die 00k gevoerd werd doorzjn kinderloozen
raamd. mislukte. In 1459 vernieuwden York Z00n. Van 1618 tot 7 September 1759 wa:
en W armick den oorlog,maar waren ditmaal die titel in het bezit van de familie RQX,

niet'bestand tegen het Koninkljk leger.De laterwerdhj verkregendoorFrllt
::* 6nill63
Koningin Bchonk daarop Calais aan den hertog Tan zgo- rzdf, maar W arwlek versloeg
zjn mededinger, landde in 1460 in Kent,
deed den Qden Julj zjn intogt ln Londen,
overwon den lodenJulj deKoningsgezinden
bj Northampton, nam koning Sendrik VI
gevangen en dwong dezen, den hertog van
York t0t zjn opvolger te verklaren.Nadat
h** den 174en Februarj 1461 bj St.Albans
voor kaningin M argaretka hetonderspit had

graafBrooke,en de hedendu gsche graafTan

Y lr'
lpicà,zjn verbljfhoudend op W arwiek

Ca
stle,is Geonqe % * 66116jgeboren den
28sten Maart1818.
W as is een vetachtig ligchaam ,datzich
in zjne natuurljke eigenschappen glechts
weinig Van de echte vetten onderscheidt,

maarbj hetkoken metkaliloog geen glyqerine levert.Hetwordtin.de opene luchtnlet
ranzig,is niet z00 spoedig smeltbaara1s vet,

moetea delven,trok hj naar Londen terug, ontleedtzich,evenalsditlaatste,bjverwarvereenigde zich metgraafEduard tl
cr M ara , ming, maar geeft dan geene acroleïne. Het
den zoon van den hertog van Fork,behaalde bnenwanofdezelfstandigheid,waaruitGewaden
den 29sten Maart1461bj Towton eene over- derhonigratenzjnzamenqesteld,ontgtaatdeor
winning op de Koningin, hield Rendrik VI
in den Tower gevangen en zorgde, dat de
graaf van F*k als Eduard IV t0t koning
Van Engeland &verd gekozen. Toen deze
echter tegen den wilvan War#ek metElisa:ef: W oodrLllein het huweljk trad,luisterde

eene omzetting van sulkerhoudend voedBel

bi
j de spjsvertéring derbjen en wordtdoer
bet smelten der ultgeper8te honicaten verkregen.Hetis geel,riektnaarhonlg,smagkt
eenlqzins specerjachtig,heefteen goorteljk
gewlgtvan 0,96-0,
97,isbroosin dekoudr!
w ordt w eek in de w arme hand, Bm elt bg

WarwoknaarLodewnkXT,koningvanFrankrjk, en schonk zjne dochter Inabella tot 60- 630C., en wordt door omsmelting met
gemalin Mn den ontevreden broeder des Ko- water en 0,
Q5O/o aluin,wjnsteen ofzwavelnings, M n den hertog van Clarenee.W eldra zuur gezuiverd, in dunne strooken gegoten
ontBton; in het noorden van Engeland een en in de weide gebleekt T0t het bleeken,
oproertegen EduardTL hetwelk door War- schoon met minder goed gevolgtbezigtmen
o1k waB aangestookt. De Koning, van alle 0ok chloorkalk en dergeljke mlddelen.Het
hulp verstoken,moestzich t0t Warw'
lck wen- gebleektewas,maagdenmangenu mdyiskleurden, en deze maakte zich nu meester van 100s,harde! en zwaarderdan geelwas,smelt
het regéringsbeleid.In 1470 echter geraakte bj 65-700C.
, is onoploebaar in water rn

hj metden Koning in onmin;Edward behield de overhan;,verdreef WarwickennoodzM kte hem,met ClareneeeenewjkplM tgte
zoeken bj den Koning van Frankrjk.W are k evenwelverzoendezichden4denAugugtus
door het Verdrag van Angers met koningin

kouden alkohol,maarlostgemakkeljk op m

chloroform , zwavelkoolBtof, aethérische en
vette oliën en kan wordenzamengesmoltenmet
vetten. In aether lost de hell op van het

was,in kokendenalkoholQ0O/o.Hetgedeelte,
inalkoholoplosbaar,igcerotinezuur(GrHs4O:),
M argaretâa, deed zjnetweededochtertrou. datbj 78OC.smelten overgehaald kan worwen met haren zoon,prins Eduard,landde den;daarbjbljftdemyricineonopgelegt.D%r;en 13den September1470 bjPlymouth,ver- enO
boven bevatwa84-50/0cerotel
''
ne,welkebj
zameldeeen talrjk leger,trokden 6denOd:- 28 C.smeltendevettigheidveroorzaakt.Door
b
erin Londen,vanwprEdward JF de wjk eene geconcentreerde en alkoholische kaliloog
had genomen nMr Bourgondië,plaatste Ken- wordthetverzeept.MenverkrjgtoveralwaB,

&ik VI, uit den Tower bevrj'dgwederop waar de bjenteelt bloeit, mMr 'tgeen in
den trpen en belast/,dM rprins%* d n0g

Europa gewonnen wordtj is nietveldoende,

4Q6
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znodat eene groote hoeveelheid Niordt 3angevoerd uitNoord.Amerika,W est-lndië,KleinAzië,de W estkust van Afrika,Marokkoenz.
Men gebruikthett0thetvervaardigen vanwaskaarsenjpleisters1zalven,vruchten1 bloem en
enZ., en vooral 00k van Avassen beelden.Deze
'vorden geboetseerd ofçegot
en.In kabinetten
Van

wassen beelden vlndt men gewoonljk

vlakten zich uit. Hout en koren vormen er
de voornaamste artikelen van uitvoer. De
hoofdstad is Nikolaïstad, te voren W asa geheeten.

W asa is de naam van een aanzienljk

Zweedsch geslacht, hetwelk van 1523 t0t
1654 aldaar den troon bekleedde.De naam is
afkomstig van het wapen, eene korenschool

de merkwaardigste personen van vroegeren

(wasa), of omgekeerd. Het oudste bekende
en lateren tjd vertegenwoordigd,en daarbj lid van ditgeslachtisridderNLl8Js#e-x4#.sdos,

i: het was doorgaans alleen gebruikt voor die tegen het einde der 13de eenw leefde.
hoofdj hals en handen. Dit was beataat uit Het geslachtsregister wordt echter eerstvol-

4 deelen was, 3 deelen witten terpentjn en komen vertrouwbaarbjKettilfcrlddol,wiens

een weinig boomolie ofvarkensvet en wordt kleinzoon Chroter Xi!,
s.
sop de eerste merk-

door middelvan wat menie,vermiljoen of waardige persoon van deze familiewas.Hj
boluB rood gekleurd.Boetseerwas voorafgiet- werd in 1435 rtjksdrost,stond daarna in den
sels wordtdaarentegen met colophonium ver- Zweedschen Nmad aan het hoofd der parttj,
mengd en metvermiljoen rood getint.In de welke de Unie begunstigde,en leefdeom die
Bchilderkunst heeft men vöôr en na pogingen
aangew end, om W a8 te beziqen a1s bindmiddel vonr de kleuren, dus ln plaats van
olie, doch niet met gewenscbt gevolg. Men
heeft00k plantenwau,nameljk een Btjfplantenvet, hetwelk echter geenszins uit glyceriden bestaat,zooals de echte vetten.Daartoe
behoorthetkarnaubawas!vanCoperniciacerifera, een boom uit Brazllië;het was bedekt

reden in voortdurenden twistmetKarlfhlfdson 2o4#d, later koning Karel VIII. Met

zjne beide zonen Karel en Joltan verdeelde

zich dit geslacht in twee takken. Eén der
zonen van Karel was de strjdbare Kdtil
.flr
lt
q.
sol,bisschop van Linköping,die in de
oorlogen tusschen Christiaan I en Karel Ffff

eene belangrjker0lvervulde.Toen deaarts-

bisschop Jönn Wda-gf.
v.
sol (Oxenstierna), de

de bladeren van dezen aan beide zjden,is broederzjnermoeder,gevankeljknaarDenegroenachtig geelt0tbruin,hard,broos,zon- marken was gebragt, plaatste hj zich aan
der reuk of smaak, in gezuiverden toestand het hoofd V3n den opstand tegen koning
bleek groenachtig geel,meteen soorteljk ge- Chrotiaan en riep Karl fllfd.:os, die naar
wigt van 0,99, smelt bj 84OC.,lost op in Dantzig was gevlugt, weder naar Zweden,
kokenden aetherenalkohol,geeftbj hetver- maar verbande hem na weinige maanden en
zeepen melissylalkohol en bevat 00k eero- voerdem et den inmiddels op vrjevoetengetine,een hars enz.Hetdientt0thetvervaar- stelden Jöns .pep.gfa.
xolal8rjksbestuurderhet
dipen van waskaarsen en vernisBen,t0thet bewind t0taan zjn dood (15 Augustus1465).
gllmmend maken van leder enz.Voorts heeft De broeder van dezen aartsbis8chop Kettil,
men palmwas uit den stam van een Zuid- Wrik Karlsson,was geruimen tjd een van de
Amerikaansehen palmboom (Ceroxylon andi- hoofdleiders der Unie-partj, maar na den
cola);dezeisbleekyeel,hard en broos,smelt slag op den Brunkeberg (1471)verzoende hj
bj 72OC.,bestaatu1tharsen wasachtige lig- zich met den rijksbestuurder Sten 'fvre en
chamen en wordtgebruiktalBhetvoorgaande. verdedigde daarop als bevelhebberin Finland
In den handel worden vele plantenvetten a1s met ongemeene dapperheid dit geweBt tegen
was verkocht, zooals myricawas, Japansch de Russen.Hj werd in 1491 vermoord.en

was enz. - W astaf of '
ulanlinnen.ook wel met zjne zonen verdween de ljn.fcrlCkrogezondhddntaf genaamd,istafoflinnen,het- ferddol. De zoon van den tweeden zoon van
welk men met een wasvernis bedekt heeft. Cltrister Xï!.:#o>, van mlhann, nameljk de
M en bereidt dit laatste van 6 deelen kokende ridder en ri
jksraad S ikA Aglddos van Aï/#ljnolie. 11/: deelmenie, 1/4de colophonium , boholm ,w erd in 1520, in het bloedbad van
l/ssteterpentjn en eene verwstof.- Wasdoek Stokholm ,a1s een der getrouwste aanhangerB
is een weefsel van katoen ofvlas,meteen van 8t%r6onthoofd.ZjnzoonverlosteZweden
vernis gedekt en met olieverfgekleurd.Om van het Deenschejuk;deze,Gnstaafzlrïk.
:het in gereedheid te brengen,spant men d:
Btofineenhoutenraam ,bedektzemetmeelpap

son Y JD geheeten, werd daarop in 1523 t0t

gebrulkt het t0ttafelkleeden,t0thetvervaardigen van portefeuille: enz.
W asa, een lân of gouvernement in het
Russische grootvorstendom Finland,is omgeven door de lâns U leaborg, Kuopio,Tawas-

onttroond (1568)jmetdienBzoon G%ntaafin
1607 uitetierf.De middenste1jn!welkemet

Koning van Zqeden gekozen en isdestKmen bestrjktzedaarna bj herhaling meteene vadervan hetnleuwe Zweedsche Vorstenhuis
verwstof,welkeuitroetenljnolievernisbestaat. (zie onder G%staaf).Doorzjnezonen Erikn
Men schuurtze metpuimsteen en bestrjktze Jokann en Karelverdeelde zich hetqeslaeht
metqlanzig vernisen eindeljk metlak.Men in drie ljnen,van welke deoudste,ln Erik
Siegmund, den zoon van Jokan9ln 1587 den
troonvanPolenbeklom ,maardien vanZweden
verloor,verdween in 1671m etJokan Clde fr,

tehusen Aboen teltop 730,5 D geogr.mjl - en de Jongste 1jn, welke in 1599 de
32400 inwoners (1875).In het binnenland Zweedsche kroon verkregen had,gtierfin de
heeft men er uitgestrekte bosschen metvele manneljke 1jn eerlang uitmetden zoon van
meren en rivieren, maar weinig vruchtbare haren sti
chter,Gwstaaf11zdot/'(1632),maar
grnnden, doch Mn 4e kust strekken welige indevrouweljke1jnmetzjnedochterChro-
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tlna (1689),welkereedsin1654afstand deed overige uit rptsgrond en water besfM t.Het
van de kroon.Daar 00k de beide laterregl- klimut is er in het westeljk gedeelte zeer

rendeVerstenhuizenPfalz-zmeibrûeken(16541720) en Solstein-Gottorp (1720-1818)in de
vrouweljke ljn van hetHuis W asa afstamden,aanvaardde prins Gustaaf(geboren den
9den November 1799 en een zoon van den in
1809 afgezetten koning Gustaaf JF xdokf)
den naam van W asa, die met ztjn dood (5
Augustus 1877) geheelverdween,behalvein
eene Zweedscheordevan verdienste,de W asa*& ,den Q6sten Mei1772 door Gustaaf 1II
bë zjne troonsbeklimming ingesteld.
W asboom (Myrica cerifera), zie onder

zacht;men onderscheidtereen drongJMrgetjde en een regentjd,en deze laatsteduurt
van Novembert0t Mei.Ervaltslechtsweinig
sneeuw.De gemiddeldeJaarljksche temperatuur bedraagt er ongeveer 90 C. (de wintertemperatuur 30 C.en de znmertemperatuur

15O C.
)en deJaarljkscheregenhoogte is970
Ned.streep.Daarentegen is in hetopsteljk

gedeelte de zomer zeer heet en de winter
zeer guur.In 1870 telde men er ruim 37000
zielen,onderwelkezich bjna 15000Indianen
bevonden. Landbouw , veeteelt,visscherj en
het vellen van hout yormen er de voornaamste bronnen van bestaan.O0k wordter eenig

Ga.qel.
W aschbeer, zie onder Beer.
W asgenw ald of Togesen, zie onder goud gevonden.Er bestaatschooldwang,en
reeds ln 1862 werd er te Scattle eene univerVogenen.
W ashburne (ElihuBenlamin),eenAme- siteit gesticht.De hoofdstad is Olympia.Na
rikaansch Staatsman,geboren den 23stenSep. de voltoojing van den noordeljken Pacifctember 1806 te Livermore (Maine), werd spoorweg gaat svayhington eene schoone toeadvocaat te Galena (Illinois), zag zich in komst te gemoet. Dit territorium werd den
1853 afgevaardigd naar het Congrès, waar zden Maart 1853 van betnoordeljk gedeelte
hj cptradalseen jverig aanhangerderrepn- van Oregon gevorzad. I)e gouverneur, de
blikeinsche partj,werd in 1869 staatssecre- secretaris en de opperregter Nvorden er door
àris en kort daarna gezantte Parjs,waar den Presidentderlrereenigde Statenbenoezad.
hj gedurende den Dultsch-Franschen oorlog De wetgevende magtis er in haeden van een
en onder de heerschappj derCommunever- Raad van 9 en van eene Kamer van Vertetoefde en zich door de bescherming van Duit- geW
nwo
ordjgersVan 30leden.
schers en andere vreemdelingen zeerverdiensashlngton, de Bondshoofdstad der
teljk maakte.In 1877 keerdehj terug naar Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de
Amerika.
zetel van de Bondsregéring en van het C0nW ashington,een territorium der Veree- grès, in het district Columbia op den regter
nigde Staten van Noord-Amerika, grenstin oever van de Potomac en aan de aldaar zich
het noorden aan Britsch Columbia, in het methaarvereenigendeAnac.
ostiagelegen,werd
westen aan de Stille Zee,in het zuiden aan in 1791 naareen grootsch plan,zich uitstrekOregon en in het oosten aan Idaho en heeft kend over eene oppervlakte van 26 D Ned.

eene oppervlakte van 3292 D geogr.mjl. mjl! gesticht en ter eere van den eersten
De Juan de Fuca-straat scheidt W ashington

presldent George Yl.
:Ml-çfol alzoo genoemd.

van het Britsche Van Couver-eiland.Op zjn De straten loopen er van het noorden n=r
achtergrond dringt de sterk vertakte PugetBound met uitmuntende havens diep in het
land door. 00k aan de kust van de Stille
Zee liggçn onderscheidenegoede havens,zooals Grey'sHarbour,waarin deChehalis,welke
door den tuin van W ashington kronkelt,zich
uitstort, en de Shoalwaterbaai. De kustketen

hetzuiden en van hetoosten naarhetwesten,

zoodat zj elkander regthoekig snjden,terwjldehierdoorgevormdevierkantenwedernm
doorsneden ZPD
@@ Van diagonalestraten en m en
door afrondingderscherpehoekeneenemenigte
van pleinen deed ontstaan.De Btraten,welke

hierop uitkomen, zjn 36- 49 en de overige
(Coast ltange) loopt langs de kusten ver- 21- 33 Ned. el breed. Zes straten loopen
heft zich het hoogst in den Olympus (2480 straalsgewjs uit op hetCapitoolen evenzooNed. el hoog). Eene vruchtbare dalvlakte, veel op het paleis van den President.Dat
die zich van de Pugetsound zuidwaarts t0t plan van aanleg is evenw eln0g op verre na
aan de Columbia-rivier uitstrektj seheidtdit niet uitgevoerd;hier en daar stM n de huizen
gebergte van den Cascade Range,wiensoee- groeysgewj
jsbj'één ofzietmen alleengtaanie
rendeels vulcanisehe toppen eene aanzienljke palelzen. H et voornaam gte gedeelte van de
hoogte bereiken, zooals: de Mount Rainier stad ligt tegenwoordig ten westen van het
(4404 Ned.el),de MountBaker (3280 Ned. Capitool in eene laagte,waarboven zich de
el) en de Mount St. Helen: (2972 Ned. heuvelmethet Capitoolverheft.De openbare

e1).De Cascade Range,alzoo genoemd naar
zjne talrjke watervallen, is grootendeels
met bosch begroeid, terwjl de dalen met
grazige weiden zjn bedekt.Aan de andere
zjde van het gebergte en van deColumbiarivier, welke eerst van het noorden naar
het zuiden door W ashington kronkelt en dan

de grenzen vormtnaarde zjde van Oregon,
heeft men eene onafzienbare prairie. Men

onderstelt,dat 450/0derFeheele ojpervlakte

uit boschj evenzooveel ult prairieen en het

gebouwen zjn er in een grontschen,antieken
stjl opgetrokken. Het voornaamste t
harvan

is het reeds meermalen genoemde Capitool,
bestemd om het middelpunt te worden van
de stad.Het verheft zich op de beuwvallen
van hetin 1814 doordeEngelschen verbrande
oude Capitoolen i:van zandateen en marmer
gebouwd. Het beylaat eene oppervlakte van
ruim 15000 o Ned. e1.is 229 Ned.ellang
en 42,6 Ned.el diep.Hetmiddenste gedeelte
is bedekt met een in 1862 veltooien knepel,
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gekroend met het gtndbeeld der vri
l
-heidj
welks kruin 93,5 Ned.elboven hetgrondvlak
Van het gebouw verrjst. Dri
e Corintisehe
portieken versieren het hoofdfrontin het00sten en de derwaarts leidende trappen zjn
raet de standbeelden van den Vrede,van den
O0rl0g, van de Beschaving en van Colqmbn.
g
vergierd.Vöör het gebouw verheft zich een
standbeeld van W asMngton, door Greenouyh
vervaardigd. Eene bronzen deur, door Randolph zqgdr: gemodelleerd en door M lller te
Miinchen gegoten,leidtnaarde rotonde onder

Capitool geborgene boekerj. Durenboven
heeft men er: de Columbian University der
Baptisten, de Howard university met 700

zwarte'' studenten, eene door den rjken
de nationale sterrewacht(op 38053'38'N.B.
en 7703'1'
/W .L.van Greenwich),deJongebankier Coreoran gestichte kunstverzamelings

lingsvereeniging met eene groote bibliotheek,
den botanischen tuin en deW ashington-bibliotheek. T0t de instellingen van weldadigheid

behogren er:hetinvalidenhuis(Soldierhomo),
het krankzinnigengesticht,hetdoofstommen-

den koepel, welke bj eene middelljn van instituut,hetweeshuis en hetoudevrouwenruim 29 Ned.eleenehoogte heeftvan nage- huis (Louise home).De kerken hebben er

noeg 55 Ned. el en .met geschiedkundlge niets merkwaardigs,en 0ok van de openbare
fresco'
s en reliéfs getooid is.De deur tegen- uitspanningsplaatsen valt weinig te zeggen.
over den hoofdingang voertnaardeboekerj In het voormalig Ford's theater, tbans een
Van het Congrès,in 1851 nagenoeg geheel geneeskundig muséum ,werd presidentLineoln
door de vlammen verteerd,maarthansweder vermoord.Behalve de reedsgenoemdegedenkt0t 250000 deelen aangegroeid. Ten zuiden teekens vermelden wj nog:destandbeelden
van deze rotonde heeft men de oude zaal van generaal Scpffen van admiraalFarragut,
derVolksvertegenwoordigersmetstandbeelden alsmede het n0g onvoltboide W ashingtonvan beroemdeAmerikanen9alsmededenieuwe monument,eene zuilterhoogte van 183 Ned.
zMl,die bj eenelengtevan 42 Ned.eleene elmeteen ophetPantheongeljkendenonderbreedte heeft van 28 Ned. el, maar eene bouw.In 1875 telde de stad 150000 zielenj
hoogte van slechts 11 Ned.e1.In den noor- onder welke zich 50000 Negers bevonden.
de1jkenvleugelbevindenzich deSenaatszaal, Het is er hetlevendigstgedurende de zittin34,3 Ned. el lang, 24,4 Ned. el breed en gen van hetCongrèsrdoch handelen njver11 Ned.elhoog,het hoogste g:regtshof der heid zjn er van welnig beteekenis,hoewel
Vereenigde Staten en hierondereeneregtsge- schepen met een diepgang van 4 Ned.elde
leerdeblbliotheek van30000deelen.Ditgebouw stad kunnen bereiken.Nadatzj in 1791 waa
heeft Dieer dan 31 m illioen gulden gekost. gestichten depresidentW ashingtou den 18den
De Pennsylvania Avenue, de voornaamste September 1793 den eersten steenhad4e1
e4d
straat der stad, verbindt het Capitool met van het Capitool,trok de Bondsregérlng ln
hetLafayette-plein,waarzich hetruiterstand- 1800 uit Pbiladelphia derwaarts. In Augusbeeld van generaal Jaekson verheft.Aan de tus 1814 werd zj doorde Engelschen onder
zuidzjde V&nhdit ylein te midden Van een admiraal Coekburn ingenomen,diehetCapitool
park verrjst etW ltte Huis,dewoning van en andere gebouwen prjs gafaan de vlamden President! met kalk gew it en voorzien men.In 1818- 1827 werd hetoudere gedeelte

van eene portlek in Ionischen stjl.Nietver van het Capitool weder opgebouwd en in
vandaar heeft men het in 1836 gebouwde,
m M r ill 1855 verruimde departem ent van
Financiën (Treasury)m et een Ionisch zuilenportaal,en hetnieuwe,van granietopgetrokken gebouw , waarin zich de departementen
van BuitenlandscheZaken,van Oorlog envan
M arine bevinden.Ten noorden van dePennsylvania Avenueverheftzich hetPatent-oëce

1851- 1862 vergroot.W ashlngton is door de
Rock Creeky waarover twee bruggen gelegd

zjn,van Georgetown gescheiden.
W ashington (George), de grondlegger
van deonafhankeljklkeid derVereenigde Sta-

ten Van Noord-Amerika, aanschouwde het
levenslicht OP den Qzsten Februarj 1732 ill
het graafschap W estmoreland in Virginia.

(tevens de zetelvan hetministérievan Bin- Zjn vaderAnqnstin '
r cdMxqfoo
z,wiensvoornenlandscheZaken),vanmarmerenzandsteen ouders in 1657 uitEngeland derwaartswaren
opgetrokken, m et vier D orische portieken, getrokken,was een rjkeplanter,maaroveren daarnaast het wit-marmeren gebouw van leed reeds vroeg,waarna zjne echtgenoote
het bestuur derposterjen,- voortsaan de Maria 2cII voor de opvoeding van hettalandere zjde der Pennsylvania Avenue het rjk gezin zorgde.Georgebezochtt0taan zjn
departement van Landbonw met een hierop 15de Jaar de schoolte W illiamsburg en was
betrekkeljk muséum.OmstreeksQ Ned.mjl vervoigens werkzaam als landmeter.Toen
beneden het Capitool,aan den mond van de
AnacoBtia ligt het tuighuis en verder naar
boven strekken de scheepstimmmerwerven der
Vereenigde Staten zich uit meteene geschut-

gieterj, een zauséuza en kazernesovereene

voorts t0t afwering der invallen van Franschen en Indianen in Virginia de strjdbare
mannen 'verden opgeroepen,zag W askLngtp>
zich t0tmaloorbenoesad en YFerd Yieldra tot
luitenant-kolonelen t0tkomm andantvan een

oppervlakte van 11 Ned.bunder.Van de we- regimentbevorderd,in welkebetrekking hj
tenschaypeljkeinrigtingeniserdeSmithsonian zich aan de Ohio door z/ne dapperheid onInstitutlon de voornaamste; zj bevindtzich derscheidde. De minachting, waarmede de
in een reusachtig gebouw in Normandischen Britsche regéring de oëcieren dermilitie be-

stjl te midden van een park,dat Q1 Ned. handelde,gafechter aanleiding,dat hj de
bunder beslaat en bezit een uitmuntend mu- dienst verliet en zieh op hetvan zjn oudegéum vbornatuurljke higtorieen eene in het ren braedergeërfde buitenverbljfMountVer-
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nnn veBogde.Reeds ln 1755 vnegde hj zich
Nveder a1s vrjwilliger bj de expeditie van
generaal q?raddoek tegen de Franschen in Canada en 'ierd doordezen t0tadludanten na
hetgevechtaan de rivierMonongahela(Junj

Fransche vloot nnder admimald'W#flG# ge-

streken in 1763 eindigde,keèrdehtjt0thet
ambteloos leven terug,trad in hethuweljk
met Martka Clzfsd,eene Jeugdigeweduwe,
en leefde op Mount Vernon aan de Potomae
a1splanterjtotdatzjne medeburgershem afvaardiqden naar het Nationaal Congrès der

bj W estpoint,tntdat het hem gelukte,den

n
oodzaaktPhiladelphialeontruimenenwer;
op den terugtogt door Waùington bjMon-

moutN geslagen en t0t den aftogt naar New
York gedwongen. Toen Clinton den Btrjd
1855)t0tbevelhebberdermilitieindekolonie naar het zuiden verlegde en hier voordeelen
Virginia benoemd. Toen de oorlog in deze behaalde, bleef WaùLngton in zjne positie

18den odober 1781 een Engelsch leger van
7000 man in Yorktown tot capitulatie te
noodzaken, waarop in Novezaber 1782 een
voorloopige vrede t:t stand kwam.Nadat de
Engelschen den Qssten November 1783 Ne<
Vereenlgde Koloniën,hetwelk den 14den Sep- Yo1.k ontruimd hadden,ontsloeg Wankington
tember 1774 te Philadelphia gehouden werd. zjnleger,legdezjngezagnederinhandenvan

Hier zag hj zich t0tvoorzittergekozen van het Congrès en keerdealseenvoudig ylanter
verschillende belangrjke cnmmissiën en,toen terug naar Mount Yernon.Alle beloonlngen,
de 100p der zaken t0teen stoutverzetleidde, die hem van wege den Staatwerden aango-

den 15den Junj 1775 t0t opperbevelhebber boden,weeshj van dehand,en een jrondvan het Noord-Amerikaansche leger. Met eigendom, hem door zjn vaderland Wrginia
weerzin aanvaardde hj deze moejeljke be- ten geschenke gegeven,nam hj aan onder
trekking, doch wees het daaraan verbonden voorwaarde, dat hj het ten nutte van het
tractement van de hand.Daarzjn legeron- openbaaronderwjsz0u mogen besteden.Het
geoefend was en tevens gebrek had aan mu- W ashington.college in het gru fschap Roeknitie en levensmiddelen,moesthj zich aan- bridge en de eerste universiteit in Noord-

vankeljk t0t eene verdedigendehouding be- Amerikazjndaaraanhunoorsprongversehulpalen.Daarenboven deden dekolonialewetten digd.In Mei 1787 werd hj door Virginia
en hetgeringeonderlingeverband derkoloniën naar de Vergadering van alle Staten te Phibj elken maatregelen bj iedereonderneming ladelphia gezonden,zag er zich t0tveorzitter
telkensnieuw: zwarigheden ontstaan.Hj be- gekozen en t0tbestuurderderberaadslagingen,
steeddederhalve de meestmogeljkevljtaan welke den liden April1787 de grondwet der
deorganisatiedertroepen,aan de versterking
der kusten en aan het bouwen eener vloot
en handhaafde tegen hetonrustig aandringen
deB volks eene onverstoorbare kalmte en eene
onwrikbare standvastigheid.Alspoedig nood-

Vereenigde Staten deden ontstu n, en wer;
in 1789 eenstemming t0t President van de

nieuwe Bondsregôring benoemd.Hjhad met
groote zwarigheden te worstelen, daar de
Staten niet gewoon waren aan een centraal

zaakte hj generaalHowe,Boston t,
eontrui- bestuur.Met beleid moesthj nieuwe wegen
men (1; Maart 1776).Toen devjand,met zoeken, en zjne uitstekende bekwaamheid
de nieuwe versterkingen een legertellendvan
35000man,New-York bezette,trok Wasl
ûn-p
f0p na eene reeks van ongelukkige gevechten
van de eene vaste positie in de andere naar

slaagde daarin volkomen.Te midden van den

het noordeljk gebergte. Honger, koude en
ziekte deden een gedeelte zjnermanscllappen
bezwjken,en een andergedeeltekeerde na
verstreken diensttjd naar zjne haardsteden

en maakte grootsche ontwerpen v00rden aan1eg van w egen en kanalen. Met betrekking

heviqen strjd der partjenjdie deUnie met
vernletiging bedreigde,regelde hj de staatBschuld,hetbeheerdeslandsenhetonderwjs
tot het buitenland nam hj eenestipte onzj-

digheid in acht en herstelde hierdoor het
terug.M et een overschotvan 2000 m an m oest handelsverkeer met Engeland, hetwelk eerW aslângton in hetm idden van den winterde lang grooter werd dan ooit te voren.Toen

wjk nemen totachter de Delaware.Op zjn hj na heteindigen van den ambtstjd in 1793
aandrinqen echter besloot het Congrès,het voorde tweedem aalgekozenw erd,verkeerde
leger mt te breiden 1otruim 1* batallons, hj in een neteligen toestand wegens de houw elke tot aan het einde van den oorlog in

ding der Unie metbetrekking t0thetrevolu-

dienst zouden bljven, en tevens verleende tionaire Frankrjk.Geenszins echter gaf hj
m 0n vo
den
vel
ervaen
ene
kt
e gehooraan hetverlangen derIlenaocraten onz
ord
endhe
tjd
zessma
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a
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Frankrjk tegen Engeland te on4ersteunen,
W askington.over de D elaware,overrompelde

m aar slooteen voordeelig handelsverdrag met

deEngel8chenden 26sten Decemberbj Tren- Engeland en verbande de agenten van het
t0n en sloeg hen den 3den Januarj 1777bj Fransche Directoire, die hetvolk f:t verzet

Princetown,maar leed daarentegen den llden tegen zjnemaatregelen aansjnorden,uithet
September de nederlaag aan de Brandywine- gebied der Unie, hoewel hp zich daardoor
rivier en den 3den Octoberbj Germantown, blûotstelde aan de bitterste beschuldigingen.

zoodat hj naar de onbewonnde streken van
Valley Forge moest terugtrekken.Toch v0lhardde hj te midden van aldierampen op
zjn post. Het verbond der Koloniën met
Frankrjk gaf aan de zaak derAmerikanen

Na de vnleindiging van zjn tweede ambtBtjdperk verzocht hj niet weder in aanmerking te komen,legde in Maart 1797 zjn

ambtv00r goed nedermeteenetrelendeaanspraak aan het volk en keerde terug naar
eene gunstige wending. Clinton,de npvolger Mount Vernon.Toen echter in 1798 een eervan Kowe, zag zich door de naiering der 10g met Frgnkrjk f
lrdgde uit te barsten,
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hulde de president Adamn hem over, zich Hetwater,hetwelkmen v:ordewasch bezigt,
wederom met het opperbevelte belasten.In moet zacht,datisvrj van kalkzouten zjn.
weerwil van zjn zes-en-zestig-larigen leeftjd Regen-en rivierwater komen dus het bestte
bevorderde hj metkracht de organisatie van pas,maaro0k hard welwaterkandoormiddel
een nieuw leger en den M nleg der noodige van soda zachtgemM ktworden.Tegeljk met
verdedigingswerken, en de eerbiedwekkende de zeep gebruikt men o0k soda,dnch zulks
hnuding,door Amerika aangenomen,bewoog mag alleen geschieden in opgelosten toestand.
de Franschen gm onderhandelingen aan te Een lang bewhren van vuil goed is zeer af
knoopen. W ask%ngton mogt echter het sluiten te keuren, om dat de verontreinigende zelf-

van het verdrag, datde vriendschappeljke standighedentotverrotting overgaanenhierbj
betrekkingen tusachen de beide Staten her- o0k de vezels aantasten.Vöôr hetwasgchen
stelde,niet beleven.Hj overleed den 14den dient men het goed gedurende 12 uur in

December 1799 op Mount Vernon, zonder warm,mM r nietkokend,sodahoudend water
kinderen achter te laten.In zjn testament te laten weeken.In plaats van soda kan men
schonk hj de vrjheid aan zjne slaven.Een met groot voordeel o0k een mengselvan 50

standbeeld vap Wanl
tington,door Canova ge- Ned. wigtles geest van ammoniak en 100
beiteld, verheft zich te Raleigh, de hoofd- Ned. wigtjes terpentjn-olie gebruiken.Men
stad van Noord-carolina, een ander, door schudt deze vloeistoFen door elkaâr en giet

Chambrey vervMrdigd! te Boston,een derde het mengselin eenemmerwarm water,waarin
te Baltimore en een vlerde,van de hand van 500 Ned. wiqt
les zeep is opgelost,waarna
M ill
y, sedert 1860 te W ashington. Waùing- men erhetvullgoedz00snelmogeljkinduwt.
fx is het toonbeeld van een edelen,getrou- Dit laatste moet ten minste meteene 5 Ned.
wen republikein.Hj onderscheidde zich door duim dikke waterlaag bedekt wezen.Op 100
onwrikbare vastheid van beginselen en tevens Ned.pond vuilgoed kan men 150 Ned.pond

door regtvaardigheid en gematigdheid.Hj water cn 41/: Ned.pond soda nemen.De
was kalm van raad,maar krachtig en voort- verdere handelingen worden volgens gebruik
varend van daad, standvastig in ,tegenspoed op verschillende wjzen uitgevoerd.Btj het
en n0g standvastigerin voorspoed,dapper op koken van de wasch mag men de zeep niet
het slagveld,schrander in de keus van raad- in stukken tusschen het goed werpen,maar
geversen van ondergeschikten1ververwjderd men moet een zeeppap koken en dezen m et
vanallennjdeneigenbaat,zelfsbjdehevig- het water vermengen. Ook hier kan men 2
Bte aanvallen dertegenpartj geen stroobreed Ned.pond sodabj 100 Ned.pond vuilgoed
wjkend van den bodem van hetregt,onge- voegen.Bj het opspoelen gebruike men de
veinsd en getrouw in het betrachten Z@
l@
lner w ringmachine met rollen van gomelastiek,
pligten,zichzelven be
heerschend en toegevend daardezesterkerzjn entoch zachterwerken
*@
Jegens anderen, Vrg Van alle trotschheid en dan de hand.In de wasch-inrigtingen bezigt

eigenwaan,een voortreFeljk burger,eenuit- men bj het spoelen dewaschraderen en t0t
muntend mensch en metljfen zieleenstrj- het verwjderen van het water de centrifudez voor de vrjbeid;we1mag hj alzoo een gaalmaehines,die beter zjn dan de rolmachider grootste m annen w orden genoemd? die nes,maarveelteduurvoorhuisel
jk gebruik.
ooithebben geleefd.Onderscheidene schrjvers Moet de wasch gebleekt worden en 18 geene
hebben eene levensgeschiedenis geschreven bleek voorhanden,dan doetm en haarna het
van dezen Amerikaanschen vrjheidsvriend, spoelen en wringen in zuiver water,hetwelk
en rW ashington's writings''zjn in 12 deelen eenig eau de Javelle bevat; daarna apoelt
(nieuwe druk,1855) in het lichtverscbenen. men ze op in water,waarin zich eenig zoutW ashington-eilanden (De),ook Revo- zuur bevindt, en eindeljk in zuiver water.
llfïe-eilllddl genaamd,vormen de noordeljke W enschtmen de eenigzinsgrjze kleurslechts
groep der M arkiezen-eilanden in het zuidoos- te verwjderen,dan vermengtmen een eetlesteljk gedeeltevan Polynesiëen bestaan uit pelterpentjnolie met drie eetlepelsgpiritug,
7 eilanden, van welke Nukahiwa,Oeapooe, giethiervan één eetlepelin een emmer koud
Oeaoeka en Eiao de voornaamste Zg
**n.Deze water, speelt het goed daarin op en droogt
groep, welke eene uitgebreidheid bezit van het in de zon.Zoodoende wordt de wasch
omstreeks 650 D Ned. mjl,werd in 1791 zeer helder en riekt volstrektnietnaarterdoor den Noord-Amerikaan Ihqraham ontdekt pentjn.om te droogen gebruikt men in de
en bevindt zi
ch than: onderdeheerschappj wasch-inrigtingen droogkamers,diemetwarme
der Franschen, die in de havenplaatsTaiohae lucht worden verhit en van een ventilator
op Nukahiwa eene kleine bezetting hebben. zjn voorzien,om een krachtigen luchtstroom
De bevolking is van 1812 t0t1876 van 15000 te verwekken.0m te mangelen gebruiktmen
OP 1500versmolten.Van deze eilanden wordt tegenwoordig voortreseljke werktuigen,die
bepaaldeljk Oeaoeka met235inwonersW a- weinig plaats innemen en niet veel kracht
vereischen.
shington-eiland genoemd.
W asschen (Het)ofhetreinigenvan vuil Het w asschen door m iddelvan stoom tast

geworden linnen,wollen en katoenen goede- het goed zeer weinig aan en leidt totzeer
ren is eene algemeen bekende handeling, goedeuitkom sten.De wasch wordtte w eeken
maar deze kan dooreene doelmatige m ethode gezet in eel
le oplosging van zeep en soda,
zeer gemakkeljk worden gemaakt, terwjl uitgewrongen endaarnalnhetBtoomvatgelegd.
tevens hetgoed minder ljdtdan bj hetvol- Dit laatste is voorzien van een dubbelen

gen van ;eB van 0u1 gebrikeljken weg. bodem. Men steekt sàven in de gaten van
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den bovensten bodem , pakt het goed er in en vervolgens wegwascht.Oude roestvlekken
en llM lt daarna de 8taven eruit,om kanalen kan men echternietgemakkeljk verwjderen;
te bezorgen M n den stoom.Doordezestroomt men behandele ze eerst met verdund zoutnu,bj verhitting dermachine,dewaterdamp zuur, spoele ze af, waBsche ze dM rna met
en dringt overal door de waseh heen.Gedu- eene warme soda-oplossing,gpoele ze wederrende het stoomen sluitmen het vat meteen om af en legge ze eindeljk in zeerzwak
dekael;met den thermometeronderzoektmen zwavelzuur met een weinig geel bloedloogde temperatuur,en 'vanneer deze na verloop zout.Zjn devlekken blaauw geworden,dan
van een paar uur overalt0t 1000 C.geklosa- spoele men ze afin water, legge ze in eene
men is,neemt m en het goed er uiten spoelt oplossing van soda,8poele ze noglu ls afen
hetop volgensde gewone wjzeoi
'in wasch- behandele ze daarna met verdund zoutzuur,

machines (zie onder).
Een belangrjk gedeelte van hetwasschen
ishetverwjderen van vlekken.Hierbj geldt
de regel,dat men steeds zo0 snelmogeljk
handelen moet, want terwjl men nieuwe
vlekken dikwjlsgeheelenalkan wegnemen,
zjn de oude veelalonverdelgbaar.Ditheeft
plaats,wanneer eene verwstofeenewjziging
heeft ondergaan. Heeft een zuurergens eene
vlek veroorzaakt,dan is hetvan belang, die

vlekken van rooden wjn doetmen verdwjnen met wateren eau deJavelleofmet
-

zwavelig zuur,- sausvlekken worden eerst
met benzine van vetontdaan?dan metzurinp

zouteneindeljk metammonlakbehandeld,teervlekken verwjdertmen doormiddelvan

een mengselvan benzine en alkohol,- inktvlekken moeten sterk met water bevochtigd
en daarna metzuringzout behandeld worden,

alizarine-inktverdwjntmindergemakkeljk;
plu ts z00 spoedig mogeljk te bevochtigen men behandelt de vlek eerst metwater,bemetammoniak.lloode vlekken opzwartlaken strooit ze met flngewreven wjnsteenzuur,
verdwjnen dMrdoorterstond,terwjlnaver- bevochtigt dit laatste en laat een en ander
l00p van eenigedagen de verwstofvoorgoed eenigen tjdliggen,waarnamenzeopspoelten
vernietigd is. Vlekken, door alkaliën (l00g- meteau deJavelle behandelt,- urinevlekken
zouten) ontstaan, bestrjdt men met eenig verdwjnen in het water; kleurverandering,
verdund azjn- ofzwavelzuur.ln beide ge- door versche urine veroorzaakt,wordthersteld

vallen moetm en naspoelen metzuiverwater. door zeer verdunden am moniak en door oude
O0k dient men vooraf te onderzoeken ofde urine metzuringzuur,- eù wagensmeervlekkleurderstofwe1bestand istegendewerking ken worden van vet beroofd, daarna met

Van zuren of alkaliën.Bjalle overige vlek- zuringzouten eindeljk metzeep behandeld.

ken zette men hetgoed eerat eenige uren in
Het wasschen of zuiveren van geweven
het water, om eerst daarna de vlekkenver- stofen is vooral gemakkeljk gemaakt door
drjvende middelen t0e tepassen.Bj vetvlek- de aanwending van benzine en dergeljke
ken echter gebruike men geen water,maar vlugtige vloeistofen die het vet oplossen en
spiritus.Omtrent de verschillende soorten van zelts de teêrste kleuren nietaantasten. Daar
vlekken vermelden wj het volgende: bier- de meeste onzuiverheden op zalke weefsels
vlekken w orden metzuiver water en vervol- uiteene stofbestaan,welkeerdoormiddelvan

gens met alkaliën verwjderd,- bloedvlek- vet ofvettige zelfstandiyheden op vastkleeft,
met zeep en soda en in hetergste geval met kan men door wegnemlng van het vete6ne
zuringzout, - chocoladevlekken behandelt volkomene reiniging bewerken,terwjlzelfs
m6n eerst als vetvlekken en waschtze ver- deapretuurongedeerd bljft.Deze zuiveringg-

volgens met zeep,soda ofejerdoler,- vetvlekken verwjdertmen doorzetebedroppelen
en te wrjven metbenxine en uitdikkestoFen
door ze te bestroojen metbolus of magnesia
e
n ditlaatsteteverwarmenmeteenstrjkjzer,
linten en andere kleine voorw erpen w erpt
men in een bakje met henzine en spoelt ze
eindeljk op in zuivere benzine,- vernisen harsvlekken verdwjnen voor de kracht
van terpentjn-olie of van een mengsel van

methode heeft dan ook algemeenen bjvalgevonden. Men kan ze in 'tklein gemakkeljk
in toepassing brengen door bgv.zjden halsdoekles enz. te wasschen in een bakle met
benzine en ze vervolgens in zuivere benzine
op te spoelen. Voor groote kleedingstukken

is deze handelwjze te kostbaar. In wasch-

inrigtingen borsteltmendestofenmetbenzine,
legt ze daarna in een omw entelenden tromm el
met benzine,spoelt zeop in zuivere benzinej
deze enaether,- vleeschnatvlekkenbehandelt berooft ze van vocht door m iddelvan eene
m en eerstm et benzine en daarna m et zuiver centrifugu lmachine en brengtze eindeljk in
water, alkohol ofgeestvan salmiak,- gras- eene sterk verwarmde droogkamer.Men zoekt

vlekken verdwjnen voor alkaliën en bleek- het benzineverlies zooveel mogeljk te vermiddelen,- vlekken van vuile uitwerpselen

hinderen en zuivertdeçebruiktebenzined00r

ruimt men uitden weg door wrjven,door destillatie.Bj het bezlgen van benzine zj
water ofdoor eenesoortzuur,- moddervlek- men steeds bedacht op de ongemeene ontken,vnoralopzjde,doetmenverdwjnendoor brandbaarheid van deze, daar de geringste
m iddel van verdunden geestvan galmiak,tegen ooftvlekken gebruiktmen water ot'eau
de Javelle. - vlekken van olieverfworden

onvoorzigtigheid groote onheilen kan veroorzaken.

meteen mengselvanterpentjn-olie en aether
bestreden,- roestvlekjesbedektmen metzuringzout,na hetgoed op tintehebben uitqegpreid,wM rna mcn ketzllringzol
ltbevochtlgt

onderscheidene soorten van waschmachines
in gebruik.Onderdeze verdientdievan & #G -

T0thetwasschen van geweven stolen zjn

mel te Chemnitz de voorkeur.Zj begtaatuit
een vat, wM rin twee om eene % drM ibare
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hamerszich bewegen,hetwelk bjkleinema- gebragt? w=r hj een bezeek entving van
chines metde hand en bj grootedoorstoom den Kelzer. Na zjn terugkeerin Nederlan4
gesehiedt. De knodsvormige uiteinden dezer nam hj deelaan de oorlogen tegen deFrie-

hamers, heen en weer gaande in dit vat,
waarin zich vuilgoed in water bevindt,perBen nu eenshetwateruitdatgoed om daarna
hieraan gelegenheid te geven,zich met water
teverzadigen.Doordezeafwiseelendewerking
komt de yuivering t0t stand.Vooraf wordt
het te zuiveren goed in laauw water gezet,
waarna hetzuiveren in de machinenietlanger
dan 10 minuten M nhoudt.
W assenaer is de naam van een 0ud-

zen,Gelderschen en Stichtenaara,maarwerd
geslagen, gevangen genomen en door hertog

Karel in het Blotte Hattem in eenejzeren
kooiM n een torenzolder opgehangen.Na het
herkrjgen zjnervrjheid werd hj'gtdhouder
en opperste kapiteinvan Friesland,voortsbj

'tbeleg van Sloten in den arm gekwetst$en
overleed te Leeuwarden den 4den December

1523.Hj wasriddervan hetGulden Vliesen
de laatste der Wassenaren,die den titelvan
adelljk Nederlandsch geslacht.Van deleden burggraafvoerde.DMrhjgeeneanderewettige
vermelden wj:Pkili
pn,heervan Ycddezle , kinderen nalietdantweedochters,vielenzjne
een zoon van BauwI
j'
n van vlddes-r en titel8en heerljkhedentendeelaanzjnBchoonJozanna t)
l> Arkel. Hj was bezitter van zoon Jaeob,graafvan N #le6n Fx cge eg:j
Vnnrburg,Voorschoten,Katwjk,Zandhorst riddervan hetGulden Vlies.- Jan rJl W anen Groeneveld en gtichter van het huis Ter ddler van Dlireltl
por& , heer van VoorBchoHnrstbj Voorschoten.Hj onderteekende ten ten, Veur en Sterrenburg en behoorende t0t
tjdevan graafD>k Ff hetverdrag,waarbj een Jongeren tak der Wassenk en aanvaardde
het oudste gedeelte van Holland als een leen den naa:a van deze,toen de oudere tak uitvan Brabant 'verd erkend, zocht zooveel gestorven w as. -- ufrent, baron van < J#d:mogeljk W illem, broeder van genoemden lc&'DuLvenb,oordej een zoon van den v00r-

graaf,totde gratbljke waardigheid tebevor- gaande.Hj wasstadhoudervan de grafeljk-

deren,werd in 1213 riddergenoemd en over- heidsleenen,luitenant en houtvester van H01leed in 12Q5.- Philips,heervan W ldddpler, land,hoogheemraad van Rjnland en in 1646
ZO0n V&n Dirk van < J#.
:el- en B-tha rJ> gehuwd metAnna X cril van ScAeyelz-l.Knik.Hj werd in 1339 met het burgraaf- Arent, baron van 'ccddenler een kleinzoon

schap Leiden beleend. - Zjn evenzoo ge- van den voorgaande en geboren in 1669.Hj
nnemde zoon werd daarvan ontzetjmaar be- was heer van VoorschotenjVeur en Harslo,
hield den burgt.Hj werd voorts gevangen bekleedde aanzienljke betrekkingen en vergenomen door Jaeob, heer van 2le0l& en trok in 1714 met anderen a1s buitengewoon
Gx dleek en overleed in 1428 in gevangen- gezant naar Engeland, om er Geyge 1 a1B
schap teW jk bj Duurstede.- Kendrik t)
Jl koning te begroeten.Hj overleed den 15den
W ansenaer, een zoon van den voorgaande. December 1721. - Jan Gerdf, barcn rx
Hj wasbevelhebberderNoord-Hollandersen W asnenaer rJl Duivennoorde, luitenant-admiW aterlandersin den Arkelschen 00r10g,hielp raalvan Holland en hoogheemraad van Rjn-

in 1420 hertog Jan fl
cs Beqeren de stad Lei4en belegeren, waar zjn vader zich bevond
en werd voorloopig met diens goederen beleend.Defnalebeleening geschieddeeenJaar
hter tegen betaling van eene aanzienljke
som geld,en hj verkreeg daardoor de eigendommen van zjn vader,maar niet het burg-

land. Hj werd geboren in 1672. - Jacob
F--ery van U lddelcer nan Jllirexroordd,een
broeder van den voorgaande,raad en burgeraeester van Leiden en be#iindhebber der

Oost-lndischeMaatschappj teDelft.- Karel
Zo#evlYk,baron van <J.
ç#e.- van .
Dlit):lvoorde,een broedervan den voorgaande.Hj

verd geboren in 1685 en was overste van
4raafschap van Leiden,hetwelk aande gra- Neen
regiment dragonders. - W éllem , baron
feljkheid verbleef.Kendrik overleed in 1447,

:depc- Tan Dzrexrnogd:,een broeder
ten hooggte verbitterd over het geleden ver- Tan Y l.
lies. - Jaeob rc> W ass-aer,die geene na- van den voorgaandeen geborenin 1670.Hj

komelingen achterliet, zoodatzjnegoederen werdgeneraal.majoorindienstderAlgemeene
in het bezit kwamen van zjn broederJan Staten,gouverneur van Bergen-op-zoomjnam
t)J> W assenar.Deze vocht in 1454 tegen de deel aan onderscheidene veldslagen en waB
Gentenaars en streed in 1479 aan hethoofd coadlutor en hui8kommandeur der'Duitsche
er-ll nan Y c#depce ,heer
derHoekschen.Hj waBeenderaanzienljkste Orde. - Jaeob S'
Nederlandsche edelen en overlee; in 1494.- van &s Dam,een zoon van den voorgaande,
Jan t)@> W ansenaer,een zoon van den voor- trad desgeljksin krjgsdienst,werd kapitein
Ietr ,
gu nde.Hj was burggraafvan Leiden,am- en overleed ongehuwd in 1724. - P'
bachtsheer van Voorburg,Voorschoten,Val- baron vot < J#:-Je Sterrenb%e.q, kolonel
kenburgjKatwjk,OegstgeeBten Barendrecht in dienst der Staten, kommandeur van de
en bezitter van de kasteelen Te Zuik,Te Duitsche Orde en hoogheemraad yan RjnZanten TerHorst.Hj vergezeldePkilipnde land.Hj overleed in 1608.- W ilW ,baron
naar Spanle en volgde zjn 00m van Y l.- scer Strrenburg,een zoon van den
N dewl
jk rJ. Haletvl
jn naarVenetië.Op zjne voorgaande en geboren in 1650.Hj werd in
terugreis trad hj in dienstbj keizerM arimi- 1683 ambassadeur aan het Fransche H ofen
I1
'x . en onderBcheidde zich bj debelegering in 1720 groot-zegelbewaarder en Bà dhouder
van Padua.Hj beklom er de wallen,maar der leenen van Holland,en overleed den 6den
een schûtdoor de wang deed hem indegracht Augugtus1723.- WilW Z4#-t
al
/k,baronvan
tnlmelen.Hj wel; echtdrnMrielegerplMt: W- #-- df4rre g, heer van Ru ven,
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MaaBslui8, Maasland enz. en een zoon van Febrcarj 1745.-- Unoo > 11- ,graaf%an
den voorgunde. Hj was baljuw en Bchout ivasnenaer,een broeder van den voorgaande

van 'sGravenhage en overleed in Januarj en geboren in 1696.Hj werd alsheervan
1720.- JaeobeJl W assenaer,heervan Obdam , Twickelo in 1717 lid der ridderschap van

een zoon van GqsberteJl Dwinenltoorde(een
derm ede-onderteekenaarsvan hetsm eekschrift
deredelen).Hj werd geboren in 1574,kocht
in 1614 van den pri
nsdeL'
ènede heerljk-

Overjssel,voortsin 1724 1id derridderacha?

van Holland en van het collegie der Adml-

raliteitop deMaas.O0k bekleeddehj onderscheidene hooge waardigheden, verklu rde

heid Zuidwjk onder W assenaer en noemde zich tegen de verheëng van den prins van
zich dientengevolge Wassenaer.Hj wasadmi- Orc4./e t0t stadhouder en belastte zicb m et
raal van Holland en gouverneurvan Heusden onderscheidenebuitenlandschegezantschappen.
en overleed in Augustus 1623.- Jaeob baron Hj bevorderde het sluiten van verschillende

nan Y lzdepgdr,baanderheer van W assenaer, vredesverdragenen overleedden9denNovember
:zepce
heer van Obdam en Zuidwjk en een zoon 1766.- Carel Ge*#, gru f Tan W l.

van den voorgunde.Hjwerdgeborenin1610 Twokel,een zoon van den voorgaande.Hj
en nnderscheidde zich op hetoorlogsveld en aanvu rdde in 1758 de betrekking van grietals staatsman. Hj nam deelaan het beleg man van Franekeradeel,werd bewindhebber

van Maastricht(1632)enversloegmethonderd der Oost-lndisch.compagnie, later 1id der
man te paard bj Stokheim drie Spaansche Ridderschap in Holland en in 1782 ambasOkompagnieën. W eldra werd hj in Holland deur aan het H0f te W eenen.In 1794 werd
1id van den Raad van State,alsmede gouver- hj opgenomen in de ridderachap van Overjsneur van Heusden en omliggende plaatsen. selen zag zich na de omwenteling van 1795
Hj zag zich belastmetgewigtigezendingen benoemd tot volksvertegenwoordiger aldaar.

tkrachtbevorderde hj njverheid en han7snLands
werdvlin
16ove
53rgewe
malg
kt
gMdeart
deenrA'
Sltarwe
tenrfdozp. Me
oot,
ei
de1en overleed in 1800.- Janob Jllp < ïlTromp het bevel voerde. Na het sneuvelen

lem j graaf T@n Wlddeper Obdam j een zoon

van laatstgenoemde werd hj in diensplaats van den voorgunde.Hj werd in 1793 grietluitenant-admiraal, atevende naar de Oostzee man van Franekeradeel en later lid van de
idderschap van Holland en van den RM d
en werd door den Koniny van Denemarken rvan
State. - Frederèk eds#eïk, baron ran
met de orde van den Ollfànt versierd.0ok

ontzette hj Dantzig,waarhj luisterrjk ont- Wassenaer,vrjbeervan de beide Katwjken,
vangenwerd.In 1657bragthjmeteenevloot van Zandt, Valkenburg en Isenloorn. Hj
rd geboren te 'sGravenhage in 1701,zag
de gezanten naar Portugal, die vergoedinq we
zouden vragen voor de nadeelen,in Brazilie zich gekozen t0t1id van hetH0fvaà Holland

en elders aan de Nederlanderstoegebragt,en en beschreven in de ridderschap aldaar,tertoen Portugal in geene schikkingen wilde wjlhjdoorztnebekwaamheidgrooteninvl
oed
treden, kruiste W assenaer er op de kust en had op het buitenlandsch be:tuur.Hj nam
veroverde er vjftien schepen van desuiker- deel aan den vredehandel te Aken, was in
vloot.In 1658 zeildehj wedernaardeSond 1750 1id der commissie t0t verbetering der
en behaalde er eene schitterende overwinning geldeljke aangelegenheden in Ilolland en
opdenZweedscbenadmiraalWrangel,waarbj behoorde t0t de voogden over den mindqr-

lkan onze zt
lde de vice.admiraals W itte Cor- Jarigen zoon van prinses Anna.Hjoverlee;

leli#z. d6 W ifA en Pieter Flpridzppl sneuvel- den Qisten December 1770. - Otto, baron
den. Toen in 1665 de 00r10g tegen Enge- nan Ylddepcer,heervan debeide Katwjken
land uitbarstte ontving hj den titelvan lui- en 't Zandt, geboren te 'sGravenbu e den
tenant-admiraal-generaal, stak m et honderd 13denDecember1795.Hj Btreed a1s lstelui-

schepen in zeeen ontmoette den 13denJunj tenant bj Quatre Brasen Waterloo,nam in
de Engelsche vloot.H et gevecht begon m et 1819 zjn ontslag,werd in 1830m#oorder
hetaanbrekenvan denmorgen,doch omstreeks Geldersche mobiole schutterj en verwierfde
te twèe uur na den middag vloog W assenaer Militaire W illemsorde.Daarnakeerdehj t0t
metzjn schip rDe Eendragt''in delucht.- het ambteloos leven terog, had a1g lid der
Jacob graafran W assenaer,heervan Obdam , ridderschap xitting in de Provinciale Staten,
Hasebroek,Spierdjk enz.,een zoon van den was een voorstander van den lan4bouw,bevoorgaandd. H. j was abt,raad en algemeen kleedde de betrekking van kom mandeur der
rentmeester der heerljkheid en goederen van Teutonische Orde, balye van Utrecht, en
de abdj vanRjnsburg,ridderder Ordevan overleedteArnhem den 25BtenFebruarj1858.
den Olifant,generaalder ruiterj,gouverneur Zjn zoon en naamgenoot Ott
o, baron nan
van 'sHertogenbosch,hoogheemraad vanRjn- r ldzexler is lid van de Tweede Kamer der
land, curator der Leidsche hoogeschoolenz. Staten-Generaal.

Voortswashj gezantaanverschillendeHoven

W assenbergh (Everwjn),een verdienBteljk Nederlandsch letterkundige, geboren
den gravenBtand opgenomen.Hj overleed in te Lekkum bj Leeuwarden in 1742, %nen werd door den Keurvorstvan de Pfalz in

1714.- Jan S'
epdrik,graafTan W lddepcer,

vaarddeop zs-jariyen leeftjdeen professoraat

een zoon van den voorgaande.Hj wasluite- aan de doorluchtlge Bchool te Deventer en
nant-houtveBtervan Holland,curatorderLeid- werd drieJaarlaterhoogleeraarin deGrieksche hoogeschool,ridderder Orde van 8t.Jan sche taalte Franeker, waarhj ruim eene

van Jerusalem ,abt,raad en rentmeesterder halve eeuw werkzaam bleef.Metgmaak han-

abdj van Leeuwenhorst,enoverleedden3den teerde hj de Latjnsche lierenbewee:groote
X1Y.
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WASSENBERGH-WATER.

diensten aan de Fransche taalen letterkunde.

luchten welte syoediger naarmatede tem-

Hj schreefo.a.:'rBjdragent0tdenFrieschen peratuur hooger ls, totdat er eindeljk onttongval''- rldinticon Frisicum'',- rproeve wikkeling van waterdamp ontstaatin de gevan oudheid-,taal-en dichtkunde'',- pver- heele watermassa,hetgeen den nM m draagt
handeling over deeigennamenderFriezen'',van koken.De temperatuurvan hetkookpunt

XFriesche jedichten'',- pselecta escholiis isafhankeljk van de drukking op deopper-

Valckenaril in libros quosdam Novi Testa- vlakte der vloeistof.Bj een barometerstan;
menti(1818,2 d1n)''
, - pHet gedrag der van 760 Ned. strepen kookt het water bj
Hollandschegeleerden omtrentReiskegerecht- 1000C.,- op den Mont Blanc (417 Ned.

vaardigd (1820)'',- en Bnderscheidene pora- strepen)bj 85GC.,- en bj eene drukking
tiones''
1terwjlhj metK WoddcAg eene ver- van 5,56 Ned. pond op een D Ned. duim
taling leverde van de pLevens van Doorluch- (4652 Ned.strepen)eerstbj1600C.Delatente
tige Grieken en Romeinen'' van Plwtarehu. kookhitte van water is in gewone omstandip
Hj was1id van hetKoninkljk Nederlandsch heden 5:6,54 om 1 Ned. pond water van
Instituut,vandeMaatschappjvanNederland- 1000C. in waterdamp van 1000 C. te doen
scheLetterkundeteLeiden,van hetUtrechtsch overgaan, zjn dus 536,5 warmte-eenheden
Genootschap en ridder der Orde van den Ne- noodig.Bj h!t verdampen van 1Ned.pon;

derlandschen Leeuw ,en overleed teFraneker water van 20?C.j worden durentegen 592,
6
den 3den December 1826.
warmte-eenheden latent (zie onder W armte).
W ater (H:0)isal
gemeen verBprei; in de D00r zout in het water op te lossen wordt
geheele natuur; het bevindt zich in gasvor- het kookpuntaanmerkeljk verhoogd.W ater
migen toestand in den damqkring,tevensal- is het algemeene oploasingsmiddel vopr ga>
dM ralsuiterstkleineblu slesen droppeltjes vormige, vloeibare en vaste ligchamen.Het
in wolken en nevels, maar vooral in een reageertneutraaljmaargedraagtzich metbevloeibaren ofbj zeerlagetemperatuurineen trekking tot sterke zuren a1: eene baBis en
verstjfden staat op onzen bodem.Daarenbo- metbetrekking t0tsterke base: a1s een zuur.
ven is heteen hoofdbestanddeelvan planten Doorzich metanhydriden te verbinden vormt
en dieren en scheikundig verbonden met 0n- bet,naar den aard van deze,bases ofzuren.
derscheidene delfstoFen. Daar het water een Bj kristallisatienemen de ligchamendikwjls
aanmerkeljk oplossend vermogen bezit,komt veel water in zith 0p. W ater bevordert gehetin de natnurnergen:zuivervoorjmaarhet woonljk de scheikundige verbindingen,daar
kan dooroverhaling bevrjd worden van alle de meestezelfbtandighedenineendroogenstaat
vaste zelfstandigheden en vreemde gassen.Het nietopelkanderwerken.Dooreengalvanischen
ontstaat door eene regtstreeksche verbinding stroom kanmen hetwaterzeermoejeljkont-

van waterstofen zuurstof,alsmedebj deoxydatie van waterstofhoudendeligchamen(bjv.
bj hetverbrandenvanonzegewonewarmte-en
lichtgevende zelfstandigheden),bjderedudie
van oxydrn doormiddelvan waterstofen bj

leden;daarbjontwikkelenzich aan de negatievepool2voluminawaterstofenbj depositieve p00l 1 volumen zuurstof.O0k bj eene

zeer hooge temperatuur wordt waterontleed;
wanneermen gesmolten platina in water giet,
onderscheldene andere scheikundige verbin- ontwikkelen zich waterstof en zuurstof, en
dingen. Zuiver water bestaat uit 2 gew igts- dit geschiedt 00k,wanneermen waterdampj
deelen waterstof en 16 gewigtsdeelen zuur- metkoolzuurvermengd,dooreenegloejende
stofofuit2 volumina waterstofen 1 volum en platinabuis doet stroomen.Vele metalen ontzuurstof,welke zich t0t 2 volum ina watergas leden het water reedsbj eenegewonetemverdigten.Hetis zonderreuk en smaak;zpne peratuur door zich met de zuurgtofvan het
dunne lagen zjn kleurloos,maar eenelaag water te verbinden;andere doen het slechts
ter dikte van 2 Nederlandsche elis blaauw- dan. wanneer zj in waterdamp verwarm;
achtig.Bj 00C.ishet773-maa1en bj 15OC. w orden.
819-maa1z00 zwaar als dam pkringslucbt van
H etgasvormig waterdesdampkringgscheidt
denzelfden warmtegraad. Men stelt hetsopr- b** eene genoegzame daling der temperatuur
teljk gewigt van water = 1. Het bereikt zich af in de gedaante van kleine drpppels
zjne grootste digtheid bj 40C..tvolgensRo- en vormtalzoo wasem OP allerleikoelevoordeffïbj 4,
070en volgensEœnerbj3,945*C.). werpen, dauw , nevel, of wolken, waaruit
Het gewigt van eene Ned.kan water van de- hetin den vorm van regen,sneeuw ofhagel
zen warmtegraad noemtmeneen Nederlandsch nederdaalt.H et grootste gedeelte van ditwapond ofkilogram .T0thetverwarmen van een terstjgtdoorverdampingwederindendampNed.yondwatervan00t0t10wordt1warmte- kring omhoog. Het 'overige dringt peestal
eenheld vereischt,terwjlmenbjv.voorver- in den grond, verzalnelt er zich, stroomt
warmingvaneenedergeljkehoeveelheidkwik over waterdigte lagen verder en treedt hier
slechts 0,033 warmte-eenheid noodig heeft. en daar in bronnen te voorschjn, om in
Deze groote warmtecapaciteit van het water beken en rivieren zeewaart8 te vloejen.
vervulteenebelangrjker0lin dehuishouding Z00 zet het water, uit de zeeën in damp

der natuur en maakthetwaterbjuitnemend- oprjzend,zjn kringloop gestadig voort.Veel

heid geschikt tot afkoeling en tothet over- water is voorts aan de ppolstreken en hooge
brengen van warmte.De zamendrukbaarheid bergtoppen al8 js vastgekluisterd,om eerst
van water isgering; zj bedraagt voor 1 at- na langen tjd te gmelten en weder deelte
mospheer bt
J 0Qslecht: 0,0000503 en bj 52O nemen aan den gewonen kringloop.Een ander
alechts 0,00*41.W ater verdamptin de Qpene gedeelte van hetwater houdtzich op jn plnn-
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ten en dieren en bereikt uit deze eerBtweder ammoniakgehalte eene poote hoeveelheid
den aardbodem.Deplantneemtbjharengroei organische stoFen opneemt. Om die reden
geaàdigwater0p,eneengedeeltevanditlaatste gaat het ligt over t0t verderf. Het water
wordt ontleed en met koolstof,uitkoolzuur des dampkrings,datin den grond doordringtj
verkregen,tot hetbereiden van bewerktuigde staat aan de planten en o0k aan jzer- en
zelfshndigheden gebezigd. De plantaardige mangu noxyduleverbindingen zuurgtofaf.DaarBtnlen worden doorde spjsvertering in dier- om is deze laatste in wel-en bronwater in
ljkenmgezet.Tevensverbrandthetdierdoor geringe hoeveelheid aanwezig, maar wordt
de ademhaling vele bewerktuigde stolen,en in de opene lucht door dat water eerlang t0t
het waterjdathierbj ontstaat,keertin den een overvloedig bedrag opgenomen.Door het
dampkring terug. Doode planten en dieren opslorpend vermogen van den aardbodem verondergaan eene langzame verbranding, met liest het water 00k andere beatanddeelen,
den nMm van verrotting bestempeld,en 00k vooral ammoniak,maar ontvangt durentegen

hierbj-komtwatervrj.(lroote naassa'splan- onderscheidenedelfstoFeljkezelfsàndigheden,
ten echter veranderen onder bepaalde @m- daar het genoeg gelegenheid heeft,koolzuur
s
àndiqheden in turf, bruin- en steenkolen, op te nemen, waarna zjne oplossende en
wM rbp een gedeelte derwaterstofin de ge- ontbindende krachtop deltbtoFen n0g grooter
daante van koolwaterstof ontwjkt, terwjl is. Men onderscheidt in het water doorgaaus
het overig gedeelte bj hetbezigen dierzelf- gebonden koolzuur, als dat, hetwelk enkelstandigheden als brandstoft0t wateroxydeert voudige carbonaten levert,van halfgebonden
en alzoo zjn kringloop voleindigt.
koolzuur,datbicarbonaten voortbrengten bj
Geljk wj reedszeiden,ishetwaterin de het koken verdwjnt, en men plaatstbeide
natuur nooitzuiver.Hetwater,uitden damp- tegenover hetvrj koolzuurjdatenkelopgekring afknmstig, bevat zuurstof, Btikgtofj l0:t is in het water. Het koolzuur van het
knalzuuren allerleibjmenyselenuitdelucht, water vormt hoofdzakeljk bicarbonaten van
vooralsalpeter- en salpeterlgzuurammonium j kalkenmagnesia,zeldzamervanjzer,natrium
waterstofauperoxyde,zwavelwaterstof,zwave- enz. De nverige be8tanddeelen van hetbronlig zuur, organische stofen en 00k eenige waterzjn afhankeljk van degesteldhLidvan
zouten. Het zuiverst is regenwater, na een den yrond,waarui
thetontByringt.De oudgte
langdurige regen opgevangen. Het gehalte vormlngen leveren gewoonljk het zuiverste
van deze onzuiverheden verschilt zeer naar water, en dolomiet het onzuiverste.Hetgegelang van de plaats, het jaargetjde,de halte van niet-verontreinigend wel- en bronrigtingvan den wind enz.In regenwater,bj water aan stikstofhoudende organische stolen

73 verschillende gelegenheden in Engeland is kleinerdan dat van regenwater,maar het
opgevangen, vond men in één Ned.kan ge- bedrag van Btikstof in den vorm van nitraten
middeld (in duizendste deelen van een wigtg
-e) en nitrieten veelgrooter.Dehoeveelheidchloor
0,99 organische koolstof.0,22 organische stlk- wisseltaftusschen 10 en 50 milligrammen,en
Btof, 0,5 am moniak,0,07 stikstofa1s nitraten een grootchloorgehaltewt
jstmeestalop verof nitrieten, 0,71 stikstof in het geheel,6,3 ontreiniging van den grond,bjv.doorurine.

chlooren 39,5gezamenljkevreemdezelfstan- De gewone bestanddeelen van bronwaterzjn
arbonaten, Bulfaten, Bilicaten en chloriden;
digheden. Het ammoniakrehalte is Mnzien- c
ljker in het regenwater ln de stad dan op minder algemeen vindt men daarin nitraten
het land. In de stad is het grooter in den

en phosphaten. Onder de bases ontbreken

winter en op het land in den Zomer. Aan

kalk en magnesia nagenoeg nooit,dealkaliën

de helling der Vogesen bevatte 1 Ned.kan

veelvaker,en n04vakerjzeroxïdeenaluin-

regenwatergemiddeld0.79enteParja4milli- aarde; o0k organlsche zelfstandlgheden zjn
grammen ammnniak.Ja,regenwater,in Janu- daarin nietaltjdvoorhanden.Zeldenenvaak
arj te Lyon opgevangen, leverde zelfs 31 in uiterst geringe hoeveelheden komen voor:
m illigrammen. Veel meer nog verschilt het
gehalte aan salpeterzuur:het regenw ater bevat van die beide stofen in vochtige,koude
maanden dubbelzooveelalsin w arme,drooge
m u nden.De hoeveelheidsverhouding van sal-

zwavelkalium j mangaan, lithium , caesium ,
rubidium ,strontium ,koper,arsenicum ,iodium
en bromium ,zw avelwaterstof?moel'asgasenz.
Tot de organische stoFen,d1e men in water
heeft opgespoord, rekent men m ierenzuur,

peterzuur en ammoniak is op verschillende azjnzuur, boterzuur en propionzuur.Het getjden en plaatsen zeerongeljk.Bjonweders halte der bronnen aan bepaalde delstoFeljke
vermindert het gehalte aan ammoniak en ver- zelfstandigheden en aan koolzuur i:zeervermeerdert dat M n salpeterzuur.Men vindt de schillend, zooals bljktuit de minerale bronzoutengrootendeel:in denabjheidderkusten nen. O0k in dezelfde bron ontwaartmen in
en zoutziederjen,terwjlinmoerassigestreken dat gehalte velerlei wisseling; het klimt en
de lucht vele organische zelfstandigheden be- daalt gewoonljk met den warmtegrM d.Het

vat. De gezamenljke hoeveelheid der ver- rivierwater is gedeelteljk door Mrdachtige
pntreinigende vaste stolen van regenwater gtoFen (humus),gedeelteljk dooronoploBbare
bedrMgtvoorelkeNed.teerling-el11/-50,8 minerale stoFen gekleurd.Dezelutsten zjn
Ned.wigtjea.Hetwater,datlangsgotenvan versc.hillend naar den aard der rivierbeddingj
de daken stroomt, is veel minder zuiver, en haar bedrag vermeerdertaanmerkeljk na
vooralin de nabjheid van t'
abrieken.In hou- hevige regenvlagen en bj een hoogen waterten vaten erlangt het regenwater we1 eens stand. In rivierwater zjn in 1000 deelen
eene bruine kleur, omdat het wegens zjn veelal0,8- 16, meestal2- 5 Geelen opgeloste
:8*

J06

W ATER.

Btofen, en vaak wordt het sterk verontrei- onoplosbare kalk- en magnesiazeep, terwjl
nigd door het rivierwater der steden. H et er bj het omschudden geen bljvend schuim
bedrag der opgeloste bestanddeelen vermeer- ontstaat hetwelk zieh echteraanstonds ver-

dert gewoonljk met den l00p der rivier.Het toont!zoodra dezeepongedeerd bljft.Uitde
voornaamste der delfstoleljke begtanddeelen gebrulkte hoeveelheid der zeepoplossing be-

is koolzure kalk.Doorgaang vindtmen in het Bluitmen vervolgenst0thet kalk-en magnerivierwater carbonaten en sulfaten van kalk, siagehaltevan hetwater.Men wjstdehardmagnesia en alkaliën,voorts kiezelzuur,ge- heid a'
an in graden,nameljk 10hardheid is

woonljk 0ok chloûrmetalen en organische in Duitschland geljk aan één deelkalk(CaO).
stoFen,nietz00 vaak nitraten en pbosphaten. ln Frankrjk en Engeland volgtmen een anHet amm oniakgehalte is geringer dan in deren maatstaf.
regenwater, en men ontdekt daarin geene
Goeddrinkwateriseenezaak van hethoogste
groote hoeveelheid nitraten, omdat de oxy- belang. W aarschjnljk is doo1
*verontreinigd
datie in stroomend water zeer langzaam plaats water de cholera verbreid,en welligtworden
00k
ander
e
epi
demi
e
ën,
zooal
s
buikloop enz.j
grjpt,veellangzamer dan in den poreusen
bodem , w aaruit de wellen ontspringen. Het daardoorvoortgeplant.De smetstofdezerziekgehalte van hetrivierwater aan opgeloste 0r- ten, in de uitwerpselen aanwezig, dringt
ganische stoFen wisselt af tusschen 0,62 en met deze in deù grond en bereikt het wel2,77 deelen in 1000 deelen. Hetzuurstofge- Nvater hetwelk niettenAin helder en friseh
halte is vooral in onzuiver rivierwater zeer kan bljven.Bj de beoordeeling van drinkgering,maarditbevatveelkoolzuur,alsmede water, dat helder, zonder kleur, smaak of
kooloxyde,waterstof,aethylen en moerasgas. reuk moet Wezen, komen inzonderheid de
Men heeft gemeend,datwater,door organi- zelfstandigheden in aanmerking, welke aansche bestanddeelen verontreinigd, gedurende toonen, dathetdoordierljkestoâbn veronb
zjn l00p dooroxydatie gezuiverdwerd,doch reinigd is,alzoo,behalve deze stoâ'en zelve,
regtstreeksche proeven hebben bewezen,dat 0ok am moniak ,salpeterig zuur,salpeterzuur
deze zuivering althans hoogst langzaam ge- en chloor. Van dierljke stoFen mag goed
schiedt en dat het onmogeljk is,de lengte drinkwaterop hetmeest30- 40 milligrammen
van den w eg te bepalen, dien zulk water in 1 Ned.kan bevatten,zoodatdoor 1 Ned.
moetafeggen,om bevrjdtewordenvanzjne kan &vater niet m eer dan 6- 8 m illigram
organische onzuiverheden.
overmangaanzurekaliontkleurdw orden.Alleen
Het onderzoek van hetw ater bepaalt zich voorhetgeval,datdeorganischebestanddeelen
t0t het nagaan met den microscoop, welke van een woud of veengrondafkomstig zjn,
organische stoFen (allerlei bacteriën, draad- kan m en het bruikbaar noemen,als hetzelfs
zwam men,wieren,am oeben,infusoriën,rader- 15- 20 milligram ontleedt.Putwater,waarin
diertjesenz.)zich daarin bevinden en t0tëet men sporen van ammoniak en galpeterig zuur

aanwjzenvan deaanwezigheidvanorganisehe ontdekt, is reeds twjfelachtig van deugd.
etolen door middelvan overmangaanzuurkalium ,w elkedonkerpaarse oplossing daardoor
geheel ontkleurd wordt, voorts van amm oniak door middel van het reagens van

Omtrentde hoeveelheid nitraten,welkedrinkwater bevatten mag, zjn de gevoelens zeer
verschillende en de aangewezene m axima

wisselen af tusschen 4 en 27 milligram in de

Neszler (eene oplossing van kwikiodide in Ned. kan. W ater,dat voor 'toverige goed
iodkalium),van salpeterig zuur,salpeterzuur, is? bljft bj een salpeterzuurgehalte van 40

koolzuur?zwavelzuur,chloor,kalk,magnesia mllligram nog drinkbaar. Goed drinkwater
en alkallën. Van groote waarde in hetdage- mag niet m eer dan 35- 40 milligram ehloor
ljksch leven is de hardheid van hetwater, bevatten; bj 50 milligram moet hetworden
w elke door kalk-en magnesiazouten ontstaat. afgekeurd. De hoeveelheid zwavelzuur mag
Isde hardheidveroorzaaktdoor bicarbonaten, zich uitstrekken t0t 100,Ja bj drinkwater,
z0o verdwjnt zj, wanneer men het water datvoor 'toverigegoed is,t0t120 milligram .

geruimen tjd laatstaan en n0gspoedigerbj
het koken,terwjleen gipsgehalte duurzaamheid verleentaan de hardheid.W ater zonder
een aanmerkeljk kalk- of magnesia.gehalte

noemt men zacht,en de zachtheid van zuiver
water wordt verhoogd door alkali-zouten,
vooraldoor ammoniakzout.Dezezouten echter
bevorderen de oplossing van humusachtige
stoFen, zoodatgekleurd water meestalzacht
is. Hard water i8 in den regel blaauw ,en
w ater van middelmatige hardheid groen.In

Dehardheid vanhetwaterheeftbjditonder-

zoek weiniq invloed, daar zclfs Zeer hard

water w einlg nadeel aanbrengt.W ater, dat
veel gips bevat, bevordertvolgens veler ge-

voelen devorming van kroggezwellenenvan
hetcretinismus.Eenmaqneslagehaltevanmeer
dan 50 milligram is nlet verkiealjk.In e1k
geval is het wenscheljk, dat de hardhei;
vanhetwater16- 180ofbt
ieengrootgehalte
van bicarbonaten 20- 250 niet te boven ga.
Het beste drinkwaterverkrjgtmen uitniet-

verwerjen en wasch-inrigtingen bepaaltmen verontreinigde, behoorljk geslotene bronnen
de mate van hardheid van het water door
eene alkoholisehe zeep-oplossing van bekend
gehalte.Van deze oplossing droppeltmen een
weinig in eene bepaalde hoeveelheid water
en schudt haar om.Zoolang daarin oplosbare

of diepe putten. Daarvoorts de tem peratuur
van alle stroomende wateren m et die deB
dampkrings wisselten alle rivieren in m eerdere ofm indere materioolwateruitde steden
ontvangen, kan gehltreerd rivierwater w e1

kalk- en magnesia-zouten voorhanden zjn, bruikbaar, maar nooit deugdel
jk drinkwater
pntleden deze de zeep en vormen du rmede

opleveren.Vreestmen,dathetwalr smel*f

W I/
rER.

4!T

bevat,z00 kan men deze vermoedeljk ver- van bjtenden kalk en bjtendennatron berust
nietigen door heteen halfuurte laten koken. en bepaaldeljk dient t0t het zuiveren van
Bj het bezigen van water t0t technische water,hetwelk voor den stoomketelbestemd
doeleinden komtvooral hetgehalteaan orga- is, om alzoo de vorming van ketelsteen te
nische stoFen, aan dubbelkoolzuren en zwa- verhinderen.Volkomen zuiverwaterverkrjgt
velzuren kalk en aan jzer in aanmerking. men alleen door destillatie.Men gebruiktzuiW ater, dat van de gewone delfstoFen niet ver putwateren voegt, om eene verontreinimeer bevat dan 0,4 t0t0,5 Ned.wigtjo in ging van hetgedestilleerdewaterdoorammode Ned. kan, mag voor alle huishoudeljke niak tevermjden,bjelkeNed.kanongeveer
lealuinofzwavelzqur,zoodathetwater
zaken gebruiktworden.Bljfthetgehalteaan eenwigt
kalk en magnesia beneden 0,1 Ned wigtje, eene zwakkezure reactie vertoont.Heteerste
dan is het 00k geschiktt0t wasschen,blee- gedeelte van het overgehaalde water moet
men wegens zjn gehalte aan koolzuurafkeuken en loojen.
Onzuiverwaterkan opverschillende wjzen ren,totdathet nietlangertroebelwordtdoor
gezuiverd worden.Doorgaans geschiedtzulks loodazjn. Van 7 deelen putwater kan men
door filtratie, welke alle daarin zwevende 3deelen gedestilleerd waterverkrjgcn.Vaak
deeltles doetverdwjnen en daarenboven,bj ishdt00k van belang,in putwaterorganiBche

hetbezigen van bepaalde stoFen,00k opslor- zelfstandigheden te ontleden.Daartoe kleurt
pend werktop organische en opgeloste stoffen men hetEaauw metovermangaanzuurkalium ,
en op zouten.lnditopzigtzjnleem enk001, laat het e0n etmaal staan ln een glas Ofin

vooraldierljke k00l, zeer aan te bevelen. een aardcn p0ten voegterdan aluin bj om
Bj het doordringen van luchtin de poreuse hetvervolgenste destilléren.Om hetovergezelfgtandigheid der fltreermachine w orden haalde water op te vangen,bezige men Bteeds
organische stoFen geoxydeerd.rothet qltré- eeneqesch,maarnooiteen open pot.Bj0ns
ren van kleine hoeveelheden water gebrtlikt gebruiktmen gedestilleerd waterslechtsin de

men itreerpapier;zjn diehoeveelheden ech- apotheek en bj devervaardiging van phototer groot,dan neemt men zjnetoevlugtt0t graphieën, maar in China, Brazilië en op
toestellen,waarin hetwaterzjgen moetdoor zee destilleertmen waterom goeddrinkwater
lagen Eanel, vilt, poreuse steenen, kiezel, te bekomen.Om zeewaterin drinkbnar water
kool! sponsen enz. Zulke toestellen kunnen te herscheppen, gebtuikt m en daartoe inge-

gemakkeljk met eene waterleiding worden rigte destillatietoestellen,terwjl men daarna
verbonden.Iùtusschen is n0g niet bewezen, het overgehaalde water met luchtverzadigt,
dat men door zulke iltreermachines water om zjn :aat
lwen smaak te verbeteren.De

van smetstofreiuigen kan.O0k zonderiltreer- toestel van Peyre en ApcFzer wordt daartoe
machine kan men water zuiveren door bj aanbevolen.
W ater,één der vierelementen van drïdfleen Ned. kan water 0,25- 0,5 Ned.wigtle

aluin te voegen, terajl sommigen er o0k teles,werd door Tkales (600 vöôrChr.)a1s
zooveelsoda op laten volgen.De onzuiverheden slaan dan neêr op den bodem.Bevathet
water veel dubbelkoolzuurcalcium ,dan kan
men de soda missen. Neemt men in plaats
van dit laatste dubbelkoolzuur natrium ,dan
erlangt het water koolzuur. Geel gekleurd
water w ordt daardoor helder. W ater, dat
zwavelwaterstof bevat, kan m en zuiveren

doorerjzervitrioolbj te doen,en organische
zelfstandigheden w orden vernietigd doorovermargaanzuur kalium.Dikwjls 0ok wenscht
men hard waterzachtte maken.Bj gipsbe-

het éénig element beechouwd, waaraan alle
ligchamen hun oorsprong ontleenden.Dew0lken ontstonden volgensPlinlns dooreeneverdigting der lucht,en 00k Newton beschouwde

den waterdamp a1s iets dergeljks als de

dampkringslucht.Voort'
sbeweerden velen,dat
water in vaste stoFen kan worden omgezet.
Zelfs B oyle,Newton, Zelz zenz.waren van
oordeel,dat kwarts niet anders waB dan gekristalliseerd water. Zulk eene verandering
van waterin bergkristalgeschiedde.zo0 men
meende,door felle koude 0f,zooals Diodorns

vattend watergebruiktm endaartoeeenesoda- (30 vöör Chr.) beweerde, door de werking
oplossing,zoodathetkoolzuurealcium opden van het vuur des hemels. In de 16deeeuw
bodem nederdaalt. Bevat het water hoofd- bestreed Agrlcola deze gevoelens,maarBoyle

zakeljk dubbelkoolzuur calcium, dan wordt
het bj het koken reeds zacht.Isditlaatste
niet mogeljk, dan voegt men er kalkmelk
bjjnadat men voprafonderzochtheeft,hoeveel daarvan noodig is, om met hetdubbel
koolzuurcalcium een enkelvoudig carbonaatte
vormen. De neêrslag scheidt zich afin een
etmaal;maarvoegtmen ereen overschotvan

en M arggrafbleven steedsvolhouden,datuit

zuiverwaterbj voortgezettedestillatieaarde
ontstaat.EerstLavoisiertoondedeongerjmd-

heid aan van dit gevoelen.Maar 00k deze
beschouwde hetwateralsonvatbaarvoorontleding, en M aequer noemde het eeuwig en

onveranderljk.EindeljkwerddoorCarendolt
door prpeven bewezen (1781), dat bj het

kalkmelk bj en daarnaeenepvereenkomstige verbranden van w aterstof in de opene lucht
hoeveelheid kalkholldend water,dangesehiedt
de afscheiding van dan kalk veelspoediger.
Deneêrslag kan a1sverwstofwordengebruikt
in behangselfàbrieken. Ook heeft men we1
waterglas aangewend,om water zachtte maken.Aanbevelenswaardig isvoortsdemethode
van Berenger-8tinyl, welke op het bezigen

water wordt gevormd en dat het gewigt van
dat water overeenkomt met de spm van het

gewigt der verbruikte gassen. Watt(1783)
w as daarna de eerste, die de meening verkondigde,datwatereenzamengesteldligchaam
is, waarna Lavoiséer ontdekte? dat het uit

waterstofen zuurstofbestaat.Ein4eljk werd
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de quantitatieve zgmenBtelling van water in watrbego (C.palustre Z.
) meteindelingsche
1805 aangewezen door%on ex-l0I#f en Gay- bloemen,paarge,spitge kelkalippen en kleine
bloembladen. Deze plant groeit aan sloten
J)M:z@e.
W ater (Te). Onder dezen naam vermel- en in vochtige weilanden,vooralin de veenstreken.

den wj:

V ll6m f: Water, de telg van een 0ud
geslacht en een verdiensteljk Nederlandsch
schrjver.Hjwerd geboren te Amsterdam den

W aterbouwkunst(De)omvatallebouw-

gewrochten, die in het water worden aangelegd of tot keering ofleiding van het water
25steu Junj 1698,studeerde teLeiden in de dienen. Daartoe behooren havens, kanalen,
letteren en in de godgeleerdheid,werd ach- sluizen,kaden,djken,slibvangers,breekwatervolgens predikantte Zaamslag en te Axel ters, watermolens,waterleidinren,besproej-

en overleedden Q6stenMaart1764.Hjschreef,
behalve onderscheidene Dissertationes'' en
''Verhandelingen:,Hethoogadelljk en adel1jk Zeeland (1762),,,- rHistorie der Hervormde Kerke en dergereformeerde doorluchtige schoole teGent(1756)'',- en pTweede
eeqwqetjde van deNederlandsche geloofsbeljdenls (1762)/'. en had hj zjn overljden
voor de pers gereed:rKerkeljke geschiedenissen van Axel en Axelambachf',- rKerkeljke geschiedenissen van Zeeland van den
aa
Hi
nvany derReformatiet0thetJaar1600'',-

ings-inrigtingen,vjvers,fonteinen enz-,alsmede zoodanige werkenj welke dienen t0t
regeling of verbetering van hetvaarwater in
rivieren en havenmonden. W ie daaromtrent

bjzonderbedenwilweten,raadplegede:pHandleiding t0t de kennis der waterbouwkunde

(1864)''van Storm W>ï#G.
AofrDerWasserbau
(1877)''van Franziwsen Donne.
W aterbreuk (hydrocele)noemtmeneene
ziekeljke ophooping van sereus vochtin de
vliezen van den zaadstreng en vanden balzak.
Bj uitzetting van den balzak,daardoorverD storlevan hetCompromisderEdelen''1enz. oorzaakt,Niordtdeze door hare z&iaarte zeer
Jona W %llem te Y cïv ,een zoon van den lastig en doet pjnl
jke trekkinqen ontstaan,
voorgaandeen een verdiensteljk Nederlandsch welke men echter door het bezlgen van een
letterkundige.Hj werdgeboren te Zaamslag schortband(suspensorium)kanverminderen.De
den 28sten October1740,studeerdeteUtrecht, Nvaterbreuk ontstaatgewoonljk doorbeleediwerd achtervolgens predikantte Haamstede9 ging van den balzaktbjv.doordeschokken
Veere en Vlissingen,enaanvaarddein1780het van het paardrjden.Men kan eenetjdeljke
professoraatin dewjsbegeerteengeschiedenis betersehap tevoorschjn roepen doorden balaan dedoorluchtigegchoolteMiddelburg.Vjf zak met een lancet te openen en het vocht
Jaarlaterwerdbjhoogleeraarin detheologie daaruit te verwjderen.Tot eene volkomene

te Leiden en bekleedde er tweemaalhet rec- genezing evenwel bedientmen zich gewoon-

toraat.Voortswerd hj erin 1786predikant, ljk van ingpuiting van iodiumtinctuur.Keert
dpdor in de godgeleerdheid honoriscausa en
behield den vroeger hem verleenden titelvan

geschiedschrjvervanZeeland.Hjwerd1idvan
versehillende geleerde genootschappen, ook
van hetKoninkljk Nederlandsch Instituut,en
ridderderOrdevandcnNederlandschenLeeuw,
en overleed den 19den October 1822.Hj was
zeer ervaren in de kerkeljkeenvaderlandsche
geschiedenis,en van zjne geschriften vermelden wj: pKort verhul van de Reformatie
van Zeeland(doorzjnvaderbegonnen,1766)'',

de breuk 00k dan n0g terug, dan is eene

insnt
lding onvermjdeljk.

W aterdam p iswaterin een gasvormigen

toestand. Hj bevindt zieh in meerdere of
m indere hoeveelheid vermengd met de dampkringsluchten slaatin de gedaante van w ater
neder, zoodra de dampkring er mede verza-

digd is. Het verzadigingspunt is afhankeljk
van den w armtegraad; de dam pkring kan
nameljk te meer damp bevatten,naarmate

de temperatuur hooger i8. Men bepu lt de

- ,Historle van het verbond en de spyek- hoeveelheid waterdamp in de luchtdoor midschriften der Edelen (1776- 1796,4 d1n)''j- delvan den Hy-qrometr (ziealdaar).
rHistorievan hetZeeuwacheGenootschapdrr W aterdigt ofondoordringbaarvoorwater
wetenschappenteVlissingen,van1769- 1784',
- pDe vaderl
andsche historie van J.W agenaar verkort enz. (
d
1764-1800,4 dln)*',Aanmerkingen op e vaderlandsche hlstorie

maaktmen geweven gtoFen,leder,murenenz.
doorhenvan daartoegeschiktezelfstandigheden

te doordringen ofhiermedetebestrijken.GewevenstoFenmaaktmengewoonljkwaterdigtmet
vanJ.W agenaar(1791-1792)'',- poudhedrn kaoetjoek.Menbestrjktzeeerstmeteene0pte Domburg,vooralNehalennia betrefende'', lossing vankaoetsioekenljnolie,droogtzeeen
schap
pHet gragf

Zeeland van de vroegste

half etmaal bj é0OC.,bestrjktzet0tdrie-

tjden t0thetJaar1579,beschrevendoorJhy. maal t0e metljnolie,diegekooktwerd met

Jacob van Grypskerke'' - en rvervolg op't umbraloodglit en plantaardlg zwartselen vergeletterd Zeeland,weleergeschreven doorP. warmtze vervolgenst0t45OC.StoFen,welke
de la Rue''.
o? deze wjze aan beidezjden versterkten
W aterbezie (Comarum L.j is de naam dlgt gemukt zjn, kunnen vier Jaar lang
van een plantengeslacht uit de familie der weerstand bieden aan het weder; zj zjn
Roosbloemigen. Het onderscheidt zich door intusschen nietalleen water-,maarook luehteen lo-slippigen kelk, waarvan de slippen dicht,zoodatmen zeniett0tkleedingstukken
om de anderekleiner zjn,door5 bloembla- mag gebruiken.Dit bezwaar kan men echter
den en een grooten, eironden,sponsachtigen ook vermjden.Daartoe bestrjktmen linnen
vrachtbodem. Dit geslacht wordt in onB st
oFen meteeneoplogsinq van 1deelneutrale
Vaderland vertegenwoordig; door Qe rood6 zwavelzure aluin-M rde m 10 deelen water
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en brengterdaarna metde kwasteenevloei- whiskeybranderjen,brouwerjen9katoenspinBtof overheen, welke men verkregen heeft nerllen en onqeveer 16000 inwoners.
door 1 deelcolophonium en 1.deelgekristalW atergetïden,zieEben vloed.
W atergeuzen is de naam van lieden
ligeerde soda in 10 deelen water te koken,
de zeep er met l/sde deelkeukenzoutuitte van allerlei stand, die gedurende onze wor-

vr
rwjderen en dezeop telossen met1deel steling met Spanje veiligheid zochten aan
wltte zeep in 30 deelen w ater. Ten laatste boord van schepen, en er de gchrik werden
wordtde stofin w ateropgespoeld en gew alst. van vriend en vjand.Aanvankeljk waren zj

Men kan de stof 0ok doortrekken met zwa- niet veel anders dan zeeroovers. Den lsten
velzure aluin-aarde en kopervitriool en ze va
Jul
njz1
j5n68 gafLodew#k nan N.:dJl uitnaam
dMrna in een bad dompelen van waterglas t
broeder de
n prinsvanOrg4#,aan

met eene oylossing van vette harszeep, of wee van hen kaperbrieven, nameljk aan
haar doordringen met eene geconcentreerde Hendagk Tâo-cdz. en Diederik tll Ronoy.Na
ljm-oplossing, die l/xcste dubbelchroomzuur dien tjd nam het aantal watergeuzen toe,
kalium bevat,waarna men ze droogt en aan

zoodat de prins n@n Oranl
'e zekeren Adriaan

het licht blootstelt.Bj de behandeling van nan .& rges, heer nan D@I&il, in 1569 tot
grove stoFen voegt men er krjt,leem enz. admiraal onder hen aanstelde. Zj maakten
bj.Katoenen weefsels worden gedurende 4 zich intasschen schuldig aan grovebuitenspo-

uren bewerktin eene vloeistof,diezamenge- righeden en onthielden aan den Prinshetbesteld is uit 2 oplossingen,éône van 50 Ned. dongen gedeelte van den buit.D. e zorgelooskan water en 1500 grein aluin en ééne van heid, wanorde en dronkenschap namen z0050 Ned.kan water en 1500 grein loodsuikçr. zeert0e,datdePrinsin1570allekaperbrieven
Na de vermenging verwjdertmen den nee
-r- introk, nieuwe uitvaardigde en ran Wdr-çel
slag, en nadat het katoen er in bewerktis, door Lwmbren verving.Diemaatregelwas 0nwordt het gedroogd. W ollen stolen worden vermjdeljk,omdat zelfs bevriende mogendeerst in eene aluin-nplossing en vervolgens heden hare bavens voor de watergeuzen bemet witte soda-zeep gekookt en daarna in gonnen te slqiten.
eene verwarmde kamer droog gemaakt.N0g
Na de reorganisatie der vloot begonnen de

beter is het, 15 Ned.wigtles vischljm in 1 watergeuzen hun bedrjfte hervatten,maar
Ne
d.yondgedestilleerd water,30Ned.wigtjes debuitensporighedenverminderdenniet.Vooral
aluin ln 1 Ned.pond kokend wateren30Ned. waren zj gebetenop deR.Katholieke geeseljken, en niemand beschouwde hen a1s de
wigtjeswitte zeep in % Ned.pond waterop t
telossen,elkeoplossingtefltréren,zebjéén toekomstigebevrjdersdesVaderlands.Entenz
te gieten en aan het koken te brengen.Het TGn M entheda hield t0t in Januarj 1571 op
weefsel wordtmetdeze vloeistof doormiddel eenewillekeurige wjzehuisop Ameland,en
van een borstel bestreken, dan gedroogd, 00k te Monnikendam en op Tesselwerd gedaarna nogmaalsm eteen borstelbewerkt en plunderd en brandscbatting geheven. Toen

eindeljk met een in zuiverwaterbevochtig- Blois flll Treslong zich in hetvoorjaarvan
1572 met eenige schepen weder naar Tessel
den borstelovergestreken.
W aterford lsdenaam van eengraafschap wildebegeven,geraaktehj bj W ieringen in
in de Iergche provincie Munster.Het grenst hetjs.Zjne manschappen veroorloofden zich
in het zuiden en zuidoosten aan den Atlantischen Oceaan en teltop nagenoeg 34 D geogr.
mjl omstreeks 123000 inwoners. De bodem
is er bergachtig en klimt in den Comeragh
en Knockmealdown tot eene hoogte van 792

en 793 Ned.el.Dedalen zjn ervruchtbaar,
Daar slechts Q1O/o der oppervlakte bevindt
zich onder den ploeg, terwjl een r oot gedeelte uit veengronden bestaat, welke niets
opleveren.De voornaamste rivieren ztln er de

op dateiland allerleiongerestiqheden,zoodat

velen van hen door de W lenngerg werden
gedood en Treslong ztln schip naauweljks
tegen de aanvallen der bevolking kon verdedigen.Nietlang vöördatlaatstgenoemdeDover
bereikte, hadden ongeveer 40 Bchepen der
watergeuzen,aldaar vereenigd,van koningin
Eligabetk bevel ontvangen. de haven te verlaten. Nu stevende Lwmey,de bevelhebber,
met 24 bodems naar de Noordzee,om elders

eene wjkplaatstezoeken.Op één dierscheuitstort,en de Blackwater.Demjnen leveren pen bevond zich Treslon.q, en deze vloot,
er koper,en men vindt er 0ok lood en jzer, met twee veroverde schepen versterkt, verleisteen en marmer.De njverheid iservan toonde zich weldra vöörde Maas.Op dinrsSuiry.die zich in de haven van W aterford

weinig belang.- Deevenzoogenoemdehoofd- dag den lsten April zeilden de kapitelns
/rlsdfderivier
stad ligt aan den mond van de Suir en hare Adam ex Raren en M arLn%n.
man
14-e.y deed door
0p,ve
geer
vol
gd Jan
door anderen..
haven is toegankeljk voor schepen van 2000 den
Pietersz..
rpppe.
çfpk,diezich
ton.Er wordt een levendige handelgedreven
m et Engeland en er bestaat een geregeld op devlopthad begeven,den Brielopeischen
stooombootverkeer met Liverpool,Milfordha- en bemagtigde dienzelfden avond deze Btad.

ven en Bristol.Agn het uiteindederfraaje Dit bedrjf lea'de den grondslag voor de behavenkade verheft er zich een toren, door vrjding van Nederland,wantVeere,Vlissin-

den DeenschenvorstReginaldin1003gebouwd. gen, Enkhuizen, Hoorn enz. volgden het
Voorts heeft men er eene R.Katholieke en voorbeeld van den BrielenwierpenhetSpaaneene Protestantsche hoofdkerk,een bisschop- scheJuk van de schouderg.Op gommige plaatpeljk paleis,eengeregtshof,eenekweekschool sen werd de hulp derwatergeuzeningeroepen,
voor pnderwjzers, Kheepstimmerwerven, ep op andereverleendendegehaarongevraagd,
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z00alB1 Zierikzee,Dordrecht en Rotterdgm. water eene luchtledige ruimte. A1s men nu

Na dien tjd behoefden de watergeuzen niet dezebuisplotseljk omkeert,bereikthetwater

langer a1s ballingen om te zwerven.Zoodra den tegenovergestelden bodem meteen slag,
vele gteden van Holland en Zeeland zich aan welke op dien van een hamer geljkt.O0k
4en prins nan Orl47> hadden onderworpen, kan men hetwaterin de buis doordewarmte
vereenigdenzich hareafgevaardigden in Julj der hand aan het koken brengen,omdat de
1572 te Dordrechtom over de algemeene be- luchtdrukking er geenerleibelemmering = nlangen te beraadslagen. Dââr werd de prins 'biedt.

vn OrJ4/eerkendalswettige gouverneuren

luitenant des Konings in Holland, Zeeland
en W est-Friesland.Maaruit deze vergadering
werd 00k het verzoek tot hem gerigt om
alle kaperbrieven in te trekken. De Prins
gaf hieraan gevolg, zoodat de watergeuzen
ophielden te bestaan.Velen#die op de vloot
gediend hadden,aanvaardden betrekkingenaan

W aterhoenders (Gallinula) isdenMm

van een vogelengeslacht uit de familie der
Langteenigen en uitde orde der Steltloopers

(Grallatores). Het ondersc,
heidt zich van het

vermaagschapte geslachtderMeerkoetendoordien de teenen der waterhoendersnietgelobd
zjn, en van dat der Porperkoeten doordien
hun bek niet z00 kort en hoog is en hunne

iln.Hetgewonewlgferwa1,terwjldeeigenljkezeelieden de eerste neusgaten spleetvormig z:
kern vormden van dezeemagtder Republiek. koen (C.chloropus)isvrj hoog op depooten
Intusschen voerden velen nog den naam van
watergeuzen, als een eeretitelvan beproefde
zeelieden.
W aterglas is een in water oplosbaar
kiezelzuur alkali met een grootgehalte van
kiezelzuur. Kaliwaterglas wordt verkregen

en heeft het voorkomen van eene kleine kipj
metvale,bruinachtig zwarte vederen op den
kop, den nek, den rug,de vlengels en den
Btaart, en voor 't overige leikleurig, maar

onderdevleugelswit.Depooten zjn groen,
de bek is groenachtig geelen eene hoornach-

dooreen gezamenljk gmelten van 45deelen tige verlenging van den bek op hetvoorhoofd

kwarts,30 deelen potasch en 3 deelen houts- rood.Deze vogelvoedt zich metwater-inseckool, door bet oplossen der gesmoltene en ten, slakken, spruiten van w aterplanten en
;Jn gemalene massain water en hetverwj- zaden,duiktuitmuntend,zwemtgoedenloopt
deren van het slib uit de heldere oplossing. vlug over di
jtinééngejroeide waterplanten.

De houtskoolbevordert de verwjdering van O0k klimt blj in strulken en boomen.Hj

bet koolzuur uithet koolzuur alkali.Hetin verkeert in 0nsVaderland van Aprilt0tSepwaterglas aanwezige zwavelkalium neemt tember en broedt in Mei ofJunp;zjn nest

men weg doorhettekoken metkopervjlsel. rustdikwjlsop hetwater,maarisaltjdaan
Natronwaterglas ontstaat door zamensmelting riethalmenbevestigd.Hetbevat7 tot11ejevan 45 deelen kwartspoeder,23 deelen gecal- ren, die roestgeel zjn en gemarmerd met
cineerde goda en 3 deelen houtskool of0ok paarse en roodbruine vlekleB.Er zjn twee
uit eene zamensmelting van kwarts,glauber- broedsels in één zomer.De Jongen van het
zouten houtskool,ofeindeljk uitvuursteen- eerste broedsel nemen gewoonljk ieder een
poeder of infusoriën-aarde,in kokend natron- Jong van het tweede broedsel onder hunne
loog onder hooge drukking opgelost. Dubbel bescherming en verzorgen hetnaar het voorolfer-çlg: wordtbereid van 152 deelenkw arts- beeld dermoeder.- Andere soorten ztin:het

poeder, 54 deelen gecalcineerde soda en 70 purs
eldnhoentje (G. porzana) en het kleinste
deelen potasch.Het smelt gemakkeljker dan oc/eràoelf,# (G.Baillonii).Beide zjn kleiner
de voorgaande Boorten en kan o0k verkregen dan eerstgenoemde soort en missen de voorworden doorde vermenging van 3deelen kali- boofdplaat. De eerste heeft grootere zwarte
waterglas met2 deelen natronwaterglas.
en kleine witte vlekken op de oljfbruine

In den handel komt waterslas voor als vederen, en de tweedewitte vlekjes,die in

eene barnsteengelej stroopachtlge oplossing
met 33 of 660/0 kiezel. Het wordtdoor het
koolzuur der luchtonderafscheiding van kiezelzuur ontleetlen moetalzoobewaardworden
in geslotene Qesschen. Men bezigthet in de
stereochromie als een bindmiddel, a1s eene

grootere zwarte, overlangsche strepen inge-

sloten zjn.Het 00st- en W est-lndischegeslacht der Parra'g ismetdatder waterhoenders vermaagschapt

W aterhoofd (Een)ofhydrooepkalu ont-

staat door eene ophooping van sereus vocht
delfgtoleljke ljmsoort.Met krjt en vooral binnen de schedelholte vöör of kort na de
metdolomietvormtheteene zeerdigtem assa, geboorte.De schedelwordtdM rdûoruitgezet
alsmedemetphosphorzuurcalcium,bjtenden en ontvangt den naam jvan waterhopfd.Die
kalk, zinkoxyde en magnesia. H et dient ophooping kan zoowelbinnendehersenvliezen

voorts t0thetbestrjken van steenen muren, (h. externus) a1s binnen de herqenventrikels
t0t het bereiden van cement en van kunst-

(h.internus)ylaatshebben.Uitstortingen van

matige steenen, a1s ljm voorBteen,glasen sereusvocht ln het weefselvan hetvaatvlies
parselein, a1s een middel om hout, linnen, (pia mater) worden a1s oedema piae matris,
papier enz.onbrandbaar te maken enz.
W aterham er of polshamer noemt men
eene glazen buis, w aarin zich eenig water
bevindt. Door dit te doen koken. kan men

en uitstortingen in het weefsel der hersenzelfstandigheid a1s oedem a cerebribeschreven.

Een uitwendig waterhoofd is bjna altjdaangeboren,en gaatgewoonljk meteene hersende lucht uit de buis verwjderen.A1s men breuk gepaard. De grootste uitstortingen in
deze durna voor eene glasblazerslamp digt- deholten komen voorbj de vrucht,Bomsin
smelt, bevindt zich na afkoeling boven het zo0 groate hoeveelheid, dat de geboarte 0n-
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mogeljk ia,tenzj het voehtna doorboring van den voorgaanden onderscheidt d00rklaau-

van den scbedelwegvloeit.Holten die in ge- W0n aan de achterpooten. T0t het gealacht
zonden toestand eene zeergeringehoeveelheid lTydropor%s Cla/n.behooren de kleinste vorvochtbevatten,zjn totgroote zakken uitge- men, met draadvormige achtertaraen, wier
zet en de wanden dientengevolge zeer dun klaauwen even grooten beweegburzjn.Al
geworden.De kronkelingen der groote herse- de genoemdekeverszwemmenbjeenegel
jk-

nen zjnnaauweljks zigtbaar,zoodatde0p- tjdlge beweging derbeideachterpopten,terpervlakte glad is.De hersenvliezen ziln zeer wjleranderesoortenzjn,die deachterpoo;Jn en dun.De verbeenine derscheielbeen- ten bj afwisseling bewegen.T0tdezebehoort
deren bljftzeerachterljk,de naden worden Cn- Ldotws ccedl: L.- De t%y elkepern (Gp
meer dan een vinger breed en de groote fon- ridinae),welkeeeneanderefamilie uitmaken,
tanel erlangt eene dwarsche doprsnede Van hebben deggeljks een övaal l
igchaam ,afqeaanmerkeljke letlgte, alm ede eene grcotere knotte dekschilden,lange voorqooten en vlnwelving en vochtqolving.De slaapbeenderen, vormige achterpooten en bevlnden zich in
bj een gezond klnd loodregtafdalende,zjn menigte in zoeten zoutwaterzterwjlzj bj
bj een waterhoofd sterk naarbuiten gekeerd, hetduiken eene aan hetachterllifvastgehechte
en de bovenwand van den oogkuilwoxdtplat, luchtbel medenemen. - De Tantckoornlgen

z
oodat deoogapjelslitpuilen.Hetaangezigt (PalqicorniaZlfr.)vormeneindeljkeenederde
vertoont zich bp die verhouding ongemeen famillevan waterkeversen onderscheidenzich
klein9maqerensjits.Degeestvermogenskun- door zeerlange kaaktasterg.Zj hebben eene

nen daarbj lang ln een behoorljken toestand plompe manier van zwemmen, voeden zich
bltjven,doch in vele gevallen ontstaatstomp- met plantaardige stoFen en omhullen hunne
zinnigheid.Van de zintuigen verdwjnt het ejerenmeteenpeervormiginspinseltcocon),;at
eersthet gezigt.Hetaangeboren grootewater- zjnabjdeoppervlakteaanwaterplantenvasthoofd heeft spoedig een doodeljken afoop, hechten.HiertoebehoorengrootekeversgzcoalB
terwjl later ont8tane, matige uitstortingen de zwarte'
Ycferbre (Hrdrophilu:piceusZ.
).
W aterleidingen dlenen t0t het af- of
Jaren lang worden verdragen.
W aterhoos,zie Koos.
W aterkam er of waterkast noemt men

aanvoeren van water.Men graaftwaterleidingen in drassige landen, om deze van het
een gedeelte van den toestel,welke dientom overtollige water te ontlasten en voorontginvan de qingestampte metaalertsen de metaal- ning en cultuur geschikt te maken. Voorts
deeltjes op te nemen,welke vandaar op den bouwt ofgraaft men waterleidingen,die het
haard ofde tafelworden geslibd.
vocht uit rivieren naar landen brengen,4ie
W aterkers, zie Nastnrtium.
behoeftehebbenaanbesproejing.HoogBtmerkW aterkever (Dyticidae Leaa , Hydro- waardig echter zjn de waterleidingen van
canthari Z.) is de naam cener keverfamilie vroegeren en lateren tjd,welke dienden of
uit de afdeeling der Vjiedigen (Pentamera, n0g dienen om groote steden van goed drinkzie Kerersj. Ztj omvat insecten, welke veel waterte voorzien.Men had erondergcheidene
overeenkomsthebbenmetdeloopkever8,vooral te Rome en in andere Romeineche steden der
wat de m onddeelen en de sprieten betreft, Oudheid, en ook in Klein-Azië en Griekenmaar zj onderscheiden zich door een plat, land worden overbljfselen gevonden vanvooreivormig ligchaam en door behaarde achter- malige aquaeducten.Zj werden gewoonljk
beenen ,die t0troei-organendienen.Hetvierde boven den grond aangelegd en llepen over
taralid aan de voorpooten ontbreektwe1eens, Eemet
seldebogen.Dezelaatatenvorm densom -

en bj hetmannetle zjn de eerste drie leden tjdseenige bogenverdiepingen bovenelkander.
der voorste en somtjds o0k der middenste Tn 0ns Vaderland heeft men eene voortreletarsen op eigenaardige wt
lze verbreed. Zj ljke duinwaterleiding te Amsterdam ,en ook
leven m eestal in stilstaande wateren, m aar
vliegen vaak des nachts ver in hetrond en
verbergen zich des winters onder hetm 0s in

de bosschen.Om adem te halen komen zj
van tjd tot tjd aan de oppervlakte van het
water en steken de punt van hetachterljf,
w aar het laatste paar luchtbnizen zich opent,
boven bet water omhoog. Zi
j zelven en ook
hunne larven voeden zich hoofdzakeljk met
weekdieren en water-insecten.De larven zjn

in de stad Groningen en elders heeft men er
ter bevordering van de volksgezondheid gesticht-

W aterlens (LemnaminorL.4,zieEend-

krood.

W aterloo ,een dorp in de Belgische provincie Brabant, ligt 15 Ned.mtjl ten zuidoosten van Brussel,aan denzuideljkenzoom

van bet bosch van Soignies, heefteenerende
kerk,fabrieken vau beetwortelBuiker en van
langwerpig,xolrond.naar voren en naarach- scheikundige praeparaten en ongeveer 3300
teren dunner,mettw ee behaarde buizen aan inwoners.Het is vermurd wegen: d:n Blag,
het achterste gedeelte des ligchaams. Haar dien NapoleonI er op den 18denJunj 1815
m ond is gesloten, maar de sikkelvormige tegen Wellington en Blûe* verlnor,zoodat

kaken,waarmede zj hareprooigrjpen.zjn aldaar de valvan het Fransche Keizerrjk
ingerigt totzuigen.Hare pooten zjn lang en werd beBlist.Alleen de EngelBchen en Nedervjiedig.T0tditgeslachtbehoortdeyezoomde landers noemden dien slag naar bet iorp
draadwatrkever (Dyticus marginalis .
5.),30 W aterloo,omdatWellingtonaldurzjnhoofdNed.streep lang,van bovendonkeroljfgroen kwartiergeveBtigd had,terwjldeFrangchen
meteen gelen zoom ,- alsmededegegroefde haar noemden naar het dorp MontSt.Jean,
#rx #z
ltaf.rkepe (AciliussulcatusL.),diezich densleutelderBritscheppsitiejen Ge PruiBRn

u2
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n> r de heeve Belle Alliance,waar zich het
centrum van hetFranschelegerbevond.Thans
echter i: de naam van pslag van W aterloo''
algemeen in gebruik.Nadat Wellington in den

schen. Des te hardnekkiger verdedigden de
Brunswjkgche en Nassausche Boldaten het
voorplein en het kasteel zelf. De aatlvalop
hetlinkercentrum der Gealliëerden,waardoor
ditverbroken en de linkervleugelomsingel;
zou worden,werd geopend methet vuur van
70 stukken.Intusschen geschiedde 00k deze
aanval wat later,dan in het voornemen lag,
daarNapoleon betonverwacht berigt ontvingj

ochtend van den 17den Junj de nederlaag
der Pruissen bj Ligny en hun aftogt naar
Wavrevernomen had,ruktehjte10urevan
Qlmtrebrasvoorwaart:en steldezjnetroepen
np tusschen hetstadleBraine la Leud en de
hoeve Papelotte.Zjnehoofdmagtbestonduit dat de Pruisgen in aantogt waren en zjne
67000 man,namelt
lk 30000 Duitschers,24000 linker Qank bedreigden, zoodat hj weifelde
Engelschen en 13000 Nederlanders,met180 in zjn besluit omtrent demaatregelen,die
stukken.Hjplutstehaaraanbeidezjdenvan daartegen moesten genomen w orden.Eerstte
den weg van CharleroinaarBrllssellangseene
oostwaartsloopendeteuvelreeks.Hetcentrum

2 uur deed Ney methetkorps Erïon een aanva1 op La Haye Sainte.De eerste storm ge-

Nverd aangevoerd doorden prinsnan Orahie, lukte:deNederlanderswerdenaanhetwjken
laterkoning Willem 11(de Engelschedivisiën gebragt,en reeds snelden de Franschen voorcooke en Alten,hetkorpsBrunswjkers,het waartanaarde hoogten,toengeneraalPicton

Nassausche contigentonder Krnne,vier brigadeB Engelsche kavallerie onder Uœbrédge en
de Nederlandsche kavallerie onder Collaertj,
de linker vleugeldoor generaalPidon en de
regter vleugeldoor lord m ll.Vöôr hetfront
van hetcentrum 1ag het kasteelHougomont,
verder links La Haye Sainte en vöör den

m et twee infantenebrigades en vervolgen:
Somrset en Ponsonby met twee brigade:

keurtroepen derBritseheruitertjdeFranscben

terugwierpen en t0t onder het vuur hunner

batterjen vervolgden. Daarbj sneuvelden

Poton en Ponsonby,en nagenoeg de helftder
Britsche kavallerie bleefnp hetslagveld.Maar
uitersten linker vleugel de hoeven Papelotte de eerste groote aanval was afgeslagen en
en La Haye.Vöôrhetcentrum breidde eene men had 3000 Franschen gevangen genomen.
lage vlakte zich uiten langs den bovenrand Na eene tusschenpoos, waarin de Franschen
der heuvelreeks liep hier en daar een diep eenvreeseljkgeschqtvuuropenden,ondernam
ingesneden rjweg.Achterhetcentrum bevond de Franscheruiterj (40 escadrons)een tweezich het bosch van Soignies.Een afzonderljk den Mnval, om tusschen La Haye Sainte en
korps van 19000 man bevond zich bj Hall, Hougom ont d.o0r de vjandeljke liniën heen
w= rde stmatwegen zich vereenigen,die van te breken.In weerwilvan een geweldig kar-

Doornik (Tournay) en Bergen (M0ns)naar tetsenvuur beklom zj de hoogte,doch eerst,
Brussel loopent en diende t0t dekking van toen zj dertig schreden van de Engelsche
Brussel. Wellington k0n na denrampspoedigen carrlsverwjderdwas,gaven dezeeenmoordaooop van den slag bj Ligny verwachten, dadig vuur,terwjl tevens de kavallerie der
dat Napoleon met zjne hoofdmagt hem z0u Gealliëerden opdaagdeen deFranscheruiterj
aanvallen en bepaalde zich derhalve,tot aan op devlugtjoeg.Een tweede aanvalmislukte
de komst der Pruissen, bj eene verdet
li- evenzeer als een derde, dien de Franschen
gendehouding.Napoleonhaddestellingzjner met de zware ruiterj van Kellrmann en het
vjanden naauwkeurig verkend,doch detroe- overschotdergarde(77eseadrons)metdoodspen eerst des voormiddags te 10 uur laten verachting ondernamen;hj stuitte afop den
oprukken. Hj plaatste hen toen ongeveer onverzetteljken tegenstand der Gealliëerden.
een kwartier uur gaans van den vjand in Inmiddels w erd hardnekkig gestreden door
slapordeen wélin drie afdeelingen,waarvan
de infanterie de eerste twee en de kavallerie
de derde vormden.Prachtig w asdebeweging
der troepen in deze eenvoudige slag-orde.D e
sterkte van het leger was 72000 man met
Q46 stukken. De groote Weg verdeelde het
Fransche leger in twee nagenoeg geljkedeelen. Het zesde korps (graaf Lobanb met het
kavalleriekorpsMilhaudbevondzichalsreserve
achter de linker helft,en verderachterwM rts
bewoog zich de garde aan beide zjden van
4en weg. Het plan van Napoleon was,den
hoofd-aanval te wagen op den linker vleugel
van W ellingtonn
. eene bestorming van het
centrum z0u deze beweging verbergen en een

de infanterie om het bezitderdorpen en hoe-

t0t den aanval.D e infanterie-divisie Jer5-:,
,
op den linker vleugel geplaatst, rukte nu
voorwaarts naar hetkasteel Hougomont.Het
daarvoor gelegen wandelbosch bleef na een
gevecht van eenige uren in handen derFran-

opleverden, bereikte de voorhoede van het
korps van Bûlom te ruim één ure den ooste-

ven.Hougomontbleef,in spjtvan herhaalde

aanvallen,in de magtder Gealliëerden,maar
deze moesten des namiddag: tu8schen 5 en
6 uur La Haye Sainte ontruimen.Hetleger
van W ellihqton was t0top de helftgeglonken.

O0k de Franschenhaddenaanzienljkeverlie-

z
en geleden;doch zj warentotdigtbj de
positle der Gealliëerden voortgerukt en mogten de hoop koesterenjhen door telkens ver-

nieuwde aanvallen af te matten en eindeljk
te vernietigen. Doch in het vertrouwen op

den door Blûeker toegezegden bjstand der
Pruissen bleef Wellington met de srootste
kalmtet0thetuiterste'
standhouden.Elndeljk
deelder vjandeljke magtderwaartslokken. kwamen de Pruissen opdagen. In weerwil
Daar het den geheelen nachtgeregend had, van alle moejeljkheden en bezwaren,die de
kon hj eerst te half twaalf het sein gqven doorweekte, drassige wegen aan de kolonnes
ljken zoom van het slagveld,en reeds te
halfvjfkon Bûlow metziinegeheelemagtbj

Frischermont den aanval wagen op .rnhx ,
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die met twee divlslën uitgezonden 'Ta: de digeheerBcbappj.Agn de zjde derGealllëerPruissen te gemoet,om dezetegen tehouden. den ontBtond doordeaanmatigingvan W elllnp
Daartae echter was Lobaw niet sterk genoeg, fos, die de zegepraal uitslqitend aan zjne
zoodathtJnaarPlanchenois,eendprpnagenoeg eigene standvastieheid toeschreef en den slag
in den rug van hetFransche eentrum ,moeat naar zjn hoofdkwartier dien V&n W aterterugtrekken. Om het bezit van dat dorp l00 noemde, een geWeldigen strjd 0Ver de
werd nu metwoede gestreden.Napoleon zond verdiensten derverschillende legerafdeelingen.
Loba. 1Q batallonsdergardemet24stukkeu Immers de Pruissen onder zl:ce hadden
t
ehulp,om in elk qevalPlanchenoistever- evenzeer zaeGege#zerkt tot de overwinning,
dedigen tegen de Prulasen,wieraantalinmid- terwjlhet leger van Wal
iyqton voorverredel: t0t 45000 man geklommen wag.Voorts weg de grootste helftuitDmtschers en Nedernam h*
P* hetbesluitom zelfmet een grooten landers bestond. Het i: bekend,dat de dapslag, vôördat Planchenoig bezweken Wa8, pereKroonprinsderNederlandenaldurgewon;
door de gelederen van W ellinyton heen te werd.Naardezen slag ontving W ellin-qtonden
glgan en hierdoor het vaar der nederlaag titelvanprinnr@1 WateRoo,en in denabjafte wenden.Eene divisye
levanhetkorpsErlon heid van het dorp W aterloo verheft zich het
en 10 batallon: derKeizerljkegarde onder- monument,ter eere van den prin:van & J47':
namen den aanval, maar werden donr de en van het Nederlandsche leger gesticht,
Gealliëerden onder de persoonljkeaanvoering nameljk een hunnebed ter hoogte van 60
van Wellington teruggeworpen.Reeds vroeger Ned.el,meteenezuilterhoogte van 19 Nei.
waren van deNederlandsche aanvoerdersPer- el,waarop een reusachtige leeuw isgeplaatst.
zpxcAe en Bylandt, benevens de kolonels Bj-Planchenois, 11/:uur gaans ten zuiden
van Zvylel van Nprelfen W entenberg,voorts van W aterloo, niet ver van de hoeve Belle
Coenegraeht en Leehleitnc buiten gevecht ge- Aliance,prjkteenjzerengelenkteeken,door
Bteld,nan M erlen gedood en generaal collaert den Koning van Pruissen opgerigt.Dezebeide
gewond,terwjlbp den laatsten beslissenden gedenkteekenswerden in 1832 tergelegenhei;
aanval op de garde de divisie Chansl deze van de interventie ter gunste'van België,
aan het wjken bragt,waarbj deluitenant- door de Franschen zeer beschadigd.Daarenkolonel nan 7'AIlel sneuvelde.Op alle punten boven vindt men in de nabi
lheid van W aterbegonnen de Franschen te wi
lken en verza- lo0 twee kleinere gedenkteekenen, één ter
melden hetoverschothqnnertroepen bj Belle gedachtenis van kolonel Gordon,en 1!n ter
Aliance. Alleen de garde bleef nog eeniger- herinnexing van degesneuvelde offderen van
m ate stand houden, terwjl onderscheidene hetBritsch-D uitsche legioen.
afdeelingen reeda op de vlugt gingen. Toen
W aterloo (Antonie), een verdiensteljk
veroverden de Pruissen Planchenois,vervolg- Nederlandsch schil
deren caveur,geboren te
den de wjkende vjanden vernietigden hun Utrecht volgenssommieen ln 1618,maarv01regter vleugel en herschiepen den aftogt in gens ander% veelvroeger,schilderde vooral
eene ordelooze vlugt.Rlûeher en Y 8lzqgfol landschappen uit de omstreken van Maarsgen
ontmoettenelkanderte9urebjBelleAliance. en Breukelen,waarvan onderscheidene donr

W jderswerdonderaanvoeringvanGneisenaw Jan Y:-G? werden gestoFeerd.Zjne Btukde vervolging der Franschen den geheelen ken, eenvoudig en natuurljk,maar zonder
nacht met rusteloozen ijver voortgezet. De veel smaak bebandeld,komen honfdzakeljk

Franschen vloden over Charleroien Pbilippe- voorin Duitsche en Engelsche verzamelingen.
ville naar Laon,docb hier bevonden zieh niet Talrilk zgn zjne teekeningen in Oost-lndimeerdan 2000 man.Napoleon kwam denQlsten schen inktofzwartkrjt.Vooralechterbeeft

teParjs.De gevolgen van dezen glag waren hj roem behaald door zjne etsen,daarhj
voor bem hoogst noodlottig. Al hetgeschut metverwonderljk talentde graveernMld wist
en 00k het rfltuig van den Keizervielen in te voeren tot het uitdrukken van kleur en
handen der overwinnaars. H et verlies der efect.Oqde afdrukken van zjneprenten!die
Frangchen aan dooden1gew onden en gevan- zieh onderscbeiden door ënheid en een qugenen bedroeg taeer dan de helft van het
leger; o0k veroverden de oealliëerden 182
stukken geschut.Hetverliesder Gealliperden
was volgens oëciéle opgaven 1120 oëcieren
en 20877 m inderen.Hetverlies der Nederlan-

der:was2068ge8neuveldenen vermisten(waar-

weelachtigen toon met eene harmoni8che zil-

verachtigheid,zjn zeerzeldzaam.Hetmeeren-

deeldierkungtgewrochten isecbterlatergeretoucheerd en daardoor ruw er en eentooniger
in den afdruk. Voor eene reeks van oude
afdrukken werd een titelblad gemu kt met
het opschrift: pHet geheele werk van den
vermaardenlantBchapschilderAntoniW aterlo:,
bestaande in honderd zesen dertigverscheyde

onder26oëcieren)en2008gekwetsten(waaronder 1QQ oëcieren). Napoleon noemde het
wi
eke
riggbl
enllhe
tuwe
ojv
pru
en
kken derregerve-kavallerie
van W o%ehy de oorzgken lantachappen,alle doorhem Belfkonetig g,van zjne nederlaag, dochlaatstgenoemdeha4 teekent en in 'tkoper gewerkt.Zeer dienBtig
het bevel,door Napoleon in den ochtend van vopr den lantschapschilder en liefhebber van
den 18den uitgevaardigd, eerst de: avfmds de teekenkonst t'Amaterdam gedrukten %
na 7 uur ontvangen.Voorts had Napoleon bekomen bjCornelisDankeris,veo> nopden

zelf op dien dag zjne gewone koelbloedige Nieuwendjk in den ltlas''.Hj overleed verberadenhei; verloren en door zjn laatsten moedelslk omstreeks 1670 in het Hiebsgast'Tanhopigen aanval zjn leger vernietigd en huig buiten Utrecht.
een einde gemuktaan zjneJongstekortstonW aterm an (De), het elfde teeken van
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d#n Dierenriem ,grenBtin hetnoorden aan de tegen het licht zigtbaar worden,Men kan a1Vlg:cM n, Pegasus,het Kleine Paard en den z00 willekeurige ljnen (lettera,cjfer: enz.)
D0l;Jnjin het oosten aan de Visschen en aanbrengen,en deze vormen dewatermerken.
den W alvisch,in het zuiden aan denZaider- W enstsht men zamenhangende teekeningen,
visch en in het westen aan den Steenbok en bjv.'portretten.aan te brengen,dan worden

Antinous.Men heeftdaarin geene grootester- deze vervaardigd door middel der galvanoren;van vierkleinesterren zjn driedubbel plastiek en daarna op den papiervorm va8tgeen één drievoudig.
hecht. Zulke watermerken komen vooral te
'
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Pig.2.

W sterm erken zjn eigenaardigeEguren pasbj devervaardiging van bankbiletten.
in papier,bj de bereiding ontstaan,zoodat W atermkn,zie Torpedo.
gj niet verdelgd kunnen worden zonderhet W aterm olens.Doordezen naam worden
papier te vernietigen.Bj hetmaken van pa- twee Boorten van molensaangeduid.De eerste

pirrnameljk wordthetheelgoedin dewerk- soortdientom water uitplassen,p/ldersenz.
kmp in waterverdeeld en hetalzooverkregen op te beFen en in een hnogergelegen kanaal
troebelvochtop een papiervorm van fi
ln ko- te brengen.M en heefter meteen regtstandig
perdru d gebragt.D it koperdraad vormt de scheprad, met een hellend scheprad en m et

punner: plaatsen op het vel,die a1sljnen een vjzelofschroefvan Arclt#eden.Zj wor-

W ATXRMOLENS.

den donr wind ofdoorstoom,in onzen tjd anderesoorten min ofmeervereenigdzjn.De

doorgaans door laatstgenoemde,in beweging kracht,welke een watenad kan opleveren i:
gebragt. Merkwaardige molens van dien aard afhankeljk van zjneafmetingen,vandehoewerden gepl
aatstbj hetHaarlomermeer(zie veelheid water en van de valhoogte of de
aldaar). De tweede soort daarentegen wordt stroomsnelbeid van dit laatste. Het product
door het water in beweging gebragt. Deze vanwatermassa en valhoogte (Q X L)i:het
worden 00k waterçaderen g'enaamd en kunnen meBj
chandie
sch moment.
een horizontalen of verticalen stand hebben;
onderslagraderen (;g.1) BfM n de
in het eerste geval noemt men ze tlgrbLnes. schoepen (a, J) loodregtop den omtrek van
Men heeft voortsbj zulkemolensonderslaq- het rad en verhefen zich alzoo in het ver-

eJ#e:l, nameljk zoodanige, die door den lengde der middelljnen.Het water stroomt
Qnder tegen de radschoepen drukkenden wa- onder het rad door een kanM l,datdoar de

Fig.4.

tergtroom worden voortgestuwd,en bovennlag- schoepen afgesloten is. Vöör het rad is het

raderen, diedoqreene overhetrad heen op water in zjn 100p belemmerd en opgeatuw4

de Khoepen nem
ervallende watermassa in'be- door eene valsluis,zoodathetuit W met %

weging worden gebrajt,alsmedemiddelslag- grootersnelheidonderdievalgluigweggtroomt
ra*renrwurin de elgenschappen derbeide naarmate * waterboagteMnxienljker* dug

ïï1

W ATERMOLENS- W ITERPIS-INSTRîY ENTEN.

de drukking sterkeris.Dewaterstroom drukt
tegen de Rhoepen en brengt het rad in beweging. Het z0u zich met dezelfde snelheid
als het water bewegen, z00 het geenerlei
tegenBtand aanboûd; doch die tegengànd beBtaat,omdat men de verkregen beweegkracht
tQt het volbrengen van eenigen arbeid aan'vendt. D00r een anderen vor:a der schoepen
kan men de beweegkrachtvermeerderen?na-

betrekking t0t de verticale aB. Een merk-

waardig horizontaal waterrad eindeljk isde
t
urbine,een werktuig,datinbeweqing wordt
gebragt doordien men het water u1t een h0llen cjlinder,nabj den bodem van eene ringvormlgeByleetvoorzien,doordeze laatwegBtrnomen ln radkransen metcelvormiggebogen
schoepen, welke aan de drukking van het

water gehoorzamen en zieh bj eeneaanmermeljk wanneermen volgensde aanwjzlging keljkedrukkingmetgrootesnelheidbewegen.
van Poncelet (:g. 2)aan de schoepen eene Met behoud van dit algemeen beginselheeft
zekere kremming geeft.Daardoor stjgt het men versehillende Boorten van turbines verwater in de schoepen omhoog en vermeerdert vaardigd,welke nM r hare uitvindersdie van
Fournqron, Qallon, Fontainej Köalkn enz.
dnor zjn gewigtdebeweeykracht.
Bj de bovenslagraderen lshetwaterkanul worden genoemd.

W aternavel (Hydrocotyle vulgarig L.j,

bnven hetrad gelegen (:g.3).Hierstun de

schoepen niet loodregt op den omtrek van
het rad, mM r vormen m6t dit laatste eene
reek: van bakken (
J,1:c, d, enz.).Het
water stroomter in om dle bakken te vullen

00k navdkr%id geheeten, eene plant uit de
familiederSchermbloemigen,ondergcheidtzich
donr een kruipenden stengelen kopvormige,
s-bloemige bloemschermen en komt veoral
en brengtdoorzjn gewigthetra4 in bewe- vonr, n0k in 0ns Vaderland, op zandige,
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Fig.5.

act
hts
ig
drap
sl
sa
ige
ging.Bj eenbepuldenstand vandenbak @) veendi
ee,
berpe
ntlegronden. Men meentj
begint bet water er uit wegte vlnejen,en dat
inwendige ontstekin4it wegvloejen neemt toe,naar gelang de gen veroorzuktbj hetvee.
bakken dieper dalen,totdateindeljk (bj /) W aternoot,zie Trapa.

hetlaaltewatereruitverdwjnt.Bovenslag-

W ater-orgel(Het),cgan%m Aydrx /ï-

ru eren bezigt men vooralin de bergstreek. of hydraulos, 4e voorlooper van het tegenHetmiddenal%rad (:g.4)ontvangthetwater woordig orgel,werd, naar men meent,doer
nngeveer op het midden der achoepen.Wj Araimeden uitgevonden en door Kteno*n(120
zien hier in W het kanaal,onder de bedek- naChr.
)verbeterd.Het Yvaterdiende intuBking M N voortgtroomende,en in a b cd een schen nlett0thetvoortbrengen van den toon,
toestel
den stroom te regelen. Ook bp maar tot het regelen van de winddrukking ,
deze goort Van waterraderen plu tst men de doordien het de luchtj in een cylinderaanschoepen w e1 eens leodregt op den omtrek wezig, welke zieh in den waterbak bevond,
van hetrad,zooals in ;g.5 is voorgesteld. steeds in dezelfde mate zamenperste en uit
D e k- izontalew aterraderen versehillen van de windlade door de pgpen dreef.Zie voorts
a1 de vnnrgaande (de vertieale)hoofdzakeljk onder Orgel.
doorden stand.Zj dru jen rond ineen hori- W aterpas-instrum enten. Het Nvater
zontaal vlak. Men heeft er met lepelvormige zoektaltjd eene ellipsoïdische oppervlaktele
en o:k met vlakke Bcboepenj welke laatste vormen,mM rvnoreene kleine uitgebreidhei4
vnierœnezekeehelling zjnMngebrqtmet kan men Geze alg hûrizontM l beKhouwen.

W ATERPAS-INSTRV ENTEN- W ATERRIJST:

ur

Daariooris men in siantgesteld,hetverschil thanst0taan deMiasissippi.In den Jengeten
in hcngte te meten van verschillende vnor- tjd is zj naar Eurppa nvergebraqt en hier
werpen boven hetnormale watervlak (de 0p- en daar, 00k in 0ns Vaderland,ln rivieren

pervlakte derzee).Dedaartoe dienendewerk- en kanalen verspreid.Zjbeziteenzeerbrao-

tuigen dragen den naam van waterpas-instru- zen,draadvnrmi
renstengel,voorzienvanlange,
menten. Hiertoe behoort in de eerste plaats inhetsljkzichultbreidendewortels.Dekleine,

delibel(fg.1),eeneglazenbuisineenkoker tongvormige,afgeknottebladerenzjnzeerën
vanmessing,aandebovenzjdevaneenelang- getand,op regelmatigeat
btandenbj drietallen
werpige Bpleet in het metaal voorzien.Is de kransvormig geplaatsten bljvensteedsonder

Fig.1.

buis hagenneg met water gevuld, zooGat er water.De planti:tweehuizig,m= rmenvindt
eene luchtbelin overbljft,dan zaldeze zich in 0nswerelddeelenkelvrouweljkeplanten.

Juist onder die Byleetvertoonen,zoodra het De bloemen zjn okselstandig en lichtkarmowerktuig een horlzontalen stand heeft.Zulk zjnrood.Dit gewas heeft een zeerweligen
eene libelkomtvooraltepasbjhetplaatsen groei en wordt weleens met den naam van
van sterrekundige meetw erktuigen.Een ander plantnnrdige hydra'' bestempeld. Doch alis
waterpas-instrumentisafgebeeld in ;g.2.Het het ookj dathet in ondiepe wateren hinder-

bestaat uit eene buis,waarop nabj detwee 1jk kan worden aan descheepvMrten visuiteinden glazenbuislesloodregtgeplaatstzjn. seherj en zelfshetvonrkcmendermeren verf
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Fig.2.

In den sknd der iguur bevindtzich de 0p- andert, toch is de vrees,die men koesterde

pervlaktedervloeistofin dezebuiqles,welke voor zjn belelmerenden invlne;,zeernver-

door de groote buis gemeenschap hebben,in dreven.Deze plant dient t0tvoedsel venr de
hetzelfde horizonhle vlak.Ditwerktuig dient watervogel:, verleent eene Bchuilplaat: Mn
t0t ket opmeten der hoogte van een terrein het kuitder vissehen en wordtmet gned geop eene wjze,die voorden aandachtigen be- volg als meststof en zelfs al8 veevoeder geachouwer der fguur geene nadere verklaring bezigd.Ook kan zj dienentntzuivering en
ontsmetting van waterleidingen. Het water,
eischt.

W aterpest(ElodeaCanadensi:2icA.,Ana- waarin zj groeitissteedshelderen bj uitcharisalsinastrum .
Bap.)is denaam van cene nemendheid geschikt om erbloee uigersin te
waterplantuit de familie der Hydrocharideën. bewaren.
Men vindtbaarin Noord-Amerika vanCanada
W aterrad q zie v gfe- l- .

tat G*n deZuideljkeSàten,westwurtsa1-

W aterrkst (Hydrapyra Lk.), xk w-

W ATERRIJST- W ATERBPIN.
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de regéring zjn onderzochten goedgekeurd.
van een plantengeslacht uit de familie der Nieuwe waterschappen kunnen steedsworden
Gramineën en uit de afdeeling der Orizeën. opgerigt. De landeigenaars,nnder een waterDeeindstandigeaarisBterkvertakt.Deaartje: schap behoorend,wordeningelandengenaamd.
bevatten ééne bloem. De geBteèlde bloemen
W aterscheerling, zie Qiouta.

terhaneren T%neaeorariintgeheeten,isdenaam

zjn eerst tweeslachtig en daarna éénhuizig,
zoo% t de onderstemanneljk en de bovenste
vrouweljk zjn.Hetvnlchtbeginseliszittend,
enbehaard en langwerpig? de Btamper zeer
kort en de vrucht vrj, rolrond met eene

W aterslang (Hydrophis)isde naam eener

groep van vergittige slangen,die in de keerkringsgewesten in volle zee leven en zieh

hoofdzakeljk voeden metvisschen en BchM ldieren.Haar platte staartheeftden vorm van

cverlangsche groef.De gewone '
Ylferrjdf(H. eentweesnjdend meBen werkta1seen roeipalustreLk.)groeitin Canadaen kan 00k in riem.Zj leven in troepen bjéén en bjten
Europa met goed gevolg worden verbonwd. naar alles wat haar omgeeft, terwjl haar
1
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voorkeur ophoudt M n den

Oever van vjvers en slooten en uitmuntend

zwemt.
Men geeftvoorts den naam van W aterslanuq

eene lengte van m eerdan 90Ozich ten zuiden
van de W eegschaal,de Maagd,deRaaf,den
Beker en den Sextant uitstrekt. Het grenBt
voortsten oosten aan den Schorpioen en den
W olf en ten westen aan het Schip Argn en
den Eenhoorn.Zuidwu rtsduikthetvoor0ns
onder den horizon.Men heeft daarin twee
Bterren van de vierde grootte, beide dubbelsterren , al
smede twee veranderljke sterren.
De eerste (t
z)van deze dxaagt den naam van
Alphard. Hare veranderljkheid is door den
jgngeren Hersekelontdekt,en Argelander bepaalde de periode harer lichtwisseling op 55

dagen. Deanderestaatz00zuideljk,datzj
in EuropaBlrchtszeldenwordtwaargenomen.
1

I

natrix) zich

(Hydra) aan een grootBterrybeeld,dat over

:1l
r
l
'j
'
y
y
./!
lg
/I
$: l. '2#

venjn zeer gevaarljk is.O0k velelandslangen brengen een geruimen tj4 in hetwater
door, inzonderheid de watr.boa (Eunectes
murinus W agl.4 van Zuid-Amerika ter#vjl
zeltb onze inla
bni
jdsche ringslang (Tropidonotus

#

waterrtjst(Hydropkrum pclfzzfrd).

W ** geven hierbj eene afbeelding van deze
plant,nameljk in a van eene aar methet
bavenste bladop 3/sdedernatuurljkegrootte,
in bvan een taklevan de aar)in cvan een
ma
nneljk aartle,beideop 3-voudige groette,
*
vrfuc
1X1- d van
enineen
een
vht
anbegi
Bchns
ubel
les,
op G-voudige
grootte
desgeljksop
6-voudige grootte.
W lter oos, zie Votoria re.q1.

W aterschap is de benamlng van een
Gistrict,polder of heemraadBchap meteen bestuur aan het hoof;,hetwelk zorgt voor de
belangen der waterloozing, voor 4en goeden
ginnt der kanalen en bruggen,voorde beveiliging der gronden door hetM nleggen ofver-

W aterspln is de naam jdien men veelal
geeft aan soorten, welke tot de fam ilie der

Hydrachnen behooren, doch eigenljk watermjten zjn, daar haar kopborststuk methet
achterljt tot één geheel vereenigd is.Doch
dewarewaterspin(Argyronetaaquatica)heef'
t
deze van elkander gescheiden en behoortinderdaad t0t de spinachtige dieren (Arachnnïden). Dit dier wordt 14 Ned. streep lang,
heefteen roodbruin kopborststuk,een zwartbxuin, langwerpig, met nederliggende haren

bedektachterljfen donkerbruinepooten;van
deze zjn de achterste twee de langste.De

waterspin komt in onB land algemeen voor.

Zj leettin stilstaandewateren,klimtmetbehendigheid tegen waterplantjes op en voedt
zich met waterinBecten en kleine schaaldieren.Bjhetzwemmen keartzjdenbuik naar
boven en deze glinstert, evenals het borBtstuk,a18zilverten gevolgevan delucht,dieaan

deharen bljfthangen.Onderwatervervaardigt zj eene duikerklok van een digt,wit
w eefsel, z00 groot a1s een duivenei en van

binnen van luehtvoorzien.Vooralhetwjf
le
houdt zich met de zam enstelling daarvan bezig en wordt door hetmannetlegeholpen.De
ejerencocon wordtvoorts in het bovenste gedeelte van deze duikerklok geplaatst,is z00
sterken van djken enz.Iedererkend water- witalssneeuw en geljktop watten,terwjl
ehap heqft4 neeigenereglementen,4ie4ûnr de durin aanwezige ejeren eenegele kleur

W ATER8PIN-WATERSTOF.
hebben. l)e cocon Nvordt des nachtsvervaardigd en vervolgens door het 'ijf
je tegen Avater-insecten bevei
ligd.De lucht in de klok
moet gedurig vernleuwd worden, en hiertoe

wikkelt zich dat gaB zeer lgngzagm , O ch
spoediger, wanneer men een stak platina of
esn droppelvan eene platina-oplnssing in den

toestel werpt.Men'verkrjgt 00k waterstof,
spinnen de wj(esvaak eenlintvormigen lad- wanneer men gegranuleerd zink metjzeren
der,waarlangs zj spoedig en gemakkeljk spjkersen natronloogverwarmt,bjhetstrjde oppervlakte van hetwater kunnen berei- ken van waterdamp overgloejendecoaksen
ken.Hetwj:ezorgtvoordatverbljft0tin bj het verwarmen van houtgkool met ge-

December,om het daarna te sloopen.

bluschten kalk:
+
Clstof..
#KooClzauC0
is de naam van een vogel, d1e volgens som- Gebluschtekalk Koo
rea
ka+
lk
migen t0t de fàmilie der ljsters behoorten + 4H
volgens anderen eene afzonderljke familie W aterstof.
vormt.onze inlands3he waterspreeuw is niet Doetmen voorts waterdamp over de verhitte
veel grooter dan een gewone spreeuw ,heeft massa strjken,dan wordtde bjtende kalk
een eenigzins opgewipten bek, een zwarten in den voormaligen toeetand hersteld, zoodat
rug, een witten hals en borsten een bruinen men op nieuw waterstof kan verkrjgen,buik ,een opgewipten staart, korte vleugels, eene methode, welke t0t het bereiden van
veeldonsonderdevederenenkanzjneneus- groote hoeveelheden waterstof wordt toege-

W aterspreeuw (CinclusaquaticusWdcâdf.) CaH20:

gaten sluiten meteen vlies.Hj onderscheidt past.00k lichtgas bevat waterstof,en men
zich doorhetzonderlingbedrjf,dathj onder verkrjgt deze ln zeer zuiveren toestand uit
w ater gaat en daaronder over den bodem

voortlooptoferzich metzjnevleugelsvoortgtuwt. Hj voedt zich met slakkeny waterinseden en vischjes,en duikt zelfsbj felle
vorst in de wakken.Voorts bouwt hj zjn

zink en kaliloog of door ontleding van water
door middel van natrium ofvan een galvani-

schen stroom.Bj de ontbinding van bewerktuigde zelfstandigheden(bjv.bjdeboterzure
gisting) ontwikkelt zich vaak waterstof;00k

pest aan de kanten van slooten,poelen,me- vi
ndt men dit gas in de uitqeademde lucht
ren en uitgeveende plassell,en we1in de ge- en in aanmerkeljke hoeveelheld in hetdarmdaante van een gtoot, eirond gat,met m0s gas. Het is zonder kleur, reuk of smaak!
en gras gevuld en meteen naauwen ingang. wordt dooreenezeersterke drukking en bj
een zeer lagen warmtegraad t0t eene #nnlDaarin legthetwjf
je 3t0t6ejeren.
W aterstaat (De) beteekent in het al
ge- blaauwe vloeistof verdigt, is een uiterst ligt
meen de gesteldheid van den bodem met be- ligchaam (meteen soorteljkgewigtvan0,069),
trekking t0t het water, maar in 0nsVader- is in water veelminder oplosbaar dan zuurland meer in het bjzonder hetcollegievan stof,zeer ontvlambaar en verbrandtsaeteene
rjks-ambtenaren (hoofd-ingenieurs,ingenieurs Qaauwe,maarBterk verbittende vlam ,waarin

enz.),belast met de taak,om hetgevaarvan platinadraad wit-gloejend wordt en een heloverstroomingen te verhoeden,voor den aan- der lichtverspreidt.W aterstofontvlamtook,

1eg van kanalen,djken,bruggen enz.tezor- wanneer zj over eene platinasponsstroomtj
gen en bovengemelde gesteldheid voor de in- en een mengsel van waterstofen,zuurstofof

gezetenen z00 gunstig mogeljk te maken.De
waterstaatmaaktbj 0nseebe hoogstbelangrjke afdeeling uit van het departementvan
Openbare W erken.
W aterstof(hydroqenium,H),een enkelvoudig ligchaam , bevlndt zich in vrjen toestand in Zeer geringe hoeveelheid ill den
dampkrirg? m aar is, met zuurstoflotwater
(met11,11olowaterstof)verbonden,algemeen

dampkringslucht doet bj het aansteken eene

sterkeontploëngontstaan(knalgas).Menmoet

derhalve de waterstof,welke uit een ontwikkelingstoestel oprjst, nietaansteken vöördat
de lucht er geheel en aluit verwjderd is.
Brengt men eene kleine waterstofvlam in
eene aan beide uiteinden opene buisj dan
ontstaan toonen, wier hoogte van de lengte

en dikte dier buisafhankeljk is(chemische

verspreid, - voorts met stikstofals amm o- harmonica).Bj een gewonen warmtegraadis

niak, met koolstot'in vele waterstoFen (pe- waterstof nagenoeg indiferent;maarzj vertroleum , moerasgas),- voorts met zuurstof bindt zich bj hoogere temperatuurmetchloor
en koolstof en vaak o0k met stikstofin be- en met eenige andere dergeljke elementen
werktuigde ligchamen, 0m waterstofte ver- regtstreeks onder ontwikkeling van licht en
krjgen,ontleedtmen water doormiddelvan warmte.Dewaterstofverbindingenzjnmeeren-

een m etaal,dat de zuurstofopneemt,zoowel deelsgasvormig, althans vlugtig.Onderschelne metalen kunnen groote hoeveelheden
bj den gewonen (natrium)a1s bj een zeer de
verhoogden warmtegraad, bjv.door water- waterstof opslorpen zonder hun voorkomen
damp over gloejend jzer te leiden,ofmen a1s metaal te verliezen, zoodat men de verbrengtjzerofzinkinaanraking metverdund binding beschouwen moet a1s eene legéring
zwavelzuur ofzoutzuur:
van het metaal metmetallisch hydrogenium.
ZnSO4 +
H:s04 + Zn =
BtJroodgloeihitte zjn platina,palladium en
Zwavelzuur Zink Zwavelzuur zink jzervoorwaterst
ot'doordrinrbaar.velemetaal+ 2H
oxyden leveren bj verwarmlng en vele reeds
W aterstof.
bj eene gewone temperatuur met waterstot'
Onzuivere zelfstandigheden leveren alligt ar- metaalenwater.Velezwavelmetalenenehloorsenik-,phosphor-ofzwavelwaterstofhoudende metalen worden onder het vormen van zwawaterstof.Uit zuivere zelfstandigheden ont- velwaterstof en chloorwateratof dopr waterIV.
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stofgereduceerd.Vooralbewerktde waterstof en zjne helling.De waterhoeveelheid is in
bj haarontstaaneenesterkereductie.W ater- den regel in verschillende jaargetjden zeer
Btof is éénYiaardig en vormt met zuurstof verschillend. In Europa heeft men vooral in
water (H,O) en waterstofsuperoxyde(H:Oi, Zwitserland een groot aantal watervallen;
zie onder).Zj dientvooralo0k t0thetvul- dââr heeft men dien van deRjn bj.luaufen,
len van luchtballons,t0thetmaken van vuur een halfuur beneden Schalhausen,de Staub(
toestelvan Döbereiner),t0thetbereiden van bach in het Lauterbrunnendal.de Gieszbach
knalgas en t0tverlichting,waartoe mengoed- aan het Brienzer Meer, den Reichenbachwakoop verkregen waterstofvermengtmetk00l- tervalbj Meiringen, den Handeckvalin het
waterstofdamp, ofplatinadraad in eenewater- Haslidal,enz.Men heeftervoortsindeApenstofvlam verwarmt. De waterstof is in 1766 njnen,in de Pyreneeën en in de bergstreek
door Cavendisk ontdekt.
van Zweden en Noorwegen.Vooralheeftmen
Waterstofsuperoœyde (H:O:) ontstaat zeer prachtige watervallen in Am erika,en onder
dikwjlsbj oxydatie,maar steedsin geringe deze bekleedtdie van daNiagara (ziealdaar)
hoeveelheden,en bevindtzich dientengevolge de eerste plaats.Voorts w orden er gevonden
00k in den dampkring.Om hetteverkrjgen, in Canada, ill Californië enz.llier en daar
vermengt men 17 deelen gekristalliseerd bj- heeft men o0k kunstmatige watervallen,zootend barytmet3deelenchloorzurekali,wrjft als in het park van hetkasteelte Versailles,

ze t0teen fjn poeder,smeltzebjeenezacbte in hetpark van W ilhelmshöhebj Casselenz.
warmte,wascbthetoverbljvende uitengiet W aterverw en noemtmen in de schildernaafkoeling daaropeeneoplossingvan 8deelen

kunst alle verwen, die eenvoudig in water

glasachig phosghorzuur in Q5 deelen water, me
tgom ,ljm ofietsdergeljksworden oygedat men met js afkoelt.De vloeistof,van lost. Het sc.hilderen in waterverf geschledt
hetphosphorzuur barium afgegoten,kan men met doorschjnende kl
euren (aquarel)en met
illeeno VaCUUDPRn b0V0n ZMeavolzuurConcen- dekverwen, en beide manieren zietmen 00k
tréren.W aterstofsuperoxyde vormteen kleur- wel in dezelfde teekening vereenigd.Meestal

loozen stroopmeteen eiqenaardigen reuk en wordtdan overdedekverfmetdoorschjnende

een zamentrekkenden, bltteren smaak. Het waterverf heengewasscben, om de krachten
l
t kk
opeljk
in i
wa
gos
ema
n ter en alkohol, doch niet helderheid der teekening te verhoogen.Daar
aether, heett een soortelljk de verwstoFen voor waterverf meestal van

gewigt van 1.
452,verstjftnietbj - 30OC., plantaardigen oorsprong zjn,hebben zj gewordt zeer gemakkeljk ontleed in wateren gewoonljk veelte ljden vandeninvloed van

zuurstof en heeftdientengevolge eene oxydérende werking. W aterstotbuperoxyde veroorzaakt op de tong eene witte vlek;hetdoet
vele verwstolen verbleeken en geeftaan de
haren eene aschblonde kleur.Men bezigt het

bet licht.
W atervloeden hebben plaals, wanneer
het waterin de rivieren doorhetsmelten van
sneeuw ,door aanhoudenderegens,jsverstop-

van een werktuig tot het bepalen van den

en zelfs het leven verloren.De geschiedenis

pingen enz. aanmerkeljk stjgt boven den
om dieredena1seen schponheidssmiddel(g0l- gewonen stand en alzoo buiten zjne oevers
den hair wasb)y alsmede tot restauratie van treedt, of ook wanneer bj hooge vloeden en
oude schilderjen in olieverf.Hetzou een uit- felle stormen de djken en zeeweringen bem untend bleekmiddelw ezen,zo0hetvoorge- zwjken. Dit laatste is in 0ns Vaderland in
den loop der eenw en m eermalen geschied en
ringer prjs te bekomen was.
W ater-uurw erk (klepsydra)isdenaam duizenden hebben daarbj alhunne bezittingen
tjd en nietongeltik aanden zandlooper,daar maakt gewag van den Cimbrischen vloed,
het desgeljks uittweekegelvormige,boven die weinige eeuwen vöôr ofna den aanvang
elkaâr en met de toppen naar elkander toe- onzerjaartelling onzenbodemteisterde.Voorts
gekeerde deelen bestaat, waarin water de vinden wj in onzekroniekeneenwatervloed
plaats van zand.inneemt.Men bezigde zulke vermeld van hetJaar 333 na Chr.,waarbj
uurwerken reeds in overouden tjd. De uit- 20 dorpen tusschen W ieringen en Tesselwervinding daarvan werd in Egïptetoegeschre- den verzw olgen, - ook w atervloeden in
ven aan Trésmegintus. ln Grlekenland dien- de Jaren 435, 516,533,584,626, 792 en
den zj tot het bepalen van den tjd voor de 806, alBmede een geweldigen watervloed uit
redenaars.Later heeftmen door hetvallende het midden der 9de eeuw ,waarbj hetzee-

waterraderwerken in beweying gebragt en water zich een weg baande t0t in Utrecht

op die wjze velerleiingewlkkelde kunstge- en Gelderland.W jdersontstonden overstroomingen in de Jaren 900, 989 en 1003,alsW aterval(Een)iseeneplaats,waarhet mede bj herhaling in de lldeeeuw,terwjl
water van eene steile hoogte ofhelling naar den 16den Febrnarj 1164 eene ontzettende

wrochten vervaardigd.

beneden valt.Zulkeplaatsen heeftmen vooral overst
rooming qlaatsgreep4toen verhiefzich
bj beken en rivieren in hetgebergte.Een de zee plotselpk in de duisternis van den

hooge en breede watervalin eene boschrjke nacht;bj vreeseljke onweders woedde een

bergstreek levert steeds een fraaien indruk- gew eldige storm en de w ateren verbreidden
wekkend natuurtnoneel. Kleine w atervallen zich met verbazende snelheid over Friesland
achterelkanderdragen den naam van caseades en andereyewesten.Ni
etminderwerden die
en in gxoote rivieren dien van cataracten.H et landen geïelsterd door den Allerheiligenvloed

karaktervan een watervalwordtvoornameljk van 1170.Men vermeldt,datbj den waterbepY d deor zjne hoogte?zjnewatermqssa vloed van 1212 in Noar4-lb lland 36000 men-

W ATERVLOEDEN- W ATERVREBS.

451

schen verdronken zjn,waarna in 1219 bj Frieyland onderwater gezet,- indevolgende
den Marcellusvloed in Friesland 100000 men- maand ha4 erwedereeneoverstroomingplaats,
Khen omkwamen. 00k in 1220 verloren in en dezeherhaaldezich op den 19denJulj en
Friesland op Drie Koningen duizende men- den 3lsten Augustus.Op den laatsten dag van
schen het leven door een watervloed.ln het datJaarwerdopAmelandenSchiermonnikoog
daarop volgende Jaar verspreidden zich de een grootgedeelte van deduinen weggespoeld.
wateren t0ttweemaalt0e over den Frieschen In de 18de eeuw teisterden gedurig watergrond. In 1222 bezweek.Ezonstad aan de vloedenonzenbodem ,en een dervreeseljkste

.

Lauwerzee voor de kracht van het water, was die van den 15den en 16den November
en in 1223 werden in FrieslandQ000menschen 1775.Den 27sten Januarj 1781werden door
door den watervloed overvallen en gedood. eene zware overstrooming tusschen Maas en
Door de watervloeden van 13 Januarj en :
25 W aal meer dan 20 dorpen en een gedeelte

December 1277 ontstond de Dollart,waarbj van Njmegen onder waterFezet.Eenedergedevolkrjkestad Torum ,33 welvarendedor- ljke ramp teisterde de Rjnstreken in 1784.
pen en 16 gehuchten en kloosters bezweken. Ook in de volgendeJaren ontbrak het niet
Tien Jaar later deed een watervloed 14 non- aan watervloeden en in 1799 werden ongenen in het klooster te Anjum en 42 monni- veer 200 plaatsen in Nederland overstroomd,
ken in datte Lidlum omkomen,terwjltevens waarna men de schadeberekendeop 3millioen
vele landlieden het leven verloren. O0k in gulden.Voorts hadden er onderscheidene wade 14de eeuw ontstonden watervloeden, die tervloedenplaatsindeeerste Jaren dertegenuitgestrekte landen tusschen Tesselen Enk- w oordige eeuw qontzettend was vooraldievan

huizen verzwolgen,en de vloed van hetJaar Januarj 1809, waardoor een grootgedeelte

1400 maakte het vaarwater tusschen Tessel van ons Vaderland in eene opene zee heren W ieringen geschikt voor groote koopvaar- schapen werd.Erontstonden overstroom ingen
djschepen.Nadat voorts deeersteSt.Eliza- in 1818 en 1819, en in 1820 werd al het
beth's vloed plaats had gehad in 1407,viel land tusschen de Rjn,de Lek,deMaas en
de tweede v00r in 1421 en teisterde vooral de Merwede over eene lengte van 22 uren
Zuid-llolland; daar werden 72 dorpen onder gaans in eene golvende jszee herschapen.
het water bedolven, waarna 34 van deze O0k in 1821 en 1822 had men hier en daar

nooit weder te voorschjn traden,terwjlde overstloominqenyterwjl de watervloed van
groote waterplas,de Biesbosch genaamd tus- 1823 nootlottlg was voor Oost-Friesland.Een
Bchen Dordrecht,Geertruidenberg en svillem- der vreeseljkste watervloeden onzer eeuw
stad ontstond.HetRejerbosch bjOuwerkerk was echter die van Februarj 18254daarbj
aan den Amstelwerd omvergeworpen,en bj kwamen 406 mensehen, ruim 700 paarden,
Petten in Noordholland braken de golven door meer dan 20000 koejen enz.om het leven,
de duinen,vernielden het dorp en begroeven terwtll de schade aan het vermogen deringe400 personen onder de instortende kerk.Ook

zetenen berekend w erd op 8 m illioen gulden.

in Friesland bezweken toen de djken en O0k in 1836,1855 en 1861 werd 0ns Vader80000menschen kwamen daarbj om hetleven. land door overstroominqen geteisterd, maar
De 15de eeuw bragt onderscheidene hooge men heef
t zich vooral ln de Jonqste halve
vloeden, onder w elke die van 1429 zich uit- eeuw bejverd,dezeeweringen en rlvierdjken
strekte t0tin Drenthe en Overjssel.In Janu- in goeden staat te brengen en alzoo de ingearj 1523brak deLekdjk doorbj Schalkwjk zetenen in veiligheid te stellen tegen de wain de proviucie Utrecht, en t0t aan Leiden tervloeden.
toe werden onderscheidene dorpen onder w aW atervlooijen (De) behooren tot de
ter gezet. In Novem ber 1530 liep hetw ater orde der Taksprietigen (Cl
adocera) onder de
in Holland en Zeeland over de djken,en in Schaaldieren. Van hare tien pooten zjn de
1532 werden de m eeste Zeeuwsche eilanden
overstroomd.Ontzettend was voorts de Allerheiligenvloed Van 1570 en deze werd binnen
een kort tjdsbestek door nog 5 andere ge-

voorste 8 bladvormig en metlange wimpers

bezet;deze dieren zjn indunne,hoornachtige,
aan de rugzjde geopende schalen besloten.
De meestbekende van hen is de getakte 'lpJvolgd, zoodat de Friesche Zeedjken in een tervloo(Daphnia Pulex L.j,inonzestilstaande
schierreddeloozentoestand geraakten;Ca&par wateren te vinden.Ztlheeft een enkelvoudig

Aolled,heer nan .
PïlY,heeftzich toen door o0g op hetm idden van den kop,een vogelhet herstellen der zeeweringen in Friesland

bekachtigen snuit met4 sprieten,van welke

verdiensteljk gemaakt. In 1625 woedde.de de beide grootsten zich in twee takken vergeweldige Vastenavondvloed, die zich van deelen.Deejeren liggen op den rug vanhet
Zeeland t0t Jutland uitstrekte.Van 1634 t0t wjf
le onder de doorzigtige schaal;in den
1673 werd 0ns Vaderland door24 watervloe- zomer worden zj uitgestooten, maar tegen
den bezocht,en in 1675, 1682,1684 en 1686 den herfst groeitin de ejerenholte een doorherhaalde zich die ellende, welke in laatst- schjnend orgaan,dezadelgenaamd,hetwelk
genoemdJaarals St.Maartensvloed inzonder- uit twee schalen bcstaat,waarin zich wederheid de provincie Groningen teisterde. Van om kleine schalen bevinden metejeren,die
1688 t0t 1814 hadden in 0ns Vaderland 11 den winter overbljven. In de lente zjn de
overstroomingen plaats,en onderdeze bevond watervloojen rood van kleur,en hun groot

zich de gewezdige Kerstvloed van 1717,die aantalin slooten en poelen veranderthetwazich over de geheele Noordzeekustuitstrekte. ter schjnbaarin bloed.
In Januarj 1720 werd nagenoeggeheelOost- W atervrees,zie Rondsdolkeid.
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W aterwVding isdenaam vaneenplegtig koortsen,na buikloop en gedurig bloedverlies
feest,hetwelkdoordeledenderGriekschKatho- kan ligt waterzucht ontstaan. Al wat den
lieke Kerk op den6denJanuarj(Theophania- vrjen 0ml00p van hetbloed in deaderenbedag) terherinnering aan den doop van Jezus lemmerten alzoovertraagt,veroorzaaktonder
in de Jordaan wordt gevierd.Men kapt een

gatin hetjsdernabjgelegenerivieren 0mringt het met groene takken van pjnboomhout,terwjl in wjderen kring hutten met
heiligenbeelden worden geplaatst.Na heteindigen van de kerkeljke dienst spoedt zich
de geesteljkheid met kaarsen,wierookvaten

daartoe gunstige omstandiqheden waterzucht.

Eene meer plaatseljke hlndernis,bjv. een
gezwel dat op de aderen drukt,veroorzaakt
eene plaatseljke en eene meer algemeene
hindernis 00k eene meer algemeene afscheiding van water. Bj een belemmerden afvoer van aderljk bloed langsdeaderen van

en gebedenboeken derwaarts, gevolgd door den onderbuik naar de onderste holle ader
de zingende gemeente. Het water van ge- ontstaateene uitstortingvan waterindebaik-

noemde bjt wordt doorden priestergewjd, holte.W ordt echterde vrje0ml00p van het
en deze besprenkelt daarmede vervolgens de aderljk bloed in aldeaderenbelemmerd,dan

aanwezigen.Gebeden en gezany'
en vermelden
de verwonderljke krachtvan dltwater.Eindeljk vultiederdaarmedeiesschenenpotten,
om het bj ongesteldheden a1seen onfeilbaar
geneesmiddelte gebruiken.
W aterzuchtçhydrogs)isin hetalgemeen
iedere ziekeljke ojhooplngvan waterachtige
.

vloeistof ln eenig llgchaamsdeel. In meer beperkten zin geet
'
t men dien naam aan waterophoopingen tusschen de sereuse vliezen.
Men heeft alzoo buik-,borst-en hersenwater-

volgt eene opstuw ing en vermeerderdew ater-

afscheiding in geheelhetaderljk stelsel,z00alB men opmerktbj hartziekten,vooralbj
ziekten der klapvliezen van hethart,en bj
sterkelongen-aandoening.Deeeryteverschjnselen van waterzucht openbaren zich dan

op demeestverwjderdeplaatsen,waarreeds

in gezonden staat de bloedsomlopp met de
meeste hindernissen te kampen heeft; er ontstaat aanvankeljk opzwelling van de voeten
en van de oogleden,vervolgensallenqs uitzuchtjwaterbreuk enhuidwaterzucht,waarbj storting van vocht in de borstholte, ln den
m en n0g waterzuchtin de kamers en vliezen hartzak,in de buikholte en onder degeheele
van heto0gkanvoegen.Zakwaterzucht(h.sac- huid.W aterzuehtisnietsandersdaneen ziekte-

catuB,cysticus)iseene enkele ophooping van versehjnsel,maar van het grootste gewigt,
water in nieuw gevormde zakken en holten alszj plaatseljk is,s'
oorhetorgaan,waarin
en komt het meest voor in het buikvlies en zj zetelt,en als zj algemeen is,voorhet
in de ejerstokken.Eeneovermatigeafschei- geheeleligchaam.Eeneaanmerkeljkeontwik-

ding van water in hetonderhuidsche celweef- keli
nç van waterzuchtiszelden vatbaarvoor
se1draagtden naam van oedema.Eeneophoû- genezlng,en bjeenhoogen graadvan waterping van w aterachtige vloeistof in ligchaam s- zueht m oet de dood vo'
zgen wegens gebrek
holten,die gesloten, maar in gezonden staat aan toevoer van deugdeljk bloed, voor de
geopend zjn, heet men valsche waterzucht. voeding der ligchaamsdeelen geschikt.D eopDaartoe behooren de waterzuchtvan de gal- hoopingen van water in de sereuse zakken
blaas,van de baarmoeder,van de buizen van zjn eensdeels van z00 groot belang,omdat
Fallopi%s, van het worm vormig aanhangsel, zj meestal als gevolgen optreden van aanvan den tranenzak, van de nieren,van den merkeljke pathol
ogische veranderingen in de
pisleider enz. De bron der waterzuchtis ge- organen,wlergezondheid eene levensvraag is
legen in het bloed.De bestanddeelen derw a- (hart, longen- en leverziekten),en in de
terachtige vloeistof komen overeen met die tweede plaatshebben zj zelven eene noodlot-

van de bloedwei,hoewel deverhoudiny dier tige werking door drukking en wjziqing in
bestanddeelen niet volkomen dezelfde ls als

den bouw derorganen,waarmedezjlnaanbj deze.Die vloeistofis somtjdshelderen raking komen, bjv. door het binnendringen
kleurloos a1s waterjmaar00k we1eens geel,
groenachtig, troebel en met vlokken vermengd,- somttidsdunvloeibaaral8wateren
o0k weldik.kleurig ensljmerig.Zjreageert
doorgaans alkalisch, zelden neutraal en n0g
zeldzamer zuur. W are waterzucht ontstaat

der lucht te verhinderen in de longen door

vaatwanden en van dewerkzaamheid van het
hart.Het eerste ontstaat dooreene vermindering der vaste bestanddeelen van hetbloed,
vooral door ongesteldheden, waarin te veel
vaste bestanddeelen van hetbloed zonder vol-

lend. Het water in de borstkan alleen door
een naauwkeurig onderzoek worden waarge-

zamendrukking van deze bj borstwaterzucht.
De kenteekenen van waterzuchtaan deOPPO'-

vlaktedesligchaamszjn:eeneuitzettingvan
weçken,brjachtigen aard,zonder hoogeren
warmtegraad en gewoonljk zonderpjn,somd
goreeneziekeljkeafscheidingvanbloedwei tjds bleek en somtjds rood en glanzig.De
u1t de aderen,veroorzaaktdooreenovervloe- huid ismeestaldroog en de opperhuid schildig watergehalte van het bloed (hydraemie) ferig.Bj uitstorting van water in debuiknfdoor eene gewjzigde gesteldheid van de holte is de buik opgezeten de naveluitpuinomen. Bj de behandeling van waterzucht
dient men vooralte letten op eene bestrjding
van de oorzaak der waterzuchtigeafscheiding

doende aanvullingverbruiktworden,bjv.door en op de verw:dering van dezelaatste.Bj
langdurige ettering, chlorosis,scheurbuik en waterzucht,ontslan ioor een hy4raemischen
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teestand van het bloed, zorge men bovenal 00k we1metkleine viaschen en andere watervoor eene verbetering derbloedmenging,be- bewoners.Hj leeftgezellig,i:volgtrektniet
paaldeljk dooreeneverwijderinç van de00r- schuw, nestelt in moerassen en legt 2 t0t 4
zaken der verkeerde bloedmenglng,bjv.bj brtline,grjs en bruin gevlekte ejeren. In

misbruik van sterken drank enbjscheurbuik
door eene verandering van levenswjs.Ligt
verteerbare, voedzame spjzen en dranken,
bittere en specerjachtige middelen,die den
eetlustopwekken en de spjsvertering bevorderen,vooral00kjzerpraeparaten,komenhier

ltaliëwordthj gegeten.

W att (James), een uitstekend Engelgch

natuurkundige, die hetstoomwerktuig verbeterd en den condensator uitgevonden heeft,

aanschouwdehetlevenslichtden18denJanurj

1736 te Greenock in Schotlgnd,ontwikkelde
te pas. De ziekten van bepaalde ligchaams- zich door eigen oefening en zag zich reedsin
deelen,waardoorwaterzuchtveroorzaaktwordt, 1757 benoemd t0tmechanicus aan de univer-

zijn gewoonljk niet toegankeltjk voor den siteit te Oxtbrd, waar zjne werkplaat:eergeneesheer, zooals de hart-, lever-en long- lang hetvereenigingspuntwerd van de weten-

ziekten. De verwjdering der waterzuchtige schappeljke ingezetenen der stad.Toen hem

vloeistofzoektmen naargelang vandeziekte- in 1763 de herstelling werd opgedragen eener

oorzaken te verkrjqen door eeneverhoogde
werkzaamheid der nleren (pisdrjvendemiddelen) of der darmen (kunstmatig verwekten
buikloop),of0ok we1dooreenevermeerderde
uitwaseming der huid (door warme baden,

machinevan Neweomen,veatigdehjzjneaan-

men haaropkunstmatigewjzedooraftapping
(paracentesis), maar dit middel helpt slechts
tjdelijk, omdatde oorzaak derwater-ophooping bljft bestaan. Bj eene aanmerkeljke
spanning der huid bj huidwaterzuchtontlast

dingen zjn .
wj aan zjne schranderheid verschuldigd, o.a.de copiëerpers voor brieven,
waarvoor hj in 1780 octrooi verwierf.Op
gevorderden leeftjd droeg hj zjne fabriek
overaan zjnzoon.HjwaslidvanhetKoninkljk Genootschap van W etenschappen en van
de Fransche Acadêmie,en overleed den25sten
Augustus1819te Heathield bj Birmingham,
Nvaar in 1827 een standbeeld verrees ter eere
van dezen verdiensteljken man.
W atteau (Antoine),een beroemdFranach
schilder, geboren te Valencienne: in Octnber
1684,ontving sedert 1702 zjne opleiding te
Parjs en werd daarna een leerling van den
schilder Claude Gillot.In 1717 zag hj zich

dacht op het stoomwerktuig,kwam in 1765
t0t de uitvinding van den condensator en
stichtte in 1774 met Bo%lton eene machinenfabriek te S0h0.D00r de uitvinding van het
natte inwikkeling en zweetdrjvende midde- naar hem genoemde parallelegram (1784)en
len).W anneerdooreeneaanmerkeljke0ph00- door het overbrengen van de kracht der zuiping van vloeistofgevaar voor het leven ont- gerstang op een radogendehj eenrui
m veld
staat,bjv.gevaarvanverstikking,danontlast voar het stoomwerktulg. 0ok andere uitvin-

m en het water door m iddel van koppen of

insnjdingen;hierbj echterlooptmen gevaar
van ontsteking, die zelfs in koudvuur kan
overgaan.- 0ok bj den tuinbpuw spreekt
men van waterzuchtder boomen en heesters

bj lanqdurigevochtigheid enbelemmerdeuitwasemlng, zoodatde bladeren afvallen,hoewel zj groen zjn en gezond schtjnen te wezen, terwjl de vruchten geen aangenamen
smaak erlangen, maar zelfs t0t verrotting

overgaan vôördat zj rjp zju,en denieuwe benoemd t0t lid der Fransche Académie.De
loten geen houtzetten,maarzo0week blj- kleine, maar keurige stukken van Wattea%
ven. datzj iq den winter verdorren.
geven voorstellingen van landeljke feesten,
W aterzurlng, zie Zurinq.

tooneelvertooningen en velerleikluchtigevoor-

W aterzwaluw (Hydrochelidon .
Boi6t i: vallen! a1s even zooveel zedegchetsen uit
de naam van een vogelengeslachtuitdefam ilie dien llgtzinnigen tjd;zj zjn op eenegeestder Meeuwen (Laridae)en uitde onder-afdee- rjkewjze meteen ;Jn penseelbehandcld en
ling der Zeezwaluwen (Sterninae).Hetomvat geven getuigenis van zjn gevoelvoorharmo-

krachtig gebouwde vogels m et een korten, nieen licht-efect.Men vindtzeinhetLouvre,
slanken, spitsen snavel,zeer lange vleugels, in de muséa te Petersburg,Madrid,W eenen,

betrekkeljk korten,Eaauw gevorkten staart Berltin, Dresden enz.,en vooral0ok op het
en hooge pooten met lange teenen en diep koninkljk slot te Berljn.Hj overleed den
ingesnedene zwemvliezen. De zœarte '
lplfer- zlsten Julj 1721.Naar zjneschilderstukken
gwalq'
w (H.nigra Z.) is 23 Ned.duim lang zjnvelegravuresvervaardigd.
en 68 Ned. duim breed,zwart op den k0p,
W atten zjn bladen van l0s zamenhanden nek , de borst en het midden van den

buik, blaauwachtig grijs op den mantel en
wit op de stuit.De slagpennen zjn donker
grjsmetlichtereranden,degtuurpennenlicht
grjs,de oogen bruin,desnaveldonkergrjs

gende, spinbare vezels.Katoenen watten,in
den vorm van een vlies en t0tmeerdefe vast-

heid aan de beideogpervlaktenmetdunljmwater bestrekenj dlenen t0t voering9 maar
worden doar vochtigheid ligt kltliterig. Uit

en rond aan den wortel,en de pooten bruin- dit oogpt
lnt zjn wollen watten veelbeter.
rood.In den winter is alleen hetachterhoofd 00k heeft men zllden watten, doch deze
zwart,benevens de nek.Deze vogelbew oont worden zelden gebruikt.

den noordeljken gordelder Aarde,vertrekt

W attier (Johanna Cornelia),eeneuitsto

uitonze streken metdeoverigezeezwaluwen, kende Nederlandsche tooneelkunstenares en
bewoont moerassen en poelen,vliegtuitmun- geboren te Rotterdam den 13den April 1764,
tend, maarloroptgebrekkig en zwemtzelden, werd door Corver in staatgesteld,hettooneel

voedt zich hoofdzakeljk metinaecten?maar Se Amsterdam te betreden.In 1780 begafzj
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zich derwaarts en behaalde er vooralin het hj niet gekend was,maarwasbereid daag:
treurspelgrooten roem.Ztjbezateeneindruk- daarna een mondgeyprek met den Koniùg te
kendegestalte,een bevallig gelaatvan Griek- houden te Smithield.Dââr werd hj door
schen vorm en eene volle,buigzame,wellui- W alwoçtl
t,lord-majoorvan Londen,enandere
dende stem.Zj wistgeheelen alzich in te ridders des Konings doodgeschoten, omdat
dringen in den geest van hare rollen en was hj,naarmen zeide,laatstgenoemde meteen
langer dan 25 jaren de luistervan den Am- dolk bedreigde. Daarop verstrooiden zich de
Bterdamschen schouwburg.In 1805vierdezj boeren, en koning kieltard deed het Parlehaar zilveren feest en oogstte in 1806 te mentverklaren,datzjnedoorden noodafgeParjs, waar Talma haren roem verkondigd perstebeloftennietalsgeldigkondenbeschouwd
had, uitbundigen bjseal. Koning LodewLk worden, terwjl hj bloedige wzaak nam op
schonk haaraanzienljkevoorregten,koningln de opstandelingen. Behalve de aanvoerders
Hortenseeen rjk halssieraad enNapoleoneen werden 1500 boeren gemarteld en ter dood
jaargeld.Zj trad in het huweljk met den gebragt,waarna hetvolk nog zwaarderlasten
archited Ziezenot dien zj in 1820 doorden moesttorschen dan te voren.
dood verloor. Nadat zj in 1815 om rede- W atzdorf (Bernhard von), een verdiennen van gezondheid het tooneel verlaten steljk staatsman uit Saksen-W eimaren geen zich aan de Geestbrug bj '
sGravenhage boren den 2den December 1803 op hetkasteel
gevestigd had,overleed zj aldaarden 24sten Berga in W eimar! studeerde te Leipzig in
April1827 en werd met grooteplegtigheid in
de St. Jacobskerk in laatstgenoemde stad ter
aarde besteld.
W at Tyler of W alter de Pannebakker
was de aanvoerder van een geweldig boerenoproer, dat in 1381 sdlrik en verwoesting
verspreidde in Engeland. De drpkkende belastingen, door de eischen van het H0f en
van het leger aan het volk opgelegd, en
vooral hethoofdgeld,in 1380 ingevoerd,had-

de regten, werd ln 1830 poberhofsgerichtsrath'' te Leipzig, in 1835 1id van het H0f
van appêl te Zwichan, in 1840 roberap-

volk,en de verduistering van gelden doorde

naar Dresden gezonden, om in Saksen de

pellationsgerichtFrath''te Dresden en eeniqe

maanden later ambtenaarbj het ministérle.
Hj verliet echter in September 1843 de
Saksische staatsdienst, om als minister van
Staat de portefeuille van Buitenlandsche Zaken te aanvaarden in het groothertogdom

W eimar. In hetvoorlaarvan 1849 werd hj
den wrevel en verbittering gewekt bj het door den Rjksbestuurdera1srjkscommissaris

belastinqgaarders,alsmede deruwheid,waar- rust teherstellen.Bj de hervorming van het
mede dle gelden werden ingevorderd, deed

ministérie in 1850 erlangde hj erhetvoordezeverbitteringeindeljk tûtdaden overgaan. zitterschap alsmede hetbestuurderafdeelingen
In het graafschap Essex barstte den 3osten vanhetBuitenlandjhetgroothertogeljkHui:
Mei 1381 de opstand het eerstuit,en deze en hetBinnenland.In hetzelfdeJaarwerdhj
verhiefzich daarop desgeljks in de graaf- (l0or den Landdag t0t lid van het Parlement
schappen Kent, Sussex, Hertfort, Surrey,
SuFolk, Norfolk en Cam bridge. W at Tyler
uit D artfoh 1 Jaek Ccrfer en eenige anderen
plaatsten zich aan het hoofd,en n0g vöördat
hetHof daarvan eenige tjding ontving,rukte
een leger van xaeer dan 100000 boeren noordw aarts naar Londen, verw oestte gedurelnde

te Erfurt en door ditlaatste totvice-president

gekozen, terwjl bj voorts deelnam aan de
conferentiën te Dresden. Watzdorfbestuurde
het groot-hertogdom in gematigd vrjzinnigen
geest, zondei de reactie te bevorderen.Ook
na hetJaar 1850 leidde hj de binnenlandsche

zaken naar den wensch der bevolking,zooals

zjn togt de kasteelen,mishandelde deambte- bleek in 1868,toen hj zjne zslarige ambtsnaren en aanzienljken en opende degevange- bekleeding a1s minister vierde.Hj overleed
nissen. Hun vermaard optogtslied,het eerste den 15den September 1870.
comm unistische gezang, w as: p'roen Adam
W atzm an isdenaam vaneenberggevaarte
spitte en Eva span,waar vond m en toen een der Salzburger Alpen.Hj verheft zicb ten
edelman''. De aanvoerders verlangden eene westen van de Konigssee in hetBejersche
hervorming der grondwet en de fnuiking der landschap Berchtesgaden ter hoogte van 2740
dwingelandj van den adel.Het leger der Ned. el, is gedurende het geheelejaarmet
boeren kampeerde op deheide vanBlackheath
en verlangde den Koning te spreken,en toen
deze, reeds ter halver wege gekomen,zich

door zjne raadslieden lietoverhalen t0tden

terugkeer, stroomden de boeren den 12den

s
neeuw gekroond en heeft twee topgen,de
Groote en de Kleine W atzmann, d1e door

een breed zadelverbopden zjn.
W auters (Emi1)jeen verdiensteljk Belgisch schilder, geboren te Brussel in 1846.

Junj in de stad.De paleizen van den ver- genoot gedurende vier Jaar onderwjs van
afschuwden hertog van Laneaster en van vele Portaels,begafzich toen naarParjs,vervolaanzienljken werden aan de vlammen prjs gens naar Italië en Duitschland, trok door
gegeven. Wat ff/lr drong door totin den zjn stuk: pDe schoone Edith, het ljk van

Tower, en vele gehate personen werden ge- H arald vindend op hetslagveld van Hastings''
dood. Toen eehter de naar elders geweken de aandacht tot zich van den directeur nan
Koning den 14den Junj in een proclamatie tgoz
lfdf, en Vzerd op aanbeveling van dezen
vlejendebeloften deedaan deboeren,keerde door de regéring naar Suéz gezonden om er
een grogtgedeelte van dezehuiswaarts.Alleen de opening van het Kanaal bj te wonen.
W at 7'g/ldr verzette zich aan het hoofd van Een groot aantal schetsen en genrestukken

zjnebendetegen eeneovereenkgmst,waarin was de vrucht van deze reis.Zjne groote
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schllderj:psfarla van Bourgondië, om het rezen u1t den eôrspronkeljken bôdem.Mee'

leven smeekend van hareraadsheerenHugonet dikte (500 Ned.e1)bevatde Purbeckvorming
en d'Himbercourt'',werd aangekochtvoorhet in Duitschland, eene brakwatervorming,uit
muséum .te Brtlssel, en het volgende: pLa mergel- en kalksoorten bestaande; t0t deze
foliedeHugovanderGoes''desgeljks,nadat laatsten behoort het serpuliet, qevuld met
het te Weenen en te Parjs wasbekroond. buizen van Serpula coacervata.Hler en daar
Hj zag zich daarop benoemdt0thonorairlid ontdekt menin dewealdvorminggips-ensteenvan de Acadêmie te W eenen.De stad Brussel zoutlagen. De onderste afdeellng der wealdbelastte hem daarop metde taak?het raad- vorming bestaat uit Hastingszand en wealdhuis met historiestukken te versleren. Eén clay. In laatstgenoemde leemlaag vertoonen
van deze: rMaria van Bourgondië, den eed zich in Duitschland leisteensoorten en steena:eggend oq de priviiegiën van destadBrus- kolenvormingen, welke in het Telltoburger
sel''
,vond ln 1877 te Berljn grooten bjval, W ald, in het W esergebergte en elders woren W auters verwierf in 1878 de m edaille den opgedolven.Hare Qora komtin hetalged'
honneuropdewereldtentoonstellingteParjs. meen met die der Juravorming overeen en
W avelllet of lasioniet is de naam van bestaat uitVarens,Cycadeën en Kegeldrageneene delfstof uit de orde der waterhoudende den,terwjldetweezaadlobbigegewassenn0g
haloïden. Hare kleine, ruitvormige kristal- ontbreken.HetEngelsche Hastingszandomvat
naalden vertoonen zich meestal in halfbol- slechts hier en daar nesten van bruinkolenj
vormige 0fniervormigehoopen,die dekloven tloch geene eigenlijke steenkolenbeddingen,
in gesteenten vullen en a,1z00 platen vormen maarbezitdaarentegehvisschen,schildpadden,
met stervormige stralen.Het is zelden zuiver den iguanodon en hylaeosaurus.In Engelan;
wit, m eestal gekleurd, grtjs, geel ofgroen, en Duitschland vormen leemsoortenm etdunne
zelden blaauw doorschjnend ofglasglanzig, lagen zandigen kalksteen? de geslachten Me-

Zjnehardheid is 3,5enzjnsoorteljk qewigt lania, Cyrenia en Cygrls en in Engeland

2,3- 2,5.Hetiseen waterhoudend alumlnium - iguanodontanden omslultend, de bovenlaag
phosphaat, beantw oordend aan de formule dier zoet- en brakwatervormingen, w aarop
(Al2)sP4Ol:+ 12H:O.Men vindt hetin zand- dezoutwaterlagen van hetkrjtvolgen.
steen,leem- en kiexellei,voorts00k in jzer- W eber.Onderdezen naam vermeldenwj:
Veit W eber zie onder W öchter.
steen, graniet, glimmerlei enz.,vooral bj

Frankenberg in Saksen,bi
jCerhovic in B0hemen,bi
j Jordansmiihlill Sile
'zië bj AmberginBejeren,btjBarnstapleinDerbyshire,
bj Steamboatin Pennsllvaniëenz.
W avre, eene stad ln de Belgische pro-

& rzl#c'
r# Anselm W eber,een verdiensteljk

.

componist, geboren den 18den April1766 te

Manheim.Hj ontving onderwjsvan den abt
Vo-fler en vergezel
de dezen naarStokholm,

dirlgeerde in 1787- 1790 het schouwburp
vincie Brabant,ligt aan de Dyle en aan den orkest van Groszmann te Hannover,volbragt
spoorweg van Leuven naarNamen.Men heeft daarop reizen in Nederland,Duitse.hland,Deer eene school van middel
baar onderwjs, nem:rken en Zweden en vertrok in 1803 md
katoen- en papierfabrieken, loojeri
Kotzebnevoorden tjd van een#
jaarnaarPajen en '

brouwerjen en ongeveer7000inwoners.Deze rtjs.Na zjn terugkeerzaghj zichtotkapélstad is merkwaardig w egens de overwinning meester benoemd en overleed teBerljn den
der Pruissen onder Tltielemann Op de Fran- Q3sten Maart 1821.Hj leverde muziek voor
schen onderGrouelt
y opden 18denJunj1815, rW ilhelm Te11'', de pBraut v0n Messina''en
waardoor laatstgenoem den verhinderd w erden y de plungfrau von Orleans'' van 8chiller en
Napoleon I in den slag bj W aterloo bj te voor den rEpim enides'' van Götke, alsmede
staan.
voor eenige opera'
s (rDeodata''en ?Hermann
W eald (Het) of de '
t
vealdnorming zweeft urd Thusnelda''). Zdne compositidn ondertusschen de Jura-en de krjtvormingenwordt scheiden zich door eene aangename melodie,
nu eens t0t eerstgenoem de, dan weder tot door helderheid en ronding,maarzjn thans
laatstgemelde gerekend en o0k wel eens in m eerendeels vergeten. Het meest bekend is
tweeafdeelingen,nameljk ondersteenopperste welligt zjne compositie bj den pGang nach

w ealdvorming, gesplitst. De naam is afkom - den Eisenhamm er''van Sohiller.
stig van die gedeelten der Engelsche graafKarl J'
?
ZJï?
Z.
: Weber,een Dllitsch schrjver,
schappen Kent,Surrey en Sussex,dievroeger geboren te Langenburg den 164en April1767.

uit wouden (weald) bestonden,maar thans Hj studeerdeteErlangen en teGöttingenin
in bouwlanden herschapen zjn.Menvindtde de regten,aanvaardde daaroq eenehofmeesw ealdvorming in het zuidoosten van Enge- tersbetrekking in Fransch Zwltserland,waar

land,in hetnoordenvan Frankrjk en in het htj zich bekend maakte met devoortbrengnoordwesten van Duitschland;zj bestaatover selenderFranscheletterkundeenwjsbegeerte,
hare onderste afdeeling in Engeland uit niet werd in 1792 secretaris bj den graaf Ton

zeerdikkekalk-en mergellagen,meestalbrak zlràccFz-ts'c/ztyzller.g! in 1799 raadsheer in de
water-en zoetwater-vorm ingen m etgastropo- regêringskanselarj te König in hetOdenwald
den(Paludina,Planorbis),pelecypoden(Cyrena, en trad in 1802 als H0f-en regéringsraad in
Unio) enz. Eene dunne tusschenlaag leverde dienstvan het H uis I8enbwrg,om den toekoeepemenigte buideldieren,terwjlanderelagen vaenden graaf op zjne reizen te vergezellen.
(dirt beds) uit vöörwereldlt
lke teelaarde be- D eze echter verliet te Berljn zjn leidsmanj

staan en talrjke Cycadeën en Kegeldragenden waarnp deze ziln ontslag nam en zich te
bevatten, wier wortelatokken vaak n0g ver-

Jagsthausen vesiigde-'Van 1820-1824 verto
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genwoordigde hj het ambtKiinzelsatlin de van Xarel A rïl legde laatBtgenoemde haa'
vergadering der W irtembergsche Standen en neder,em als tooneeldirecteur rond te zweroverleed te Kupferzell den Qosten Jultl 1832. ven.In 1798,gedurendezjn vertoefteSalzA1Bachrjverleverdehj:pàlöncherei(1818- burg,overleed demoedervan den Jeugdigen
waarna deze werd toevertrouw d aan
1820,3 dln)'',- pDasRitterwesen (1822- W eber, ee
1824, 3 dln)''
,- pDeut8chland,oderBriefe dezorg ner zuBter van ztln vader.Alle p0eines in Deutschland reisenden Deutschen gingen,om het kind op hetgebied der kunst
(1826- 1828,3 dln;3dedruk.1843,6 dln)'', met kracht te doen voortschrjden, waren
en het onvoltooide werk: pDemokritos, nagenoegvruchteloos,totdatdetienlarigeknaap
oder hinterlassene Papiere eines lachenden

te Hildburghausen geregeld onderwtlsgenoot

Philosophen (1832- 1810, 1Q dln;8stedruk, van den kamermuslcus Heusakel. Van dien
1870)''.Zjne verzameldewerken verschenen tjd afontwikkeldezich zjn talentz0oBterk,
in 1834- 1844 in 30 deelen.

dat de vader in 1797 het besluit nam tden

Gottfried lFààer,een verdiensteljk beoefe- knaap naar Salzburg te brengen bj M kehaël
naar van de theorie der muziek.Hj werd Haydn.Daarechter de gestrenge leermethode
geboren den lsten Maart17:9 te Freinsbeim

van dezen weinig strookte met den ongedul-

in Rjn-Bejeren,studeerde te lleidelberg en digen aard van den leerling,vertrok defamilie
te Göttingen in de regten,werd in 1804 procureur-iscaal te Manhelm , alsmede directeur
van de kerkmnziek en van het conservatorium ,in 1814 1id van dç regtbank te Mainz,
in 1818 rHofgerichtsrath''enadvocaat-generaal
bi
J het Ilof van Cassatie te Darmstadten in

1832staatsprocureur-generaal.IIj overleed te
Kreusznach den lzden September 1839.Hj
W
aBdeen
wjd
zicui
hts
la
te
tke
ernd Quit-en violoncelspeler,
bj voorkeur aan de theorie

W eber naar Miinchen. Hier erlallgde Karl

onderwjsvan den Hof-organistKaleherinje

compositie en van Vallesi (W allishauser)in
het gezang'
,terwjlhj zich tevensmetjver
toelegdeop de toen door Denefelderuitgevon-

dene lithographie,om zjnecomyositiën zelf
te kunnen drukken Daar hj zlch te voren

in het teekenen en in de graveerkunst geoe-

fend had,meendehj eene belangrjkeuitvin-

ding te hebben qedaan en overreedde zjn
Qrdneton Theorie der Tonsetzkunst (1817! Saksen teverhuizen,waarhj debenoodlgde
3de druk, 1830-1832, 2 dln)'',- pAllge- grondstoFen gemakkeljker z0u kunnen bekomeine Musiklehre (3dedruk,1831)''enbelang- men. Het werktuigeljke van deze bezigheid
rjkeopstellen in hetdoorhem gestichtetjd- begon hem echter spoedig te vervelen,zoodat
schriftpcaecilia''.Van zjnecompositiën ver- hj zich met grooten jver bj detoonkunst
melden wj drie mlssen, een rTe Deum'' bepaalde en de opera: rDas gtumme W aldeene ?missa funebris'', aan de schimmen der m :'dchen'' componeerde, die den 24sten N0overwlnnaars bj Leipzig in 1813 gewjd,en vember 1800 te Chemnitz en kort daarna te
der muziek en schreef: Versuch einer ge- vader, met hem l
n 1800 naar Freiber! in

verschillendeliederen.00k washjdeuitvin- Freiberg opgevoerd werd,maar den vervaarder van een zeer eenvoudigen tactmeter.
diger in een hevigen pennestrjd wikkeldej
W llhelm Trldf W eber, een verdiensteljk zoodat het verbljfte Freiberg hem onaangeopvoedkundige, geboren te W eimarden 14den naam werd. In 1801 vertrok hj met zjne
Odober 1780.Hj studeerde te Leipzig in de familie, om verschillende zaken te regelen,
letteren,werd in 1817 hoogleeraarin deoude
letteren te Chur in Graauwbunderland, in
1819 leeraar aan hetgymnasium te W etelar,
in 1823 prorector en professor te Frankfort
aan de M ain en in 1829 directeurdergeleerde

weder naar Salzburg en schreefera1s onder

de oogen van MohaëlWJ,#l zjne tweede
opera: rpeter Schmollund seine Nachbarn''.
In hetvolgendeJaarvolbragthj eenekunstrcis naar N oord-Duitsland, en in het begin

school teBremen,waarhj den 26stenMaart van 1803 begafhj zich naarAr sburg,waar
185
0overleed.Van zjnegeschriftenvermelden zjn ppeter Schmoll'' werd opgevoerd, en
@
W *g*
. vertalingen van de Elegischen Dichter in Junj naar W eenen.Hier zettehj onder
der Hellenen in ihren Ueberresten (1826)' -

van de gGriechische Anthologie (1838)''
,en va'
n de pSatyren''vanHoratiu (1852):-

voorts de levensgeschiedenissen van kelzer

M ariqs Sclrivd Otho (1815)en van Horatiws
(1844),- pvorlesungen zurAesthetik,vornehmlich in Bezug auf Goethe und Schiller

deleiding van den abt Voflermetjverzjne
studiën voort,totlat hj ln November1804
t0tkapelmeesteraan den schouwburg te Breslau werd benoemd.Hiermaaktehjeen aanvang met de opera: rRiibezahl'' die echter
onvoltooidbleef,omdathj slechtsweinig tjd
beschikbaar en daarenboven tegen velerlei
listen en lagen te strjden had.Van die opera

(1831)'',- pAesthetikausdem Gesichtspunkt
gebildeterFreunde des Schönen (1834- 1836, werd alzoo niets meer bekend dan de ouverQ dln)'',- sGoethe'
s Iphigenia und Schillers ture, welke later verscheen onder den titel:
Tell(1839)'',- oschuleundLeben(1837)'',- rOuverture zum Beherrscher der Geister''.
sRevi
sion des deutschen Schulwesens (1847)'', In Mei 1806 verliet W eber dezen werkkring
en pKlaspische Alterthumskunde (1847)''. en vertrok in het nalaar als kapélmeester
Earl M ar1'l Friedrick Xrsdd/ non Trreldr, naar Karlsruhe in Si
llzië aan het Hof van
den grondlegger der nationaal-D uitsche,ro. prins Ewgenius 1)
J. W ûrtemberg. Doch ook

mantischeopera.Hj werd geboren den 18den hier vertoefde hj niet lang,daar de Prins
December 1786 te Eutin in Holstein,waar wegens de oorlogsgebeurtenlssen zich genoodzjn vaderdebetrekkingvanmuziekdirecteur zaaktzag,inFebruarj 1807denschouwburg
bekleedde. Niet lang echter na de geboorte

en de kapél te laten varen.Nu begaf zich

W EBEE.

45t

<4e op eenekanstreis,doch daardeze niet voor de eerste maal te Berljn ten tonneele gebragt. Daarop volgden den 25sten
october 1828 de voor W eenen gecomponeerde
ppera glEuryanthe'' en den 12den April1826
te Londen de opera Oberon''.HoewelW eber,
diesedertjaren aan longtering leed,zich zeer
ziek gevoelde,reisde hj toch naarLonden.

agn zjne verwachtinzen beantwoordde,aanvaardde hj debetrekking van Hofsecretaris,
hem aangeboden door prins Lodewqk, een
broeder van Egeeniu .Zoodoende kwam hj
te Stuttgarten scbreefer deopera:psylvana
(eene omwerking van pdasW aldmâdchen''l''
de cantate p'
Der erste Ton''en onderscheidene

Het Eneelsche klimaathad een zeer nadeeli-

klavier-en orkestcompositiën.Htjbehielddeze gen invloedopzjnegezondheidenzjnekrachbetrekking totdat hj ten gevolge van een ten verminderden z0o snel,dathj den5den
den Prinsaangedaan procès wegensverduiste- Junj 1826 overleed.ZjnetwaalfdeoperarDie

ring van gelden,w aarin 0pk desecretaris be- drei Pintns'' bleef dientengevolge onvoltooid.

trokken was,in Februarll1810 uithetland Zi
jn stofeljk overschot werd aanvankels
jk
werd verbannen.Hj begafzich aanvankeltjk bjgezetin MoorfleldskapélteLonden,maar
naar Manheim , vervolgens naar Darmstadt, in 1844 naar Dresden overgebragt,waar in
waar hj wederom onderwjs ontving van 1860ophetSchouwburgpleineengedenkteeken

Vogler(tegeljk metMeyerbeerenGönsbaelter), (van metsehelq ter zjner eere verrees. De
muziek Van W eber is echte Duitsche volksde osylvana''en teDarmstadtzjn nieuwste muziek,waarin geestrjkheid en vindingrjkwerk,de operette pAbu-llassan''ten tooneele hei
d op eene merkwaardige wjze vereenigd
en ondernam daarop (1811)éenenieuwekunst- zi.ln. Zj pnderscheidt zich voorts door een
bragt te Frankfort den 16den September 1810

reis,eerstin Noord-Dnitschland envervolgens schitterend en verrassend coloriet.Nietalleen
in Zwitserland.In 1812 keerde hj in Duitsch- op het gebied der opera's en der ouverttlres,
land terug. BtJ zjn vertoefte Berljn kwam maar ook op dat van het lied en van de

hj in aanraking met prins Radniwill,met kamermuziek heeft htJveelvoortreFeljks geTiedge,Brentano en den z0öloog Liatenstein. leverd.O0k is hj als schrtjver opgetreden;
Indelentevan datJa*a
ntvinghjhetberigt zilne verzameldegeschriften zjnin 1828door
@ ro
van het overltjden ZI*JNS vaders te Manheim . Theodor Hellin het licht gegeven,en in den
Nu verliet W eber Berltjn en gafgehooraan jongsten tjd verscheen daarvan eene nieuwe

eene uitnoodiging van den Hertog van Gotha, uitzave.
Ernst .
Sdssdc/
z iveber een uitstekend ontvertrok voorts naarW eimar.waarhjkennis
aanknoopte met Göt.he en W ieland, trad te leedkundige en qhysi
oloog,geborenden24gten

Leipzig in het nieuwjaarsconcertmetuitste- Junj 1795teW lttenberg.Hj8tudeerdealdaar
kend gevolg op a1s componist en klavier-vir- en te Leipzig in de geneeskunde en wer;
tuoos en maakte althans voor eene poos een hier in 1818 hoogleeraarin devergeljkende
einde aan zjn zwervend leven doorzich te anatomie en in 1821 in die van hetmenschebelasten methetbestuurvan de pas opgerigte l
i
jk lijchaam,voortsin 1840 in dephysioloopera te Praag,waar tevens uitzigt bestold gie.Hj heeftzich in dezeverschillendevakop eene verbetering van zi
lnegoldeljke0m- ken zeerverdiensteljk gemaakt,bepaaldeljk
standigbeden.Hierwashjmetjverwerkzaam ten opzigte van de vergeljkende en microsen componeerde er de muziek voor pLeier
und Schwert''van Körner,welke algemeenen

copische ontleedkunde,de wording der dieren
en het natnurkundig gedeelte derphysiologie.

bjvalvond.Gedurig ongenoegennoodzaakte Van zt
'
lnegeschriften vermelden wj:mAnato-

mia eomporata nervi symphatici(1817)''.te verwtjderen.Daarop ondernam hjnogmaals D e aure et auditu hominis et animalium
eene kanstreis, en gedurende zjn vertoefte (1820)'',- pTractatusdemotuiridis(1821)''
,
Berlt
bn werden de onderbandelingen ten einde - mzusâtze zur Lehre vom Bau und von
gebragt, na welke hi
ot stichting van eene der Verrichtung derGeschlechtBorgane(1826)'',
.bt
hem intusschen,zich reedsin 1816 uit Praag

Duitsche opera naar Dresden werd ieroepen.

en oAnnotationes anatomicae et physiolo-

Den 18den Januarj 1817aanvaarddehj zjne
nieuwe betrekking, volbragtop eene schitterende wjzedetaak,diehem door detegenpartj derItaliaansche opera,aan wierhoofd
zich de kapélmeester M orlaeehL,Polladro en
decomponistSehubrtbevonden,hoogstmoejeljk werd gemaakt, zonder evenwel aldaal
dien bjval te vinden,welkehem op andere

gicae (1851)''. Eenige ontleedkundige hand-

leeren kennen en stichtte alzoona langdurige

de seminaria te Brixen en te Trente.Na het

boeken verkregen door ziine omwerking eene
hooge waarde,en p'Die W ellenlehre''waBde
vrueht van waarnemineen,door hem gedaan

met zi
lne broeders W ilhelm en h'
dnard.Hj
overleed te Leipzig den P6sten Januaril1878.
Beda Weber, een verdiensteljk geschiedschri
jver en dichter.geboren den 26sten Octoplaatsen was ten deelgevallen.op den 14den ber 1798 te Lienz in hetPusterthal.Hj beNovember van datJaqrtrad hj in het huwe- zoe,ht hetgym nasium te Bozen,studeerde te
ltlk metdeuitmuniende operazangeresKaro- Innsbruck en vervolgens,nadathj toegetreIle Brandt, welke hj reeds in Praag had den was t0t de Orde der Benedictjnen,aan

omdolingeneenhuiseljkerihaard.Tevensnam ontvangen der priesterwtiding werd hj in
hetBchitterendsttjdperk vanzjnkunstenaars- 1825 professor aan het gymnasinm te Meran.
talenteen aanvang.In 1818 werd de rlubel- Hier zag hj zich in 1848 afgevaardigd naar
ouverture''voor de eerste maalopgevoerd,en
den 14den Maart 1821 rpreciosa'' en den

de NationaleVergaderi
ng te Frankfort,waar

hj totde partj van ron &J#-> behoorde.In
184en Junj daaraanvolgende de pFreischutz'' Augustus 1849 werd hj lid van hetQomka-
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pittel in het bisdom Limburg en pastpor der dung dermagnetischen Induktion aufMeBsung
R.Katholieke gemeente te Frankfort,waar derInklinationmitdem Magnetometer(1853)'',

hj den z8sten Februarj 1858 overleed.Zjn terwjlhj metzjn Jongeren broederEduœ-d
diehterljke geest openbaarde zich in zjne FrfdtîricA (zie onder)belangrjkenasporingen
XLieder aus Tirol(1842)'',- voorts leverde in het lichtgafoverde sMechanik dermensch-

hj: pDas Land Tirol (1838, 3 d1n)'', -

nHandbuch fiir Reisende in Tirol(t842;Qde

lichen Gehwerkzeuge''.

Karl'
t
ppzl Weber,een verdiensteljk beoefedruk,1853)'',- beschrt
jvingenvanInnsbruck naar der gesehiedenis van Saksen.Hj werd
(1833),Meran (1845),Bozen (1850),hetPas- geboren te Dresden den lsten Januarj 1806,
seier dal (1852) enz.,- poswald v0n W 01- studeerde in deregten,bekleeddereeds vroeg
kenstein und Friedrich mitder leeren Tasche aanzienljke ambten en zag zich in 1849 be(1850)'',- pAndreas Hofer und das Jahr noemd t0t directeur van het staats-archiefin
1809 (1852)'', - het treurspel rspartacus zjne geboortestad, waarna hj zich hoofdza(1846)''!- olohannaMaria v0m Kreuzeund keljkwjddeaandegeschiedenisvanSaksen.
ihreZelt(184643dedruk 1877),,j- pcjjarak- Hjschreef:rMaria Antonia W alpurgis,Kurterbilder (1853)'',- rKartonsaus dem deut- fiirstin v0n Sachsen (1857,2 dln)''
,- pAus
schen Kirchenleben (1858)'', - en rBliiten vier Jahrhunderten (1857, 2 dln; vervolg,
heiliger Liebe und Andacht (1845)''.
1861,2 dln)'',- pMoritz,Grafv0n Sachsen,
Johann Jabob W eber, een verdiensteljk Marschall von Frankreich (1863)*', - en
boekhandelaar,geboren teBaselden3denApxil Anna,Kurfiirstin zu Sachsen(1865)''.Sedert
1803.Htiontving zjne opleiding bj onder- 1871redigeerthj het pArchiv fir ssehsiche
scheidene boekhandelaars in Zwltserland,bt
j Geschichte''.
Ednard FrïdricFz W eber, een broeder van
DLdot te Parjsen btiBreitkopfen Höntelte
Leipzig,waarhjeeneigenboekhandelstiehtte, Ernst A'
eïlrïcFz en W ilhelm .Ed%ard en een
nadathjsedert1830voorBossangehetppfen- verdiensteljk physioloog. Hj werd geboren
nig-Magasin''had uitgegeven.Hj deedin1843 te W ittenberg den lodenMaart1806,sttldeerde
de rlllustrirrteZeitung''in hetlichtverschj- te Leipzig en te Halle in de geneeskunde,
nen, alsmede eene geschiedenis derDuitsche

was achtervolgens assistent.arts te Halle,te

houtsnjkunst.VoortB levexdehj sedert1846 Naumburg en te Göttingen,waar hj met
een rlllustirte Kalender'',benevensmlllustrirte zjnbroederEduarddemMechanikdermensehKatechismen. Belehrungen aus dem Gebiete lichen Gehwerkzeuge (1836)'' bewerkte, en
der W issenschaften, Ki
inste und Gewerbe'', vertrok in 1835 als prosector naar Leipzig.
van welke ongeveer 80deelen bestaan.W j- Vooral00k maaktehj zichverdiensteljkdpor
ders telt zjn fonds eene reeks van andere zjne verhandeling, getiteld: mMuskelbewegeschriften, die zich door eene zorgvuldige gung''in het pllandworterbuch der Physiolouitvoering onderscheiden.Sedert1867bekleedt gie''van W agner. Hj overleed te Leipzig
hj de betrekking van consulvan Zwitserland den 18den Mei18:1.
voorLeipzig.
Geor.q W eber, een verdiensteljk geschiedW ilhelm Xtfvtze# W eber, een nitstekend sehrjver,geboren den loden Februarj1808te
natnurkundige en een broedervanErnstA '
diw- Bergzabern in de Pfalz.H!
j studeerde in de
HcF
z. Hj werd geboren te W ittenberg den letteren en in degeschiedenis,w erd professor
24sten October 1804, studeerde te Halle in
de natuurkunde,vestigde er zich in 1827 als
?rivaatdocent, verkreeg er in het volgende
aar een buitengewoon professoraat en 'ierd
.1
ln 1831 professor in de natuurkunde te G öt-

tingen.W egenszjnpxotesttegpndeopheëng
der grondwet van 1837 werd hj afgezet en

woonde daarna ambteloos te Göttinzen of
begafzich op reis en aanvaardde in 1843 een

hoogleeraarsambt te Leipzig, waarna hj in
1849 tot zjn voormalig ambt te Göttingen
terugkeerde. W eber wasn0g student,toen hj
metzjn broederErnstA'
elzvicF
zdeuitstekende
waarnemingen mueberdieW ellenlehre(1825)''
in het licht zond.Daarenbûven verwierfhj

aan de hoogere burgerschool te H eidelberg
en vervolgens directeur van deze inrigting.

Hj schreefo.a.:pGeschichtliche Darstellung
des Calvinismus im Verhâltnis zum Staat
(1836)9
',- rGeschichtederKirchenreformation
in Groszbritannien (nieuwedruk,1856.2dln)''
,
oLehrbuch der W elt
gesehiehte (l7dedruk,
1876, 2 d1n)'', - oW eltgeschichte in iibersichtlicherDarstellung (15de druk,1872)'',-

rAllgemeine Weltgeschichte mit besonderer
Berùcksichtigung desGeistes-undKulturlebens

der Völker (1857- 1878,dl 1- 131''
,- rGeschichte der deutschen Literatur(10de druk,
1874)'', - rGeschichte des Volks Israel und
derEntstehungdesChristenthums(1867,2dln,
grooten roem door onderscheidene natuurkun- metHoltzmannj'',- rzurGeschichte des Redige verhandelingen. Zjne onderzoekingen formationszeitalters(1874)'',- enrFr.Christ.
bepaalden zich vooralbj de golven,zoowel Schlosser(1816)''.
bj dievan hetwatera1sbj die van hetge- Al
tqnstWeber,een verdiensteljklandscbayluid,bjelectriciteitenmagnetismus,envooral schiléer,geboren te Frankfortaan deMaln
bj de leervan hetaardmagnetismus.Hierover den loden Januarj 1817.Hiergenoothj zjne
schreef hj met Gauss: pResultate aus den aanvankeljke opleiding bj den schilder 2oBeobachtungen des magnetischen Vexeins'' des/
crt
zoz,waarna hj zjne studiën voortzette
met een pAtlasdesErdmagnetismus(1836- bj den Hofschilder Schilbach te Darmstadt.
1843, 3 d1n en 3 atlantenl''.Voortsleverde Voorts bezocht hj van 1836- 1838 het Stshj: pElektrodynamischen Maszbestimmungen delsche lnstittlut te Franktbrt.Tn het nakjaar
(1846-1867,5d1n)'',- enpueberdieAnwen- van 1838 vertrok hj naar Diisseldorf,waar
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hj gedurende een Jaa' zie.
h oefenëe aan de gaven als redenaar grooten invloed.In 181%
acade
'mie,later zelfonderscheideneleerlingen vestigde hj zich te Boston,werd vervolgens

vormde en den 9den September 1813 overleed. door het graafschap Sulolk in Massachusett:
De Koning van Prnissen verleende hem den afgevaardigê naarhetHuisvan Vertegenwoortitel van professor.Hj leverde fnajeland- digers,in 1828 naarden Senaaten stond van
schappen,diezichdooreenrjkdom vanpoëzj 1841tot 1843 en van 1850 tot 1852 a1s staatsin vorm en kleur onderscheiden.Vele daarvan secretaris aan het hoofd van hetministérie.
versieren de voornaamste mnséa van 0ns we- Tn di
betrekkinq leidde htJ de binnen- en
relddeel. Vooral worden zi
jne avondluchten buitene
landsche polltiek d:r Vereenigde Staten
en zjnelandschappen bjmaneschjngeprezen. en sloot0.a.in 1842 te W ashington metden
00k door zjne teekeningen in waterverfen Britschen gezant lord Anltburton hetverdrag

d00rzjnegteengravuresverwierfht
Jgrootenlof. tot regeling der grenzen,t0t oyheëng van
Karl T?
zf!è, Maœ Maria von Trreàdr.een den slavenhandel en t0t uitleverlng van misverdiensteljk werktuigkundige en een Z00n dadigers.Hjoverleedden 24stenOctober1852
van KarlAcrl Ikiedrieh.
rrs.
:J(sieboven).Hj op zjnlandgoed Marshield in Massachusetts.
Nierd geboren te Dresden in 1822,ontving ZjnevoortreFeljkste redevoeringenenz.werzjne opleiding aan de polytechnische school den terpersegelegdonderdentitel:pspeechesy
aldaar en in de fabrieken van Börsi.q te Ber- forensicargumentsanddiplomaticpapers(1853,
1jn, was werkzaam bj den aanleg van ver- 6 dln)''.
schillende spoorwegen,reisde in Duitschland,

W echel of W eehelinsisde naam van eene
onder de leiding van Brwnel en Stephenson, fils W eehel stichtte in de eerste helft der
bezoeht voorts Afrika en het noorden van 16de eeuw eene boekdrukkerj te Parils en
Europa en trad in 1850 in Saksische Staats- deed eenelangeraeksvan Grieksche,Latjndienst.Eerstwashj directeurdertelegraphie sche, Hebreeuwsche en Fransche werken in
en werd ill 1852 technisch 1id van hetstaats- het licht verschjnen,welke wegenscorredspoorw egbestuur en daarna raad van Finan- heid en fraage letter zeer werden geprezen.
ciën bj dealgemeene directie derstaatsspoor- T08n hj in 1554 overleedjwerd hj in zjne

België, Frankrjk en Engeland,oefende zich familievanverdiensteljkeboekdrukkers Chrin-

wegen.Onderron .
& l.
sfwerd hj naarW ee- zaak opgevolgd doorzjn zoonAndrêasqdeze
nen ontboden en aldaarals technisch adviseur bestuurde haar t0t 1572 en leverde n0g siertoegevoegd aan hetministêrievan Handelen ljkerdruklettersdan zjnvader.Hjontkwam
Njverheld.Het procès Ofenheim,waarin hj aan de gruwelen der Bloedbruiloft door de
als getuige werd gehoord,gafaanleiding t0t hulp van zjn vriend Hàbertde.
rlpglef,doch
hetvragen van ontslag,en 1:a dien tjdhield vertrok terstond daarop naar Frankfort aan
hj zich te W eenen metwetenschappeli
jken de Main,waarhj onderde bescherming van
arbeid bezig,totdathj in 1878bjhetPruis- den graafnon.
elgzczleeneboekdrukkerj deed
sisch ministe'rievanKoophandelwerdgeplaatst. verrj'zen,die eerlang grooten roem verkreeg.
Hi
Jwordterhoog gewaardeerd alsbekwaam Na zjn dood in 1581,werd de zaak voortgetechnoloog, als uitstekend geleerde en Ver- zet door zlqn schoonzoon,terwjl zjn zoon
diensteljk administrateur.Vanzjnegeschriften Johann in 1583eeneeigenedrukkerjstichtte.
vermelden wj: prechnik des Eisenbahnbe- W ec
kherlin.Onder dezen naam vermel**
triebs (1854)'', - pschule des Eisenbahn- den W I
J:
wesens (3de druk,1873)'',- rTelegraphen- GeoryAf
xtîplf Weekherlin,een DuitBch dichundSiynalwesen derEisenbahnen(1867)'',- ter, geboren den 15den Septem ber 1584 te
Stabilltët des Gefiiges der Eisenbahngeleise Stuttgart.Hj studeerde te Ti
ibinqen in de
(1869)'' - mportfolio John Cockerills(1855)'', regten,volbragtin 1604reizen in Dultschlandj
sDie Praxis des Baues und Betriebs der i
n hetvolgendeJaarinEngelanden Frankrjk

Sekundërbahnen mit normaler und schmaler en w erd in 1610 secretarisvan hertog Johann
Spur (zdedruk,1873)'',- mpopulaire Erörte- FrldrlA von Tlrflrfdvller,g te Stuttgart. Nadat
rungen v0n Eisenbahn-zeitfragen (1876- 1877, pfalzgraafFrederik,deschoonzoonvan JaeobT,

7 stukkenl'',- rNationalitëtund Eisenbahnpolitik (1876)'', - pDer Staatliche Einousz
auf die Entwickelung der Eisenbahnen minderer Ordnung (1878)9',- pAusflug nach dem
französischen Nordafrika (1855)'*,- JAlgerien
und dieAuswanderungdahin(1854),- pwus
der W elt der Arbeit (1868)'/, - rRolands
Graalfahrt (1854)'', - en pKarl Maria von
W eber,ein Lebensbild (1864- 1866,3 dln)''.
W ebster (Danië1), een Amerikaansch
staatsman, geboren den 18den Juni
j 1782 te

van zjn keurvorstendom wasontzet,werd te
Londen eene kanselarj opgerigt, om onder-

studie in de regten en werd daarna advocaat

und weltliche Gedichte'', welke ln 1648 te

handelingen te voeren met den Keizer en de
Duitsche Vorsten, en zag W eekheelin zich

daaraan geqlaatst.Na dien tjd verkeerdehj
te Londen ln zeer gunstige omstandigheden
en zag zich door de koningen Jaeob I en

KarelI met onderseheiding belegend en met
belangrjke zendingen naarverschillende landen belast.Hj overleed te Londen,nadatde
Derti:jarige O0rl0g hem van zjn vaderljk
Salisbury in New Hampshire, bezocht het erfgoed en van zjne handschriften had beeollège te Dartmouth,verzamelde doorruste- roofd,ni
et lang na 1650.Zelfbezorgdehj
loozevljteene voldoendegeldsom voorzjne nog de derde uitgave van zjn rGelstliche

te PortBmouth.In 1812zag hj zich gekozen Amsterdam in het licht verscheen. In 1873
tot 1id van de wetgevende vergadering te zjn zj uitgegeven door Gödeke.
New Hampshire en verkreeg er door zjne
Willtelm Zle '
/ Jn ckAerlis, een geestig
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Duitsch schrjver, gebpren in 1739 teBothnang in W iirtemberg. Hj studeerde te Ti
ibingen in deregten?vertoefde eenigen tjdte
Parjs,waar hg zich bekend magktemetde

verbeurd heeft aan de partj,wiergeveelen
Juist is. Aan eene weddingschap kan men
velerleivoorwaardenverbinden,dochzjwordt

in ragten niet a18 geldig erkend.
apotxieke letterkunde vandiedagenenwoonde
W edekind (Anton Christian),een ververvolgenB in versehillendestedenvanDuitsch- diensteljk beoefenaardergeschiedenisen geland.TeW eenen gat'hj in 1777zjnerDenk- boren den 14den Mei1763 te Visselhövede in
wi
irdigkeiten v0n W ien'', in het lieht, die Hannover,studeerde te Helmstâdt en te Göthem eene geregteljkevervolging op den hals tingen in deregten,werd vervolgensadvocaat
baalden, - voorts een politiek blad,mAns- te Hannover,in 1793ambisschrjverteLiinebacbsche Bl:tter'' geheeten. Dit laatste be- burg,onder de Fransche overheersching raad
zorgde hem huisarrestjhetwelk hjzich zf
lo- der prefectuur van het departement Monden
zeeraantrok,dathj erden 24sten November der Elbe en onderprefect van het digtrict
1792 overleed.Van gj.u: overige geschriften Liineburg,in 1815 ambtm an aldaar,bestuurde
vermelden wiJ: pAnselmus Rabiosus Reise van 1816 tot1820 de schoolin hetM iehaëlis-

durch Deutschland (1778)'',- pchronologen
(1779- 1781,12 dln)'',- pGraue Ungeheuer
(1782- 1787, 12 dln)'', - nHyperbor:ische
Briefe(1788-1790,6 d1n)'',- en mparagraphen (1791,2 dln)''.Onbarmhartig zwaaide
hj den geeseldersatyre en heeftnietweinig
medegewerkt t0t het uitroejen van velerlei
mi8bruiken en vooroordeelen.
W eddell(Hugh Algerncn),een verdiensteljlt kruidkundige,geboren den 22stenJunj
1819 te Dorchesterin Engeland,vertrok met

zjnefamilie eerstnaarBoulggne surMer en
vervolgens naarParijs,waarJusnielt,OJ#.
çpl
en Gtrmain det
vgïwf-l>lrzdztin jvervoorde
kruidkunde aanvuurden,wesbalve hiJzich in
1840 bezig hield met eene Qtlra van Partls.
In 1843 vertrok hj a1s geneesheer en kruid-

klooster(laterde ridder.académie)aldaar,en

zag zich in 1831 tot opper-am btman dier in-

rigtingbenoemd.Hj overleedaldaarden14den
Maart1845.Ht
jschreefo.a.:rW elthistorigche
Erinnerungsblâtter(18452Qdedruk)'',- rHandbuch der W elt-und Vblkergeschichte (1814;
2de druk,1824)/',- pchronplogisches Handbuch der neuern Geschichte (1816. 2 d1n)'',
en pNoten zu einigen ,
oeschichtschreibern

desdeutschenMittelalters(1821- 1837,3dln)''.
O0k stichttehj een fonds,datonder hetbestt
lur van het Koninkljk Genootschap van
wetenschappen te Göttingen om de 10 Jaar
een Prds van 1000 thaler verleent aan den
schrjvervan hetbestewerk overde geschiedenis van Duitschland.
W edel-larlsberg (Johan Kaspar Her-

kundige met de Fransche expeditie van graaf man,graaf van),stadhouder van Noorwegen,
Castelnau naar Brazilië, verliet echter deze geboren den zlFten September 1779 te Montvooreeneqoosjreisdedaarnaalleentemidden pellier, w as de zoon van den D eenschen mivan velerlelmoeiten en bezwaren in de wes- nisterAnton,graafvan W edel-larlsberg (eeni-

teljkestrekenvan Braziliëenvestigdevooral
zjne aandachtop de kina-boomen (Cinchona)
aan de oevers van het Titicaca-m eer.Nadat
bljin 1847 Arequipaen de StilleZeebereikt
had, trok hj nogmaals over de Cardillera's

naar La Paz. Eene vrucht van deze togten
was de ontdekking der Cinchona Calisaya,
welke den besten koortsbast levert. Nadat
jjP
** ixl 1848 te Parjs was teruggekeerd,be-

werkte htlin1849zjneuitstekendesHistoire
naturelle des quinquinas (1849)''
, het eerste
wetenschappe!jke werk overde kina-boomen.
HtJgafvoorts aanleiding t0thet overbrengen
dierboomen naarAzië.doordien hjuitmedegebragte zaden te Parjs planten kw eekte,

gen tjd gezantteLonden),zpodatzjn zoon

in Engeland w erd opgevoed. Deze laatste
studeerde te Kopenhagen, trad in 1800 in
Deensche diensten werd ambtman in Buske-

rud bj Drammen.In den oorlog tegen Zweden in 1808- 1809 was hj aanvoerder van
een dof)r hem uitgerust vrjkorps.W egen:
zjne hoôggeprezene humaniteit wilden velen
hem in 1810 t0tkoning gekozen zien.Toen
in 1814 Noorwegen zich scheidde van Dene-

marken,verklaarde hj zich vooreene vereeniging met Zweden en w erd,toen deze tot
stand kwam ,door den Koning totgtaatsraqd
en minister van Financiën benoemd.In 1822

zaght
jzich wegenseeneteBerljn geslotene

die vervolgens naar Java w erden gezonden. leening in staat van beschtlldiging gesteld.
Inmiddels was hil geplaatst btJhetmuséum Hoewelhj vrjgesprokenwerd,begafhjzich

te Par/s,waarhtjzjnereis-aanteekeningen naar ztjne gpederen. Later echter werd hj
bewerkte in de pchlorisandina (1855- 1857, 1id van de Volksvertegenwoordiging en in

2 dlnl''en in eenemonographie derUrtica- 1836 zelfa ytadhonder van Noorwegen met

ceön.In 1856reisdehj meteen wetenschap- het gezag van onderkpning. Hj overleed te
peljk doelin dePyreneepn en vestigde zich W ieBbaden den 27sten Angustus 1840.
in 1861 tePoitiers.In 1870 schreefhtj zjne
W edell(KarlHeinrichvon),eenverdien-

XNotes sur 1es quinquinas'', die in verschil- st
eljl
tPruissisch krjqsmanygeborenin 1712,
lende talen werden overgezet, zag zich in trad reeds vroeg in dlenst,klom spoedig 0p,
187Q benoemd tot 1id der Académie en over- zag zich versierd metde OrdevanVerdienste,
leed in 1877.
nam deelaandenZevenlarigenOorlog,zagzich

W eddik (Lublink),zie LublLnk.
W eddingschap (Eene) is eene bj vei'
schil van meening aangegane overeenkomst,
volgenswelkedepartj,wiermeeningonluist
bljkt te zjn eenebepaalde zaak ofgeldsom

in 1758 benoemd t0tgeneraal.maloor,onderscheidde zich in den slag bj Zorndorf,werd
in 1759 luitenant-generaal en leed de neder-

laagoq den 23stenJulj 1759 in den bloedigen
slag bgKay.In denslag bj Kuneradorfwerd
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Ej gekwetst.Voortsdrôer hj veelbj t0tde bepaaldeljk in Europa,alsaequatorialezeeoverwinning bj Liegnitzln 1760 en werd in
hetvglgendeJaart0tministervanOorlog be.
noemd.Wegens gevorderden leeftjd nam hj
in 1779 zjn ontslag en overleed den zden

winden uithetzuidwesten en in deoosteljke
streken uithetzuidoosten,terwjlde koudste

door de zamenwerking van onderscheidene
klimatologische oorzakenvoortgebragt,zooals:
luchtdrukking,warmtegraad,vochtigheid,neêrslag en vooralwindrigting,- een toestand,
die op 0ns gevoeleene aangename ot'onaangename, op onze gezondheid eene v00r- of
nadeelige werking heeft.De wet,welke het
weder beheerscht, rustop genoemde zamenwerkende oorzaken. De gesteldheid van het
weder op eene bepaalde plaats hangt voorna-

met betrekking t0tde temperatuur,de vochtigheid,de luchtdrukking en den neêrslag het

deze laatste wederom van de verdeeling en
de wisseling der luchtdrukking.Daarechter

ln de eerste plaats veroorzaaktdoor de ver-

en droogste luchtstroomen,vergezeld van een
helderen hemelen van eene hoogeluchtdruk-

April1782.

king,op de westzjde der vaste landen uit
W eder (Het) is de dampkringstoestand, hetnoordoosten en aan de oostzjde uithet
op eenebepaalde plaatseneen bepaaldentjd noordwesten waajen.Dewindrigtingen,welke
meeste verschilveroorzaken,zjn dusMn de
westzjde der vaste landen de zuidwesteljke
ennoordoosteljkeen aan deoostzjdedezuidoosteljkeen noordwesteliike.Ditisvooralin
den winter het geval. In den zomer heeft
men met betrekking tot den warmtegraad de
uitzondering, dat de landw inden de warm ste

zjn.De wisseling van hetweder op dezelfde
meljk af van de rigting van den wind,en ylek ofde weêrsverandering wordtderhalve

Juist de wind den meesten invloed heeftop
de overige reedsvermelde oorzaken, bepaalt
hj op deze ofgeneplaatsden aard van het
weder. Om het verband van de windrigting
metdeoverige meteorologische verschjnselen
vast te stellen,neemt men dezelaatste gedurende een gegeven tjdperk, bjv.van eene
maand,naauwkeurig waar,terwjltevensde
windrigting wordtopgeteekend.W anneerm en
nu hetgem iddeldeneemt dermaanden,welke

andering van luchtdrukkinq in aanzienljke
gedeelten van den dampkrlng en door het
ontstaan en voortschrjden derbarometrische
minima of wervelwinden (zie onder W ind).
Legt men door het centrum van een in onze

streken gewoonljk vanhetwestenoostwaarts
voortschrjdendminimum eene1jnvanhetzuidzuidwesten naarhetnoordnoordweaten,danza1
deze den wervelwind in twee helften verdee1en, van welke de ter regter hand gelegene,

devoorzjdevan den wervelwind vormt.Aan

met dezelfdewindrigtinq overeenkomen,dan de voorzjde waajen de (voor Europa) uit
verkrjgtmen cjfers, dle hetgemiddeld be- hetzuidenkomendewindenmeteenedmajing
drag van die verschillende meteorologische

van hetoosten doorhetzuidennaarhetwesten

verxhjnselen bj deverschillende windrigtin- (alzno metde zon)en brengen bj een dalengenaanwjzen.Zulketabellenvermeldenalzoo den barometer eene verhooging van warmteden aard van hetweder bj de verschillende graad m et klimmende hoeveelheden wolken,
w inden op eene bepaalde plaats en in een be- waterdamp en regen.Aan deaclterzjdevan
paald Jaargetjde.Zj dragen den naam van den wervelwind daarentegen waajen uithet
'aândrozen en men geeftze voor de afzonder- noorden afkomstige winden uit het westen
ljkeverschjnselen n0gwederbepaaldenamen, door hetnoorden t0taan hetoosten mettoezooals:thermische windrozenvoordewarmte, nemende luchtdrukkingjmaar met vermindeatmischevoor despanningvanden waterdamp, ring van wolken, waterdamp en regen.
barische voor de luchtdrukking en gewone
Bj de hedendaagsche gesteldheid der mevoorde w indrigting.
teorologische wetenschap zjn wj niet ver

In hetalgemeen bljktuiteenebeschouwing verwjderd van de kennis der wet, welke
heersehappjvoertoverdeveranderingeninde

van deze verschillende windrozen over een
grootgedeelte van de oppervlakte derAarde,
datde winden,die van den Evenaar kom en,
zich onderscheiden door den hoogsten warmtegraad,den m eesten waterdamp,desterkste

luchtdrukking als den grondslag der weêrsverandering. W j kunnen wel is waar nog
niet voorlangentoekomstigen tjd hetweder
of de windrigting op eene bepaalde plaats

wolkenvorming, den aanzienljksten neêrslag voorspellen,doch zulksFschiedtreedsvoor
en de laagste luchtdrukking,terwjlde win- den tjd van een etmaal,ln hetbjzondermet
den,die van de polen komen,zich kenmerken betrekking t0t de storm en. Daartoe bedient
door den laagsten warmtegraad,hetgeringste men zi
ch van de teleyraphie,ten eindezich
waterdampgehalte, den heldersten hemel,den op een gegeven tt
jdstlp te vergewissen van
de
l
u
c
ht
drukking op de verschlllende waargeringsten neêrslag en de hoogste luchtdrukking. Daarbj komt n0g deverschillendein- nemingsstations. Men heeft deze reeds in de
vloed van land en water, zoodat de lucht- voornaamstehavenplaatsen derOudeenNieuwe
Btroomen van denEvenaargemeldeeigenschap- W ereld,en na hetwederlkeerigoverseinenvan
pen duideljker vertoonen,wanneer zj over den barometerstand worden de berigten 0m-

de zee komen,terwjldeluchtstroomen van trent den stand en de waarschjnljkeverande zjden derpolen zichmeeralslandwinden deringen van hetwederin de dagbladenopendoen kenncn.De warmste en vochtigste lucht- baar gemaakt. Men heeft kaarten van het
stroomen,die w olken en regenvlagen aanvoe- wedervervaardigd,waarbj barometerstanden
ren en van eene lage luchtdrukking vergezeld windrigting het meest in aanmerking komen,

gaan,komenalzoo op hetnoordeltjk halfrond terwjler00k dewarmtegraadjdehelderheid
m de westeljke streken &r vaste landen, ;es hemels,de regen enz.op vermel; sinnn,
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Men heeftnameljk dedampkringsverschjnse- van daag in Engeland plutsheeft,eerstmorlen, die zich op een grootgebied vertoonen, gen te Hamburg en op den volgenden dag te
op eene geographische kaart aangestipt.A1s Memel. Somtjds echter bemerkt men op de
voorbeeld van een uitstekend meteorologisch Nederlandsche en Duitsche kusten derNoordsàtion noemen wjdatteHamburg.Hetstaat zee slechts weinig en in het binnenland niets
in verband met 28 binnenlandsche en 60 bui- van de veranderi
nq, die op de Britsche
tenlandsche stations. De ochtendtelegrammen eilanden plaats grkpen. Desgeljks kunnen
brengen er tjding van den barometerstand, wegens omstandigheden van plaatseljken aard

de rigting en kracht van den wind,de tem- de noordew inden zich verder oostwaarts sterperatuur en de helderheid des hemels te 8 ker doen gevoelen.Intusschen za1een berigt,
uur den voorgaanden avond en te 8 uur op dat in Schotland de barometer sterk gedaald
den aangebroken morgen, alsmede de cjfers is, de schippers op de Noordzee waarschuvoorden psychrometer,voorde regenhoeveel- wen, dat zj stormen kunnen verwachten uit
heid enz. Een klein aantalstations (16 bin- het westen ofzuidwesten.Volgt daarop eene
nenlandscheen3buitenlandsche)brengtvoorts nieuwe daling, dan loopt de wind van het
n0g telegraphische berigten omtrentde gesteld- westen of noordwesten naar het zuidwesten,
heid van het weder op den namiddag te 2 zuiden ofzuidoosten (hj krimpt),om daarna
dwesten westen en noordwesten
uur.Terstondwordendeontvangenetjdingen t0t het zui
!t te gchieten). Daalt de
in kaartgebragten in eenetabélopgeteekend. terug te keeren (ul
Daarnaar worden vierkaartengeteekend,ééne barometer in zuideljkergewest,bjv.in Iervopr de luchtdrukking,den wind en de hel- land ofin hetKanaal?dan waajen erveelal
derheid, - eene tweede voor den warmte- langs onzekustoosteljkewinden,welkevan
graad en den neêrslag, - eene derde voor het zuiden door het noorden gaan. W aait
de verandering van luchtdrukking,- en eene tevens de wind met kracht uit het noordvierde voor de verandering van tem peratuar, oosten en heeft men eene belangrjke luchtbeidevoorhetJongsteetmaal.Daarna worden drukking in Lapland en Oost-ltusland, dan
de beide laatste kaarten metde beide eerste bestaateraan de westeljkekustender00stvereenigd. Op de kaarten is e1k station aan- zee gevaar voor een geweldigen storm.Het
geduid dooreen kleinen kring.Een pj1,door wederbevindtzichevenwelinCentraal.Europa

dezen getrokken, wjst de rigting aan van
den w ind,en de sterkte van dezen doet men
kennen door de aan den pjlgeteekende vederen, zoodat één veder een :aauw windje en

zes vederen een orkaan beduiden.Naasthet
station plaatst men den gecorrigeerden barometerstand. De wolken duidt men aan door
arcéring van den kring.Op eene tweede kaart
plaatst men de temperatuur in graden van

geenszins onder de heerschappj van hetbarometer-minimum.Ergaanvaak wekenvoorbj,
zonderdatwj zulk een minimum opmerken,

of hetvertoontzich 0/ z0o grooten atbtand,
dat het bj 0ns geen lnvloed kan hebben op
het weder. Dan is hetlaatste bestendig,in-

zonderheid bj een algemeen-hoogen barome-

terstand, en men heett zelden hevigen wind.

Zulke tjdperken van bestendigheid wisselen

den honderddeeligen therm om eter en de regen- eebter af m et andere van onbestendigheid.
hoeveelheid (tusschen haakjes) in Ned. stre- M en heeft voorts,op hetvoetspoor van Dove,
pen,alsmedeanderedampkringsverschjnselen, eene bepaalde tegenstelling willen vaststellen
waarvoor m en bepaalde teekens heeftaange- tusschen de geijktjdige weêrsgesteldheden in

nomen.Die kaarten zjn reeds des voormid- Noord-Amerika en Midden-Europa, en wel
dags te 11 ure gereed voor de drukpers,en zoo,datde afwjkingen van de normale temeen kort verslag van den toestand van het peratuurin beidewerelddeelenonderlinggeljk
weder in Centraal Europa w ordtlangs tele- zouden zjn,nameljk, dat men op dezelfde
graphischen weg aan verschillende dagbladen tjden warme zomers en koude winters in
gezonden. Nadatde kaarten atkewerkt en de Amerika z0u hebbenenkoelezom ersenwarm e
namiddagstjdingen ontvangen zjn,gaatmen winters in Europa. Het is echter gebleken,
over tot eene voorspelling van de vermoede- dat zulk eene tegenstelling we1 eens plaats
ljke weêrsgesteldheid in den eerstvolgenden grjpt,maarnieta1sregelmag gelden.
tjd,waarna desgeljksaandedagbladenwordt
Van grootbelang voorde scheepvaartzjn
medegedeeld, welk weder men in het aangebroken etmaal te wachten heett.
Daar de barometrische minima in onze streken zich in den regel van het westen naar
het oosten of van het zuidwesten t0t het
noordw esten naar het noordoosten t0t aan
het zuidoosten bewegen, en daar tegelt
jk
met het minim um 00k het geheel stelsel der
daarom heen waajende winden van rigting
verandert onder den invloed der aanliggende
gew esten van hoogere oflagereluchtdrukking,
z0o moetmen in ons Vaderland enin Duitschland vooral naar het westen zien,om uit de

de storm signalen.Deze berusten op de kennis
van den aard en de snelheid der stormen

langs de kust en in het algemeen van de

weersgesteldheid elders,welke naardehavenplaatsen w ordt overgeseindjom de zeelieden
in kennis te stellen van hetnaderend gevaar.
Men vindt toestellen voor stormsignalen op
dekusten van Duitschland:Engeland,Neder-

land, België, Frankrjk en Noord-Amerika.
Daardoorworden de rigting en vermoedeljke
kracht van eèn naderenden storm aangekondigd. Zulk een toestel bestaat, volgens het

stelsel van Fif; Roy (1863)uiteen kegelen
aldaar op te merken versehjnselen het weder cylinder, die zich van verre a1s een driehoek
in detoekomsteenigermate te bepalen.ln den en een regthoek vertoonen. Zj worden aan
regelvertoontzichdeweêraverandering,welke dera van den signaalmastgehesehenjterwjl
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men gedurende de duisternis lantarenB van
dien vorm bezigt. D00r den verschillenden
stand van deze beide voorwerpen weet men
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krachtige maatregelen waren genomen. De
stad Miinster werd door hen ingenomen,en

hier bragten zj onder de leiding van Rothderigting en krachtderstormenaantewjzen. mann,Kn%perdolléng?frec/z/ïzl
.
ç,JanWdxkelz.
Leverrier was de eerste,die t0thetvoor- uit Leiden, GerritK%ppenbroek uitAmsterdam
spellen van stormen gebruik maakte van de enz.een Koningrjk vanSiont0tstand,waarin
telegraaqjnen (1856).De mogeljkheid,dat veelwjverj en gemeenschap van goederen
zulk eene waarschuw ing groote diensten zou werden ingevoerd,terwjl men er hetgezag
kunnen bewjzen,bleek uit den Balaklava- op eene bloedige wjze handhaafde.De stad
storm van 14 November 1854 in de Zw arte werd echter den 24sten Junj 1835 door den
Zee, toen de vlootder Verbondene Alogend- bisschop van Mi
inster,ondersteunddooreenige
heden aldaargrooteschadeleod.Tevensbewees Protestantsche Vorsten, ingenomen, waarna
een blik op de omstandigheden, welke dien het nieuwe Koningrjk een einde nam.Zie
storm voorafgingen, dat men zjne nadering o0k onder Benkelz.
Uit de beweging van die dagen ontwikemakkeltik had kunnen voorspellen.Na dien
tjd is, op aansporing van Leverrier, niet kelde zich in Nederland de broederschap der

alleen in Frankrjk,maar 0ok in andere Sta- Doopsyezinden (zie aldaar).
ten Van Europa (
W edergeboorte beteekent bj de beljEnqeland, Nederland en
q
Daitschland)en vooralln deVereenigdeStaten ders der Uhristeljke godsdienst verniewwin.
van Noord-Amerika door hetuitmuntend inge- naar dengeedf.W anneernameljk demensch
rigt Signaloëce te W ashington de weêrtele- den toestand van verdorvenheid verlaat,om
graphie algemeen ingevoerd. Haar nut vool
' naar degeboden vanhetChristendom televen,
scheepvaart,handel,land-bosch-entuinbouw dan is hj een ander schepsel geworden en

is gedurig duideljker aan het licht gebragt a1shetwareopnieuw geboren.Zjn eigenljk
en za1 ngg grooter worden,naar gelang het
aantal meteorologische stations zich in verschillende rigtingen over de oppervlakte der
Aardeuitbreidt.Thans reedsworden 70-80Q
/O
der voorspellingen door de uitkom st bewaarheid.Vooralop reeds gemeld Signaloffice te
W ashington, Onder het bestuur van generaal

leven - want de mensch in den toestand
Van verdorvenheid wordt door Pawlws al:
dood beschonwd - neemt alzoo een aanvang

bt
izjnegemoedsverniet
lwing.
W ederik (Lysimachia) is de naam van

een plantengeslacht uit de familie der Sleu-

telbloemigen (Primulaceae). Het telt in ons

Myer, heeft men zich in den Jongsten tjd Vaderland vier soorten.Van deze is de rondbejverddealgemeenebewegingvandendamp- bladitqe wederik of hetpenninqkrwLd(L.numk
rlng gade te slaan en daaruit bepaalde wet-

mularia)de meeatbekende.Dltsierljk rewag

ten af te leiden.Daar voegt men dageljks metliggende,vierkantestengels,bjnaclrkelde geljktjdig (te 7 uur35 minuten middel- ronde,kortgesteelde,gaafrandige bladerenen
barentjdvanW ashington)ingesteldeenover- vrj langgesteelde,fraaje,gele,treehtervor-

geseinde waarnemingen in een internationaal vormigebloemen,wordtlangsw egen en sl00bulletin bijéén van 400 stations,over geheel ten gevonden en o0k als hangplantgekweekt.

hetnoordeljk halfrond verspreid.HetSignal Voorts heeft men debosa-wederik(L.nemooëceheeftdemeteorologischetjdingentevens rum) meteirondebladeren,langerbloemstedienstbaar gemaakt&an den land-,bosch-en len, elsvormige kelkslippen en kleiner bloetuinbouw en dezen daarmede niet weinig be- men,- depel
npne mederik (L.vulgaris)en
Yetferik(L.thyrsiqora),debeide
voordeeld.Hetspreektwelvanzelf,dathierbj detrosdeagende'
niet zoozeer de naderende storm a1s we1de laatsten met kransgewjs geplaatste bladeren
regen- en hagelbujen der toekomst van het en tottrossen ofpluim en vereenigde bloemen.

meeste belang zjn.Daarechterdezcverschjnselen vaak van plaatseljke omstandigheden
afhankeljk zjn,dientmen btjhetvoorspellen
van hunne kom st n0g grooter om zigtigheid
in acht te nemen. O0k in Frankrjk en in
hetkoningrjk Saksen heeftmcn in den laatsten tjd maatregelen genomen? om op die
wjzede telegraphiedienstbaartemaken aan
de belangen van den landbouw.
W ederdoopers noemt men eene secte,
welke,waarschjnljkindenaanvangder16de

W edgwood (J0siah),een uitstekend Engelsch njverheidsman, geboren te Burslem
in StaFordshire den lzden Julj 1731, was
de zoon van een behoeftigen pottebakker en

bragthet door vljt en volhardinp zo0 ver,
dat hj doorzjne pottenfabrieken ln 1770 het
stadjc Etruria deed verrjzen,waarzjn we-

reldberoemd aardewerk vervaardigd werd.
O0k 1
@S jjg
** de uitvinder Van een naar hem
genoem den pyrometer?terwjlhj den aanleg
bewerkte van een kanaal tusschen de Trent

eeuw in Zwitserland en Saksen ontstaan,den

en deMersey.Hj overleed den 3den Januarj
kinderdoopalsnietiyverwierpeneenherdoop 1795,en 00k nu nog verschaFen zjnefabrieeischte van allen,d1e zich bj haaraansloten. ken werk enbrood aantienduizendeperspnen.
De W ederdoopers maakten vooralin 1525 en
W edrennen of ltarddravernen hebben
de daarop volgendejaren groote opschudding, van ouds plaats metpaarden ofm et paarden
in Duitschland aangevoerd door Thomas* :4- en rjtuigen.Men vindt in de geschiedenis
zer, die zich hun profeetnoemde, in Neder- vermeld, dat zj reeds gehouden werden in
land onder hun bisschop Jacob rc'zKampen, overouden tjd,bepaaldeljk bj dePerzen ter

Jan AcfflY.
sdl en anderen.In 1535 liepenzj gelegenheid van feesten, ter eere van den
naakt door Am sterdam en zouden zich van Perzischen zonnegod M itltra gevierd. Volde sàd hebben meeatergemaakt,z00ergeene gensde sagewerden di
e feesten bj deGrie-
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ken ingevoerd doorKêraolen(Hérculés).Hier
toch werden zj bj de Olympisehespelen op
drievoudige wjze geregeld, nameljk met
m annen te Paard, mannen OP een met een
paard bespannen rjtuig en metlosse,onbe-

voerd,terwjlin h.etloppendeJaar00k in 0nB
Vaderland en we1 in het Gooiland een dergeljkewedren gehouden is.Druk bezochtworden de w edrennen te Parjs,Aken,Berljn,

eensmuildierengebezigd.- Bj deRomeinen
behoorden dewedrennen(cursugequorum)tot
de gchouwspelen.De berjders zaten op één
paard (singulatores)ofgebruikten twee paarden,zoodat zj van het eene paard op het

te Leeuwarden n0g altjd groote belangstelling.Bj de Engelschewedrennen onderscheidt

door het 1ot aangewezen plaats, en op een

afstand heeltmen korte,vi##el-lfiaç:en lang6

Doberan, Königsberg,Breslau,Pesth,Leipredene paarden.Doorgaanaevenwelhield men zig! Ham burgj W eenen (0p de Sömmeringer
w edrennen m et w agens, m et twee of vier W elde) e1
'
lz., en in 0ns Vaderland wekt het
paarden bespannen. O0k werden hiertoe we1 jaarljksverharddraven vaneen gouden zweep

men$atrccedop eFen baan,- hurdleggcd:
metligtehindernissen,- uieeple-ehases (kerktorenrennen) met natuurljkeof kunstmatige
andere 8prongen.De wagenstrjders (aurigae, vaste hindernissen, - en trotting rcc,: of
agitatores)plaatsten zich in eene rj op eene heteigenljkeharddraven.Naarmatevan den
gegeven teeken werden deslagboomen tcarce- wedrennen,- voorts naar gelang der mederea) weggenomen. Elke wedren bestond uit dingende personen heeren-,o#zciedl-,joekey-

24 afrjdingeu (missus),elke missusuit11/: en@* boerenrennen, - en naar gelang van de
geogr.mjl,die in een uur tjdmoestwor- PVPZOZ wedrennen 0m den ntaatspri
jn, den
den afgelegd en uit zeven spatia ot'omloopen vereeni
gingsprl
b ,denjockeyclubTCJ
i*
#OZZ.W P
**
rondom de eindpalen (metae).Doorgaansreden ders heeft m en wedrennen van paarden van
vier wagens te geljk af,wiermennerszich geljken ouderdûm ,bezwaard meteen geljk

door de kleur der tunica onderscheidden,na- gewigt,-- wedrennen van paarden van elken
meljk dooreen wit,groen,rood en blaauw ouderdom en bezwaard m et een willekeurig
gewaad,en elkekleurvertegenwoordigdeeene gewigty- handicaprennen,waarbj dezwakpartj.Deze partken erlangden te Constanti- kere paarden mct minder gewigt worden benopeleene staatkundigebeteekenis,zoodat0n- zwaard,en hetverkooprennen,waarbj ieder

der Jutinianu (532) de Groenen, afkeerig paard voor een bepaalden prjs verkrjgbaar

van den Keizer, een opstand veroorzaakten, is. W edrennen van paarden, die nog geen

waarbj 30000 menschen om hetleven kwa- prjs behaald bebben,noemtmen maidenstamen. Bj de Germaansche volken was het ked (maagdenrennen)?en w edrennen van tw ee
wedrennen op het naauwstverbonden metde paardenmatck(weddlngschap).Te bestemden
Heidenscheeeredienst,en daarvanzjn in 0ns tjd l
tomen de renners bjéén (meeting) en
Vaderland, België en Duitschland zelfs in Ontvangen er een programma!waarbj alle
onzen tjd n0g sporen overgebleven.Erwor- omstandighedennaauwkeurig zjn vastgesteld,
den nameljk hieren daar op bepaalde tjden zoodat hetmetdeSmlesofrccil.
i (wedrenbevan hetJaarnog altjd harddraverjen gehou- palingen) den grondslag vormt vooralle beden. In Engeland werden de w edrennen reeds sl
issingen. Zj, die aan de wedrennen willen
door de Romeinen ingevoerd, maar pas on- deelnem en, geven de namen op van de paarder Hendrik 11 (1160) vormden zj een ge- den,maar kunnen zieh tegen het betalen van
deelte dervolksvermaken.Eerstin 1610,toen eene zekere boete (forfeit) - gewoonljk den

W illiam Lesteren Robertz-àotyzzteLeicester

halven inleg - terugtrekken.ln de renbaan

drie zilveren klokken als prt
jzen uitloofden, zorgt het eomité der meeting voor de handnamen de Chester races een aanvang,welke having derwetten en heeftzjne verschiilende
vanJaart0tJaarwerden voortgezet, waarna ambtenaren, bjv.bj den stal den wegar,die
Karel 11 in plaats van klokken eene zil- het gewigt onderzoekt van den berjder met
veren schaal (kingsplate) tot prjs uitloofde. den zadel, - voorts den ntarter, die met
Zjne opvolgers bevorderden de wedrennen, een vlaghetteekengeeftt0tden afrid(stazt),

en thans worden er nagenoeg in iederEn- - en aan het einde der baan den seinyever,
gelsch graatbchap in het vool'- en najaarge- die aanduidt,welk pâard deoverwinningheeft
houden.Devermaardste zjn dievan Ascott, behaald.Bj versehilvan gevoelen wordthet
Derby,Downcaster,Epsom ,Melton-Mombray comitébjgestaan dooreenscheidsgeregt.Bljft

en Newmarket. Het renpaard (racer) wordt ra hetsein van atrjden eenpaard staan,zoo
langen tjd geoefend, véôrdat men het in de moeten de overigen terugkeeren totdatallen
renbaan brengt. Ook w orden voorafproeven tegeljkertjd vertrokken zjn.Paarden, die
(trials)genomen,en welop verschillende tj- Op hetoogenblik deroverwinning den distanden,om het publiek om trentde snelheid van

zjn loop in te lichten, ten einde op dien
grond weddingschappen aan te gaan.De berjders(J0ckey's)hebben een beyaald gewaad
en worden desgeljks voorbereld op hunne
taak.Zj moeten zich door matigheid de ver-

tie-paal,op eenigen afstand vlörden eindpaal
geplaatst,niet bereikt hebben,verliezen het
regtom verderaan den wedren deeltenemen.

Na het rennen worden de berjders nogmaals
gewogen,om zich te verzekeren,datzj met

het vereischte gewigt de baan hebben dooreischte m agerheid verschaFen, en men over- loopen. Reeds het verlies van de pet of kartuigtzich hiervan door hen tew egen.In den wartsdoet hun de overwinning verliezen.De

jongsten tjd heeftmen o0k in Frankrjk (se- gewone harddraverjen in Nederland zjn op
dert 1806),Ru8land Ooatenrjk en Duitsch- eenvoudiger leest geschoeid. Van wegen is
land Wedrennen naar Engelsche wjze inge- geenesprake,en depaarden rjden t'vee aan
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twee over de bgan, totdat de laatste twee afbeelding, nameljk in a van eene plant op
overwinnaaraden beslissenden ridvoleindigen. l1/3de der nattlnrljke grootte, in b van eene
O0k heeft men er barddraverjen metpaard doorgesneden bloeln1in c van een meeldraad,
en chais,metnarrensleden op hetjs,terwjl in d van eene vrucht,in e van eene doorge-

indenJongstentjd vooralderingrjderj meer snedene vrlcht op drievondige grootte,inf
en meer in zwang is gekomen. Ot'men de van een doorgesneden zaadje op 8.voudige
harddraverjen t0tdeveredelende volksverma- grootte en in .q en F
z van een zaadle aan de
ken mag rekenen, zelfs of zj als diel
lstig boven- en onderzjde op 6-voudige grootte.
kunnen beschouw d w orden totveredeling van Tot de overige soorten behooren voorts P.
het paardenras, wordt niet zonder grond be- -:#ig met aan weerszjden korten digtbehaarde bladeren, paarse helm draden, witte
twjfeld.
W eduw (vidua)noemtmen eenevrouw ,

die haren man door den dood verloren heett.

Zj hot
ldt den naam en den rang van haren
overieddn echtgenoot,totdatzj wederin het
huweljk treedt. Een man wordt door hd
verlies zjner vrouw wedwwnaar. Daar de
echtgenoot in den regel door zjn arbeid in

ï,
<1
1
$l
..1

N

Kx
*lk/?
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de behoeften van hethnisgezin voorziet,heeft
m en ter ondersteuning van weduwen '
wedww-

k.
q A

-

/'
0a#.
::> opgerigt.Van deze zjn sommigege-

Y

vormd door geschonkene kapitalen,erfmakin-

4

gen en betrekkeljk lage contributiën,en be-

>%I

stemdvoor weduwen van een bepaalden stand

#

ofkring,terwjlverreweg demeestegeschoeid
zjnopdeleestderverzekeringmaatschappjen.

l

Gezonde personen kunnen daaraan deelnemen
volgens vastgestelde tarievenj welke op de
sterftestatistiek berllsten.
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W eede ,zie fdufid.
W eefsel noemt men op ontleedkundig ge-

.. .

enkelvoudi
ge weefsels, zooals: bet opperhuidweefsel,het kraakbeenweefsel,het bindweefsel en het veerkrachtig weefsel,en zamenge.q
fdltle,w anneer twee of m eer van deze ver-

bonden zjn,zooals:hetbeenweefsel,hetspierweefbel, het zentlww eetbel, het klierweefsel

enz. De voornaamste plantenweefsels zjn'
:

het parenchym , de vaten, de vaatbundels,
het hout- en het bastweetbel,de melksapvaten en hetopperhuidw eefbel.
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ren bezlq houdt.Degrondslagen van dieleer

zjne pAnatomiegenérale (1801)''.Men heet'
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over hetgeheelverdeeld,daarvan den eigenaal'
di
gen vorm bepalen.De leer vanditzamen-

werden lnzonderheid gelegd door Bicltat in
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bied een zamenstel van één ofmeer vormen
van cellen, die, onderling op verschillende

Btel draagtdennaam van weefselleer(histologia) en o0k we1van mieroseopischet
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lcfozaïe,
daar zj zich met de waarneming van de
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een plantengeslacht uit de familie der Plantagineën.Hetonderscheidtzichdoortweeslach- helmknoppen en eene meestalz-zadige doo8tige, in digte aren geplaatste bloemen,eene vrucht,- en P.laneeolata metlancetvormige
bloem kroon m et eene doorgaans gezwollene bladeren. Te voren waren de wortels, het
buisen een 4-slippigen zoom ,4meeldraden en krukd en het zaad dezer weegbreesoorten in
eene vliezige, 2-tots-hokkigedooavrachtmet den artsenjwinkelvoorhanden.

W eegbree (Plantago)Z.)is de naam van

W eegdoorn ,zie Rl
tamnus.
W eegluis,zie W antsen.
W eegschaal of balans is de naam van
oprjzende bladeren van ovalen vorm ,met een werktuig, om hetgew igt van een voorlange,breede stelen;zj omgeven denbloem- werp ofvan eene hoeveelheid te bepalen door
steel met de lange,rolronde aar.Ditgewas een en andertevergeljken metdeaangenois in ons Vaderland en in 0ns werelddeel mene eenheid van gewigt,nameljk bj 0ns

1 of 2 zaden in iederhokje.De meestbekendd

soortis de yewone'?zlee.gù'
re:(P.majorL.)met
rosetvormig uitden korten,dikkenw ortelstok

algemeen vergpreid.W j geven daarom eene met het Nederlandsch pond. Gewoonljk geXIV.
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bruikt men daartoe de geljkarmige weegschaal,bestaandeuiteene regte gtanr (evenaar),Juist in hetmidden ondergteund,maar
op zoodanigewjze,datzj zich op en neder

andere scllaal, zoodra de weeggchaalzich in
evenwigt bevindt. Eene gewone weegschaal

voor niet alte fjne waren isalgemeen be-

kend;aan de uiteinden van hare even lange,
bew egen kan.Even ver van dat middenpunt zieh om hetophangpuntvrjbewegendearmen
hangen deschalen
verwjderd,aande
*
è
uiteinden
der
en in hetmidden
Btang kan men
11
tusschen die ar1
t
men verheft zich
voorw erpen 0phangen of o0k
'
daaroploodregtde
*L
l1.>.
.
v
l
p
y
â
Bchalen, waarop
tong,dieheteven'
.
1*
*
**K
.
m en Voorwerpen
wigt aanwjst,
$..
l
plaatst.opdeeene
wanneer zj zich
it-)1
schaal legt m en
1,J.
j.
1(
j
Juistinhethuisje
.
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j
pen ofdehoeveel;g.1 aanschouwt
heden, waarvan
m en de meer
1
>
4
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,
l
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l
%
l
1
men het gewigt
naauwkeurige
I
q
l
l
wi1leerenkennen. % .
:
l1
apothekersbalans
l
#:
'
.1
p#- I
Men heeft hier
D et eene naarbe.#
q5 #:
-.w,.& /
J4
*
&
alzoo een hef(-'j
(p
neden gekeerde,
qd 1
Feqwq@s
1@b
boom , en de
..*wu
*wœj
œ 'F
over eene kleine,
grondregel vool'
verdeelde schjf
denhefboom luidt
zich bewegende
aldus:dehefboom
tong en zoodanig
is in evenwigtj
ingerigt?datm en
w anneer de statidoor mlddel van
sche m omenten
een koord aangeljk zjn,datis,wanneerdelengtevanden stonds de sc,halen op den bodem kan dpen
hefbooms-arm (hierdehelftvan den evenaar), dalen en alzoo het schommelen beletten.ln

vermenigvuldigdmethetcjfer,dathetgewigts- flg. 2 ziet men de uiterst fjne chemische
bedrag uitdrukt,geljk isaan delengtevan balans m et cen evenaar van staal, die m et
den anderen hefbooms-arm (hierdeandereheltt eene scherpe onderzjde op een agaatrust,

Fig.2.

van den evenaar),vermenigvuldigd met het zoodat de wrjving zooveel mogeljk verhincjfer, dat het gewigtsbedrag der gewogene derd wordt.Ook aan deuiteinden heeftmen
waaruitdrukt.W jziendus,datbj deweeg- op dergeljke wjze ingerigte ophangpunten.

gchaalhet gewigt der waar regtstreeks wordt Men kan den geheelen evenaarvan den agaat

Mngewezen door het bekende gewigt in de a:igten, om in dcn tjd,al8 de wccggchMl
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niet gebruikt wordt, alle gljting te verhin- hebben een Blagaderljk hart; het bloed is

deren. 00k kan men daardoor alle onge- meestal witoflichtblaauw.De haarvaten ontwenschte schommelingen doen ophouden.
breken, en de ademhalingswerktuigen zjn

Juotâddengevoeligkeidzjn debelangrjkste gewoonljk kieuwen,zelden longen.Bj vele

eigenschappen eenerweegschaal.Daartoemoet soorten zjn deze di
eren tweeslachtig; bj
de evenaar regt en m oeten de beide arm en anderezjn degesl
achtengescheiden.Dejonge

van dezen even lang zjn. Voorts moet het dieren komen meestal u1t ejeren voort,en
zwaartepunt der balans z00 digt mogeljk slechtsbjenkelesoortenontwikkelenzj zich
onderhet ophangpuntvan den evenaarliggen. in hetmoederljk ligchaam.
Hiervanisvooral
hare gevoelig-

Deweekdieren
hebben geen uitof inwendig ge-

heidafhankeljk.
Voorts is de betrekkeljkestand
van hetmiddengte gteunpnnten
van de ophangpunten aan de
uiteindenvanden
evenaar

d

raamte en zjn
alzoo Juist ge-

Pig.3.

eene

zaak van groot
gewigt. Noemen

h
t/

schiktom in het
water te leven.
De huidspierzak
zet zich uit aan
debuikvlaktetpt
een bewegingBwerktqigy den
voetgeheetenjen

wj laatstgedeze isbj somd
noemden in ;g.
migen eene on3,4 en 5aenb,
verdeeldez00len
Fig.4.
het zwaartepunt
bj anderen in
afdeelingen ged en hetophang- a
t'
w- w
h
pqnte,zo0kunsplitst (pr0-9
m eso- en m etanen de ophang#
punten aan de
podium)jwelke
beide uiteinden
Fig.5.
doorgroeven gelager liggen dan
scheiden zjn.
het stelnpunt (
;g.3),hooger(;g.4)ofdaar- Aanhangselsaan den bovenstenzoom vanden
vo
et
vor
me
n
het
e
pi
podi
um.
Boven den voet
mede in dezelfde horizontale ljn (;g.5).
Men zalgemakkeljk inzien,dathetzwaarte- heeft men veelal eene schildvormige verdikpuntd de plaatsmietinnemen,welkein ;g. king der huid, de mantel genaamd! wiens
5 is voorgesteld, maar tevens z00 digtm0- randen,verdubbelingen derhuidjhetllgchaam
geljk tot e naderen,omdatdaardoordege- gedeelteljk of geheel bedekken. De oppervoeligheid der balans verm eerdert.
Men heeft o0k w eegscbalen, welke doûr
middelvan eene veer het gewigtder daaraan

oygehangen voorwerpenaanwjzen.W j geven
hlervan afbeeldingen in ;g.6en 7;bj eene

beschouw ing van deze za1 eene nadere ver-

klaring voorzeker overbodig zjn. Zie ook
onder Bru-qbalans.
W eegschaal (De), het zevende teeken

van den Dierenriem en tevenseensterrebeeld ,
bevindt zich tusschen 217- 2390 regte klim-

ming en 24OZ.t0t 1/:0N.B.Het bevatvolgeng Hei.ç53 sterren, onder welke 2 van de
tweede grootte, van welke de noordeljke,
op het tongetje staande Zubeneschemali en
het
Wzu
ideljjeZubenelgeniheet.
eekdleren (M0lIusca)iadenaam eener
uitgebreide afdeeling van het dierenrjk.De
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voorwerpen dezer afdeeling onderscheiden zich
door de volgende kenmerken: hunne huid,

N&
h

wMraan despieren beveytigd zjn,i, vochtig

en week en scheidt meestalkalkachtige bestanddeelen af, w elke t0t een beschermend
deksel dienen. Het zenuwstelsel bestaat uit

Fig- 6.

een zeker aantalniet in eene rtl gelegene vlakte dezer verdubbeling scheidt kalkhouknoopen en uit een zenuwring, terwjluit dende,pirmentrjkebestanddeelenaf,waardoor
deze en uitde knoopen zenuwtakken straals- veelvormlge en veelkleurigeschelpenontstaan,
gewtjs zich verspreiden Het hoofd is door- waarin hetweeke ligchaam eene wjkplaats
gaang niet afgeBcheiden van het ligchaam

vindt. Slecht: in enkele gevallen ontbreken

en de zintnigen zjn weinig ontwikkeld.Zj dezegchelpen.IndenabjheidvanhetvonrBte
30*
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uiteinde des ligcbaams?aan beidezjden van doorgaan: ten getale van twee aan den kpp
de mondopening, bevlnden zich doorgaans en bj de Koploozen somtjds aan den mantwee aanhangyels, de baarden, welke bt de telzoom geplaatat.De gehoorwerktnigen heblarven de gedaante hebben van groote zeilen. ben den vorm van geslotene gehoorblaasjes
Bj de meest ontwikkelde weekdieren is de met trilllaren op den binnenwand, veelalten
kop eenigermate van den romp gescheiden. getale van twee bj den voetzenuwknoop of
Hetachterste gedeelte van dezen is dan veelal den bovensten zenuw knoop.W erktuigen voor
spiraalsgewjs gedraaid, doch behoudt o0k den reuk en den smaak zjn althans bj de

wel een platten of een rolronden vorm met hoogst bewerktuigde weekdleren aanwezig.
volkomene symmetrie. De schelp vertoont Tot gevoelszintuigen eindeljk dienendeverzich hierbj schotelvormig oi'spiraalsgewjs schillende aanhangsels aan den kop,aan het
gewonden of bltiftals een plat gedeelte eener voorste gedeelte van hetligcbaam en aan den
schelp onder de huid van den rug verborgen. mantelzoom . De voortplanting gescbiedt in

Bj de hiertoe behoorendeKoppootigen(Cepha- den regel door geslachteljke vereeniging;
j
lopoda) bevindt zich in den omtrek van den tweeslachtigheid (hermaphroditismus)heeftb'
mond een kring van armen.Bj deBuikpoo- de weekdieren de overhand,doch bj ondcrtigen (Gastropoda) heeft meu aan den k0p scheidene in zee levende Buikpootigen, bj
voelhorensen baarden,terwjldevoetonder de meeste Plaatkieuwigen en bj alle K0pden buik zieh t0t eene breede zo0lontwik- po,o
tigen zjn de geslachten gescheiden.Geljk
*
reeds zeiden heet
't de ontwikkeling der
kelt. Bj de lager bewerktuigde vormen,na- WP
*
. zelden plaats in het moederljk ligmeljk bj deKoploozeweekdieren (Acephala) Jongen
draagt het zjdelings zaâmgedrukte ligchaam chaam.Dejongen doorloopen vaak eene zeer
twee groote zjdelingsehemantelslippen,welke ingewikkelde gedaantewisselinr en bezitten
evenzoovele,dooreen slot vereenigde kleppen

eene met haren omzoomde ultbreiding der

of schalen afscheiden. Het spjsverteringska- huid, hetzeil,hetwelk dienstdoetals bewenaalheeftoveraleigene wanden en isalthang
in drie afdeelingen gesplitet, van welke de
middenBte, de maagdarm , met eene groote
lever verbonden is.De anu8 ligt oorspronke.

gings-orgaan.Verreweg de meeste weekdieren
leven in het water, en de groote meerderheid van deze in zee, terwjl de weinige
landbewoners steeds vochtige plaatsen opzoe1jk in hetmidden van hetachterste gedeelte ken. Reeds in de oudste geologische vormindes ligchaams,maar is vaak dooreene krom- gen ontdekt men overbli
jfselen van weekdiem ing van den ingewandenzak naar voren ge- ren,endezeoverbltjfselenzjn vanhethnogste
schoven. Alle w eekdieren bezitten een spier- belang ter bepaling van den betrekkeljken

achtig hart,dat hetslagaderljk bloed uit de ouderdom derverschillendelagen (leidscbelpen).

ademhalingswerkttligen in eene enkelvoudige
D nhaelu verdeelde de weekdiexen over de
of uitmeerruinlten bestaande voorkam er op- beide afdeelingen Mollusca en Testacea van
neemt en uit eene enkelvoudige kamer naar de klasse der wormen,zoodat zj m et vele
de verschillende ligchaam sdeelen voortstuwt. hun vreemde vormen werden Yerecnigd.Cuvier
Alleen bj de meestontwikkelde weekdieren daarentegen voegde de weekdieren als een
is aan de slagaderen een netvan haarvaten hoofdtypus van het dierenrt
jk bjéén en legde
toegevoegd. M eeatal heeft men tusschen de zoowel daardoor als door zjn ontleedkundig.
slagaderen .en aderen een stelsel van ruime Ollderzoek den grondslag voor een goed overbloedboezem s; zelfs de algemeene ligcbaams- zigt van de groote verscheidenheid dezer
holte dientt0t lletopnemen van bloed.Daar- schepselen. Door latere nasporingen echter
enboven lleeft men hier en daar openingen, werden de Rankpooti
gen (Cirripedia),welke
die aan het water den toegang'verleenen t0t slechts eene oppervlakkige overeenkomst met
het bloed. Overalis de geheele oppervlakte de weekdieren bezitten,naarde afdeeling der
der huid een ademhalingswerkttlig; daaren- Korstdieren verwezen,terwjlhetvoortsbleekj
boven vindtmen nog kieuwen.zelden longen. dat de Armpootigen (Brachippoda)meer ver-

De kieuwen zjnuitstulpingenderhuid,meestal maagschaptzijn metdemosdiertles(Bryozoa)
tusschen den mantelen den voet,en hebben ui
t de afdeeling derRingwormen (Annelida).
de gedaante van vertakte aanhangsels of van M ilne .
r#'
ltl
tv#: plaatste de mosdiertjes met
platen. De longen daarentegen ontw lkkelen de manteldieren (Tunicata) als Molluscoïda
aast de echte weekdieren. terwjl anderen
zich als metluehtjevulderuimten metzeer n
zamengestelde ploojen en hebben door eene de manteldieren w egens het verschilvan ontopening gemeenschap m et de buitenlucht.Het wikkeling als een afzonderljken typus tuszenuwstelsel bestaatin zjn centraalgedeelte schen de wormen en weekdieren ot'tusschen
uit drie verbondene groepen van zenuwknoo- deze en de gewervelde dieren pl
aatsen.Men
pen, nameljk een bovensten zenuwknoop (in verdeeltthans de weekdieren in vierklassen,
plaats van hersenen), waaruit de zenuwen nameljk die der Lamellibranchiata, Scapho-

der zintuigen ontspringen,- een yaarvoet- poda,Gastropoda en Cephalopoda.
lenuwknoopen,welltedienstbaarzjn aan de
De Lamellibranehiata (Plgatkieuwigen)zjn
spieren van den voet,- en een paar zenuw- koplooze weekdieren m eteen grooten,m eestal

knoopen deringewanden,wier zenuwen zich in twee slippen verdeeldenmantelen eeneregverspreiden door den mantel,de kieuwen en ter en linker, door een spierachtigen band
de voortplantinggwerktuigen. D e oogen be- verbondene sehelp; zj vormen de eigenljke
zitten gewoonltjk eene lensj een regenboog- schelpdieren.De beide mantelslippen,die van

vlies, een vsatvlie: en een netvlieg;zj zjn den nlg afhetligchaam van hetdieromslui-

W BBKDIERBF.
ten, hangen laag naar beneden en bevatten
voorts de kieuwen. Aan die mantelslippen
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mantelworden afgescheiden.Z00als wj reeds

opmerkten,dient de voettotbewegingswerk-

zjn de schelpen vastgehecht en langs haren tuig,vooralom op hetzand voortte kruipen,
zoom heeftmen weleens voelhorensenoogen. alsmede om te springen; hj kan geheelen
De mantelzoomen, die bt
j het sluiten der altusschen deschelyen worden teruggetrokschelp elkander aanraken, hebben aan het ken,.is zeer verschillend van zamenstel en
achterstegedeeltetweeopvolgendeat
ieelinqen, 0ok w el geschikt om door m iddel eener

die,mettalrjketepeltlesofdraadjesvoorzlen, klier draden (byssus) te spinnen? welke tot

bj het zamenvoegen der'manteihelften twee vasthechting van hetdieraan eenlg voorw erp
opvolgende spleet-openingen vormen. De b0venste dient totontlasting van uitwerpselen?
de tweede tot opbeming van stoFen en tot
ademhaling. Door laatstgenoemde dringt het
water t0t de kieuwen dooren brengt kleine
voedingsmiddelen naar den m ond.aan wiens

ot'ook t0t het bouwen van een nestdienen.
Jrele schelpdieren gebruiken den voet, om

zich in het sljk te begraven,zoodatalleen

het achterste gedeelte des ligchaams of de
siphons er uitsteken, - anderen w eten gaten te boren in hout en zelfs in gesteente.

zjden zich tweepaarplaat-ofvoelervormige Omtrent de voeding vermelden wj,
- dat de

zeilen bevinden. Door eerstgemelde spleet- voedingsm iddelen,m et hetwaterindem antelopening wordt het water metde uitwerpselen holte gedrongen,naar den mond worden geontl'
uimd. De mantelzoomen bljven echter bragt en vanhier achtervolgens in de drie
zelden overhunne geAeele lengte l0s en vrtj, afdeelingen van het darmkanaalgeraken.Het

en somtjdsvindtmen inhetvoorstegedeelte
slechts eene enge spleet, waardoor de voet
naauwelt
jkste voorschjn kant'
reden.O0kontstaan er weleens twee veerkrachtige,vrje
buizen (siphones),diesomtjdszamengroejen
en methetonbedekteachterljfeen wormvor-

hart ligt in de ltjn van den rug,en uitde
reeds vermelde bloedboezems gaat het bloed

wedernaardekieuwen,terwjlergedeelteljk
door de nieren,gédeelteljk door openingen
in den voet eene aanmerkeljke hoeveelheid

water aan toegevoegd wordt. De kieuwen
mig ligchaam vormen,waaraan het meteene bestaan in den regel uit twee paren platen,
8chelp bedekte voorste ligchaamsgedeelte als die aehter de mondlappen ontspringenenlangs

een k0p is vastgehecht,zooals bt'
,den boor- de zjden van denromp naarachteren loopen.
worm. De beide sehelpen zt
jn zelden volko- De voortplantingsw erktuigen derverschillende
men geliik en vaak zeerweinig sïmmetrisch. geslachten komen in gedaante en plaatsing
De onderste en grootere schelp ls dan laag zeer sterk metelkanderovereen.Bj de êéngew elfd en de bovenste,kleinere platen op slachtige sehelpdiet'
en bezitten devrouweljke
een dekgel geljkend.Doorgaans zpn de ran- dieren we1eens anders qevormde,hooger geden der beide schelpen digtaan elkander ge- welfde schelpen. De bevruchting geschiedt
sloten,maarzj kunnen 0ok opverschillende meestal in de holte van den mantel ofvan
wjzen wjd openstaan,om denvoet,debaard- de kieuwen. Slechts weinige schelpdieren
draden en den siphon door te laten.Steeds brengen levende Jongen ter wereld;de overiztin zj aan de rug.en binnenzijde door een gen iezgen eijeren.Debevruchte ejeren bljjalleneenigenttjdtusschen
spierachtigenbandverbonden,terwjldevaste venechtersciierbi
verbinding door een sltltbevorderd w ordt.De
buitenvlaktederschelpen is zeerverschillend;
de binnenzjde is glad,maarheeftgewoonltik
twee nagenoeg ronde vlekken .de indrukken
van de voorste'en acbterstesluitspieren,welke

de stshelpen en kom en tussehen de kieuw pla-

dieren (Orthoconchae) zjn de vlekken gewoonltik geljk en ongeveer evengroot;bi
.ide
ongeljkschalige (Pleuroconcbae) verdwljnt de
voorste sluitspier w eleens geheelen al,terwjl de achterste zich meer naar voren ver-

vi
jfde vrxn ben bewonen de zee.Die,welke
in zopt water verkeeren en zich gewoonljk

ten,waarzj een zekerontwikkelingsverloop

voleindigen vfsördat zj hetmoederdlerverla-

ten.D e ontwikkeling der schelpdieren is eene
m inofm eeringew ikkeldegedaanteverandering.
erzjn vastgehecht.Bt@de geljkschaligeweek- Alle schelpdieren Ieven in het wateï'.en vier

plaatst. Op dien grond onderycheidt men
D imyariërs en M onomyariërs.Isde mantelli
,l
n
eene voortloopende. dar, heeten deze schelpdieren Integripalliata,doch bi
jhetvogrhanden

door dunne schalen onderscheiden, behooren
m eest t0t de orde der U nionaeeën.Somm ige

soorten leven o? den strandgordel.andere op

eene grootere dlepte:afdalende tot 1500 Ned.

e1. De meesten bevlnden zich in vrjheid en
kruipen langs den grond, terwjlzj zelden
zwemmen of springen. Velen hechten zich

byssusdraden hier en daar
zjn van een siphon,waardooreenebogtin door middel van t
' metde eene schaalzam ende mantelljn ontstnat, Mnqpalllata. Deze vast!. waarna zi.l
schelpen bestaan uit koolzunr calcium en groepen m et rotsen en klippen, zoodat zj
eene organisehe zelfstandigheid (conchiolile) zich wel eens totuitgestrekte banke,n vereeen hebben in den regel een laagszewtizen, nigen.Degeographischeverspreidingderschelpbladerig plaatvormigen b% w.Dikwt
jls bezit- dieren is in hetalgemeen veelregelmatiger,
ter zjj daarlmboven eene dikke laag email- dan die derhpozere bewerktuigdeweekdieren.
prisma's en aan de oppervlakte eene hoornige Toch zjln slechts weinige geslachten overde
huid (epidermis). De mantelzoom brengt het geheele wereld verstrooid.terwjlonderscheibuitenste, m eestal met kleuren versierde ge- dene weloveralvertegenwoordigd zjn,doch
deelte derschelpen voort,alsmededehoornige

slechts in bepaalde gewesten den hoogsten

huid, terwtll de binnenste, parelmoeraehtige trap van ontwikkeling bereiken.M en vindt
lagen door de geheele oppervlakte van den de talrjkste vqrmen van Khelpdieren in 4:
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keerkripgszeeën, terwjlalle orden met de slechts éône achterste opening,doorgaan: een
meeste familiën door de gematigde gordels wigvormigen, zelden een langwerpigen voet,
heen zich naardezjdenderpolenuitstrekken. steeds twee paar kieuwen,schalen met eene
Fossiele schelpdieren vindt men reeds in de dikke ogperhui
d, een uitwendigen slotband,
Silurische vorming,en men kan in het alge. tweè splervlekkenjeene gave mantelljn en
meen aannemen,datdevormenzondersiphons een slot zonder ofaileen metvoorste tanden.

de oudste zjn.Dezoetwatersehelpdierenerlan- Zj omvat zoetwaterschelpdieren,welke zich
en in de tertiaire vorming eene aanmerke- heteerstindewealdenvormingvertoonen.Hier-

ljke ontwikkeling,welke totonzen ttldt0e t0e behooren deeeM enmossel(AnodontaanatisteedB klimmende is geweest.Van de 14000 na),de schildersmossel(Uni(
)pictorum L.),de
begchrevene soorten zjn 8- tot9000 fossiel. rivierparelmossel (Margaritana margaritifera
Men verdeelt de schelpdieren in tien orden, Ret
z.4, - Areaeea Stol. metmeestalgeheel
namelilk in Pholadacea Stol.met lange,zaâm- vrjemantelzoomen (somtjdsmetoogen,zelgegroeide siphons,voorts metverlengde kieu- den met vereenigde siphons),mettwee spierw en,een kleinenvoetenkleineschalen,welke vlekken en met een groot aantal slûttanden.
alleen het voorste gedeelte des ligchaams be- Zj vertoonen zichreedsin deSilurischevordekken, zooals de paalworm (Teredo) en de ming;de Trigoniën bereiken harehoogste ontboormossel (Ph01as), - Myaeea Rtol. met wikkeling in de Juravormingj de Ardden

langwerpige,geheelofgedeelteljk vereenigde (zooals Arca! Cardiola) in het krjt en de

siphons,waarln de kieuwen zich nietuitstrek- overige famillën in hettertiaire tjdperk en
ken,een korten,tong-ofvingervormigenvoet in dentegenwoordigentjd,- Mytilaeea dfpl.
en ontwikkelde schalen,zooals het meshecht met vrje mantetzoomen, met een kleinen
(Folen vagina L.j, - Tellinaçea Sfol. met voetj gewoonljk voorzien van eene groote
zeer lange, volkomen gescheidene siphons, byssusklier,schalen metecne hoornige oppereen van voren wjd geopenden mantel,eene huid, een lang sloten een langen slotband,

verkwjndereeksvanuitwendigekleqwen,een geene mantelbogt en ongeljke spiervlekken.
grooten voetm et een tongvorm ig uiteinde en Deze orde is zeertalrjk en sterk verspreidin
schalen m et eene mantelbogt;de Tellinaceën

allefossielenbevattende lagen.Daartoebehoort

vertoonen zich eerstin deJura-en dekrjt- de familie der Mytilidae m et de geslachten
vorm ing,- Veneraeea Rtol.metmiddelmatig

Mytilus,Lithodomus,Pinna enz.,en die der

lange, afzonderljke siphons,een van voren Aviculidae met de parelmossel (Meleagrina)
wjd geopendenmantel,eengrooten,zamenge- en vele fossiele geslachten (Avicula,Posidodrukten, aan het uiteinde ypitsen voet,aan nomyia,Inoceramusenz.),- en Ostreaeea8/01.
beide zjden ontwikkelde kieuwen,schelpen met vrje, van franjes en vaak van oogen
met nagenoeg ofin hetgeheelgeene mantel- voorziene mantelzoomen, slechts éône sluit-

bogten een uitwendigen slotband.Zj vertoo- spier,een kleinen voet,geljke ot'ongeljke
nen zich reeds in hetPalaeozoïschetjdperk schalen,een vrj ofvastgegroeid slot,meestal
en bereiken den hoogsten trap van ontwikke- zonder tanden en schalen met eene cel- of
ling in de bovenste secundaire en onderste plaatvormige opperlaag. D e meeste soorten
tertiaire lagen.H iertoe behooren dehartschel- dezerordezjn uitgestorven.

pen (Cardi
k'
dae)methetpalaeozoi'
sch geslacht

De klasse der Soaphopoda verschilt niet

de binnenzjde zamengegroeiden en aan de
buitenzjde vrilen,verdikten rand,metkorte,
afzonderljke siphons,voûrzien van doorf#anJe8 omgevene openingen, met een kleinen
voet, meteen klein inwendig paar kieuwen,
met ongeljke schalen, met groote spiervlek-

zjn van een kop.De woning derScaphopoden

Conocardium j - Ckamacea dfol. met een veel van die derschelgdleren envormt den
mantel,die zich onderscheidt door een aan overgang t0t de w eekdleren,welke voorzien

ken, geene mantelbogt en een uitwendigen
band. De thans n0g levende soorten dezer

is eene gekrom de.naar boven eenigzins toegespitste opene buis, waarin het dier, door
eene spieraan denondersten,dunnerenscbaalrand vastgehecht,verborgen ligt.De m antel
is zakvormig,de voetdrielobbig.Eene afzon-

derljke afdeeling voor het hoofd ontbreekt;
daarentegen heeft men in de mantelruimte

orde,waaronder zich de reuzenschelp (Tri- een eivormig aanhangsel met den door acht
dacna) bevindt, bewonen de kust en zjn bladvormiqe lippen omgeven mond.Dezever-

meestal aan rotsen en koraalbanken vastge- toont eenlge beginselen van kaken en heeft
hecht. Deze orde ontwikkelt zich vooral in eene met 5 rjen platen bezette tong.Een
de krjtvorming (Caprina,Hippuritesenz.),- hart ontbreekt, en de ademhaling geschiedt
'hicLnaeea ,
9/:1. met vrje mantelzoomen,aan door de oppervlakte van den mantelen 0ok
het achterste gedeelte meteene opening voor we1 door de voelerg achter het kopvormig
een siphon, nooit met twee ontwikkelde mondui
tsteeksel,terwjlde ooren ontbreken.
siphons,meteen wprmvormigen ofrolronden Zj zjn éénslachtig,en de ejeren en zaadvoet,tw ee spiervlekken en geene mantelbogt. draden treden do@ eene opening achter in

Van deze ordeverschjnenen de Salenomyen den mantelnaar buiten.DeJongen bewegen
in hetSilurisch tjdperk,terwjlde Astartiden zich a1s larven door middelvan trilharen en
hare hoogste ontwikkeling erlangen in de verkrjgen daarna eene schier tweekleppige
secundaire lagen;t0t hen behooren ook de schaal,een zeilen een voet,terwjlde Bchaal
Crassatellen,terwjlzich in hettertiairetjd- eerstlater eenebuisvormigegedaante erlangt.
perk wederandere geglachtenontwiltkelen,-

Hiertoe behoortde orde der buisslakken (SoUnionacea Sfol.metvrjemantelzonmen,veelal lenoconchae) met eenige weinige gealachten
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en soorten,diein hetsljk leven.- DeGa- dieren zjn invrjheid rondzwemmendelarven
dfrewpdl (Buikpootigen of Slakken) bezitten met eene tweekleppigeschaal,meteen darm ,
min ofmeereen afzonderljken kop,eenonder metpaarsgewjsgelegen pigmentvlekken,geden buik geplaatsten, spierachtigan voet en hoorbl
azen en met een beweringstoestel,die
een onverdeelden mantel,welke een schotel- uitgestlltpt kan worden en ult twee armen

vo
rmiq of spiraalsgewjs gewonden huisje metvieraanhangselsbestaat.Men kentbjna
afscheldt. - De Cephalo
poda (Koppootigen) 2000 Armpootigen?van welke meer dan 1800

eindeljk zjnéénslachtige weekdieren meteen tbssielzjn.Terwl
jlzj in deSilurische vorduideljk afgescheidenkop,tweegroûtd,kunstig ming zonder slot optreden,verminderen zj
zamengestelde oogen, een krans van armen
rondom den mond en een trechtervormig doorboorden voet.
Naastde weekdierenplaatstM ilne.A'#zlntv#.ç,

in de Dtlvoniqche vorming en worden d'aarna

in het Juratjdperk weer tal
rtlker,om in den
tegenwoordigen tjd langzamerhand uittesterven. Zj zjn allen zeebewoners en over een
zooals wj reedsvermeld hebben,deMosdier- uitgestrekt gebied verspreid, tevens van de
tjes (Bryozoa)en de Manteldieren (Tunicata) kust t0t op aanmerkeljke dieptep.Alleen de
onderden naam vanM ollusooida,terwjlmen Linguliden komen in de grootste hoeveelheid
van het tegenwoordig standgunt der weten- voor in de keerkringszeeën,doch de overigen
schap de Armpootigen (Brachlopoda)hetnaast elders. Men verdeelt hen in twee orden,nabj de Mosdiertjesmoetplaatsen.DeArmpoo- melijk: in Slotlooze (Ecardines)methetgetigen zjn vastzittende,tweeschaligeweekdie- slaciltLingula,hetwelkookthansdooreenlge
ren zonder voet en zonder kieuwplaten.H un soorten vertegenwoordigd wordt,- en $
%lotbreed ligchaam is door eene voorste en ach- .s
cAclùdzl (Testicardines) met de geslachten
terste mantelslip omgevenywaarop de schalen Terebratula,Stringocephalus,Spirifer,Pentazjn geplaatst.Deze zjn op den rug veelal merus,Orthis,Chonetes en Productqs.
dooreene soortvan slotverbonden,waarboven
W eekvinnigen (Malacopterigii) vormen
zich de sterk gewelfde aehterste schaal a1s volgens eene andere verdeeling eene orde der
een snavel verheft.D eze, de buikschaalge- Vissehen (zie aldaar).Haar kenmerk was de
naamd, is onmiddelljk of door middel van w eekheid der in kleine leden afgedeelde vineen steelm etden vasteabodem z:mengegroeid. st
ralen,welkeaan depuntmeestalçespleten

Somtjds zjn de schalen geljkkleppig,maar zjn.Z'
(jwerd weder gesplitst in drleaf
dee-

zonderslot.Eenuitwendigeslotbandontbreekt,
en het openen en sluiten derkleppongeschiedt
door m iddel van daartoe bestemde spieren.
De beide mantelslippen omsluiten min ()fm eer
groote holtenalsvoortzettingvandeligchaam sholte. Daardoor w ordtde ruimte binnen den
mantel een metbloed gevuld stelselvan h@1ten en dientop deinwendigeoppervlaktevoor

lingen,naargelang van de plaatsing derbuik-

vinnen, nameljk achter de borstvinnen en
nietver van den staart(M.abdominales),zooalsbj de karperachtigen,- ofvan hetontbrcken der buikvinnen (M.apodes),zooals
bj paling,- ofvan de plaatsinj onderof
vôör de borstvinnen (M. subbraihll), zûoals
bj de schelvischachtigen.

W eelde is in hetalgemeen datgene wat
men aanschaft of geniet boven 'tgeen men
zjden van den mond ontspringen, op een noodig heeft en boven 't geen als eene bevast onderstel, in de gedaante van kegelvor- hoefte wordtbeschouwd in den stand,waarin
mige spiralen naar voren opgerolde aanhang- iemand geplaatst is.W eelde is alzoo een zeer

de ademhaling,terwjldebuitensteoppervlakte
aan den raud met klieren isbezet.Aan beide

sels,welke langs eene gleufm et digte,lange,

betrekkeljk denkbeeld, want wat voor den
uit beweegbare draden zamengestelde franles een eene w eelde wordtgeacht,kan voorden
zjn bezet.Door hetbewegen dierfranjesdoet ander als eene behoefte worden aangem erkt.
het dier stroomen ontstaan, die het voedsel Vraagt m en of weelde nuttig is? Voorzeker
naar zjn mond brengen.Deze heefttweelip- niet voor dengene,die zich aan weelde overpen en leidt naar den slûkdarm ,die in den geeft, maar zj levert ongetwjfeld groote
m aagdarm uitloopt. Boven de maag, aan de stûFeljke voordeelen op aan henjdiedoorhun
rugziide,bevindt zich hethartmetéénekamer. arbeid in de eischen der weelde voorzien.

Het bloedvatenstelselis nietatkesloten,maar
W eenen (Vindebona,Vienna),de hoofdstaat in verband met gedeelteljk sterk ont- en residentiestad van hetOostenrijksche Keiwikkelde ruim ten. D atstelselstrekt zich uit zerrjk, ligt op 48013' N.B.en 16027'0.L.
over den mantel en in de armen,en komt van Greenwich op den regter oever van de
hierdoor met het water in endosmotisehe ge- Donau en van eenarm dezerrivier,hetDonaumeenschap. Het zenuwstelsel bestaatuiteen kanaal,doorsnedenthetwelk deAlsbach enhet

zenuwringnabjdekeelen uitonderscheidene riviertje deW ien opneemt,170 Ned.elboven
daarmedeverbondene zenuw knoopen bovende

de oppervlakte der zee,aan de verste uitloo-

keel.Zintuigen zjn bj deze dieren nietmet pers vanhetKahlengebergteenvan hetW eener
zekerheid bekend.DemeesteArmpootigenzjn MFoud, zûodat de hoogste punten in de stad
waarsehjnljk éénslachtig.De ejeren,uitde zich verheFen t0t 205 Ned.el boven de op-

geslachtsklieren in de ligchaam sholte gebragt, pervlakte der zee.Te voren bestond W eenen
worden in de mantelruimte en alzoo naar uit de binnengtad, wier vestingwerken het
buiten gestuw d; daaromtrentisevenwelnog van lanen doorsnedene glacis omgaven.en uit
weinigbekend.BjThecidium gerakendeeje- een kxans van 36 voorsteden,van welke vier
ren in een zak dermantelruimteendoorloopen door genoem den Donau.arm van de overigen
hier hunne ontwikkeling a1s kiem.Dejonge waren gescheiden. In plaats van deze voor-
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Bteden zjn nahetophefendervestingwerken Burgt en de Burgtpoort, - het H0f,waar
:o-/r-çoff
en het verbouwen van hetglacis(1857)tien zich hetpaleisvanhertogHelnrLckJl.
wjken gekomen, nameljk:De voormalige verhief,- de Freiungr- de Hooge Markt,
Binnenstadt,- deLeopoldstadt,diehetDonau- het middelpuntvan hetoude W eenen,- de
eiland vormten de Jâgerzeile,Brigittenau en NieuweMarkt,- hetFranzensplein (bjden
Zwischenbriicken omvat, - de Landstrasze
metW eiszgerberen Erdberg,- svieden met
den Schaumburger Grund en Hungelbrnnn,Margarethen met Matzleinsdorf,Hundsthurm ,
Latlrenzer Grund,Nikolsdorfen Reinprechtsdorf, - M a.'iahilfe m et Leim grube. W ind-

Keizerljken Burgt),- hetJosepbsplein,de Graben,eigenlijk meer eene breede straat
metfraajewinkels,een middelpunt van ver-

miihle, Magdalenagrand en Oumgendorf,-

beslagen! - het Stephanusplein, - voorts

Neubau metSchottenfeld, 8t.Ulrleh,Spittelberg en Altlerchenfeld, - Josephstadt met
een gedeelte van Altlerchenfeld, Breitenfeld
en Strozziséher Grund, - Alsergrund met
Roszau, Liechtenthal, Althan, Thury,Himmelspfortgrund en Michelbairischer Grund,-

keer, m eerendeela met nieuw e gebouwen,het Stock-im-Eisenplein metden tronk eener

den,die als heilige boom metspjkerswerd

in de nleuwe wjken:het Rudolfsplein,hetSchwarzenbergerplein,- hetfraajeSchillerspleill met een gedenkteeken ter eere van

dien dichter,- en hetraadhuisplein.W jders
heeft men er een aantalkleinere pleinen en
in de voorsteden:de Praterstern aan den in-

en Favoriten, buiten de vestingliln gelegen. gangvan den Prater,- deOoftmarktbjde
De tweede wjk is van deoveri
gedoorden Elisabethbrug enz. T0t de sehoonste straten
Donau-arm .de vierde en vjfdevan de zesde behooren er: de Ripgstrasze, - de Franzdoor de Vlien gescheiden, die 00k de greng

Josephskai, - in de'binnenstad:de Herren-

vormt van de eerste wtjk tegen de derde en gasse, - de Kohlmarkt, - de Kërntner
vierde. De Alsbach en de Bvëhringer Bach

Strasze,- de W ollzeile,- de Rothenthurm-

stropmen door de negende wjk.De wjken strasze,- deFleischmarkt,- deW ipplinger-

hebben in het algemeen met bptrekking t0t Strasze en de Singerstrasze,- en in de voorden bouwtrant en de bewoners pen verschil- steden:de Praterstrasze,- de Taborstrasze.
lend voorkomen. De eerste wjk btjv. is de - de Kaiser Josephstrasze,- deW ëhringer
hoofdzetelvan de aristocratievangeboorte en Strasze,- de NuszdorferStrasze,- de Alrtlkdom ,van hooge ambtenaren en aanzien- serstrasze, - de Mariahilfer Strasze, - de
lt
jke vreemdelingen, - de tweede die van W iedenerIlauptstraszej- deFavoritenstrasze,
den handelen alzoo ruinlsehoots bevolkt met - de Heugasse,- de Schwindgasse,- de
Israëlieten,- de derde van lagere ambtena- Rennweg, - de Heumarkt, de Ungarren,- de vtjfde van den kleinhpndel, de gasse en de Landstraszer Hauptstrasze.W eezesde en zevende van het fabriekwezen,- nen heeftbinnen zjne grenzen 31 bruggen,
de negendevan geneeskundigeinrigtingenenz. w elk aantalmet die uit den omtrek t0tmeer

Van denabi
lgelegeneplaatsenisW eenensedert dan 100 klimt;zt#liggen overde Donan,het

1703 gescheiden d00reen walter hopgte van Donaukanaal, de W ien enz. Vöör 1824 had
4 N ed. el en door eene gracht, beide ter m en er, bebalve de onde Stubenbriicke en
lengte van 13 Ned.mjl,en men heeftdaarin eene steenen brug overdeW ien,slechtseenige
14 poorten. Deze leiden naar gemelde nabj- gebrekkige houten bruggen,doch in datJaar
gelegene plaatsen,diegedeeltelt
l
'k zelfstandige maakte men er een aanvang m et het leggen
gem eenten vormen en zich verzetten tegen van kettingbruggen, waarvan nog twee aaneene vereeeniging metde hoofdstad,alstaan wezig zjn.Talrjke jzeren bruggen dagteeke-

ztj o0k thans reeds onder den invloed van nen er uit den jongsten tjd.Over de W ien
deze.Hetaantaldierrondom W eenengelegene

liggen:de Neviliebrug, de Pilgrambrug,de

gemeenten is zeer groot;zj beslaan eene op- Rudolfsbrug,deLeopoldsbrug,deSchikanederpervlakte van 9377 Ned.bunder,terwjl het Kettensteg, de Elisabethbrug (met achtmargrondgebied van W eenen zelf 5590 Ned. meren standbeelden),de Schwarzenbergbrug,
bunder bedraagt.In verband meteene verbe- de TegetthoFbrug,de Stadtparkbrug,de Stuterde regeling van de Donau verri
:
jstop aan- benbrug, de Zollambtbrug en de Radetzkp
gewonnengronden eenenieuwewjklmetden brng, - over het Donaukanaal:de Brigitta-

naam van Donaustadtbestempeld;z!jbpstaat brug (meteenespanning van 65 Ned.el)ide
vooralsnog uit magazi
jnen ten behpeve der Augartenbrug (met eene spanning van ruim
Donauvaart, uit spoorweg8tations enz. Van 58 Ned el), de Karlsbrug, de Ferdinandsde voormalige twaalf poorten der binnenstad

brt
lg,de Aspernbrug (met eene spanning van
zjn slechts twee overgebleven,nameljk de 621/: Ned.el,met4leeuwen en 4standbeel-

Burg- en de Franz Josephspoort. In plaats
van de voormalige vestinggrachten van het
glacis heeftmen thans de Ringstrasze,welke
meteene breedte van 57 Ned.elen m eteene
lengte van 42 m inuten gaans de geheele bin-

den),de Franzensbrug,deSophiabruçen de

Kaiser Josephsbrng (met eene spannlng van
ruim 58 Ned.e1).Over de nieuwe Donaubedding heeft men de Franz-losephsbrug.op pilaren rustend en in 1875 voltooid voor eene

/z millioen dorpnen. en de Runenstad omgeeft.Zj bestaatuitrjwegsn en som van Ql
voetqaden en is in verqehillende afdeellngen dolfsbrug, in 1876 voltooid voor 3 m illioen
gesplltst.De pleinen der binnenstad zjn niet Qorjnen.Dearoverliggenvoortsdriegrootsche
zeer grpot en hetplaveiselder straten is er spoorwegbruggen enz.
m eest graniet.T0t de grootere pleinen behooDe ontwikkeling van MTeenen op het ge-

ren er: het Buiten-Burgtplein tusschen den bie4 der bouwkunst k&n men nagu n sedert
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de13deeenw ,mag'u1tdezen tjdzjn glecht:
weinigesporen voorhanden.Talrjkerzjnreeds
de getuigenissen der bouwkunst uit de 14de
eeuw.Een vruchtbaar ti
jdperk voordenaanbouw in deze gtad brak aan ondcr Joseph 1
en Karel Ff (Fheher rpl Erlach,Hildebrand
en M artinelléj Onder den invloed der Italiaansche rigting bleefde stad van den rococogtjlverschoond,doch men huldigdemeeren
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van den dombauwmeester Fr.'câ-fdf in
reedheid kwam, zoodat de toren thans eene
hoogte heeftvan 137,8 Ned.el.Daarin hangt
eene klok, die met den klepel een gewigt
heeft van 226 Ned. centenaars en gegoten
werd van kanonnenj in 1711 op de Turkea

veroverd.Degevels bleven lany in een onvoltooiden toestand,maar zjn ln 1853- 185&

naar het ontwerp van den architectErnsi ia
orde gebragt. De hoofdingang van den D@m
karakterloosheid begonnen de ontaàrden.Eerst is de Reuzenpoort, een merkwaardig oversedert 1848 doortintelde een nieuwe geest de bli
jfsel van oude bouwkunst in Romaanschep
gchoone bouwkunst te Iveenen, welke zich stjl. Het gewelfvan de kerk wordt door 1Q
steeds a&n een smaakvol Italiaansch eclecti- en datvan het koor door 6 pilaren gedragen.
cismus vasthoudt.Hi
jopenbaardezicbkracbtig Onder de toren: vindtmen twee kapéllen,de
bj het uitleggen der stad.Nadien tjd ver- doop- en de Barbarakapél, en ook aan beide
rezen zes kerken, onderscheidene opellbare zjden van de lteuzenpoort heettmdn fraaje
gebouwen, andere voor vereenigingen en on- kapéll
en, nameljk de Kruis-en de Eliqiusderscheidene prachtige paleizan.Vooral in de kapél, van buiten met standbeelden verslerd.
achtJongsteJareniserveelschoonsgebouwd, Onder de 38 marmeren altaren ondergcheiden
zooal: twee musea,een nieuwe hotbchouw- zich hethoogaltaar,in 1657 door Jakob Wock
burg van Demper en Hasenauer, het Parle- uitzwart marmer gehouwen, en het nieuwe
mentsgebonw ,de Beurs en de Académie van vptief-altaar in spitsboogsttjlin de BarbaraBeeldende Kunst van Hansen,de Universiteit kapél. De preekstoel, 9 Ned.elhoog en in
van Ferntel, het raadhuis van Sehmidt, het 1430 doorP il.qram vervaardigd,iseenmeesterPaleis van Justitie en andere Rjksgebouwen stuk van beeldhouwkunst, en ook het houtmeer de klassieke vormen,die echter later in

enz. Daardoor werden tegeljk metde bouw- snjwerk der koorgestoelten,debeschilderde
kupst 00k de schilder- en beeldhouwkunst
aangem oedigd. Intusschen mag men nietont-

glazen en het jroote orgelzjn zeer merkwaardiq.Menvlndtervoortsdensarcophaag

kennen,dat in den allerlaatsten tjd de min- van kelzerFrederik Jff,doorNicolaan Zecà
uitrood marmergebeiteld en rjk vergierd,-

gunstigestand van zaken den aanbouw geeilszins bevorderd heeft.
Men vindt te W eenen meer dan 50 R.Katholieke,eene Geuniëerde Griekscbe,3 NietGeuniëerdeGrieksche en 3 Protestantschekerken, 2 openbare en verschillendebjzondere
synagogen en vele kapéllen.onderde 20 kerken derBinnenstadtonderscheïdtzichdeD0m ,

het praalgraf van prins Ewgeninstlll 8avoye
in de Kruiskapél?-- datvan AlkecktI1I en

zjnegemalin Eluabeth,enz.Aan den buiten-

m uur vindtmen,behalvevelegedenkteekenen,
den kansel,waarop Johann Olzi,
qf- l in 1451
den kruistogttegen de Turkenpredikte.Onder

den d0m zjn uitgestrekte catacomben ,welke
aan den Heiligen Stephanu gewjd?eenvoor- 34 gewelven vormen. Ook hier is een keitreFeljk gebouw meteen ol
lvoltoolden toren. zersgraf, waar sedert Ferdinand 11 de ingeDe grondvesten voordeze kerk werdengelegd wanden 4ergestorvene leden van het Keizerin 1144 doorHeinrieh 11 Jfzt
:o-ir-r
/off;ztjwerd lijk Huisinkoperenurnenwerdenbjgezet.vergroot onder Albreeht 11 en verkreeg hare Van de overige kerken Van sveenen in de

telenwoordige gedaante onder R'
udolf 1F*en Binnenstad noemen wj:de Hofparoehiekerk,
Albreeh,
t 1IL Zj heeft den vorm van een aan den heiligen â'
wgu.
ntin%s gewjd,in 1339
Latjnsch kruis, is van grofkalkblokken ge- voltooid en in 1783 vernieuwd; zj bevat het
bouw d,108 Ned.ellang m eteene dwarsbeuk
ter lengte van 70 Ned.elen beslaateene oppervlakte van 3240 D Ned.el.De m uurheeft
er eene hoogte van :7,2 Ned.elen tusschen

prachtig mausoleum vanaartshertogin Cltrintine
door Canona, alsm ede de praalgraven van

keizer Leopold 11 (door Zaunerj, van den

veldmaarschalk Dawn en van den geneeskun-

de pilaren zjn 31 ramen.Het dak van het dige van zgtpïdfel.In de aangrenzende Loretoschip is 33 en dat van hetkoor 21 Ned.el kapél worden de harten van de gestorvene

hoog en beidezjn metverglaasde,gekleurde leden van het Keizerljk Huis in zilveren
pannen gedekt. Van de vier torens zjn de urnen bewaard. Eene andere Hofparoehietwee aan weerszjden van den voorgevel64 kerk, die van St. Michaël, dagteekent van
Ned.elhoog en achthoekig van vorm.Van de 1220,maar isin de 15deeeuw vernieuwd!met
beideanderen,aandeuiteindenderdwarsbeuk, een slanken toren in spitsboogstjlverslerd,
'en van Wock, Unterverrees de noordeljike in 1526 t0teene hoogte bevat fraaje gchilderj
van 45 NM .el;htJwerdin1579meteen top berger, k%oltnorr enz. en de praalgraven van
voorzien,is thans 65 Ned.elhoog en torscht vrjheeren Hann en t
giafvdnon Trcxf.
ç/l.De
eene zeer zware klok (173 Ned.centenaars). kerk van St.Maria Schnee,o0k die der MiAan denznideljkentorenbegonmentebouwen norieten geheeten en in 1330 voltooid,bezit
onderdeleidingvan W enzelro>Iclostevneuburg, een prachtig pprtaal in spit8booggtjl, een
waarna hetwerk onderdie van H ansT rJcAJ- gedenkteeken ter eere van M etanta.
nio (van
fïfz voortgezet en door Anton Tïlgrc- in LoccovdL,1855),fraajealtaargtukken eneene
1433 voltooid werd.Hetbleek in 1859,datmen
de spits moest sloppen en door eene nieuwe

vervangen, welke in 1864 onder de leidjng

copie in mozaïek van het pAvondmaal'' van
da Vincldoor Rafaëlli.De parochiekerk van
4e abdj Schotten der Benedidjnen,door
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Hendrlk JJ Jasomk-qottgestichtjheefteenuit- poldstadt,in 1670 op de plek van eene synamuntend orgel,voortreFeljkeschilderjen van goge gesticbt en in 11Q8 voltooid, wegens
Beken Dandravten de praalgraven vanharen hetaltaarstuk van Altomonteen gpedefresco's
atichter en van graafRûdiger'
pll Dtarhemberg, m erkwaardig,- de parochiekerk van M ariaden verdedigervan W eenentegendeTurkenin bûodschap (Servi
etenkerk)?in deRoszaudoor
1683.DeparochiekerkvandeNegenEngelenko. prins Odario T'
icrolozzliwi in 1678 gebouwd
ren van het Hot',voltoûid in 1384jheeftfraaje en verbonden met de beroemde kapél van
altaarstukken van M aurar, Caraeei, Pozzo, den heil
igen Perqqriné: - de yarochiekerk
Randrart enz. Men zegt,datde kerk Maria der Veertien Helpers ln Nood ln de Lichstade) afkomstig is uit de 9de tenthaler Gasse,in 1170 voltooid,met goede
Stiegen (am Ge
**
eeuw, doch ZP
ontving hare tegenwoordige altaarstukken en fresco's van Kupelwiesc ,
F
e
d
a
a
n
t
e
i
n
d
e
n
aanvang der 15de eeuw en Zoller en anderen en met een fraai mar1s een der schoonste overbljfselen van den meren hoofdaltaar, - de parochiekerk der
spitsboogstjl; zj bestaat uit een oud, aan heilige Drievuldigheid in de Alserstrasze,
driezjden geslûten koor1verbonden meteen in 1723 voltooid, met goede schilderjen
langwerpig schip,en heefteentorenterhoogte van Rotltmayr en Altomonte, - de parovan 57Ned.e1,sierljkealtaren en merkwaar- chiekerk van Maria Treu in de Josephstadt,
dige beschilderde glazen. De parochiekerk in 1798- 1816 gebouwd, met een ruim
van den heiligen Petrus, in 1702 door F5- koepelgewelf, twee torens en altaarstukken
scl
ter mos Erlaa naar het modélvan de St. van M aulbertseh, Brand, Rahl enz. - de
Pieterskerk te Rome gebouwd, heeft een parochiekerk van St. Laurens in de M'esthoofdportaal van grjs marmer. vele fresco- bahnstrasze, in 1787 voltooid, m et belang-

sebildertien en andere merkwaardige schilder- rjke kunstgewrochten, - vooral 00k de

stukken. De kleine kerk van St.Ruprecht is parûchiekerk van de Zeven Toevlugten in de
in 1436,naarmen wil,verrezen op deylek, LerchenfelderStrasze,in1848- 1861gebouwd,
waar zich te voren eene parochiekerk ult de met drie beuken,eene dwarsbeuk,een achtllde eeuw verhief.De universiteits-ofJezuïe- kantigen koepel, twee torenst standbeelden
tenkerk iBeen rjk versierd gebouw meteen en kostbare versierselen, - de kerk der
koepelgewelf,rustende op 16 gedraaide mar- Lazaristen,desgeljksmetdriebeuken,maar
meren zuilen en versierdm etfresco'senaltaar- met twee dwarsbeuken,een fraajen toren,
Btukken van Tpzzo. De parochiekerk van een sierljk hoofd-altaar en een steenen
Maria Rotunda pf die der Dominicanen, in yreekstoel,- de kerk van Mari
a Bogdschap
1639 gesticht, bevat eenige merkwaardige ln de Neustiftgasse,in1684voltooid,meteene
praalgraven, een uitm untend altaarstuk van uitmuntende muurschildering van Sa norr in

Knpelwieser, schilderjen van Boek en Dpiel- hetrefectorium ,- deyarochiekexkvanMaria
heroçer en fresco'
s van Pozzo.Hetkerkje der Troost te St.Ulrich,ln 1721 in hare tegenDt
zitscle Orde, in 1326 voltooid en in 1864
vernieuwd,isbezienswaardigwegensdedaarin

woordige gedaante verrezen,- de kerk van
het Heilige Kruis in de Mariahilfer Strasze,

aanwezige wapenschilden van de Oostenrjk- in 1736 gebouwd,met een fraajen toren,-

sche leden dier Orde en wegens ondarschei- de parochiekerk van Mariahilfin de evenzoo
dene praalgraven,en men kan hetzelfde ver- genoem de voorstad en in 1830 verrezen,met
zekeren van het kerkle der Maltezer Orde. een wonderdadig beeld der H .M aagd en met
De Capucjnerkerk, in 1632 voltooid,bevat plafondfresco's van Troger, - de parochieden Keizerljken grafkel4er, waarin sedert kerk van St. Joseph,in de voorstad Margakeizer M atthias aldeleden van hetKeizerljk rethen in 1768 door keizerin M aria TheHuis zp
--n bjgezet. Praehti/ vooral zjn de redïl gebouw d, m et een fraaihoofdaltaar en
praalgraven van keizerin M aria Tkredïl en met schilderjen van Altomonte,dzlerùlcF
zen
van Fran.g J, alsm ede dat van den hertog M aulbertseh,- en de parochiekerk der heivon zescàd/o#f,den zoon van Napoleon 1.De lige Beschermengelen op de W ieden, in
kerk van St. Anna,.in 1747 gebouwd, is 1651 voltooid, met een hoog gewaardeerd
door Pozzo met fresco's versierd.Van de 16 Madonnabeeld en met goede schilderjen van
kerken in de verschillende wjken zjn het Rothmayr en Hesz. De laatstgebouwde kerk
merkwaardigst:de parochiekerk van St.Karel te W eenen, de Elisabethskerk, verheftzich

BorromeuB op de W ieden, in 1811- 1837 op de W ieden;zj verrees in spitsboogstjl
naar een ontwerp van Fisoher non f rlcc: naar het ontwerp van l ergmann en bevat
gebouwd,meteen fraajen koeyelterhoogte altaarstukken vanDobLasehofsky.0ok dekerk
van 28 Ned.elen meteen slerljk,op zes van M aria Heimsuchung aan den Rennweg is
Corinthische zuilen rustend portaalj voorts bezienswaardig wegens haren grootschen koemet twee torens, twee zuilen (47 Ned. el pel,hare rtlke sieraden en harealtaarstukken
hoog) met tafereelen uit het leven van den van uitstekende meesters. Tot het Jongste
beschermheilige,fresco'svankothmayr,schoone tjdperk der bouwkunstteW eennn behooren

altaarstukken en het graf van den diehter voorts de H eilands-ofVotiefkerkvanFerntelt
Collin,- de kerk van Johann 'px Nepomuk de reedsgenoem de Lazaristenkerk,de W eiszin de Praterstrasze in 1846 door Rösner ge- gerber-, Brigittenauer- en Fiinfhauser kerk
bouwd,meteen rjzigentoren,basreliéfsvan (laatstgemelde vier van Dchmidtj,alsmede de
Klieberbeenaltaarstuk vanKwpelwieser,fresco's Elisabethkerk op de W ieden,allen in spitsvan F:àdcA,ScAllzenz.en vele sieraden,- boogstjl. De votiefkerk, dopr aarshertng
.de pa
rochiekerk van St.Lenpold in de LeQ- Ferdinand A lzï-ïlix s, later keizer van
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Mexico, gegticht ter dankbare gedachtenis prjken, zjn twee zjvleugelsverbonden:de
eene, in 1767 verrezen, bevat de vergaderzalen en de andere,in 1780--1790 gebouwd,
de dier- en plantkundige verzamelingen.Ten
tjde van M aria TAer-pc ontstond aan het
zeven kapellen, eene dwarsbeuk met vier Michaëlsplein de Burgtachouwburg.waaraan
hoekkapellen, twee torens ter hoogte van later andere gebouwen werden toegevoegd.

aan de redding van den Keizerbj den aanslag van 18 Februarj 1853,ia gedert1856
doorFerntelgebouwd en thansnagenoeg v0ltooid;zj heeftdrie beuken meteen kooren

99 Ned.el en talrjke sieraden en kunstge- Van de Burgtkapél,in 1449 in spitsboogstjl
wrochten.De W eiszgerberkerk in de Löwen- opgetrokken, is alleen hetachterste gedeelte
gasse is op kosten van de W eener gemeente van hetkoorbewaard gebleven.In denJongen van cardinaal Rauseher naar het ontwerp sten tjd hebbeh de architecten 8- pr en
van Selnmidt in 1866- 1873 in ouden spitsop zich genomen, ontwerpen te
boogstjlverrezen,- en de parochiekerk in leveren tot vernieuw ing en uitbreiding van

deBrigittenaudesgeljks.Eindeljk vermelden
wj n0g eene onvoltooide kerk in detiende
wjk. De voornaamste kerken der andere
godsdienstige genootschappen zjn in debin-

den Burgt.TotdegebouwenvanhetKeizerljk
H0f behooren wjdel'
s:de Keizerljkestallen

in de Hofstallstrasxe,tegenoverden H0fburgt,
met eene groote manège enz.,- en het lust-

nenstad: de Kerk der Vereenigde Grieksche
gemeente te St. Barbara, - die der NietVereenigde Grieksch-oostersche gemeente aan
de Vleeschmarkt en in 1804 gebouwd, in
1856 hersteld en in 1858 op kosten vanbaron
Mna meteen nieuwen gevelvoorzien,- die
derEvangelische gemeente van deAugsburgsche beljdenis in de Dorotheengasse. met
een altaarstuk van LLndner,- die der Evan-

verbljfBelvedéreaandeLandstrasze,thanseen
muséum van schilderjen,metfraajeterrassen.
Anderemerkwaardigepaleizenin debinnenstad
zjn: dat van den Aartsbisschop aan het Stephanusplein (1740),vanprinsLobkowitzaanhet
Lobkowitzplein (1690),van graafHarraekop
de Freiung (1689, vernieuwd in 1845),van
prins Liecktenstein in de Bankgasse (van Hildebrand, 1694), van prins Kinsky,desgeljks
gelische gemeente van de Zwitsersche belj- op de Freinng (ook van S ldebrand.1710),
denia, desgeljks in de Dorotheengasse en in vanden markgraafPallavldnL(vanRokenberg,
1784 door Nigelli gebouwd, - de rijk ver- 1784),van aartshertogAlbrechtopdeAnqustjsierde synagoge in de Seitenstettengasse in nerbastei (het oude paleis, 1804) en ln de
1826 naar een ontwerp van Kornhöusel ver- Albrechtsgasse (nieuwe paleis, 1863),,beide
rezen, - de nieuwe Israëlitische tempelin doo:eeneoverdektegaanderj verbonden,van
de Leopoldstadt,in 1853- 1858 door Förster

den hertog van Ooàl'
r# op de Seilerstëtte,van

in Moorschen sti
jlopgetrokken,- en einde- prins M ontenuoro in de Strauchgasse (18b2,
ljk eeneEvangelischekerk indewjk Maria- met een fraai bronzen Btandbeeld Van den
hilf, in 1846- 1843 door Förster en Hansen heiligen Geory d00rIkrnkornj,vanaart8hertog

gebouwd.
Lutlwi.q Fïcfpr aan het Schwarzenbergplein
Van de overige gebouwen noemen wj ill (1865 van Fe
rntel), van aartshertog Wilhelm
de eerste plaats den Kei
zerljken H0fburrt, (1867,naareenontwerpvanHannengebouwd),
eene verzam eling Van gebouwen tlitverschll- van graaf H oyos-k%pringennteLn aan den Kërn-

lende tjdperken en van den meestverschil- tnerHing(1865vanI'
örsterj,vangraafLarlsa
lenden stjl.Hetoudste gedeelteisde Schwei- in de Johannesgasse (1867 van Tan der Xxl
zerhof uit de 13de eeuw , doeh in de l6de en Mecardnburgq, van den bankier Todeseo
eeuw vernieuw d en aanhetFranzensplein zich in de KârntnerStrasze (1861 van I'
örnter met
verheFend; aan de zuidwesteljke zjde van fresco's van Rahl),betpaleisaan'
den Burqdit plein heeft men het paleis van Leopold,
tegen het einde der 17de eeuw door keizer
Leopold 1 gesticht en in 1804 m et eene
ridderzaal voorzien. Aan dit gebouw w erd
onder keizer Joseph I de tegenover het
Schweizerhof gelegene Amalia-bouw toegevoegd. Keizer Karel IV belastte Fiscker
non W rllcA met het ontwerpen van nieuwe

ring, de gebouwen, die, behalve het palel:
vandenaartshertogLudmi.gFïcfe ,hetSchwar-

zenbergplein omgeven,hetpaleisvandenvrjheer von &.c aan de Hohenmarkt (gerestaureerd door Sansen, met fresco's van Rahlj,

enz.In de voorsteden bevinden zich:hettuinpaleis van prins Lieehtenntein in den Alsergrand,in 1762 naar een ontwerp van Alqfigebouwen in het oosteljk gedeelte:er wer- nelli gebouwd, met eene gewelfde zaalmet
den echter slechts enkele gedeelten van het 18 marmeren zuilen en fregco'
s, thans t0t
ontwerp ten uitvoer gelegd, zooals het paleis schilderjenverzameling ingerigt, het fraaje
derRjkskanselarj,dathetschoonstege eelte nieuwe paleis van denzelfden Prins aan de
van den Hofburgt vormt, met twee poorten noordzjde van hetPark,hetzomerpaleis van
enHéraclésgroepenuitzandsteenvanMathielly, prins Sehwarzenberg aan den Rennweg,in 1706
er von A lcc: gebouwd,hetpaleia
voorts de onvoltooid qeblevenerotonde naar door Fiseh'

de zjde van hetMichaëlsplein meteengroot- derHongaarsche ljfwacht:in 1730 deggeljka
schen koepel, de prachtige wintermanège en naarhetontwery van Flcàe TonWrke:verde Hofboekerj aanhetJosephsplein.Metdeze rezen,het palelg van pringA%r.
T6çq in de
bo
ekerj, door een achthoekigen koeqelmet achtste wtjk, in 1724 mededoorF%&Aer t*>
beeldhouwwerk gekroond en geplaatstln eene Erl
aA qebouwd,het paleisvan prinsN ecArjk versierde zaalter lengte van 78 en ter tenstein ln de LandBtrasze (1802),de Villa
breedte Van 17 Ned. el, waarin
Metternich aan den Rennweg,hetpaleiB van
standbeelden Van Oostenrjksche
Dchönburg in de vierdewjk,de paleizen der
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a + llertogen Karl M dvlk en Ralner op de bj Döbling,in 1812 door Frstel in de geW ieden,enz.
In denlaatytentjdheeftmenteW eeneneene
menigte huizen gebouwd.bestemd voorhuurders.MenheeftervooralindeRingatraszeen in

deaangrenzendestraten,waar zjnaardeontwerpen van nan der F.Ien Mceavd.
%bur-l ztjn
verrexen.De prjsvan den grond iserln de
laatste iaren aanmerkeltik geklommen,doch
begint thans 'te dalen. In 1809 stonden op
hetgrondgebied van W eenel meerdan 10000
huizen met ruim 114000 woonsteden.Na dien

daante eener villa gebot
lwd, onderscheidene

scholen van hooger en middelbaar onderwjs,
zooals: het académisch gymnasium met eene

rjk versierde vestiblle en examenzaal, de
stedeljke hoogere reaalschoolop de W ieden, de nieuwe reaalschool op de Schottenbastei, de onderwtjzerskweekschool met de
btlrgerschool,de stedeljkeburgerscholen het
evangelisch schoolgebnuw in de W iedener
Hauptstrasze,in 1859 door Hansen gebouwd,
enz. Van de gebouwen voor verzamelingen

tjd is dat aantal gterk vermeerderd,want vermelden wj: het oostenrjkscb mnséum
u n 1870 t0t aan 1877 verrezen ermeer dan voorkunsten njverheid,aan den Stubenring
:900 nieuw e gebouwen,terwjleene menigte in 1871 door Ferstelgebouwd meteen prachvan huizen verbouw dofhersteldwerd.Rondom tig binnenplein m et bogengangen,ruime boW eenen,buiten zjn grpndgebied.ontstonden venzalen enz.,hetgebouw derm uziekvereenivan 1866 t0t1876meerdan3000nieuwegebouw en en nogm eervergrootingen van bestaande
ge
bouwen.T0t de qrootste w oon-inrigtingen
behooren de geestelpke gebouwen en klonsters.Van de overige merkwaardigegebouwen

ging in de Lothringer Strasze,in 1869 door
Hansen voltooid, het Kursalon in hetStadspar
hetk, in 1867 voltooid, en hetgebouw van
tuinbpuwgenootschap aan den Parkring,
met tentoonstellings-, concert- en balzalen.
vermelden wtj:datvanhetministérievan Bui- De voornaam ste schouwburg is er de Hoftenlandsehe Zaken en van hetKeizerltjk Huis Opera aan den opernring.in 1861- 1868 door
aan hetBallhausplein,datvan hetministêrie van der Nul en Diecardsbury gebouwd voor

va
n BinnenlandBche Zaken in de W igplinqer 6 millioen Qprjnen.Het beslaateeneopperStrasze,datvan hetministérie van Flnanclën
in de Himmplpfortgasse,de laatste twee naar
ontwerpen van Fi,cb r non Erlach gesticht,
hetgebouw van hetNeder-oostenrtikschestadhouderschap in de Herrengasye (1845- 1847)
met eene qrachtige feestzaal m et f#esco's

vlakte van 8000 D Ned. e1.en bevat eene
prachtige ve8tibtlle en trap en doelmatige zalen,eene schouwburgruimte voor 3000 perso-

nen, een rijk 'versie''
d foyer,eene opene l0g-

gia, uitstekende toestellen voor verwarming
en luchtverversching enz. Voorts heeft men
van Kupelwèeser, het Neder-oostenrjksche er de beide Pegasussen en de bronzen kunstLandshuis in de Herrengasse, het gebouw gewrochten van H öhnel,defonteinversierselen

van hetcommissariaatvan policie (1873),het vanH.Gq:.
çdr,demuurschildertjen vanEhqerth,
ruim e geregtshofvoorstrafzaken in deJoseph- plâtbndschilderjen en een gordtjn, ontworpen
stadt,betbelastinggebouw aandeLandstrasze, door Rahl en uitgevoerd door Grlepenkerlen
het gebouw van het teehnisch-administratief .Bitterlleh,een ander gordjn van Lanfberger,
m ilitair comité aan de Graanmarkt, hetge- plâfondschilderjen in de salon der Keizerin
bouw der hoofdwachtin de Alserstrasze, het van M adiera, schilderjen in het foyer en in

nieuwetelegraafkantoorindeverlengdeW ipp- de buFeis van Isella,plât
bnd-en muurschillinger Strasze,hetoude raadhuisin deW ipp- dertjen in de loggia van Rcl
twind,beeldhouwlinger Strasze met merkwaardige zalen en versierselen van Cesar,Köniq,Zlrkpe, Pre-

?
xfAper,Radnitzki, Dchöntàaler enz.Voorts
versierselen. en het burgêrljk tuighuis.Van lez
de gebouwen voor onderwjB noemen wlj, vermelden wj den schouwburg aan de W ien,
behalve de over de geheele stad verstrooide in 1845 verbouwd, m et ruim te voor 2000
universiteitslocalen:hetgebouw van hetvpor- pem onen, het Carltheafer, in 1847 naar het
malig stedeltik convictaan het Universiteits- ontwerp van van der Xl!en Siceardsb%rg verplein,hetscheikundiglaboratorium indeW âh- nieuwd.met rui
mte voor 1400 qersonen en

ringer Strasze met eene frantje vestibule en metfraajePguren van M Gasserln den eenruime gehoorzalen,de technischehoogeschool
op de W ieden,de nieuweacadémie van beeldende kunsten aan het Schillerplein, door
Hansen gebouwd, met Ionische en Corin-

voudigen gevel,den W eenerstadsschouwburg,
in 1872 door Fellner gebouwd en uitstekend
ingerigt,en de opera comique aan den Schottenring, in 1874 door Förster gebouw d.Van

thische zuilen, terwtjl de ramen afwisselen de gebouwen van vereenigingen noemen wj:
metnigs
en,waarin beroemde iguren derOud- het paleis der Académie van W etenschappen
#@
heid ZPn geplaatst, wjders met een fraai aan het Universiteitsplein met ruime vertrekmusénm van kunstgewrochten in gips en ken en eene m et fresco's versierde zaal,het
onderBcheidene zalen voor verzamelingen, gebouw der vereeni
ging van Oostenrjksche
boekerj,onderwjs,ateliersenz.,dehandels- lngenieurs en architecten, alsmede van het
académie in de Academiestrasze,in 1862naar Neder.oostenrjksch njverheidsgenpptschap in
het ontwerp van Fellner gebouwd. met een de Eschenbachgasse,in 1872 doûrThienemann
m etstandbeelden versierden gevel,benegroote gebouwd,mettweefraaje zalen,hetgebouw
vestibule en eene rjk versierde examenzaal, voor schoone kunsten in de Academiestrasze,
de veeartsenjschool, de Ridder-académie in in 1868 verrezen, m et tentoonstellingszalen,
de Favoritenstrasze, de technisehe militaire het adelljk casino aan den Kolowratring,
acadômie in de Mariahilfer Strasze,de inrig- door Romano gebouwd,het oude gebouw der
ting voor meteorologie op de Hohen W arte nationale bank in de Hppengasse met hQt
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daartegenover gelegene nieuwe gebouw , het
gebouw der crediet-inrigting, het nieuwe
beursgebouw aan den Schottenring,naar ontw erpen van H ansen en Tietg in 1869- 1876
verrezen, m et een grootschen buitentrap,
ruime portalen, groote vestibule en eene
beurszaal ter lengte van 59 en ter breedte
van 40 Ned. el, het station van den Ferdinands-Noorderspoorweg, dat van den ZuiderBpoorweg,datvan den Franz.losephsspoorweg,

dat van den Oostenrjkscll-Noordwest.spoorwegenz.Merkwaardig zjn voortsonderschei.
dene gebouwen voor instellingen van weldadigheid,zooals:het Rudolphillnm ip devierde
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gebouw. Het eerste, naar een ontwerp van
Khmidt op het voormalig Paradeplein,thans
het Raadhuisplein, verrjzend, beslaat eene
oppervlakte van 18700 D Ned.el.Men is in
1872 metden bouw begonnen en hetza1ver-

moedeljk in 1882gereed zjn.Hetvormteen

regthoek ter lengte van 154 en ter breedte
van 124 Ned. el en heeft één groot binnenplein en zes kleinere binnenpleinen.De voorgevelis versierd meteene dubbele opene loggia en boven het gebouw verheft zich een
toren ter hoogte van 107 Ned.el.Vösr het
gebou:v heeftm en een groot8chen trap,daarachter een bogengang, voorts eene gewelfde
ruimte, twee trapportalen enz. Het bestaat

wjk,bestemd voorstudentenaandetechnische
hoogeschool,hetKeizerljk lnvalidenhuisaan uit niet minder dan vjt'verdiepingen; de
de Landstrasze met een hospitaal, kerk en
groote zaal,waarin zich tw eeschilderstukken

van P. Xrl''
fbevindt
ln,voorstellingen van

voornaamste van deze bevatde groate feestzaal, onderscheidene 8alons, de burgemeesterskamer,de ceremoniezaaljdezaalvoorhet

de veldslagen bj Aspern en bj Leipzig,het dageljksch bestuur en de groote raadzaal.
armenhuis aan de Alserbach, het Keizerljk Men begroot de kosten van dit gebouw op
Ziekenhuis in de wjk Landstrasze metruimte 81/:millioenQorjnen.Aan delinkerzjdevan
voor860 zieken,en hetkrankzinnigengesticht het Raadhuis verheft zich het Parlementsgein den Alsergrundj in 1848-1858 gebouwd. bouw ,datnaar het ontwerp van H ansen verBaden zjn er in menigte,en onder deze be- rees en ruime vergaderzalen bevat voor de
kleedt het Romeinsche Bad in de Leopold- beide Huizen van denRjksraad.Praehtigis

stadt, en buiten het eigenljke W eenen het ervooraldsgemeenschappeljkevergaderzaal,
Stedeljk Bad de eersteplaatsen.Voprtsver- die de standbeelden bevat van Oostenrjka
melden wj hetgebouw derKeizerljke Munt verdiensteljkste mannen, terwjlhet geheel
in de Landstrasze en vooralhettuighuis,dat in een zuiveren Griekschen stjlwordtopgeeene oppervlakte beglaatvan 33 Ned.bunder; trokken.TegenoverhetParlementsgebouw ver-

zjn omtrek bestaat uit 16 door muren met rjstaan deregterzjdevan hetltaadhuisplein
elkander verbonden gebouwen,waaronderzich
de w oning van den kommandant, kazernes
en depôts bevinden, en binnen dien om vang
heeftmen verschillende werkplaatsen,zooals:

hetnieuweuniverskteitsgebouw ,waarvoornaar
een ontwerp van Ferstel in 1874 de grond-

slagen zjn gelegd. Het verheft zicN in een
edelen renaissancestjl en bevat drie groote
geschutgieterjen,smederjen,geweerl
àbrieken, t
'
eestzal
en,eene rllimezaalvoorde boekerj
een muséum van wapens,eene vestibule met en een doorbogengangenomgevenbinnenplein.
Het
gehe
elbeslaateeneoppervlaktevan23634
de standbeelden van vermaarde Oostenrjksche
veldheeren en eene zaalvoor veroverde veld- L Ned.elen de kosten zjn geraamd op 0nteekens.De oudere hôtels te W eenen bebben geveer8mlllioen:orjnen.TegenoverhetRaadniets merkwaardigs.Van de nieuwere noemen huis w ordt voorts aan de andere zjde der
wj het Grand Hôtel,in 1871 voltooidjmet Ringstrasze de nieuwe Hofsehouw burg gefraaje,weelderig ingerigte zalen enlogeerka- bouwd,desgeltiksin rerai8sancestjlnaarhet
m ers en een met glas gedekt binnenptein?-

ontwerp van Semper en H asenauer,en achter
voorts hetHôtelMétropole aallde FranzJo- hetParlementsgebouw stichtmenophetReichsephs-Kaai, het llôtel lmpérial aan den rathsplein hetnieuwe paleis van Juatitie naar
Karntner Ring (te voren het paleis van den hetontwerp van Wilemann.Eeneanderemerkhertog '
von W ûrtemberg), het Unionllôtel in waardige groep van openbare gebouwen vorde N llszdorfer Strasze enz. Onderscheidene men de nielwe Keizerljke mtlséa aan den
hôtels van den nieuweren tjd zjn sedert 1873 Burgring;met bet bouw en naar het ontwerp
tot andere oogmerken gebezigd,zooals:het van Semper en H asenauer is een aanvang geHôtel Britannla t0t een paleis van Justitie, maaktin 1872.
het HôtelAustria tot een commissariaat van
8tandbeelden en gedenkteekenen zjn er
policie enz.De kazernes te W eenen zjn tal- weinig aanwezig, daar de stad totaan den

rjk en groot,maa'
r voldoen geenszinsaan de tjd van harejongste uitbreiding schraalvooreisehen van den tegenwoordigen tjd;demerk- zien was van openbare pleinen van voldoende
waardigste dier gebouwen zjn de Franz-lo- ruim te. M en heet'
t er: de Mariazuilaan den
sephskazerne op de D ominikanerbastei,eene Hot',in 1667 ter eere van deonbevlekte ontverdedigbare kazerne,uittwee groote gebou- vangenis verrezen!- de Drievuldigheidszuil
w en bestaande, met ruim te voor twee regi- aan den Graben.ln 1679 bj hetwjken van
menten infanterie en drie batterjen, en de de pestnaarhetontwerp van BurnacoinLdoor
Radolfskazerne aan den Alsergrund, met Fischer von F'
rllcA gesticht en 21 Ned. el
ruimte voor twee regim enten intanterie en hoog,- hetvotielkedenkteeken opdeHohen
twee escadrons kgvallerie.T0tde n0g onvol- Markt,in1732doot
*denbeeldhouwerCorradinL
tooide gehouwen,die eerlang de Ringstrasze in den tegenwoordigen toestand gebragt,zullen versieren,behooren het Raadhuis,het hetruiterstandbeeld van keizerJoueps 11(van
Parlementsgebouw en hetnietlweuniveraiteits- Zanner, 1806) op het Josephsplein, - het
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gedenkteeken van keizerFrang1 op hetFran- anatomisch muséum in hetalgemeen ziekenzensplein, naar een ontwerp vau M archesi hui
s,hetmuséum voorverqeljkendeanatomie,
(1846),- hetreusachtigeruiterstandbeeldvan het anatomigch,hetphyslnlogiach en het paaartshertogKarl,den qverwinnaarvanAspern, thologiach-cbemisch instituut,hetzoötomisch
op hetbuitenste Burgtplein,naareen ontwerp kabinet, de verzameling van heelkundige invan Fernkorn,- een dergeljk ruiterstand- strnmenten, het instituut voor proefondervinbeeld van prins Eu.qenLun rcs Savoye,in de deljke pathologie, 17 klinieken enz T0tde

nabjheid vanhetvoorgaandeen00kvanFern- andere wetenschappeljkeinrigtingen metden
korn (1865),- hetgedenkteeken van Ressel, rang van hoogescholen behooren:de evange-

den uitvinder der stoombootschroefvöör het lisch-theologische faculteit,detechnische h00-

Polytechnicum ,desgeljk:vanFernkorn(1863), geschool(tevorenhetpolytechnischinstituut)
het ruiterstandbeeld van prinB Dehwarzen- met talrjke hulpmiddelen,waaronder eene
àe#,den aanvoerder van de troepen derVer- boekerj van 40000deelen,eenehoogeschool
bondene Mogendheden in de oorlogen van voorlandbouw en eeneacadémievanbeeldende
1813--1814 naar het ontwerp van Eöknel kunstmeimerkwaardigekunstverzamelingen.
(1867) op het Sehwarzenbergplein verrezen, Van de scholen van hooger en middelbaar
hetgedenkteeken van DeltubertinCarrarisch onderwjs vermelden wj vomts:5gymnasia
marmer, gemodelleerd door Kundtmann. het gedenkteeken van Sehillee,door Dokillin.q
ontworpen en in 1876 op het Schillersplein
geplaatstj - en het borstbeeld van den ver-

van den hoogsten rang,4 hoogere reaalgymnasia,4 hoogere reaalsaholenj3 lagere reaal-

scholen en 5 kweekscholen vooronderwjzers
en onderwjzeressen.Wjders heeftmen er:

diensteljken burgemeesterZelinka.Wjdersis eene Oostersche académie metleerstoelen voor
zaen voornemens,gedenkteekens te doen verrjzen ter eere van Te-qettâoy, Gzïllwcrzer,
Beethoven en Maria Tlteresia. Tot de openbare gedenkteekenen behooren voorts die op
hetFranciscanenplein meteen standbeeld van
Mozen(1798),- illde Alserstrasze (1810),
twee aan den t
Jraben,
op het Sl0tplein (1836)1 - op de Neue M arkt m et
prachtige beelden van Raph.
aëlDpller (1638),

op de Freiung,van Sehwanthaler(1846),
met h8t rG:nsenmëdchen'' van W agner
(1865),- deAlbrechtsbrunnenonderhetoude
paleis van aartshertog A lbrecltt,m etmarm eren
groepen van Meoner (1869), - met het

-

Oostersche talen,- de Theresia-académie,in
1746 onder de leiding derJezuïeten geopend,

t0t opleiding van adelljke Jongelingen,het

instituutt0tvorming vanwereldljkepriesters,
onderscheidene semlnaria,eene handels-académieen onderscheidenehandelsscholen,talrjke
njverheidsscholen en herhalingscholen, een

conservatorium voor m uziek, eene tooneelschool,velezangscholen,eenetuinbouwschool,

eeneveeartsenjschool,talrjkertl-,gymnastigkAan het hoofd der wetenschappeljke instellingenbevindterzichdeKeizerlykeAcadêmie

-

endansscholen,taalscholenenmilitairescholen.

standbeeld van den heiligen Georg, op het
binnenplein van het paleis Montenuovo,van
Fernkorn,enz.Totdem onumentalegebouw en
behooren erook nog:debuitensteBurgtpoort,
de reeds vermelde Franz-lovan Nobile,
sephspoort,-- en de Theseustem pel,m eteene
fraaje groep van Canova.
W eenen bezit een grootaantalinrigtingen

van W etenschappen en de inrigtlng voor geologie,deze laatste m et uitmuntende verzam elingen. Voorts heet'
t men hetmilitair-geographisch instituut, de inrigting voor statistiek,
de centrale com missie t0t het opsporen en
bewaren van geschiedkundigegedenkstukken,
het geneeskundig genootschapj het oudheidkundig genootschap,hetzoölogisch-botanisch
genootschap! het geographisch genootschap,
de vereeniglng voor de kennis van Neder-

van onderwjs.Onder dezemoetdeeersterang

w orden toegekend aan de universiteit,in 1365

Oostenrjk,hetAfrikaansch genootschap,het
door Rudol
f IV gesticht,na die van Praag Keizerljk landbouwgenootschap met vele mode oudBte in Oostenrjk en Duitschland en na
die van Parjs de meest bezochte der wereld.
Er zjn 261 professoren en leeraren en bjna
4000 studenten. Zj is rjk voorzien van alle
bulpmiddelen van hooger onderwj:,en deze,

dellen en werktuigen, het genootschap voor
tuinbouw , dat voor boschcultuur, dat voor
m eteorologie, dat voor geneeskunde en dat

voor regtsstudie,de wetenschappeljkeclub,

de vereeniging van architecten en ingenieurs,
thansnog verstrooid,zullen eerlang nagenoeg het Nederoostenrjksch genootschay van njallen eene plaats vinden inhetnieuwe univer- verheid, het schei- en natuurkundlg genootBiteitsgebouw.T0tdiebulpmiddelenbehooren: scbap, het anthropologisch genootschap enz.

eene boekerj metQ20000deelen,eenesterre- Ook zjn eronderscheidenevereenigingen tot
wacht, in een prachtig gebouw op de Tur- beoefening der schoone knnsten.Van de verkenschans gevestigd,verschillende seminaria, zamelingen ten behoeve van wetenschap en

hetinstitultvoorOoatenrjksehegeschiedenis, kunstnoemen wj:deKeizerljkeH0fboekerj
de botanigche tuin meteen botanisch labora- metmeerdan 300000deel
en(waaronder1Q000
torium ,muséum ,berbarium enz. hetmuséuw wiegedrukken),Q0000 handschriften,enz.,i
nr
i
gt
i
ng
voor
voor natuurljke historie, de
het Keizerljk Huis-, H0f- en Staatsarchief,
meteorologie en aardmagnetism us,m etuitste- - de reeds vermelde boekerjen der hoogekende toestellen voorzien,de beide scheikun- Bcholen, - de familiebibliotheek van keizer
dige laboratoria, het physisch kabinet met Franz I met 75000 deelen,*800 wiegedrukken

talrjkeinstrumenten,hetgeologisch muséum , en eene ri
jke verzameling Van gravure: en
de palaeontologische verzamelingjhetinstituut teekeningen,- de boekerj van aartshertog
vpor plantenphp iologen, het pathologisch- dDr:cAf, met40000 deelenr200000 gravureg
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en 16000 teekeningen (van Dûrer, 2@t
xF!, andere bedienden.De Rudolfstichting is eerst
Rwbens, Titiaan, Rembrandt, Miekele Angelo

in 1864 geopend,voor860 pergonen bestemd,

enz.),- de bibliotheek vanprinsD eel
ttenstein en door aanleg en inrigting een der voormet 50000 deelen, die '
van prins M etternéch treleljkste hospitalen. Het ziekenhuis der
met25000 deelen,die van hetBenedictjnen- Barmhartige Broedersj in 1614 gesticht en
klooster Schotten met40000 deelen,die der uitsluitend voor mannen bestemd,bevat 215
Piaristen in de Josephstadtmet18000 deelen, bedden en neemtjaarljkgongeveer4400 ziedie der Servieten met 23000 deelen en merk- ken op zonder eenige belooning. O0k heeft

waardige handschriten enz.Van belang zjn men een ziekenhui8 v00r vrouwen,nameljk
voorts:het Keizerljk mineraliënkabinetmet datvan de geesteljkezustersderheiligeElieen schatvan delfstoFen en versteeningen,-

sc&J# in de Landstrasze en datderBarmhar-

.

het Keizerljk zoölogisch kabinet. eene der tige zustersinGumpendorf.Voortsheettmener
rjksteverzamelingenvan onswerelddeel,met hetgemeenteljk pokken-en hetgemeenteljk
364000exemplaren,- hetKeizerljkbotanisch epidemie-hospitaal,de beidegarnizoenshopita-

kabinetmet67000 soorten vanpbanerogamen, len,tweekinderhospitalen,hetMariaTheregiahet kabinetvan munten en oudheden met hospitaalvoorvrouwen,een paarIsraëlitische

112000muntenentalrjkebronzen voorwerpen, hospitalen,een hospitaalvooroogljders,een
gesneden steenen enz.,- de Keizerljke ver- hospitaal voor krankzinnigen, een vondelinzam eling van w apenrustingen en wapensm et

genhuisenz.Devoornaamstedierinriqtingen

veleportretten,schilderjen,handschriftenenz., echter is,na het algemeen ziekenhul:, het
de Keizerljke schatkamer met kostbaar- Rjkskrankzinnigengesticht, dat eene opper-

heden, zeldzaamheden en kunstgewrochten, vlakte beslaat van 22 Ned. bnnder en 500
enz.Ondexdekunstverzamelingen bekleedthet krankzinnigen huisvest. Daarenboven heeft
Keizerljk muséum van schilderjen (Gem:lde. men een ander krankzinnigengegticht, dat
galerie) de eerste plaats; hetbevindt zich op ruimte bevat v00r 300 bewonersrHet aantal
de verdieping van het Belvedère en bevat bad8n iserin denJongsten tjd aanmerkeljk
omstreeks 1700 schilderjen uitalle schole'
l vermeerderd en geklommen t0t 114. Nadat
en vooralvoortreFeljke stukken van Rafaël, de Donaubedding verlegd is,heeftmen eene
Paolo Fdrt
ypeé
'e,Tintoretto,n ïït
zll,Per%gino) grootestedeljke bad-inrigting naaytde RjksAndrea del tgcrdtl,Fra Bartalommeo,H-tytufïzlp brug in 1876 geopend,met een grootzwemCaraeci,Guédo Adzli,Correggio,Ttzzr-qgicliwt7, bassi
n (75 Ned.ellang en 46 Ned.elbreed),
Vela.
qqnez, ./d-lrtzAl#f, H ondekoeter .
/fziqs#lel, 4 kleinere bassins, afzonderljke baden,en
nan Dï
lcà?Rubens,Dol
g, Teniers, Jordaens, een restaurant met een terras,alsmede eene
H olbein,Diirer,W ohlgemnth?Cranaelt,& Flflp, in 1875 geopende militaire zwemschool.H et
Memlinc,ran Eyck, QaentIn a
veyà'
y.
v,Mengs fraaiste bad echter is het in 1873 voltooide
enz.Van de overige verzamelingen van schil- en reeds vermelde Romeinsche Bad.
derjen nnemen wj:diederKeizerlt
jkeAca- M en heef'tte W eenen eengrootaantalinsteldémie van beeldende kunsten met 800 nom- lingen van weldadigheid, zooal:: hetreeds
mers,- die van prins Liechtenstein,vooral vermelde armenhuis aan de Alsbach, met
schltterend door de kunstgewrochten van .R.- ruimte voor ongeveer1400 personen,- vier

àdz,.
sen van .
5?
/
,ck,met1600 stukken,- die stedeljke verplegingshuizen baiten de stad,
van graaf Harrack met 400, en die van 7 armenhuizen in de voorsteden, het Elisagraaf Czernin met350 schllderjen,- en die bethinum in de Landstrasze, waarin 100
van graaf Rchönborn.Ook worden er gedurig

vrouwen en kinderen,benevens 110 mannen

tentoonstellingen van schilderjen gehouden. in 2 huizen een onderkomen vinden, een
M en heeftte W eenen 11 schouw burgen,onder oudemannenhuis,eene wjkplaats voor kindewelke 9 openbare zjn.Tot de voornaamste ren,een reddingshuis voor meisles,een vonbehooren:hetKeizerljk Hofburgtheater,uit- delingenhuisin deJoseghstadt,eenwerkhuis

sluitend bestemd voor opera en ballet,- de
ytadsscbouwburg,- de operacomique,- de
schouw burg aan de W ien, - hetCarltheater
in de Leopoldstadt,- de schouw burg in de
Josephsstadt, - de aeadémiesehouwburg,en de schouwburg van Fûrstin élen Prater.
Ook heeftmenereen circus,eenorphécm ,enz.

Erzjn drie groote hospitalen:hetalgemeen

ziekenhuis, het hospitaal op de W ieden en
de Rudolfstiehting. Het eerste, in 1784 gebouwd, mag een modél heeten; het bestaat
uit een aantal gebouwen, welke de oppervlakte beslaan van 10 Ned.bunder en in 93
zalen Q000 bedden bevatten.Men vindter51

voorknapen,deMariastlchting terverzorging

van armeweezen en dienstmeisles,eenKelzerljkinvalidenhuis,toevlugtsgebouwenvoorhen,
die van woning verstoken zjn,doofstommenen blinden-instituten en weeshuizen,9 volksgaarkeukens en soepkokerjen, 20 bewaar-

scholen en 7 crêches,enz.
Van grootbelang voorW eenen isde groote
waterleiding?welke de stad vaneenovervloe;
vap goed drlnkwatervoorziet.Te voren werd
het water geleverd door eenige putten en
door 16 kleine waterleidingen,doch in 1860
kwam men t0thet besluit,aan dien gebrekkigen toestand een einde te maken en water

eerste en tweede artsen,4 geesteljken,13 aan te voeren uitdriebronnen,nameljk uit
directeuren en meer dan 400 bedienden.Het de Keizersbron in hetHöllenthal,uitdeNixenhospitaal np de W ieden bevat 800 bedden, steinbronnen bj Buchberg aan de oostzjde
neemtJaarljks 7-t0t8000zieken openheeft van den Schneeberg en uit de Altabronnen
een personeelvan 19artsen,2geesteljken, bj W iener-Neustadt. De daartoe gebouwde
6 ambtenaren, 100 ziekenverplegers en 48 waterl
eiding (1870-1874) koBtte met hare

10
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buizen en reservoirs ongeveer Q4 millioen ;0- zonne-en regenschermen,kunstbloemen,kleerjnen.In 1876 wasLetdageljksch verbruik dingstukken,schoenen,bandschoenen,papier,
van water in den zomer 311500 en in den behangsel en vooralmeubel-en schrtnwerkwinter 244550 Ned. vat. Het vuile water fàbrieken,boek- en steendrukkerjen,fabriedaarentegen wordtdoor riolen naarhetDonau- ken van pjpenkoppen en pjpenroeren enz.
kanaalgeleid.- De kerkhoven van W eenen
Tevens is W eenen hetm iddelpunt van den

bevonden zich weleerin deonmiddelljke na- oostenrjkschen handel,Destad bekleedtdie
bjheid der kerken, doch keizer Josepk 11 plaats wegens hare aanzienljke bevolkinqj

gaf bevel, dat er kerkhaven zotlden worden hare ligging aan de Donauen aan enderschelaangelegd buiten het grondgebied der stad. dene spoorwegen en hare uitgebreide njverT0tvô0
'rkorten tjdhad men er7kerkhoven, heid.Totde voornaamstehandelswarenbehooen eerst in 1870 w erd door het gemeentebe- ren er: graan en meel, wjn, zaden,vee,
stuur een ruim centraalkerkhofaangelegd aan koëj,thee,zuidvruchten,brand-en timmer-

den grooten weg naar Hongarje;men kan hout,steenkolen,jzeren en metalen voorwerzieh meteen paardenspoorderwaarts begeven. pen, olie, petröleum ?scheikundige praeparaNa zjne voltoojing werd ereenekapélge- ten, varkensvet, sulker, spiritus, haring,

sticht,voorteenljkenhuis,eenadministratie- zjde, wol, katoen. garen,geweven stoFen,
gebouw enz.
W eenen behoortt0tde grootste steden van
Europa;zj teldein 1875 bjna 674000 zielen, zonder het garnizoen van 24000 man,
en metde voorsteden heeftzj veelmeerdan

kleederen, huidenj vellen, schoenen, handschoenen,papier,meubels,speelgoed,boeken
en kunstgewrochten. Ook de groote fabriekondernemers van elders hebben te W eenen

hunne magazjnen.Men heett er eene beurs
een millioen inwoners.Voortswordtzjjaar- van eFecten en van koopwaren, eene van
hten en eene van meel, - voorts een
ljksdoorongeveer150000 vreemdelinyen be- vruc
zocht.Dezestatlisdezetelvan hetKelzerljk groot graanpakhuis,eene centrale veemarktte
Hof,van den Hofstoet,van de beide Huizen

St.Marxen onderscheidene banken encrediet-

van den Rjksraad, van de buitenlandsche instellingenj die intusscben van 1871- 1876

gezantschappen,van de afdeelingen van alge- velerleiwiyselingen hebben ondervonden;men
meen bestuur, van de beide opperste reken- had er nameljk in 1871 slechts 20,in 1873
kamers, van het Hooggeregtsijofen van eene reeds 36,doch in 1876 niet meer dan 16.De
menigte wereldljke en geesteljke waardig- voorllaam ste van gemelde crediet-lnstellingen
heidbekleeders en ambtenaren. Het gemeen- zjn: de Keizerljke geprivilegiëerde Oosten-

teljk gezag en de policie iserin handenvan rjksche Nationale Bank,gestieht in 1816 en
den gemeenteraad, w elke a1s uitvoerend be- sedert 1878 de Oostenrjksch-llongaarsche
wind den magistraat ister zjde gesteld.De Bank, met het uitsluitend regt der uitgifte
burgemeester, twee onderburgemeesters en van banknoten en met een maatschappeljk
120 rM dsleden vormen den gemeenteraad,en kapitaalvan 90 millioeniorjnen,- deO0sin de wjken zjn commissiën metde leiding tenrtjkscbe crediet-instelllng voor handel en
der zaken belast.D e uitgaven der gem eente njverheid, gestiehtin 1855 meteen kapitaal
bedroegen in 1876 ruim 14600000 en de van 40 mlllioen Qorjnen,- de Anglo-oostenhtin 1863 meteen kapiinkomsten ruim 15000000 :orjnen,Hetver- rjksthe Bank,gestlts
mogen der stedeltjke gemeente werd tegen taal van 18 millioen :orjnen,- de Uniehet einde van genoemd Jaarop bjna 70 mil- bank, gesticht in 1870 m et een kapitaal van
lioen en hare schuld op ruim 471/:millioen 15 millioen iorjnen,-.de Algemeene Bank
horjnen geschat.De njverheid bloeiter onge- van grondcrediet, gesticht in 1869 met een
m een en Bchittert vooral door eene groote kapitaal van 8 millioen Eorjnen? - en de
veraeheidenheid van voertbrengselen. Talrjk Oostenrjksche Discontobank,gestlchtin1853
zjn er de machinenfabrieken, de fabrieken met een kapitaal van 7 millloen Qorjren.
voor vervoerm iddelen,zooals:spoorw egwag- Eene voortreleljkecrediet.instellingiswjders
gons, rjtuigen van weelde enz.,- voorts de Eerste OoBtenrjksche spaarkas, gesticht
die van voorwerpen van gegoten staalen van in 1819,meteen inlegkapitaalvan bjna 127
heelkundige,physlsche en optische instrumen millioen iorjnen.Behalve deze banken heeft
ten, van velerlei muziek-instrumenten, van men er 133 andere maatschappjen metaanallerleijzeren voorwerpen,inzonderheid van deelen, vooral spoorweg-, tlamway-,stoomlandbouwwerktlligen,schroeven#draadnagels, boot-en transportmaatsehappjen,alsmede 20
sloten, wapens, kookpannen enz.,van bron- verzekerings-elt14 bouwmaatschappjen.
zen voorwerpen,vooralvoor vgrlichting,van
W eenen is hetmiddelptlnt van bet Oostenvoorwerpen van zink en nieuw zilver, van rjkschespoorwegnet;vanhierloopendegroote
lam pen, galvanoplastische voorwerpen enz. spoorwegen als stralen naar alle gewesten
W jders vervaardigtmen ergouden en zilve- der m onarchle. De oudste isde Kelzer Ferren sieraden,pendules enz.$alsm ede steenen dinands Noorderspoorweg, in 1836 gelegd
en fguren van terracottaj beschilderd porse- met ljnen van W eenen aan de eene zjde
lein en glas, stearinekaarsen, zeep, vernis over Lundenburg naar Brunn en aan de an-

enz. Ook zjn er talrjke bierbrouwerjen,
spiritus- en likeurstokerjen, fabrieken van
moussérende dranken, bakkerjen, tabakstabrieken, spinnerjen en weverjen,fàbrieken
vaa gjaals, tapjten, wasdoek, haladoeken,

dere zjde naar Oderbeg en Krakau.W jders
heet'
tmen er den Oostenrtjkschen Staatsspoor-

weg, loopende over Sim mering, het DonauKanaal, en den Prater naar Stadlau,voorts
met den eenen tak naar Brinnj PrMg en
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Bcdenbach en met den anderen naar Presz- de eerste maal over de nleuwe haar aangeburg en Breslau en meteenederde ljn naar bodene bedding en veertien dagen laterdoorNxlb,- den Zuiderspoorweg naar Triëst?- kliefden de schepen erde wateren.Doordeze
den Keizerin Elisabeth-spoorweg naar Llnzj grootsche onderneming verkreeg m en voorts
Salzburg en Passau, - den Keizer Franz- op de beide oevers te zamen een bouwterrein
Josephspoorweg over Gmiind n%r Eger en vanrui
m 2671/,Ned.bunder,geschatopeene

Praag,- denoostenrjkschenNoordwestspoor- waarde van 40 millioenQerjnen.De kosten
peg over Znaïm en Deutsch Brod met een van dezerivierverbetering beliepen 32millioen
tak naar Kcllin, Praag en Tetschen en met Porjnen.Ook is mep voornemens, den toeeen anderen tak naer Pardubitz en Mittel- stand van de rivier de Svien te verbeteren,
walde? - de M'eenen- Pottendorf- W iener- terwjlhetW ieuer-NeustëdterscheepvaartkaNeustàdterspoorweg, - den W eener Verbin- naalnietonvermeld mag bljven,
dingsspoorweg van het noorderstation door
D e verzending van brieven en telegrammea
de Leopoldstadt en de Landstrasze naar het is er op eene uitstekende wjze ingerigt.Er
zuiderstation, - den Donau-oeverspoorweg, zjn 37 postkantoren en in de straten niet
en den Bergspoorweg naarden Kahlenberg. minder dan 556 brievenbussen.In 1876 werEen belangrjke handelsweg voor W eenen den er meer dan 80 millioen brieven,dagis de Donau,die door hetverleggen der bed- bladen enz.door middelvan de post verzonding bj W eenen veelin waarde geWonuen den.Voorts heeft men ervan Rjkswege 10
heeft.Te voren heeftdierivierjin onderschei- telegraafstations, waar in laatstgemeld Jaar
dene armen verdeeld,sederteeuwen herhaalde
malen groote verwoestingen aangerigt,en den

meer dan 31/sdemillioen ddpecheswerdenaangenomen ot'verzonden,en 94 particulieretele-

bloei der Keizerljke residentie belemmerd. graatbtations,waarhetaantaldepêches825000

In 1868 werd door eene daartoe benoemde bedroeg.Men heeftte W eenen 390 dagbladen.
commissie een ontwerp t0t regeling van de
W eenen bezitonderscheideneopenbarewanDonau ingediend en goedgekeurd. Daardoor delplaatsen.Doorhetsloopen derwallen werr0u de rivier in eene qaauw gebogenerigting den de voormalige wandelpaden rondom de
digter bj de stad worden gebragt;men be- biqnenstad vernield, doch eerlang op eene

raamde de kosten op 24 millioen :orjnen, schitterende wjze vervangen doordenieuweene som , die door eene leening verkregen
werd. Daardoor wilde men de wateren der
rivier iu ééne bedding brengen.Deze bestaat
uit twee deelen, één voor den gewonen en

gebouwde Ringstrasze m etlanen voor ruiters

en voetgangers,door het stedeljk park bj
de Carolinapoorten doorandere parken.Het
stedeljk park heeft eene oppervlakte van

één voor den hoogen waterstand.Bj W eenen., 145 Ned. bunder en werd naar het ontwerp

tusschen de beide uiteinden van het Donau- van den schilder Selleny doûrden stadstuinier
kanaal, waar men op den regter oever de Siebeck in 1860- 1863 aangelegd.op den lin-

landingsplaatsen? epoorwegen, magazjnen keroevervandeW ien vormtheteen fraajen
enz. aantreft, llgt op den regter oever de
bedding voor den gewonen waterstand en op
den linker oever die voor hoog water. De

pleizielïuin met bevallige heester-en boomgroepen, frissche gazons, bloem - en rozen-

tot aan W interhaven, heeft men een lengte

kade!vqör de technische hoogeschool,vöör

perken, met een vjver met zwanen naast
gezamenljke breedte der beide beddingen is een meteenetizeren kiosk gekroondenheuvel.
759 Ned.e1.Verbazende hoeveelheden aarde ln het park verrjst het pVroawtle van de
zjnerweggegravenent
litgebaggerd.omdestad Donau'' van Gasser, alsmede de gedenkteetegen overstroomin! tebeveiligen,werdende kens van den eomponist k%chuberten van den
vereisehte afdammlngen en bedjkingen tot burgemeester Zelinka' terwjl zich aan het
stand gebragtaan den m ond van hetD onau- uiteinde van het park eene smaakvolle badkanaal bj Nuszdorf met de daarbj behoo- inrigting verheft. Het gedeelte, dat zieh op
rende sluiswerken1en om de riviersteedsbe- den regter oever van de W ien bevindt en
vaarbaar te doen bljven!werdtdevaargeulin methetreedsgenoemde doordeCarolinabrug
het Donaukanaaldoor ultbaggering steeds op isverbonden,bevatschadawrjkepartjen en
eene diepte gehouden van Q,2 Ned.elonder een grooten kindertuin. Daarenboven heeft
nul.Langs den gebogen oever,van Nuszdorf men kleinere parken bj de Ffanz-lo.
lephsvan ruim 13000 Ned.el,bj eene breedte van hetnleuweRaadhuis,tusschen debeidemusôa
52 N ed.elvoor het laden en lossen;daarvan enz.Voar het publiek zjn voortsgeopend:
is een gedeelte ter lengte van 1900 Ned.el de Volksttlin,aangelegd in 1824 op last val!
door muurwerk in eene kade herschapen met keizer Franz J, met den Theseustempel,steigers en kranen.Al deze landingsplaatsen detuin van LetBelvedère,in Fransehenstjl

zjn door een dubbelspoor onderling en met aangelcgd en rjk versierdmetboomen,bloe-

de spoorwegstations in verbpnd gebragt.Aan men en standbeelden, - de Aagarten, op
hetbenedeneinde van gemelderivierverlegging hetGrooteDonau-Eiland,metprachtige lanen
is eene winterhaven aangelegd met eene 0p- van kastanleboomenen aàngelegd in 1775 op
?
ervlakte van ruim 66 Ned.bunder.W jders lastvan Joseph TJ,- dePrater,een sierljk
ls men van plan,op andere gedeelten derver- park met heerljke gazons en prachtig gelatenestroombedding desgeljkshavenkommen boomte op het eiland tusschen de Donau en
aan te leggen,waardoordelandingsoevereene het Donaukanaal; het bestond reeds als dielengte za1 erlangen van ruim 41000 Ned.el. rentnin in de 16de eeuw en werd in 1766
Den 15den April1875 stroomde de riviervoor door keizer Joseph 11 opengesteld voor het
XIV.
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pqbliek. De hoofd-allee, bestaande uit vier zopveeldrukte en leven gemaakta1ste MTee-

rjen kastanleboomen, is een uurgaanslang
en leidt naar het zoogenaamde sLusthaus''.
Voorts heeft men er koëlhuizen en restaurants,eenaquarium enz-,tel'
wjlzich in den
eigenljken Volksprater met zjne wtbn- en

nen,maargewoonlijk is datallesvan vreedzamen en onschuldigen aard.In geene groote
stad gevoelt men zich z00 spoedig en z00

qoedte huisalste W eenen,en een vreemde-

llng,van een aanbevelingsbriet.voorzien,verbierhuizen!m arionettenspelen,ca'rou8sels enz. krjgt er zoflder moeite overaltoegang.De
inzonderheld op zon-en feestdagen het W ee- bewoner van W eenen is een vriend van muner

volksleven in alzjne eigenu rdigheden zlek en dans en sljtzjne vrje uren gaarne

vertoont. Deverderzjwaart
sgelegene lanen in vroljk gezelschap en in de natuur;hg be-

bestaan uit prachtig hout,en van de gebou- zoekt met jver deschouwburgen,en vooral
wen der groote wereldtentoonstelling heeft het tafelgenot heeft in zjn 00g eene hooge
.men er het middenste gedeelte,eene rotonde waarde.De vrot
lwen zjn er bevallig,maar
met eene middelljn van 100 Ned.el,laten niet z00 beschaat; als in Noord.Deitschland.
8taan, terwjldaarachter zich hetvoormalig 0okdekleedingderlagereklassenonderscheidt
gebouw voor machines thans als een maga- er ziak door netheid, en men zieterbj de
zjn van allerleikoopwaren meteene lengte beboeftigen geenszins het haveloos gewaad,
van 800 Ned.el uitstrekt. 04hetgedeelte hetwelk men elders in de achterbuurten der
van den Prater, dat aan de nleuwe Donau- groote steden opmerkt.Tevensontwaart men
bedding gelegen is, zal zich het nieuwe ge- er eene groote verscheidenheid van kleedj,
deelte van W eenen verhefen.T0tde wandel- daar Hongaren,Polen,Serben,Kroaten,R0eparken behoolde te voren 0ok de Brigittenaq meniërs en Turken erzichvertoonen in natioe kleederdragt. In het algemeen spreekt
ny het noordeljk gedeelte van het Donau- nal
elland,hetwelk thansechtermeerendeelsmet m en er D uitsch, maar tevens w orden er de
huizen is bezet. Dââr werd weleer hetver- Fransche.Engelsche,Italiaansche,Tslechisehej
maardevolksfeestderBrigittakerkwjdingge- H ongaarsôhe,Poolsche,Illyrische en Nieuw vierd. Van de tuinen van privaatpersonen, Grieksche talen gebezigd.- Men aanschouwt
welke toegankeljk zjn voor het pt
lbliek, een fraaipanoralna van W eenen op den Stenoemen wj dien van Deltwarzenberg in de phanustoren,het Belvedère,de Spinnerin am
Landstrasze en dien van Lieelntenstein in de Kreuz,den Leopoldsberg en den Kahlenberg.
RoBzau.O0k de Botanischetuinaanden Renn- M'anneer men Napels,Constantinopelen Lisweg is eene aangename wandelplaatB. Niet sabon uitzondert,heeftschiergeene hoofdstad

altjd heeftiedertoegang t0tdenKeizerljken ter wereld zulke fraajeomstreken a1sW eeHoftuin (Keizerstuin)! aan de zuidzjde van nen;wj noemen slechts:hetKahlengebirge,
hetbuitenste Burgtpleln gelegen,meteen rni- welkskoepelvormigetoppenmetschaduwrjke
terstandbeeld van Frans I. den gemaalvan wotlden,wienshellingenmetvruchtbarewjnkeizerin Maria TAegedil,en meteenefraaje gaarden zjn versierd,- de dalen van het
Berre.

W iener W ald,

en de Alpen,welke men

Ten behoeve Van het plaatseljk verkeer langs den spoorweg in weinige uren bereiken

had men er in het begin van 1877 nietminder kan. Tot de meest bezochte plekken uitden
dan 1080 huurrjtuigen mettwee paarden en omtrek derstad behooren:Döbling,Grinzing,
1277 met één paard,benevenseen grootaan- H eiligenstadt, Nuszdorf, Klosterneuburg m et
talandere wagens.In 1865 werd erde eerste bet prachtige klooster der Augustjnerkoorpaardenspoorweg gelegd,en thans heeft men heeren, W eidling met het graf van Lenau,
errondom de Binnenstadt(Ringstrasze-Franz- Greifenstein, Dornbach en Neuwaldegg met

Josephskade) met onderscheidene zjtakken, hetheerljk parkvanprinsDehwarzenbergenden
zooals:deljjnenSchottenring-Nuszdol'
f,Döbli
ng, Gallizinberg, het da1der W ien met hetKeiSchottenring-Hernals-Dornbach,Burgring-Ma- zerljk lustverbljfSchönbrunn,Hletzing,St.
riahilf-penzing, Kârntner Ring-MTieden-Margarethen,Schwarzenbergplein-zuiderstationen
Himberger Strasze,Schwarzenbergplein-ltennweg-8immering CentraalKerkhof,Stubenring.
Lqndstraaze, Radetskybrllg-sophiabrng, Aspernbrug-praterstern.stedelpk Badhuis, en
Praterstern-stroheckbrqcke-NuBzdort'erstrasze,

Veit, Hiitteldorf, W eidlingau en Hadersdorf
m et een park,waarin zich het gedenkteeken
verheft van den veldheer Laudon! Purkers-

Q0 millioen reizigers en het aantal wagens
525. Voorts heeft men locale stoombooten,
diedegem eenschaponderhoudentueschen W eenen en andere aan de Donaugelegeneplaatsen.
De voornaamste karaktertrekken der be-

badplaatsVöslau,Gloggnitz en Payerbach,en
de Semmering met den trotschen Alpengpoorweg. Naar het noordoosten, ooBten en
zuidoosten heeftm en ervan boomen beropfde
vlakten,zooalshetMarchveldmetdevermaarde

dorfen Preszbaum ,het njvere Llesing, de
dalen van Kaltenleutgeben, Breitenfurt en
Laas, Perchtoldsdorf, Enzersdorf, Mödling
m et de rotskloof der Klause en het dal der

met eene gezamenljke lengte van bjna 84 Brihl en eindeltjk op verderen afstand het
Ned. mjl. Sedert 1872 is n0g eene tweede keizerljk lustverbljf Laxenburg met een
W eenerTramwapmaatschappjontstaan,welke uitgestrekt park en een groeten vjver, het
de voorsteden van paardensporen voorziet.In met wjngaarden versierdeGumpoldskirchen,
1876 bedroeg het Per8onenvervoer ongeveer Baden met het bekoorljke llelena-dal, de

volking te W eenen zjn welwillendheid,0p- glagvelden van Aspern, Eezking en W agram.
geruimdbeid en ggnotzucht.Nergensterwereld Dâa'r verheFen zich voorts Swechat metde
wordt welligt bj openbarevermakeljkheden graotebrouwerjvanDre* ,Ebersdorf,Jedler-
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see, Bisamberg en het shdle Korneuburg. Btad de eerate maalvan den zlten September
Omtrent de geschiedenis van W eenen ver- t0t aan den 15den October 1529 door sultan
Soliman met 120000 man belegerd,maardoor
16000 soldaten en 5000 burgers onder Nikolan.
g r@> 8alm dapper verdedigd,totdat 8olLman bevelgaft0t den aftogt.Graat'Matthéas
mop Tl-rn, door de Protestanten te hulp ge-

melden wj hetvolgende.Dezestad werd in
overouden tjd door de Kelten bewoond,en
ter bebeersching van de Donau deden deR0meinen er het kasteel Vindobona verrjzen,
later Vindomina geheeten.Het 13de en vervolgena het lode legioen had er zjne vaste

roepen,belegerdein 1619aartshertogFerdinand

in 180 na Chr. keizer M arcus 2'
y::!il,
:. In

beleg op te breken.ln 1640 vertoonden zich

legerplaats (castrum stativum).Hier overleed in W eenen,maar zag zich genoodzaakt,het

de vjfde eeuw werd dezestad geweldig ge- de Zweden vöôr W eenen om het met een

teisterd door Attila en viel vervolgens in
handen der Rugiërs, welke voor de Longobarden moesten plaats maken,die op hunne
beurt verdreven werden door de Avaren.
Karel d6 Groote verloeg laatstgenoemden,
stichtte de Ostmark en stelde markgraven
aan,die te Melk en later op den Kahlenberg

coup de main te bemagtigen,maar moesten

het Huis Babenberg trad op a1s hersteller van

belegerd, maar door 30000 soldaten en 7000

onverrigterzakeafdeinzeil.In 1679,geljk te

voren reeds in 1370, 1381, 1541 en 1564,
werd de stad door de pestgeteisterd.In den
nieuwen 00rl0g tegen de Turken, door den
Hongaarschen graat
'Tököly veroorzaakt,werd

W eenen van 14 Julj t0t12 Beptember1683
woonden. Markgraaf I'
eopold de edilùd uit door 200000 Turken onder Eara Vpedfcyl,g

W eenen. Zjn zoon Hendrik 11 Jl,
sp-irgp/f burqers onder Ritdkqer rp4 Starl
tembrg verlegde de grondslagen der Stephanuskerk,deed dedlgd, totdat Johann tgoliàdh van Polen,
in 1160 een burgtaan den Hofverrjzen en de Hertog van Lotharingen enhetRjksleger
bouwde in 1158 hetMchottenklooster.Hertog ontzet bragten. In 1704 werden de voorsteLeopold VII schonk aan W eenen het stapel- den,bj de belegering verbrand,maarlater
regt, stelde er een magistraat in van 24 weder opgebouwd, teqen de Hongaargche
burgers en stichtte omstreeks hetjaar1200 opstandelingen onderRak6czy metvestingwereen burgt op de plaats,waar zich thans de ken omgeven, die haar werkeljk in Maart
H0fburgt verheft, en in 1221 de Michaëls- en Junj van datjaartegen verwoesting bekerk. De burgers van W eenen kwamen in veiligden. In 1718 woedde er wederom de
opstand tegen hertog Frederik de d/rïFàcr: pest, maar niet z00 hevig a1s te voren.In
en vonden hulp bj keizerFrederik II.Deze 1722 verhiefde Patlshetbisdom W eenen t0t
verscheen zelf te W eenen, verhief het in een aartsbisdom .Den 6'
1en en18den November
1237 toteene vrjeRjksstad en schonk haar 1738 werd er de Vrede van W eenen gesloten

eene Latjnsche school, die demoederwerd tusschen keizerKarelVIen koning Lodewqk
der universiteit. W el is waar was W eenen X F van Frankrjk en diens bondgenooten,
in 1240 gedwongen door hongersnood, zich waardoor de Poolsche Successie-oorlog een
over te geven aan den Hertog,maar in 1246 einde nam. Den 13den November 1805 werd
stierf het Huis Babenber-q uit, en W eenen W eenen door Fransche troepen bezet, die

werd weder eene Rjksstad. Ottokar van .
D@- echter den lzden Januarj 1806 ten gevolge

h- en bemagtigde voorts de stad dooroverre- van den Vrede van Preszburg de stad weder
ding en doorvoorregten;hj deed haren om- verlieten.In den nietlwen oorlog tegen Frank-

vang aanmerkeljk toenemen door er o0k den ri
jk verscheen de voorhoede der vjanden den
Sehottenhof en den Burgt bj te voegen.Zi
jn loden Mei1809 vöör W eenen en bom bardeertegenstander Rwdolf nan W'
t
zldàf
xcg belegerde de in den nacht van den 12den uit de voorW eenen in 1276, maar vöör de stad kwam

steden de Binnenstad, welke den 13den M ei

eene overeenkomsttotstand,waarbj Ottokar capituleerde.W eenen bleefnu hetm iddelpunt
m etdeDuitscheprovinciëno0kW eenenatbtond, der Fransche krjgsmagtt0taan den Tweeden
hetwelk nudehoofdzetelderHabsburgerswerd. Vrede van W eenen (14 October 1809?.Bj
Hertog Rudolf IF (# 1365) schonk aan de hun aftogt namen deFranschen de voornaamStephanuskerk hare tegenwoordige gedaante ste kunstgewrochten mede en deden de wal-

en deed de belangrt
ikste stedeljke inrigtingen len springen van de K ërntner Poort t0t aan
verrjzen. Den 17den Februarj 1448 sloot de Elendbastei. Al werden zj eerlang herkeizer Frederik 1I1 met den Paus het concordaat van W eenen, dat een einde maakte
aan de pogingen t0t hervorming, door de
conciliën aangewend.De stad kwam voorts
in verzet tegen Frederik,en toen deze haar

steld,niettemin hield W eenen laterog,ves-

ting te wezen,waarna men de verdedlgingswerken in wandelplaatsen herschiep.In 1815
had er het vermaarde W eener Congrés plaats
en in 1819 het Congrès van ministers. In
in 1462 belegerde, zag hj zich zelven door 1831 woedde voor de eerste maalde chölera
de listder W eeners gedurende twee maanden op eene geweldige wijze binnen de muren
belegerd,totdat GeoçqPodiebrad,koning van dezer stad. Omtrent den opstand in Maart,
Bohemen,hem bevrjdde.In 1480 werd W ee- Mei en Octobor 1848 raadplege men hetartinen de zetel van een bisschop, en in 1484 kelOostenrnk8eh-RongaarseheApplrcAid.Van
werd de stad belegerd door M atthias Corpi- den 4den Januarj t0t den QostenApril185:
n%s, die er zich vestigde.Onder Ferdinand I en van den 3osten October 1852 t0taan den

en zjne opvolgers wa:W eenen voortdurend 22sten Februarj 1853 had er de Duitschde verbljfplaats derDllitsche Keizers.Gedu- Oostenrjksche tol-conferentie plaat:,en den
rende de oorlngen tegen Turkje werd de 24sten Januarj 1857 werd er demuntconfe32*
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rentie gehouden.In 1858 werderdegrootsche Voorts heeftmen stukken van zjnehand in
Ringstrasze aangelegd, welke de Binnenstad de muséa te Madrid,W eenen,Dresden,Mi
inomgeeft. Den lsten Augustus 1864 werd er chen,Berljn enz.Hj overleed teAmsterdam
dooroostenrjk en PruisaenmetDenemarken, den 20sten september 1719.

de voorloopige Vrede gesloten, waarbj de

W eergeld (compositio,weregildus)isde

heden ten deelvielen.Na de overwinnjngj
den 3den Julj 1866 bj Königgrëtzbehaald,
rukte de vjandeliike voorhoede voorwaarts
t0t in de nabjheid van Weenen. In 1876

Germaansche en otld.:aransche regt doof den

ElbehertogdommenaaneerstgenoemdeMogend- n> m van de geldsom , die volgens hetoudmoordenaar betaald werd aan hen, die regt
hadden op de bloedwraak. Het bedrag van

het weergeld wasafhankeljk van den stand

werd er eene wereldtentoonstelling gellondenj van den vermoorde.

die evenwelslootmeteenaanzienljk tekort.

W eerglas, zie Barometer.
W eerkunde,zie W eder.

verdienyteljke schilders,te weten:

W eert (Jan van),een vermetelpartjqan-

W eeninx is de gesl
achtsnaam van twee

Jan Wlyfïdfe W eeninœ,geboren te Amster- ger en kavallerie.generaaluitden Dertiglaridam in 1621 en eerstdoorAbraham Bloemaert rigen Oorlog, werd geboren te W eert in
en vervolgens door Nikolaas M oyaert in de Limburg in den aanvang der lTdeeeuw ,aan-

kunstonderwezen.ReedsopJeugdigen leeftjd
maakte bj aanzienl
jke vorderingen,trad in
het huweltjk met eene dochtervan Gillis t
fe
Rondekoetr en begafzich vierjaarlaternaar
ltalië met de belofte, dat hj binnen vier
maanden zol
zterugkeeren.Hj vond echterin
Rome zoovoel aanmoediging, dat hj zjne
belofte vergat en eerst na 4Jaren heimeljk
die stad verliet en zich naar Utrecht begaf,
waarhj zich in denabjheid derstad ophet

vaardde den naam van zjne geboorteplaatsy

w erd ruiter onder Spinola,woonde hetbeleg

bd van Bergen-op-zoom ,werd eerlang bevorderd t0t oëcier en had reeds in 1632 als

kolonel z0ogrooten roem verworven,dathj

in den adelstand w erd opgenomen en bevel

voerde oververschillenderegimenten ruiterj,
waarmede hj in Bejeren en in dePfalzvele

lauweren behaalde. In December van laatst-

genoemdjaarversloeg hjhetZweedschekorps

riddergoed ter Mey vestigde en,metroem ge- teHervieden,veroverde2kanonnen en 10vaankroond, op 3g.jarigen leeftjd overleed,Ilj dels,noodzaaktedrieregimenten,dewapensneschilderde zoowel levensgroote historische derteleggenen werdgenerzal.Nuopendehj
groepen als kleine genre-stukken,landschap- den veldtogtvan1633meteenereeksvaustotlte
pen en zeegezigten,zoow elportretten als stil- wapenfeiten; hj overviel den Q4sten Maart
levens.Hj bezateene ongemeenevaardigheid zeltb hertog Bernltard el4 W elmaç in het
en onderscheidde zich dooreen warm coloriet. hoofdkwartier teAltenried,waardezenaauweOp het muséum te Amsterdam vindt men ljks aan de gevangenneming ontsnapte, -

van hem drie schilderjen met dood wild. alsmede in October generaal .
bàeerrenter bj
Het Louvre te Parjs bezit van hem eene Augsburg en kolonelTaafadelbjEichstadt.
Zeekustm et Turkscheroovers'',hetmuséum

rroch veroverde Bernltard de gewigtige ves-

te Petersbnrg een pluandschap metgeiten en ting Regensburg en behaalde de overwinning

Bchapen'', dat te Berljn pErminia, bj de aan de m onden van de Isar.In 1634 onderherders eene verbljfplaats zoekend''
, dat te scheidde zich van W eertin den slag bj Nörd-

M iinchen vier Italiaansche tatbreelen,datte lingen.deed in1635strooptogtenindenElzas,
Dresden onderscheidene stillevens en dat te overviel Philipsburg en ontzette Spiers,terGotha eenige uitnemende genrestukken, ter- wjl eene verrassing bj Toulzjn roem ver-

wjl 00k in onderscheidene Engelsche verza- hoogde.In het volgende Jaar l'ukte hj uitde
melingenzjnekunstgewrochtennietontbreken. Xederlanden voorwaarts t0tvöör de poorten
Jan Y eezxa,een zoon van den voorgaande van Parjs Voorts overvielhjEhrenbreitstein
en geboren te Amsterdam in 1614.H'
j ont- en bestormde hj Seligenstadtin1637,inwelk
ving onderwjs in de kunstvan zjn vader en Jaar hj bj herhalinq gewond werd.In 1638
schilderde desgeljks in verschillende genres. bevozht hj bj Rhelnfelden de zegepraalop
Den meesten roem evenwelbehaalde hj door Bernkard nan Y ei-cr,maarwerdtweedagen
zjne Btillevells,terwjlhj inzonderheid uit- laterop dezelfde plaats geslagen en gevangen
muntte doorzjn fraaicoloriet.Hj toefdege- genomen. Men bragt hem naar Vincennes,
ruimentjd aan hetHofvanJohann Wilhelm j eneerstin 1642 werdhj tegengeneraalHorn
keurvorst van de Plàlz, voor wien hj in uitgewisseld.Na ziin terugkeer volbragt hj
1712- 1714 drie zalen van het kasteelDuis- weder stoute strooptogten en bemoejeljkte
berg bj Keulen met schilderjen versierde. hetapprovisionnementderFranschenzoozeer,
Deze bevinden zich thans in het muséum te dat deze bj scharen het leger verlieten.In
Miinchen,gedeelteljk Btillevens,gedeelteljk 1643 streed hj onder het opperbevel van
Jagten en landschappen.O0k onderscheidene Merq en vernielde bj Tuttlingen nagenoeg
voornamehuizen teAmsterdam heefthj met de geheele vkandeljke krjçsmagt.In 1645
prachtig Bchilderwerk verrjkt.In hetMau- redde hj in den slag btjNordlingen na den
ritsbuis te 'sGravenbage heeft men van hem : dood van M erzy het geheele R.Katholieke
Eene doode zwaan met een hert in een leger.Doorgeheimeonderhandelingentusschen
landschap'' en rEen faisant en ander dood Frankrjk en Betieren erlangde de veldtogt
wild''.Nog in deze eeuw zjn onderscheidene van 1646 een dubbelzinnig karakter.Op aan-

schilderjen van dezenkunstenaarovergebragt sporing van den Keizer besloothj,hetgennAmEngeland)wnxrzj duurwerden befM ld. heele Bejersche legerafvallig temaken van
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den Keurvorsten t0tden Keizer te brengen. W egele (Fmnz Xaver),een Dnit
sch geReeds waren daartoe de voorbereidende maat- schiedsehrjver, geboren den z8sten October

regelen genomen, toen de Bejeren hetpl
an 1823teLandsberginOqper.Bejeren,studeerde

doarzagen en hem gehoorzaamheid weigerden. te Miincheq en te Heldelberg,vestigde zich
Zelfs wilden zj hem gevang'
en nemen,z0o in 1849 als privaatdocent in de geschiedeni:
dat hj ternaauwernood naarhetKeizerljk te Jena, w erd in 1851 hoogleeraar aldaar,
legerk0n ontsnappen.Hierwerd hj meton- in 1857 te W iirzburg en in 1858 lid van de
inchen.Alszoodaderscheiding ontvangen, t0t graaf verheven historische commissie te Mi
en met het bevelover de ruiterj belast.Den nig bezorgt lltjde uitgave van de pDeutsche
3ostenJulj 1647redde hj den Keizeruiteen Biographie''. Voorts schreefhj ,KarlAugust
dreigend gevaarbt
jeen onverwachten aanval v0n W eimar (1850)'' - sDante Alighieri'a

derZweden en zelfbragthjaandezeéenige Leben und W erke (2de druk, 1865)'',dagen daarna eene nederlaag toe. In 1648 Thiringigche Geschichtsquellen (1854- 1855,
d1n)''
1- oMontlmenta Eberacensia (1853)'/,
echter vatte hj de wapens weder f)p voor 3
Bejetenen beweesgrootediensten.Hjmaakte - mZur Literatur und Kritik derfrânkischen
een einde aan den oorlog door de overrompe- Nekrologien (1864)//,- rFriedrich der Freiling van Dachau.Daaropnam hjzjnontslag dige? Markgraf
' von Meiszen (1870)''
1en overleed den llden September 1652.
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W eerw olf is een woord,hetwelk de beBotenl
auben (1875).
teekenis heeft van mensc'h inwolvengedaante,
W egen dienen om in een land hetonderdaar weer afkomstig is van het Gothische ling verkeer gemakkeljk te makcn.Groote
valr of van het Latjnsche vir (man).Hetis wegen, die de provinciën verbinden,w orden

nameltlk eene oude sage, dat er menschen
ztln, die zich in wolven kunnen veranderen.
Men vindt haar reeds bj de Grieken,voortsin de middeneeuwen bj deSlawische,

gewoonli
jk door hetRjk.provinciale wegen
door de gemeenten m et provinciaal subsldie

aangelegd, terwjl gemeenteljke wegen en

voetpaden door degemeenten wordengebotlwd
Keltische, Germaansche en Romaansche stam- enonderhpuden.M enheeftzandwegen,kleiwm
men en zelfsn0g heden ten dage bj deV0l- gen en harde wegen,en deze laatstenkunnen
hyniërs,Serben en W alachen en btjde bewo- klinkerwegen?MacAdamwegenen grindwegen
ners van W it-Rusland.De Germaansche sage zjn.Voorts heeft men kadastraalde wegen
meldt,dat iemand,die zich kleedde meteene in klassen verdeeld.T0t de belangrt
lkste wewolvenhuid of met een daarvan gemaakten gen der oudheid behooren de Romeinsche
gordel?de gedaante en den aard van datdier heirwegen en t0tdievan den nieuweren tjd
aannam en eerst na geruimen tiid den men- de spoorwegen.Rivieren,kanalen en vaarten
scheljken vorm herkreeg.Een weerwolf0n- w orden wel eens m et den naam van w aterderscheidde zich van den gewonen wolfalleen wegen bestem peld.
door een gtompen,a1s afgehakten staart.
W egm eter (hodometer) is denaam van

W ees (Een) noemt men een ouderloos een werktuig,waardoor men bj hetloopen
kind,en heeftditéénzjneroudersverloren, of rjden de lengte van den afgelegden weg
dan geeft men het 00k wel den naam van

kan waaxnemen. Reeds VitrunLu geeft eene

halven wees.T0tverpleging van weezen zjn

beschrjving van zulk een toestel.voorwa-

van ouds weeshuizen gesticht, waar ouder- gens en schepen bestemd. In 1550 bezigde
looze kinderen aan de zorg van den wees- Ferneleen wegmeterbj degraadmeting tusvader en weesmoeder w orden toevertrouw d. sehen Partis en Amiens. Men heeft er van
In den Jongsten tjd heeft men het ook in Sagtl:eur,Reânéer, Zo per enz.
0ns Vaderland beter geaeht,de weezen op te
W egscheider (Julius August Ludwig),

voeden in den huiseljken kring en dienten- een verdienstelijk Protestantsch godgeleerde,
gevolge iseene maatschappj t0t verpleging geboren den l7den September 1771 te Kiibbevan weezen ontstaan, welke een doorgangs- lingen in Brunswjk,studeerdeteHelmstadt,
huis heeft te Amersfoort,vanwaar men zich

betjvert,ouderlooze kinderen in huisgezinnen
te plaatsen.
W ega is de naam eener stervan de eerste
grootte in hetsterrebeeld de Lier.Zjiseene
dubbelster,daarzich eentelescopischsterretje

van de lode of llde grootte op een afstand
van 42// van W ega bevindt, en tevens eene

derweinige sterren,van welke men metvrj

groote zekerheid de parallaxis en derhalve
den afstand kent. Die parallaxis is volgens
Str%re0,,2613,waaruitvolgt,datW ega771400

werd in 1805 repetitor te Göttingen,in 1806
hoogleeraar in de theologie en philosophie te

Rinteln en in 1810 te Halle, waarhj den
zysten Januarj 1849 overleed. In zjne rlnstitutiones theologiae Christianae dogmatlcae

(181548ste druk, 1844)'' beschouwt hj de
christeljke geloofsleer van een rationalistisch
standpunt.

W ehl(Feod0r),eigenljk von W ehlen,een
Dnitsch schrjver,geborenden19denFebruarj

1821 te svaldenburg in Silézië,studeerde te

Berljn en teJenain dewj8begeerte,woonde

zûnsatbtanden van 0nsverwjderdis,eenweg, daaxna geruimenttldalsredacteurenfeuilletonlverte Berljn,Hamburg enDre8den en
die door het licbt in 12 Jaren dnorloopen scbrt

wordt. Andere sterrekundigen hebben andere werd in 1870 directeur en in 1874 intendantuitkomsten gevûnden,maar de naauwkeurige generaalvan den Hofschouwburg teStuttgart.
npmetingen van Strure verdienen het meeste Hj schreefeenereeksvan kleine bljspelen,
zooals:rDie '
Panteaus Schwaben''.- pAlter
vertrouw en.
schiitzt vnr Thorhegt nicht'', - sEin BrëqW egedoorn,zie Rkamnus.
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j beden heeft dpen ontgtagn tugschen Dantzig
tigam j de: seine Braut verheirathet''enze
welke in zjn Theater (1851)''en in zjne en Elbing. In 1844- 1857 i: de oude ingang

rLustspielen und Dramen (1864- 1869,5dlnl'' t0tde Nogat verstopten tevens4 Ned.mjl
zjn opgenomen. Voorts leverde hj onder- lager een kanaal(hetW eichsel-Nogatkanaal)
scheidene verzamelingen van kleine novellen
en verhalen, zooals: pllerzensgeschichten

geopend.DeNogat,57 Ned.mj1lang,heeft
nadien tjd veelwaterverloren en isop haar
(1857)''- rNovellen (1860)9'- sAllerwelts- bovenste gedeelte naauweljks beçaarbaar,
gescllichten(1861)''
,- runheimlicheGeschich- stroomt langs Marienburg en valt met onderten (1862)'' - pIn Muszestunden, Essays scbeidene monden in het Frische HaF.D00r

(1867)'' - splauschgesc.
hichten (1867)'',DDidaskalien (1867)''
,- pAm sausendenWebstuhl der Zeit (1869, 2 dln)'', - en pllerzensmysterien (1870)'', benevens den dichtbundel:pvon Herzen zu Herzen (1867)'' en het boek rllamburg:Literaturleben im 18
Jahrhuqdert(1856)''.
W elchsel (De),in het Poolsch Wisla en
in h6tLatjn Vi.
nt%la,eenegrooterivier,ontspringtin Oostenrjksch Sile
'ziëen wélinhet
arrondissement Teschen aan de nooxdeljke
helling der Beskiden en ontleenthaar bestaan
aan de vereeniging van de W itte,Kleine en

hetKraFohlkanaal(51/:Ned.myllang)heeft
zj qemeenschap metElbing.DeNogaten de

W elchselstroomen door eene zeer vruchtbare

delta,welke tudschen Dantzig en Elbingeene
breedte heeft van 25 Ned.mjl,zich slechts

weinig boven de oppervlakte derzeeverheft,
zelfs hier en daar beneden den spiegel der
Oostzee gelegen is en den naam van W erder
draagt; door deze delta stroomt de W eichsel

langs Dirschau in noordeljke rigting naar
Dantziger Hoofd? waar op den regter oever

de Elbinger Avelchsel een ztltak vormt,die
met cnderscheidene armen zich uitstort in

Zwarte Vveichsel(Biala,Molinka en Czorna) het Frische Haf. De hoofdrivier wendt zich
in het dorp W eichsel(W is1a),vormthiereen nu naar het noordwesten en ontlast zich

waterval ter hoogte van omstreeks 58 Ned. sedert de doorbraak der duinen in den nacht
el en stxoomt doûr een rotsdalt0t aan de van den lstenop den 2den Februarj 1840bj
Btad Schwarzwasser,waar zj debergstreek Neufëhr in de Oostzee. Deze mond is sterk
verlaat. Zj scheidt hier Pruissisch Silézië verzand en nietgeschiktvoor de scheepvaart,
vanOostenrjkschSiléziëenGaliciëj voorts welke plaats heeft over de oude W eichselna het opnemen van de Przemza in eene bedding langs Dantzig. Door de sluis van

noordoosteljke rigting Polen van Galicië en Grosz-plehnendorf nabj de doorbraak van

treedt beneden Sandomir en nahetontvangen Neufëhr van de W eicbsel gescheiden,staat
van de San geheel en alop Poolsch grond- de waterhoogte in dien buitenarm geljk met
gebied. Zj stroomt door dtt land met een die der Oostzee. De schepen bereiken de

wjden,naarhetwesten geopenden boog.Bj Oostzee bj Neufahrwasser,waar de oude
Pulawy verlaat zji de Zuid-poolsche hoog- mond (de Norderfahrt) tbans afgedamd is,
vlakte,stroomtechter n0g t0taan den monf
l doorhetkanaalW esterfahrtofNeufahrwasser.
der Plliza door een vrj naauw dalmetbe- D e bron van deze rivier,w elke een stroom groeide zoomen. Van Pulawy afslingert zj gebied heeft van ongeveer 3600 D geogr.
ter breedte van 250 tot450 Ned.eldooreene mjl,deplaatswaarzj Pruissen bereikt,en
uitgebreide vlakte tusschen lage oevers,be- haar mond liggen nagenoeg onder denzelfden
spoelt W arschauenNowogeorgiewsk(M0dlin), meridiaan (18050/0.L.vanGreenwicb).Hare
begeeft zich na hetontvangen van de Narew lengte bedraagt 1050 Ned.mjl,en van deze
naar
het
wes
ten
de regt
er z
jde
ween
derno
aordwe
an sten,grenst aan zjn 251in Pruissen qelegen.Dewaterspiegel
hooge,steile oever- der rivier verheft zlch aan den mond der
zoom en,vloeitlangs Plozk en W lozlawsk en Przemsa QQ8,bj Thorn 35en bj Dirchau 3
begeeft zich m et eene breedte van 850 Ned. Ned. el boven de oppervlakte der zee.De
el 15 Ned. miJ-l boven Thorn op Pruissisch diepte, in haar benedenloop afwisselend tusgrondgebied.Beneden den mond van deBrahe schen 2 en 6 N ed. el en in de haven van

en van hetBrombergerKanaalbaantzjzieh,
in noordnoordocsteljkerigtingKulm ,Sehwetz
en Graudenz bespoelend, een weg door den
Pruissisehen Landrug.Hier stroomtzj,terwjlzllzich meermalen in armen verdeelten
boschrjkeeilandenenzandplaten vprmt,door
een diep dal,hetwelk van Thorn aft0taan

de Montauer Spitze qemiddeld 8 Ned.mijl
breed i8.Zj spoedtzlch nu een:langseene
oosteljkeen dan wederlp,
ngseenewesteljke
oeverhoogte en is eraan eenederbeide ziiden

;00reene uitgebreide laagtevergezeld.Bjde

Dantzig 5j6Ned.elbedrarend9iswegensde
verplaatsing van reusachtlge massa's zand in

de verschillendeJaren zeerverschillend Aan

den mond der Przemsa wordt de W eichBel
bevaarbaar voor kleine, bj Krakau vnor
middelmatige en bj Zawichost,beneden den
mond van de San,v001
'grootere vaartuigen;
zeeschepen kunnen Dantzig bereiken. Door
het Bromberger kanaal heeft de W eichsel
gemeensehap met de Oder.Deaanzienljkste
zjrivieren van de W eichBel ztjn aan den
linkeroever:dePrzemsa,dePiliza,deBzura,
de Brahe,de Schwarzwasser,de Montau,de
Terse en de M ottlau met de Radaune,- en

Montauer Spltze verdeelt zich de rivief in
twee arm en, de W eichsel en de Nogat.
Laatstgenoemde arm was vöör geruimen tjd aan den regteroever:de Sola,de Dunalez,
van geringe beteekenis, m aar door de na- de W isloka, de 8an, de W ieprz. de Narew
tuur en de kunst werd hj allengs breeder met de Boe , de Drewenz, de Os8a en de

en dieper,zoodathj eindeljk meerwaterbe- Liebe (Oude Nogat).In de W eichselvindt
m tte d:ndeW eichBel,hetwelk grooteoneenig- men een groot aantal zandbankenj die bj
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elkeQpstuwingvan hetrivierwatergewjzigd in verband met eene digte haarbedekking en
worden en de scheepvaartbelemmeren.Jaar- metverwaarloozing derzindeljkheid.
ljkaheeftmen ertotdriemaaltoeoverstroo- W eiden. ofweilanden zjn stukken groni,
mingen: de eerste en gevaarljkste in April begroeid met graasoorten, welke geschikt
m et een duur van omstreeks tw ee weken, zjn om doorvee te worden afgegraa8d,terde tweede omstreeks St. Jan en de derde 4 wjlkooilanden dienen t0thetverbouwenvan
w eken daarna.Gemiddeld vriestde W eichsel grassoorten,diegemaaid en gedzopgdworden,
den 24sten December bj W arschau digttom om het vee in destallen van voedselte voorzich eerst den Tden Maart van haren winter- zien.Men heeft bljvendeweiden,bjv.Z
*O0boeite ontslaan.Mregens een bijzonder vroe- danige,die aan de overstroomingen van rivie-

en jsgang had inDecember1816eenenood- ren blootgesteld of aan steile berghellingen
lottige doorbraak plaats, welke de geheele qel
egen zjn,ofo0k zulke,zooals degreide
lage vlakte tusschen de Nogat, de rivier ln Friesland,welke men sedertonheugeljke

Elbing en den rjweg naarMarienbtlrg prjs jarenalsweilandengebruikt,enveranderljke,
gafaan het water.Op de riviergebruiktmen
platboomde vaartuigen van verschillende
grootte, w elke na het lossen gesloopt en
verkocht worden, alsmede vele vlotten en

nameljk zulke,diebjafwisselingomgeqloeg;

en bebouwd worden.De deugdeljkheldder
weide.en hooilanden in afhankeljk van het
klimaat en de ligging, van den aard van

eindeljk jzeren schepen! die doorsleepboo- den grond en van de daaropgroejendegrasten naar hunne bestemmlng worden gebragt. soorten.Voorts kunnen zj doorde behandeHet rivierwater is rjk aan een vet,leem- ling, inzonderheid door ze te voorzien van
en kleiachtig slibj dat aan de overstroomde vaste ot-vloeibare meststoFen,aanmerkelkk

landen eene ongemeene vruchtbaarheid ver- worden verbeterd.Zelf hetvoedselte zoeken
verleent. Ook bevat de W eichselveelvisch. in goede weiden is voor het vee gezonder
A1s waterweg bewjst deze rivieronschatbare dan de stalvoedering, hoewel deze veelal
diensten aan landbouw , njverheid, handel voordeeliger uitkomsten oplevert.Steedsdient
en scheepvaart; langq hare wateren worden men te zorgen,datmen het vee van de eene
inzonderheid groote hoeveelheden graan en weide in deandere kan brengen,terwjlhet
hout naar Dantzi: gebragt. Onderscheidene er niet ontbreken. mag aan goed drinkwater
forten en vestingen beheerschen dezenstroom , en aan eene wjkplaats bj fellen zonneschjn

zooals: Krakau,de AlexandercitadélbjW ar- en bj ruw weder.T0tde weiden rekentmen
schau, Thorn en Dantzig, en zj heeft in voorts de stoppelweide op afgemaaide graanPruissen bj Thorn en Dirschau vaste brug- velden, de braakw eide op braakliggende akkers en de boschweide in woudstreken?terwjl
gen.
W eichselvlecht ofPoolsehevleeht(plica men hetJonge,alte welige graangewaso0k
poloniea) is de naam van eene chroniszhe w eleens laatafweiden.
ziekte der behaarde ligchaamsdeelen, w aarW eidinger (Karl), een verdiensteljk
doorde haren toteeneverwarde vlechtzamen- D uitsch schrjver,geboren in 1795,studeerde
kleven.Deze ziekte wasin demiddeneeuwen in de regten en was geruimen tjd burgegeene zeldzaamheid, maar komt in onze da- m eester eener Ftad in Silézië. In hetJaar
gen nietdikwjlsv00r,- en dangewoonljk 1849 Nestigde hj zich te Leipzig en voprzag
ln Polen en in de Donaugewesten.ZtJont- in de behoeften van zjn gezin doormiddel
staat eerst op enkele plaatsen en vervolgens van zjne pen.Hoofdzakeljk wjddehj zich
overdegeheeleoppervlaktederbehaardehoofd- aan de Journalistiek en schreef talrjke ophuid als een vothtige uitslag (eczema capil- stellen in de rlllll8trirte Zeitung''. Voorts
litii),welke drooceroven voortbrengt,waarin lever
den rLeipziger Fi
ihrer''(1860)'
ede
enehj
het haar zam enbaktt0teen viltachtigen koek.
lustrlrte Krieeskronik,,vau jggy:
pll
Daar het uitkammen pjn veroorzaakt en en eene van 1870 en 1871.Hjoverleed den
wegens zware volksvooroordeelen nagelaten 18den M ei1877.
wordt,zietmen dien haqrkoek dooruitzweeW eigand (Friedrich Ludwig Karl),een
ting en allerlei vuil en ongedierte allengs verdiengteljk beoefenaar der Germaansche
digter en afzigteljker worden.Trouwensmen talen, geboren den 18'len Novem ber 1804 te
vindt deze ongesteldheid in den regel bj Niederoorstadt in de W etteraq, bezocht de
de lagere volksklassen, waar de grootste kweekschoolvoor onderwjzf,
r: te Friedberg,

onzindeljkheidheerscht.Zindeljkheideneene waB vervolgensverseheidene Jaren huisonderdoelmatige verpleging van hethaaren van de wjzer bj generaalM'
4minq teMaillzen behuid zi
bn dan o0k debestevoorbehoedmiddelen af zich in 1830 naar àe hoogeschpol te
tegen deze ongesteldheid.Bj de eerste ver- Gieszen,waar hj tot1833zich toelegdeop
scbjnselen daarvan doe men het llaar af- de godgeleerdheid en wjsbegeerte.Daarna
scheren en men borstele vervolgen8 met werd hj leeraaraan dereaalechoolte Michèlzorg de huid, en 00k bj eene verouderde stadt in het Odenwald,in 1837 aan de proziekte brenge men deze middelen in toepas- vinciale gchool te Gieszen,was er van 1855
sing.In vroegeren tjd i8de Weichselvlecht t9t 1857 directenr en werd teven: in 1846
een vporwerp geweest van bjgeloof,waar- aangesteld als Evangelisch kerkleeru r.Nadat
mede men allerlei zonderlince godsdienstige hjreedsin 1819aan deuniverqiteitteGieBmeeningen verbond, maar een naanwkeurig zen voorlezingen geopend had over Dqitsche
onderzoek heeft geleerd,datztJniets anders letterkunde,werd hj in 1851aldaart0tbuiig ;an het gevolg van uitslag 4er hoofdhuid

tengewoon en in 1847 totgewoon hoogleemxr
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benoemd. Ht1 overleed ln Julj 1878. Van
zjnegescbri
ften vermelden wj:plfurze deutsche Sprachlehre 1838)'' - r5Vb'rterbuch der
deutschen Synonyme (1840- 1843,3 dln;2de
druk 18;
,2,2 d1n)'',-

iber
runtersuchungen i

gteljk bloemgchilder,maar teven: een 10Bbandig, ligtzinnig en lMghartig mensch,die
zich op de onbeschaamdste wjze gchuldig
maakte aan laster en opligterj, werd geboren te Breda den 9den Augustus 1677 en

oberhessische Ortsnamen(1853)'',- epssDeut- was de zoon van een lakeienvaneenevrouw ,
sches W örterbuch (3de druk, 1877,2 d1n)''. die als soldaat in het leger ingeljfd en t0t
Na den dood van qT. Gri-- had hj met denrang van sergeantopgeklommen was.Hj

R.S'
ïlt&&'tznd zich belast met de voortzeting onderseheidde zich reeds vroeg doorschranvan hetDuitsche woordenboek dergebroeders derheid en gevatheid,ontving te DelftonderGrimm:
wt
's van den schilder Thomas 1,
14 der <i!f,
hland en
W elgel.Onderdezennaam vermeldenwj: zwierf rond in FrankrjktDultse'
Valentin lFàùel, den stichter van eene Zwitserland, vlugtte m et eene minnare: naar
mystieke secte der l7den eeuw.HiJwerd ge- Engeland, oefende zich aldaar aan de hoogeboren in 1533 te Groszenbain in Saksen, school te Oxfbrd in de geneeskunde en werd
studeerde te Leipzig en W ittenbergj werd daarna te Amsterdam çouverneur van een
in 1567 godsdienstleeraar te Zschopau en aanzienljkjongeling.Inmlddelsgafhjallerlei
overleed den lodenJunj 1588.Zjnegeschrif- schimpschriften in het licht en ontving een
ten,lanrnaztjndooddoordencantorWeichert bezoek van czaar Peter, die hem den titel
in het llcht gegeven (1611- 1621), bevatten van geheimraad en de wu rdigheid van his-

een mengsel van natuurkundig-wjsgeerige torieschrjver aanbood, waarvoor Weqerman
denkbeelden met de mystiek van Paraeelsns bedankte.W eldra washj te Amsterdam niet
en Tanler. Vele daarvan werden op hoog langer veilig en begafzich naar Vianen,doch
beveli'
n 1624 te Chemnitzinhetopenbaarver- werd vanhier gevankeljk overgebragt naar

brand. Intusschen bad htJroedsvele aanhan- de Voorpoortte '
sGravenbage,waarhj zich
gers verworven,diedennaam van MTeigelianen 10 of12Jaarbezlg hieldmethettam maken
droeqen.De meest bekende onder deze zjn van muizen.Van zjn avontuurljk leven verJesa%as z
gfiefel(f 1627) en zjn neefEzeehlël scheeneenebeschrjvingin 1756en 1763.Van
AdfA (f 1640),die zich zelven beschouwden ztlne geschriften vermelden wj alshetbelanga1sincarnatiën(vleeschwordingen)van Chréstn,
g rjkste: rLeven der kunstschilder: (1729,3

en van den aartsengelM ohaël,alsmede Jakob dl
n;4dedl!1771)'',- voorts:pLetterlievende
Bnbme.
zedekunde'', - XOver het geheugen''1 Johann dvoçl,
:fGoltlob'
cekel,eenverdien- Natuurkundige historiën,meternstige,schert-

gteljk boekhandelaar en kunstkenner,geboren te Leipzig den 23stenFebruarj 1773.Hj
aanvaardde in 1792 hetbestuur overdenboekhandelvan Mûlleren stichttetweelaardaarna
een antiquarischen boekhandel.waarvan hij
in zjn pApparatus literarum (1807; nieuwe
uitgave 1834)''en in zjn plndex librorum
bibliophili W eigelii(1838,2 gtukkenl''merkwaardige catalogen leverde,en gafwjders een
grootaantal voortreFeltlkewerkenin hetlicht,
hoofdzakeljjk van letterkundigen aard?terwjl
hj de schrjvers in de gelegenheid ytelde t0t
het vergeljken van handschriften enz. Ook
stichtte hj eene belangrjke verzameling van
schilderjen,oorspronkeljke teekeningen,k0-

sende en vroljke aanmerkingen''
,- pzef
le-

in hetwerk: pAehrenlese aufdem Feldeder

zigtige Heremiet'',- en pDe geestvan W ei-

k'
undige bedenkingen''
. - pDe PerziaanBche

zjdewever,Democ,
rieten Heracliet,Brabantsche vrjagiën enz.'',- oHistorie des Pausdoms (1752,3 dln)'',- pNaakte waarhaid'',
-

roopeelstukken'',
r'

- pDe H ollandsche

zinneljkheid, bljspel (1720)'', - pDe gebooynde broeders ofte vrouweljk bedrog,

ltluchtspel'', - pvoorlooper van de chronjk
der bankroetiers'', - pDe Am sterdam sche
kermis (1722)'/, - rDe herboren oudhei;
(1725)9',- pAanmerkingen op de historie des
Pausdoms (1734)'',- mDe ontleder dergebreken (1726)'', - pDe vroljke tuchtheer
(1730)'',- pLeven van den baron van Lybare
per- en houtgravures enz.,thans in hetbezit (1734)//2 - rGevallen van don Quichot op
van Tâeodor O.
9fzwl# W eigel,en beschreefze een vrjen trantbeschreven (1746),,.- ppcnr.

Kunst(1836- 1845,3 dln)''.Hjoverleedden jerman ofnieuwe en aartigeinvallighegedigQssten December 1846,waarnazjnezaak ten ten (1757)''.
deelvielaan zjnJongsten zoon Tkeodov O#- W eil(Gustav),eenbeoefenaardergesebiewald, geboren in 1812. Deze leverde met
Zestermann. >Die Anfzinge der Driickerkungt
ill Bild un4 Schrift (1866 2 dlnl'' en het
XAutographen Praektalbnm (1848-1849)'
'.Zjn
oudere broeder kudol
f stichtte in 1831 te
Leipzig een kunsthandelen gaf een rKunst-

denis en der Oostersche letteren,geboren den
24sten April1808 te Sulzburg,studeerdeeerst
in de godgeleerdheid,daarna te Heidelberg
in de letteren,geschiedenis en Oostel'
gche ta-

in ihren Handzeiehnungen (1865)/', - en

in 1845 buitengew oon en in 1861 gewoon
hoogleeraarin deOostersche talen en schreef:

len,voortsteParjsinhetArabischenwoonde
daarop vjfJaar te Caïro.Na zjn terugkeer
lagerkatalog (1834- 1867, 35 dlnl'' in het werd hj collaboratoraan deuniversiteit8boelicht en scbreef o-a.: rD ie W erke derM aler kerj te Heidelberg, in 1838 bibliothecarisj
te beriihmter Meister(1851- 1857,
pHolzschnit

met 74 facsimilé'sl''. Hj overleed den 22sten rDiegoldenen Ilalsbâ'
nder(1836,eene vertaAugustus 1867,waarna zjne zaak in handen ling van een wrrk van Zamaehn'arij'' kwam van Hermann Vogel.
XDie poetische Llteratur der Araber (1837)''j

W egerma,
n (JaknbCampo),eenverdien-

-

eene vertaling van pDuizend en 1én naeht
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(1837--1841,4 dln;4dedruk 18ç1-18:2)'', fEddal'1 XDrahomira'' en DRnsamunde''lver- pEi
nleitung in den Koran (1814;Qdedruk, zameld in zjne pDramatische Dichtunzen
1868- 1870.3 dln)'',- pGrafHorn(1871)'',
1
8
7
8
)
'
'
,
- pMobammed derProphet(1843)'', (
chte der Chalitbn (1846- 1851,3 - rAn derPfortederUnsterblichkeit(1812)'',
pGeschi
dln)'',- pGeschichte des Abassidenchalifats - rDer neue Achilles, Schauggiel (1872)'',
in Aegypten (1860- 1862)'', - de vertaling:
ores (1874)''
, - pHeintlch v0n der
nDol
Leben Mohammeds nach Mohammed Ibn Aue (1874)
/
/
,
r
Au
: dem Ste
reif(1876)'',
.g
lsbak , bearbeitet v0n Abd elMalik Ibn Hi- - en pGedi
chte (1863)''.
scham (1864,2 dlnl''1- en eene uitmuntende
W elm ar.de hoofd-en residentieatad van
XGeschichte der islamitischen Völker von Mo- het groothertogdom Saksen-W eimar.Eixnach,
hammrdbiszt
lrZeitdesSultansSelim (1866)''. ligtaan de Ilm en aan den Thiiringer apoorW elland (Petrus), een verdiensteljk Ne- weg en is een open vlek met onregelmatige
derlandsch taalkundige,geborenteAmsterdam straten en pleinen in het outlste gedeelte,
den 5den November 1754,studeerde te Leiden terwt
ildenieuwerewjkenzichonderacheiden
en werd atshtervolgens Remonstrantsch predi- door een regelmatigen aanleg en een fragjen

kant te W oerden, Utrecht en Rotferdam , stt
jl. Ilet groothertogeliik kasteel, t0t 1651
ontving in 1828 het emeritaat en overleed in

Ilornstein, daarna W ilhelmsburg en thanB

laatstgenoemde stad op den 26sten Januarj Karlsburg geheeten,isna den brand van 1774
1842.Hjleverdeeeneverhandeling overhet onder de leiding van Götke van 1790- 1830
Protestantsch beginsel van zelfstandig onder- in een edelen stjlopgetrokken en van binnen
zoek in de werken van Teylers genootschap, ri
jk en smaakvol versierd. Het bevat 0en
-

voortsplueerredenen naarde behoeftenvan

aantalbezienswaarlige kunstgewrochten, de

onzen tjd (1:94)''
, - en een rNbderduitsch vier rDichterzimmer'' aan Gûtlte, ScAîlldr,
taalkundig woordenboek (1799-1812,11dln, Herder en Wielandgewjd,metfresco':van
later herdrukt en o0k ingellort t0t 5 dln in Neher,Pneller en Jöger,de oor:pronkeljke
1805)''. Toen in den aanvang dezer eeuw de cartons voor het oAvondmaalz'van Leonardo
regéring zich bemoeide met de Nederlandsche da Fisci: enz. Vöör het kasteel heeft men

taal,ontving hj met Megsnbeek den laatt0t een fraaipark metheïRomeinscheHuis!het
verbetering en regeling derspellingenschreef: rrempelheerenhuis en andere merkwaardige
XNederduitsche spraakkunst (1805 en latorl'', gebouwen. Aan de overzilde van de 1lm en
ling der in de nabtjheid van hetPark verheftzich het
pllandwoordenboek voor de spel
Hollandsche taal''1- rKunstwoordenboek of' tuinhuis van Göthe.Voortsheeftmen te W eiverklaring van vreem de woorden en spreek- mar: het Roode Slot (de zetel der regéring
wjzen uitverschillendetalanontleend(1824)''
, en in 1574 gebouwd),- het Gele 8l0t,door
tsche synoni- den Gl
- pW oordenbpek der Nederdui
eichenschen Hof met het voorgaande
men (1825, 3dln,metLandrll'',- nHand- verbonden, - het Fransche Kasteeloe met
woordenboek der Nederduitsche en Fransche de groothertogeljkeboekerjvan 150000 deetalen (1828,2 dln,met Agronlb'
, - en pBe- len, 8000 kaarten, 500 stamboeken,en talginselen der Nederduitsche spraakkunst(met rt
jke schilderien en borstbeelden (0.a,Van
van Bemmelent''.
Götàe en Sehiller), de Orieksche kapél,
W eilen (Joseph), eigenljk Weil, een achter laatstgenoemd gebouw , - het W itdramatisch dichter, geboren den 28sten De- thumpaleis,- hetraadhuis,in spitsboogstjl
cember1830 te Tetin bj Praag.bezocht het opgetrokken, - de Loge,- de groote kaFymnasium in laatstgenoemde stad, vertrok zerne,in 1857 gebouwd,- de groothertogeln het begin van 1848 naar W eenen,om al- ljke paardenstal, - het nieuwe ziekenhuis,
de hoofdwacht,- en hetin 1869voltooide
in de Maartrevolutie betrokken en inOctober, muséum metmerkwaardige kunstgewrochten.

daar zslne studiën voortte zetten,maar werd

toen er de staatvan beleg was atkekondigd, De Hofschouwbtlrq,te voren een der beste
als gemeen soldaat ingeljt'
d in een infanterie- van D uitscllland?1s in 1868 van binnen verreqimentin Hongarje.Doorjverenbekwaam- bouwd en vernieuwd. W ilders heeft men er
held werd hj reedsin December1849 bevor- de w oonhuizen van LukasCrlllcA,van Göthe,
derd totoëcier,terwjlhj geenegelegenheid van Reltiller, van W ieland en van H erd- .
verzuimde om zt
lne wetenschappeljke kennis M en heeft er onderscheidene ruime pleinen#
uit te breiden.In 1852 werd hj leeraarin alsmede verschillende standbeelden, .zooals:

het bronzen dnbbelbeeld van Göthe en & Mller.door Rietsehelvervaardigd en in 1857 op
hetschouwburgplein onthuld,- hetgedenkteeken van W ieland,ontworpen doorGaner,
hj zich verplaatst naarW eenen alsscriptor - het standbeeld van Herdr ,afkomatig van
aan de Hofboekerk en a1shoogleeraarin de Dchaller,- en hetborstbeeldvan roothertog
Duitsche letterkunde aan de schoolvan den Karl Hswl,
sf. Er zjn 3 Protestantsche kergeneralen staf.ln 1874 verkreeg hj van den ken, eene R. Katholieke en eene GriekBche
Keizer deOrde van de Ilzeren Kroon,welke kerk,alsmede eene prachtige Grieksehekapél
adeldom verleent. Hj schreef: rphantasien op het kerkhof.In de Protestant8che hoofdund Lieder (1853)'', - pDie Mânner v0m kerk bevinden zich praehtige praalgraven van
Schwert (3de druk, 1855)'', - hettreurspel Vorsten uit het Huis Weimar en onderBchei-

de geachiedenis aan de militaire school te
Hainburg,kortdaarna luitenant.kolonelen i11
1854 professor in de geschiedenis aan de académie voor ingenieurs te Znaïm.In 1861 zag

Tristan (1860; 2de dxuk, 1872)'', - oAm deneschilderjen van Cranaeâbvanwelkehet
Tag von Oudenarde (1865)', - de drama's altaarstuk, de sKruisiging van ChristqB'',t0t
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zjnemeest-beroemdeschlldelen behoort.Het gebouwen in Zwitserland,woonde een curBu:
kerkhofder Jaeobikerk bevat de praalgraven bj aan de académie te W eenen en vertrok
van cranaa ,Mnsöw.
nen Bode.en hetNieuwe in 1791naarItalië.Te Romerestaureerdehj
Kerkhofden vorsteljken grafkeldermethet verschillende antieke gebouwen en leverde
praalgrafvan Earl Hlvl.
:f en de eikenhouten veleontwerpen.Nadathj in 1797wa8terugsarcophagen van Göthe en 8ohiller,voortshet gekeerd,vestigdehj zich teStraat8burg,waar
mausoléum der grootvorstin Maria Txloznsl hi
j ontwerpen vervaardigde voor hetgedenken de gravcn van Hummel,Falk,AJ#r enz. teeken van Desaiœ, voor dat van generaal
W eimar is de zetel van hetstaatsbestuur Beaupuy bj Neu-Breisach,voor hetnationaal
met zjne ministeriéle departementen en met g'edenkteeken der Republiek op hetplein van
verschillende regtbanken. Men vindt er een het Châteal
l de Trompettes te Bordeaux en
gymnasium , eene hoogere reaalschool, eene voor eene vredezuilte Straatsburg.Daardoor
kweekschoolvan onderwjzers. eene schilder- verwierf hj grooten roem , zgodat hj t0t

school, waaraan graat'Kalckreutlt en M qœ inspecteur der gebouwen en later t0t roberScA-îdf a1s jandschap- en de Nederlanders baudirector'' te Karlsruhe werd benoemd.
Pauwels, eeywzlpl en Vclat al8 historie- Hier déed htIde nieuwe R.Katholieke en de

schilders werkzaam zjn!eene muziekschool, Luthersche Kerk,deSynayoge,hetraadhuis,
eene school voor archltectuur, njverbeids- den schouwburg, de Ettllnger Poart, eene
scholen,hoogere burgerscholen voor meiqles kazerne en onderscheidene paleizen verrlbzen.
en eene teekenschool. Voorts heeft men er Hj overleed al
daarden lstenMaart1826,en
verschillende inrigtingen van weldadigheid, van zt
jnelearlingennoemen wj Moller,221,
:elzooals:een werk-en armenhuis,eenigehospi- lokr en Hûbseh.Hj scbreef:pueberTheater

talen, een weeshuis met een opvoedingsge- in architektonischer Hinsicht (1809)'' stichtvoorverwaarloosde kinderen,een blin- Ar
chitektoniscbe:Lehrbuch (1810 181
.513
den-en een doofstpm men.instituutenz.Einde- dlnl'' - Entwiirfe und Erggnzungen antiker
1jk vindtmen ereenarcbiefderErnestjnsche Gebâ'
ude (1822- 1834,Q stukkenl'' - pAuslanden,eene bank.eengeographischinstituut, gefiihrte und proiectirte Gebëude(1823- 1835,
eene kunstvereeniging, een bpbelgenootschap 4 siukkenl'',- enrDenkwiirdigkeiten(1829)''.

en andere genootschappen.De njverheid be-

W eingarten (Hermann), een beoefenaar

p
aalter zich vooralt0tde vervaardiring van der kerkgeschiedenis en geboren te Berljn
landkaarten en globen, van gedraalde voor- den 12den Maart 1834?studeerde te Jena en
werpen, sloten, laken, 8troohoedeny speel- Berli
jn vestigde zich ln laatstgenpemde sta;
kaarten, en erzjn druk bezochte markten, a1s privaatdocenten werd er in 1868 buitenwaar veel handelwordtgedxeven in schapen, gewoonhoogleerM r,terwijlhjtevens(1858-

w0l, runderen, oliezaad en ujen. In 1877 1864)a1sadjunctaanhet,koninkljkJoachims-

bedroeg er het aantal inwoners, met het thalsch gymnasium ent0t1873aandeAndréa3garnizoen feenbataljonvoetvolk),bjna20000. school werkzaam was. In 1873 zagh!jzich
eershalve door de theologische faculteit te
Deomstreken derstad zjn zeerbevallig.
M en meent, dat deze stad reed: gestieht Jena tot doctoxbenoemd,laterwerd htlhoog-

is in de 9de eeuw.Zj behoorde sedert het leeraarte Marburg en in 1876 te Breslau.Hj

m idden der lode eeuw aan eene ZI
.J
.j!
.j/11 der stelt zich ten doel, de kerkgeschiedenis los
graven van Orlamûnde.Na hetuitsterven van te maken van alle leerstellige banden en op

dit geslacht (1376) viel zj ten deelaan de
landgraven van rJ,
'
gr1#:.,en na hetverdwjnen van deze (1440) aan Keur-Saksen. Bj
de verdeeling tusschen Ernsten àlbrt(1485)

dergeljke wjze te behandelen a1s de algemeene geschiedenis. Van zjne geschxiften
vermelden wj: opascal als Apologet des
Christenthnms (1862)'', - rDie RevolutionsvervielW eimar metThiiringen aan deE'
lmes- kirchen Englands (1868)'',- rzeittafeln zur
tjnsche ljn; het werd bj' de deeling van Kirchengeschichte (zde druk, 1874)''
, - en
Jokann W ill
telm met zjne neven (15:2)resi- Der Ursprung des Mönchthums in nachkondentie en bleef dit 00k in lateren tjd.In stantiniscben Zeitalter (1877)''.00k gaf hj

Auguytus 1560 had erhetmondgesprek plaats de ovorlesungen iiber Kirchengeschichte
tusscben Fladu en k
%trigel.Het schitterendst (1875)''van Ricâard Apfk in hetlicht.
tjdperk in degeschiedenisvan W eimarwaB
W einhold (Karl),een verdiensteljk bedat de! regéring van Karl dvçfz.
:f, toen de oefenaarderGermaansche taalenletterkunde,
gtaddoordeaanwezigheidvan (öthe,&Aî!Ie, geboren den z6sten Octnber 1823 te Reichen< i:IJl#!Hcdr enz.den naam verwierfvan bach in Silézië,studeerde te Breslau en te
het pDmtsch Athene''.Den 28sten september Berlijn in de godgeleerdheid en letteren.ves1862 vergaderden er 213 afgevaardigden van tigde zich in 1847 alsprivaatdocentteHalle,
Duitgche Kamers, om te beraadslagen, h0e w erd in 1849 hoogleeraar in de Duitsche
men Duitschland z0u kunnen vereenigen t0t taal en letterkunde te Berljn. in 1850 te
een Bondstaat met een nationaal Parlement Krakal,in 1851 te Graz,in 1861 te Kielen
en een Centraal bestuur, doch deze zamen- in 1876 teBreslau.Vanzjnegeschriften vermelden wg:pDie deutscbe Frauen im Mitteb
koW
mstqeverdeweinig vrueht.
elnbrenner (Friedrich),eenarchitect alter (1851)''!- oAltnordischesLeben (1856)'',
en scbrjver, geboren te Karlsruhein 1766, - oDie Rlesen des germaniachen Mythus
leerde eerst het timmeren, legde zich ver- (1858)'',- sDieheidnische Todtenbestattung

p lgen: t0e op de bouwkungt,belasttezich in Deutgchland (1859)'',- pDiePolargegenm 1787 met het toezigt op nnderscheidene 4en Xuropa's noch den Vorstellungen des
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deutBchenMittelalters(1871)'',- pW eihnachtg- druk, 18:4-1876)''
, - pDie neue Markspiele und Lieder in Suddeutschland und sehei
dekungt(1851-1859,Qdl
n)'',- enpAnSchlezien (1853; 2de druk, 1875)'', - pH. leitungzum azonometrischenZeichnen(1867)''
.
Christ. Boie (1868)'', - pueber Deutsche Gedurende zeven jaren nam hj deelaan de
Rechtschreibung (1852)'',- rueberDeutsche Europésehe graadmeting.
Dialektforschung (1853)''
, - oBeitr:se zu W eise (Christian), een Duitsch dicbter,
einem schlesischen Mrörterbuch (1854)'.- geboren den 3osten April1642 te Zittau, stuAlemannische Grammatik (1863)9',- rBay- deerde te Leipzig en werd in 1668 8ecretaris
rische Grammatik (1867)9',- mDiegothische bij den graaf von Zeilïw-çel,in 1670 profegsor
Sprache im Dienste desChristenthums(1870)'' aan het gymnasium te W eiszenfels,in 1678
en- qMittelhochdeutscheGrammatik(1877)''. rector van hetgymnasium te Zittau en pverW elnsberg,een stadle in hetW iirtem- leed den :lsten 'october 1708. H** Wa8 de
bergsche Neckardistrict, ligt aan de Sulm laatste Dtlitsche dichter,die de schoolcomedie
en a&n den 8P00rWeg Van Heilbionn Daar der 16de en 17deeeuw ondersteunde,zoodat
Hall,heefteene regtbank,eenemerkwaardige hjonderscheidenestukkenleverdetenbeboeve
oude kerk, eene Latjnsche school:gipsgroe- van den gymnasialen schouwburg te Zittau.
ven,veel wjn-en ooftbouw en slechtsruim Voorts stshreefhlleen grootaantalgedichten,
2000 i
ussige Gedanken der
nwoners. Het is echter merkwaardig verzameld in XUeberowegens de bouwvallen van hetkasteelW el- Griinenden Jugend (1668)''1- XReife Gedanbertreue, zich verheFend op een berg, aan ken (1683)'',- rDer griinenden Jugend nothwiens voet zich het voormalig woonhnisvan wendige Gedanken (1690)'', - plngendlieden diehter Jnstinns Kerner bevindt,alsmede der (1719)''
,- en rBusz-und Zeitandachten

een gedenkteeken te zjnereere.Datkasteel (17Q0)'', - voorts eenige romans, zooals:
is alzno genoemd ter gedachtenis van eene rDie drei ârgsten Erznarren in der ganzen
sage, door Bûr-qr in eene ballade verheer- W elt (1672)''
, - mDie drei Klugsten Leute
ljkt. Bj W einsberg namelilk versloeg den in der ganzen W elt (1673)'',- nietminder
21Eten December 1140 koning K otnraad 1II dan 54 tooneelspelen, gedeelteljk n0g 0ngraaf W elf Ff.den broeder van Hendrik de gedrukt en gedeelteltlk verzameld in pzitTrotseke van Bejeren. De Koning schonk tanischen Theatrum (1683)'',- plugendlust
M n de VrouY/en Van W einsberg, hetwelk (1684)'',- en in rproben von der vertrauten
zich nu m oest overgeven,het leven en ver- Redekunst (1700)'
'. orooter verdienste dan
oorloofde haartevens,zooveelmede te nemen doorden breedenstroom zjnergedichten ver-

a18 zj konden dragen.Toen nu devrouwen wierfhj doorverbetering van hetonderwjs,
hare mannen op den rug namen en wegdroe- daar hj de Jeugd aanspoorde,zich te laven
gen, werd znlks door den Koning niet belet, aan deschatten der Duitsche letterkunde.
maar hj zeide:plletwoord van een Koning
W eishaupt (Adam), de Btichtervan de

is onschendbaar''.Men vindt in de Kerk eene Orde der Illuminaten en geboren te Ingolvoorstelling van deze gebeurteniB.0pk werd gtadt den 6den Februarj 1748,Btudeerde a1erin 1823 doorJnntinqn fd/
rpdreenevrouwen- daar in de regten,werd in 1775 hoogleeraar
vereeniging gestichtt0tverfl.
aailingvangemel- in het natuurregt en hetkerkeljk regt,beden berg en totondersteuningvantrouweecht- toonde zich,hoewel zelfeen kweakeling ;el
genooten.De bouwvallen werden in 1824door Jezuïeten, na de opheëng der Ordej een
Koning W llhelm aangekochtenaandevereeni- vjand van deze en zocht door woord en
ging ten geschenke gegeven.Gedurende den schrift de stiehting te bevorderen van eene
Boeren-oorlog (1525) werden er de graafnon vereeniging, wier leden zieh door zuivere
Ael/eadfdis enveleandereedelendoordeboeren zeden tot de hoogste vplkomenheid zouden
gedood, zoodat W einsberg den Qlsten M ei verheFen. Hiertoe moeat de Orde der Il1udoor den Truchsesznon '< @Id5xr.gaan devlam- minaten dienen,weshalve hj in botsing ge-

men werd prjs gegeven.
raakte met de voorstanders der VrtjmetBeW eisbach (Julius), een verdienstelilk larj. Nadat htl in 1785 zjne hoogleeraargw is-en waterweegkundige.geboren den loden betrekking had nedergelegd, begafhj zich
Augustus 1806 teMi
ttelschmiedeberq bj An- naar Gotha, waar hj doorhertog ErnntII1
naberg, studeerde te Freiberg,Göttlngen en
W eenen! reisde daarop in de Oostenrllksche

t0traad van legatie en vervolgens totHofraa;
benoemd werd en den 18den November 1830

mjndistrlcten,ganvaarddein 1833de betrek- overleed.Op hetgebied derwjBbegeerte beking van leeraar in de toegepaste wiskunde hoordehjt0tde tegenstander:van Eant,en
aan de acadômie te Freiburg, en overleed vanzjnegeschriften vermeldenwj:sjApologie
den zosten Februarj 1871.Hj maakte zich derIlluminaten (1786)'',- jsDas verbesBerde
vooralverdiensteljk op hetgebied derwater- System der Illuminaten (1787; 3de druk,
weegkunde,en van zjnegeschriften vermel- 1818)'',- ppythagoraaoderBetrachtung iber
den wt
J: pverauche iiber den Ausousz des diegeheimeW elt-undRegierunggkunst(1790)''
j
W asser: (1842)'',- pversucheiiberdie un- - :,Zl1r Beförderung der W elt-und Menschenvollkommene Kontraktion des W asser: beim kunde (1810)'',- Ueber Materialismua und
AllBGuaz desselben aus Röhren und Gefâszen Idealismus (1787)9', - pzweifel iiber die
(1843)/', - pHandbuch der Bergmachinenme- Kant'scben BegriFevonRqum undZeit(1788)''
,
chanik (1835- 1836, Q dln)'', - qLehrbuch - en mueber die Griinde und GewiBheit der
der Ingenieur-undMachinenmechanlk(1845-

menschlichen Erkenntnie. Zur Priifung der

1860,4 d1n)'',- pDerIngenieur (1846;64e Kant'schen Kritik (1788)''.
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W eigz (Christian Samuel),een uitatekend dicht,welke algemeenen bjval vonden.Dit
delfstofkundige,geboren den 26sten Februarj voorregt viel 00k ten deel aan zjn opvoed1780 te L6ipzig,studeerde aldaar en teFrei- kundig tjdschrift:pDerKinderfreund(1776berg, volbragt daarna eenige wetenschappe- 1782, 24 dln)'', waarmede hj een rBriefljke reizen, 0.a.naar de uitgedoofde vul- wechsel des Kinderfreunds (1783= 1792,12
canen in hetzuiden van Frankrjk,werd in dlnl'' verbond. Daardoor verwierf hj eene
1808 gew oon hoogleeraar in de natuurkunde ongemeene populariteit, zoadat bj gedurig
in zjne geboorteplaats, in 1811 in de delfl over aangelegenheden van onderwjs werd
stofkunde te Berljnen overleed teEgerden geraadpleegd.Sedert 1790 woonde hj op het
otteritz, hem als erfdeel toegewelsten October 1856. Hj bragt hetwiskundig erfgoed Stgedeelte dermineralogiedooreenenatuurljke zen.Hj overleed den 16den December 1804.
methode tot een boogen tra'
p van volkomen- Weisze lleeft door zjne werkzaamheid als
heid en was deeerste,zooalsbljktuitzjne dramatisch schrjver een weldadigen invloed
verhandeling:rueber die natiirlichen Abthei- geoëfend op het Duitsche tooneel. Zjn te
lungen der lfrystallisationssysteme (1.
813)'', Voren hooggeprezene pKiuderlieder'' onderdie zulk eene verdeeling tot grondslag legde scheiden zich niet d00r dichterljke vervûordewetenschapderkristallograqhie.Zjne heëng, maar zjne overige opvoedkundige
terminalogie voor de kristalvormen ls ook ntl geschriften zjn niet onverdiensteljk. Zjne
n0g bj velen in gebruik en kan gemakkeljk Selbstbiographie'' is in 1807 te Leipzig in
op de methode van Naumann en M iller wor- hetlichtver8chenen.
Oleïdfïlzl Ernst W eiszejeen vcrdienstelilk
den torgepast.
W elsze.Onderdezennaam vermeldenwj: regtsgeleerde en een zoon vandenvoorgaan4e.
Càristian Felia W eisze, een dichter en Hj werd geboren te Laipzig den loden N0schrjver voor de Jeugd. Hj werd geboren vember 1766, studeerde aldaar en te Cöttinden 8sten Febrnarj 1826 te Annaberg,stu- gen in de regten, vestigde zich in 1788 als
deerde te Leipzig tegeljk met Less'
iyqq en privaatdocentaan eerstgenoemde hoogeschool,

werdin 1750hofmeestervan qraafGeiersberf,
die zich desgeljks te Leipzlg aan destudle
wjdde.Nadat hj in vriendschappeltlke betrekking wa8 gekomen metEekhof,Rabener

maakte zich voorts te MTetzlar,Regensburg
en sveenen bekend met hetpractische staatsregt, werd in 1796 hoogleeraar in de regten

in zjne geboortestad,in 1800 tevensqober-

en Gellert, liet hj degodgeleerdheid varen
en bepaalde zich bijde fraaje letteren.Zjn
eerste werk,het bljspel:rDie Matronev0n
Ephesus''lwerdmetbjvalontvangen,eneen
ander bljspel:nDerTeufelistl0s.,wjkkelde
hem in een pennestrtjd met Gothehed. Een
door Nieolaiin 1757 uitgeschreven prjsvoor

gerichtsassessor'', in 1805 hoogleeraar ln het

meestersbetrekking varen. Daarop vertoefde

te Krakau,zag zich als ridder der Orde vah

l
eenreqt,in 1809 assessor der regtsgeleerde
facultelten in 1813 hoogleeraarinhetstrafregt.

Hj overleed teStötteritz den 6denSeptember
1832.Hj schreef0.a.:rGeschichteder Kursëchsischen Staaten (1802-1812,7d1n)'',en rluehrbuch des sâchsischen Staatsrechts
het besteD uitsche treurspelwerddoorCrongqk (1824-1827, 2 dln)''.Ook redigeerde hj het
en von ./rlzt)e behaald, maar spoorde o0k rM useum fiir die s:c,
hsische Geschichte,LiteWeisze aan.om zjne krachten aan hettreur- ratur und Staatskunde (1794- 1796,3 dln)'',
spel te beproeven; hj vervaardigde zjn voortgezet als pNcues Museum fiir die SëchXEduard 111'',eerlang gevolgd door j,Riehard sische Literatur und Statistik (1800- 1807j4
111''. Op verlangen van Nicolat belastte hj dln)''.
zich met de voortzetting van de rBibliothek
M aœimillan '
lF'
eïyze, een verdiensteljk
der schönen W issenschaften'',maar hjstaakte sterrekundigej geboren den 16den October
eerlang dien arbeid wegens eene reis,welke 1798 teLadendorfinOostenrjk.Hjstudeerde
hj metzjnkweekelingondernam naarParjs, te W eenen onder LLttrow,zag zich in 1823
waar een Slverig schouwburgbezoek hem Op te W eenen bj desterrewachtgeplaatst,waa
nieuw t0thetschrjvenvan drama'sopwekte. vervolgens van 1825- 1861 hoogleeraar in de
Na zjn terugkeer in 1760 liethj ztjnehof- sterrekunde en directetlrvanhetobservatorium

hj eenigen tijdbj graafSohulenburg teBllrg- de Oostenrjksche Kroon in den adelstand
Beheidungen in Thiiringen en werd vervolgens cpgenomen en overleed te W els den loden
districtsbelaBtinggaarderteLeipzig.Gedurende October 1863.Hj bewerkte de waarnemingen
zjn verbljt'bj graaf Schnlenburg schreefhj van Besselt0teene sterrenljstvan 2 deelen,
de treurspelen:pcrispus''!- mMustapha und 58564 sterren bevattend, onder den titel:
Zeangir'',en pRosamunde'',benevensde blj- Positiones mediae stellarum :xartlm in zoni:
apclen: pDcr M istrauisehe gegen sich selbst'', Regiomontanis aBesselio observatarum (1846
en rDie neue W eiberschule'' - voorts en 1863)''.
eene vertaling van Tyrtaeun en de rrAmaCltristian Sermann Y elze, een Duitsch
zonenlieder'' van welke eerlang een tweede wjsgeeren een zoon van denvoorlaatste.Hj
druk verscheen.Nadat hj btJde belastingen w erd geboxen te Leipzig den loden Auguatus
-

wasgeplaatst,vervaardigdehj nogeenereeks 1801, studeerde aldaar, legde zich met jver
van treur- en blijspelen en de door Hiller toe op de wjsbegeerte en werd met J.M
gecomponeerde zangspelen: nLottchen am
H0f''j- pD ie Jagd'',- pDie Liebeaufdem

Ficltte een van de grondleggersvan denieuwe

schoolder Deïsten.In 1846 zag hj zich beLand''!- en pDerErntekranz''.voorzjngezin noemd t0t gewoon hoogleeraar in'de wilshM hj sedez'
t 1765 pLiedert.
iirKinder,,ge- begeerte in zjne geboortestad,waarhj ien
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194en September 1866 overleed. Van zjne franken, ligt aan den spoorweg,is de zetel
geschriften vermelden wj:p8ystem derAes- van een distrietsbestuur en vaneeneregtbank,
thetik a1s W issenschatt V0n dar Idee der heeft eene Protestantsche en eene R.Kathû-

Schönheit(1830,2 dln)'',- pKleinenSchrif- lieke kerk, eene Latjnsche school, eenige
ten zur Aestbetik (1867)'', - pKritik und fabrieken,eene bad-inrigting en ruim 5000 in-

Erlëuterung des Goethe'schen Faust (1837)'' woners.- Een ander Weinenb%rgt0ok KronsDi
e ldee der Gottheit(1833)'' - nDie Ta idzealvr.g geheeten, ligt in 4en Benedenphilosophische Geheimlehre v0n der Unster- Elzas, aan de Lauter en aan den spoorweg
blichkeitdesmenschlichenIndividuumsll834l'', van Mainz naar Straatsburg,is de zetelvan
Drheodicee (1834)''
,- rV0n der Auterste- een arrondissementsbestuur, bezit eene Pr0hung (1836)'', pGrundziige derMetaphysik testantsche en eene R.Kathûlieke kerk,een
-

(1835)'',- sDieevangelischeGeschichte,kl
'it
ischundphilosophischbearbeitet(1838,2d1n)',
tderevangelischenKirche
pueberdieZukunt
(1849)'' - pcbristologie Luthers(1852)'
/-

gymnasium, eeaige fabriekenjeenigenwjnbouw en ruim 6000 inwoners. Deze stad is

haren oorsprong verschuldigd aan eeneabdj
der Benedictjnen, welke in de 7de eeuw

Philosophische Dogmatik otler Philosophie werd gesticht,eene beroemde schoolbezaten
des Christenthums (1855- 1862, 3 d1n)'', - in 1524 toegewezen is aan de bisschoppen

van Spiers. Zj '
behoorde t0t de tien vrje
5Die Evanjelienfrage(1856)'7
1- en rpsycho- st
eden van den Elzas, voerde in 1522 de
logie und Unsterblichkeitslehre (1869)''.
W eiszenborn (W ilhe1m),een verdienste- Hervormingin)hadin denDertigjarigen'O0rljk Duitsch letterkundige,geborenden23sten l0g veelte ljden,werd in 1677 doordeFranNovember 1803 te Rietnordhausen in het sehen veroverd en verbrand en in 1697 aaa
groothertogdom W eimar,bezochthet gymna- Frankrtjk toegevoegd.Op den 4den Augustus
sium te Eisenach, studeerde te Jena in de 1870 behaalden de Duitschers er de overwinchen.M acullAoa had de 2de
godgeleerdheid,werd eerst huis-onderwjzer ning op de Frans
*@
J
11 armeekorps ûnder generaal
ln Frankrjk,in 1829 leeraaraanhetgymna- divisie van ZI
sium te Eisenach,verkreeg in 1870 den titel Douay vooruitgeschoven t0taan W eiszenburg,
van H ofraad, in 1873 een eervolemeritaat, daardeze stad a1s vereenigingspuntvan onderen overleed den 5den November 1878.ln 1848 :cheidenegrootewegen vanveelgewigtendoor
werd hj afgevaardigd naarbetParlementte hare ligging eenesterkepositie was.'l'ûchhad

Franktbrt en in 1850naardatteErfurt.Hj Douay erslechts8 batal
jonsen18stukken;de
schreef: r8yntax der lateinischen Sprache

overige divisiën van M acM ahonbevondenzich

(1835)', - pLateinische Schulgrammatik eendagmarsehvandaar.TeW elszenburgbevond
(1838)'',- en rluectlonesLivianae (1833 en zich een batal
jon1en de overigetroepen wa1834)''. O0k leverde hj een verbeterden ren gelegerd op de hoogten ten zuiden van de

tekst van Liviu.
n en onderscheidene opstellen

stadzonderdenabjheid v&n denvjandtevermoedenttoen desochtendste haltnegen eene
in tijdschriften.
W elszene
bruch (Jan),een verdiensteljk Bejerschebatterjvandehoogtetenzuidenvan
Nederlandsch schildervan stadsgezigten,was
geboren te 's Gravenhage den 18den Maart
1822,bezochter de teekenacadémie en werd
reedsin 1843 buitenlid van Artiet Am cicitiae

Stshweigen hetvuur op W eiszenbarg opende.

gouden eereyenning der llaagsche tentoonstelling, en ln 1859 de gouden rjksmedaille.
Zjne talrjke schildeljen,in binnen-en buitenlandsche verzamelingen te vindentonderscheiden zich doornatuurljkheiden bevalligheid, terwjl de onderwerpen en gekozene

Dit werd door een bataljon der Fransche

TerwjldeBejeren,aanvankeljktevergeefs,

de stad bestûrmden, begaf zich een ander
Duitsch korps naar Altenstadten den spoorte Amsterdam ,verwierfin datjaarde zilve- w egdam , en zoeht w ederom eene andere afren medaille van het 8ehilderkundig Genoot- deeling om de positievan Douay opdenGeiszscbap te Rotterdam , zag zich in 1846 be- berg heen te trekken.Deze beslootte 10 ure
nolmd tot lid derKoninkljkeAcadémie van den terugtogt teaanvaarden,maarsneuvelde,
Beeldende kunsten te Am sterdam in 1851 vermoedelt
jk door de uitbarsting van eene
t0t 1id van verdienste der Académ ie van mitrailletlsenbatterj. Inmiddels werden het
Beeldende Kunsten te Rotterdam in 1858 spoorwegstation en de stad stnrmenderhand
t0t eerelid van de Soöiété Belge des Aqua- ingenomen,waarna de D uitschersden aanval
rellistes, en in 1861 t0t Oëcier derEiken- ondernamen op de zuideljke hoogten,waar
kroon. ln 1857 ontving hj met 8pringer de het kasteel Geiszberg een vastpunt vormde.

gezigtspunten getuigenis geven van zjn
goeden smaak. Geruimen tjd leed hj aan

zenuw-aandoeningen, welke hem verhinder-

den,zjne woning te verlaten.Hj stierfin

den nacht van den 14deu op den 15den Fe-

bruarj 1880. Hj behoorde tevens t0tonze

beste aquarellisten en heeft 00k een aantal

brigade Montmarie met hardnekkigedaqperheid verdedigd. De Duitschers leden bg de
bestorm ing zware verliezen.Er werden granaten in het kasteel gew orpen, dat ten Q
ure na den middag de capitulatie aannam ,
waarop de Geiszberg door Duitschers bezet
en de vlugtende Franschen door de ruiterj
vervolgd werden. D e D uitschers hadden aan
dooden en gewonden 90 oëcieren en 1460
minderen,en de Franschen verloren 1000 gevangenen, terwj1 wp
'-de overige verliezen
niet vermeld vinden.
Men geeft den n= m van Welnzenburger
L'
iniën aan eene reeks van zamenhangende

fraatje etaen geleverd.
W eiszenburg of Weiszenburg am ,
9lzld,
een Efrzije in het Bejerseàe district Mittel- verschansingen in het arrondisaement W eia-
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'zenburg inden Beneden-Elzas.Zj Ferden in Neêrlandsch Indië,van 18:3 t0t1875minister
1706 door den maar8chalk FïllA # aangelegd, van Onrlog en trad toen wederin werkeljke
om den ElzaB te beveiligen tegen de stroop- dienst. Hj schreefonderac.
heidene artikelsin
tngten derKeizerljke bezetting van Land>u. den fMilitaire Spedator''1en wasvan 1847Zj strekken zich uitlangsdeLauterenwer- 1853 hoofdredadeur van dit tjdschrift.O0k
denin1193doorden oosterrjkachengenerM l schreet'hjinhetpAlbumderNatur''enleverde:
W %nmser vereverd, maar kort daarna door pDe 00r10g op Java van 1825- 1830,hoot
'
dPickegr% berûverd. Thans zjn deze liniën zakeljk bewerktnaarde nagelatenepapieren
van den lt.-generaal Merkus de Kock (185Qvan gernerleigewigt.
W elszenfels! eene arrondissementshoofd- 1854,Q dln)'',- vHandleiding bjhetschieshd in het Pruisslsche districtMerseburg!aan
de Saale en aan den Thiiringer spoorweg,is
de zetel van eenige regtbanken, heet'
t drie
kerken, een gymnasium ,eene handelsschoolj

ten met draagbare wapenen (1854)'' - pDe

derde militaire expeditie naar heteiland Bali

in 1849 (1859)'',- pBatavia in 1858. Schetsen en b6elden uit de hootdstad van Nedereene kweekschool van onderwjzers,een in- landsch Indië (1860)'', - pschetsen uit het
stituut voor doofstommen, eene schoolvoor oorlogsleven in Nederlandsch Indië;de Lamonderoëeieren,onderscheidenefabrieken,bruin- pongs in 1856 (1862)''
, - pDe geschiedenis
kolengroeven eneellaanzienljkenhouthandel van hetonderwjsin hetschieten bj deNeen tçlt met het garnizoen omstreekg 18000 derlandsche infanterie (1864)'', - en pDe
inwoners. Het groote kasteel, de Augustus- organisatie bj dewetonzerstrjdkrachten te
burg,in 1664- 1690 gestieht,dientthans t0t land (1871:)'9.
schonlvooronderoëcieren.Dezestad behoordû
W eivllezen (membrana seroaa)zjn zeer
in de 12deeeuw t0thet Huis W ettin en was dunne,dgorscbjnende vliezen,hnofdzakeljk
eerst met Meiszen 6n vervolgens metThiirin- bestaande uit in alle rigtingen elkander krui-

gen vereenigd.In 1430werdzjdoordeHussieten in aseh gelegd.Bjde deeling van1485
viel zj ten deelaan de Albertjnschelinie.
Van 1657 afwaszj de residentiederhertogen van dckdel-Weimar,eenezjljnvormende
van het Huis der Keurvorsten van Saksen,
welke gestichtwerd door Awgnst%s,dentweeden zoon van keurvorstJoltann Gdxg 1,en

inW1744metJokannAdol
f11uitstierf.

elszer(Ludwig),eenverdiensteljkgraveurenschrjver,werdgeborenden zdenJunj
1823teUnterjellingeninW iirtemberg.Hjlegde
zich metdengrootstenjvertoeop deteekenen graveerkunst,opkunstgesehiedenisen wjsbegeerte, op ontleedkunde, proportieleer en
perspedief. In 1848.verbond hj zich aan het

sende bindweetbelbundels. Zj bevatten op
hunne vrje oppervlakte eene bedekking van
egitheliumcellen, waardoorzj ecneeigenaardlge gladheiden een bjzonderen glanserlangen.Zj bekleeden steedsdewandenvanh0lten en vormen geslotene zakken,waarop het
buikvlies bj hetvrouweljkgesl
achteeneuitzondering maakt.Zj zjn aan de oppervlakte
s
teeds vochtir en bezitten vele bloedvaten.
Tot de weivllezen brengt men het borstvlies
(pleura),hetbuikvlies(peritoneum),hethartezakje(pericardium),hetspinnenwebvliesvan
de hersenen en van hetruggemerg (arachnoidea) en den eigen seheederok van den ba1
(tunicapropria testis).
W e1 (Eene) is de naam van het opborrelend water, dat bj het graven van een put
te voorschjn komt.Gewoonljk vindtmen in

staatkundig weekblad:r:blulenspiegel'', w erd
ten onregte t0t vestingstrat'veroordeeld en
leverde Van 1854 tot 1868 zjn pBilderatl
as 0ns Vaderland zulk eene we1onder hetzand
zur Wlltgeschichte (2 dln. met tekst van in de leemlagen van den ondergrond,en het

dr.Hetnriel
t Merz).ln November1858 werd welwater bereikt dan in den putgewoonljk

hj inspectenrderverzameling van kopergra- de hoogte van het nabjgelegen kanaal- of
VllreB en leeraar aan de schoolvoor schoone ri
vierwater.Men grave alzoo een putbjlagen
tesSt
Hji
catâlo
kuns
tgu
de
ut
rtgar
aant.z
ner vervaardigde hj een waterstand, om de diepste wellen te verkrjopzigt toevertrouwde gen en in den zomer goed drinkwater te
kunstsehatten welkeuit238 geschrevenedee- hebben.
W elcker. Onder dezen naam vermelden
len bestaat. Ten gevolge daarvan erlangde

hj in 1863 den titelvan protbssor.Voorts wj:
leverde hj den tekst voor het prachtwerk: Friedroh GoffRes Welcker,een uitsteken;
Die Kunstfiir alle.Eine Sammlnng der vorziiglichstenMalerstiche,RltdirungenundFormschnitte des 15 bis 17 Jahrhunderts.mit besonderer Beziehung aufKunst-und Ct
llturge-

oudheidkundige,geboren te Griinberg in Hes-

sen den 4den November 1784.Hj studeerde

te Gieszen en 'ierd leeraar aan 0en 0PV0edingsgesticht aldaar,vertnefde al8 huisonder-

schichte'',hetwelk hj echter niet voltooide. wjzerbj Willtelm vonHumboldtvan1806t0t
Hj overleed te Stuttgartden 26stenFebruarj 1808 te Rome, werd in 1809 hoogleelaar in
1879.
W eit, zie Tarwe.

de oudheidkunde en in de Grieksche letter-

kunde teGieszen,nam in 1814a1svrjwilliW eitzel (August W ilhelm Philip), een ger deel aan den oorlog en werd in 1816
verdiensteljk krjgskundige,geboren te'sGra- hoogleeraar te Göttingen en in 1819 te Bonn.
venhageden 6den Januarj 1816,tradin 1831 Op staatkundig gebied verdachtgemaakt,zag
in dienst, werd in 1837 tweede-luitenant en bj'zich in 1826 vrjgesproken;o0k in 1832
klom op tot den rang van generaal.maloor werd hj om dezellde reden van zjn ambt
(187Q). Van 1853 tot 1859 was htjkapitein- ontzet,maareerlanq in zjne betrekkinghere uvnt van den generMl *J> Z'
œieten in gteld.In 1861 verllet hj wegenseeneong-'
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ziekte den académlschen leerstoelen overleed in zjn hoogleeragrsambt hersteld,maarweden l7dan December 1868. Talrjkeoudheid- gens eenige redevoeringen,op eene reia door
kundige verhandelingen van dezen geleerde Duitscbland gehouden, weder geschorst. Na

vindt men in de pBasreliéfs Romg (1811- dien tjd woonde hj te Heidelberg.Na het
1812,2 dlnl''van Zoëga,in het pzeitschrift uitbarsten der omwenteling van 1848 werd
fur'Geschichte und Auslegung deraltenKunst hj eerst uit Baden afgevaardigd naar den
(1817- 1818,3stukkenl'',en inderAbhand- Bondsdag en daarop naar het Parlement te
lungen''van Zoëga.Van zjnevertalingenver- Franktbrt,waarhj zitting nam in hetregter
melden wtJ:pDewolken''en,Dekikvorschen'' centrum en 1id werd der cpmmissie t0t het
van Arotôphanen,en hj leverde 00kuitgaven ontwerpen eenergrondwet.In Julj 1848 vervan onderscbeidene classieke werken. Van trok hj alsgevolmagtigdevan denDuitschen
zjne overige geschritten noemen wj:pueber Bond naar Ratzeburg en in Auguatus als
eine kretische Kolonie in Theben,die Göttin

EuropaundKadmos(1824)/'.- pDieAeschyleische Trilogie (1824)'',- rDer epische Cyklus oder die Homerischen Dichter (18351849,Q dln)'',- pDie griechischen Tragödien
mitRucksicht aufdenepischenCyklus(18391841,3 d1n)'',- rltleine Schriften zul'griechigchen Literaturgeschiehte (1844- 1867,5
d1n)'',- pAlte Denkmëler (1849- 1864,5
d1n)'', - pGriechische Götterlehre (18571860,3 d1n)'',- rDie HesiodischeTheogonie (1865)'',- pTagebuch einer griechischen
Reise (1865,Q dIn)'',- rDasakademische
kunstmuseum in Bqnn (zde druk,1841)'' -

gezant van het Centraal Bewind naar Stokholm. Schoon hj de stichter was van de
Groot-Dnitsche Partj, bragt hj den lzden
Maart 1819 het voorstelin de Nationale Ver-

gadering,om deKeizerljkewaardigl
leid erfeljk op te dragen aan den Koning van Pruigsen. In Junj 1849 verliet hj deNationale
Vergadering,legdetevensde betrekkingneder
van gevolmagtigde der regéring van Baden

bj hetCentraalBewind en overleed teHeidelberg deu 18den Maart 1860. Van zjne geschriftenvermeldenwjnog:pDierechtlicheBe-

griindung der Badischen Reform (1861)'',en oDerpreusziscbeVerl'
assungskampt
'tl863l''.

W eldadigheid (De Maatschappjvan)in
museums in Bonn (1845)'9.Ook bezorgde hg Nederland is eene in 1818 opgerigte vereenien ,Neuesterzuwa/ sdesakademischenKunst-

uitgaven van geschriften van anderen en re- ging, welke door het sticbten van volkplaningen in woeste heidestreken de behoeftigen
digeerde eerst met Nöke en vervolgensmet t
Ritsehl het pRheinische Museum fkr Philo- ondersteunen, aan arbeid gewennen en verbeteren wil. Door bloedige oorlogen onder
logie''.
Karl Theodor W eleker, een verdiensttljk NapoleonIwasdevolkswelvaartaanmerkel
jk
Duitsch regtsgeleerdejeen jveraar voor de verminderd,en detreurigetjdsomstandigheden
vrjzinnige beginselen en een broedervan den bragten generaalrqnden WodcA 0j het denkvoprgaande.Hj werdgeborenden29stenMaart beeld,deuitgestrelkteheideveldenlnhetnoord1790 te Obero:eiden in het groothertogdom oosten des Rjks te ontginnen.Dearme,geHessen, stndeerde te Gieszen en te Heidel- brekl
jdende bevolkillg uit de achterbuurten
berg en schreefreedsa1s student:pDie letz- der groote steden wllde hj derwaartsoversten Griinde v0n Recht, Staat und Strafe brengen. Z00 ontstond de kaatschappj'
van
(1813)''.Hj vestigdezich te Gieszen a1spri- W eldadigheid met Prins Frelrïk dc #dvaatdocent en zag er zich weldra benoemd derlanden aan het hoofd, door den Koning

t0t buitengewoon hoogleeraar.Toen zich bj
de oproeping van den Koning van Pruissen
een korps vrgwilligers vormde, wilde 0ok
W elcker naar de wapens grtjpen, maar ontving hiertoe geen verlof, weshalve hj a1s
hoogleeraar naar Kiel vertrok,waar hj met
Dahlmann de pltielerBlâtter''redigeerde.Vandaar ging hj als protbssor naar Heidelberg en in 1819 naar Bonn, - voorts in
1823 naar Freiburg, waar hj het werk opstelde: oDas innere und âuszere system der
Praktischen, naturliehen und römisch-christllch germanischen Rechts-, Staats- und Gesetsgebunglehre (1829)/'. In 1830 eischte hj
van den Duitschen Bond volkomenevrjheid

krachtig begunstigd en doortalrjkeparticu-

lieren ondersteuud. In Overjsselen Drenthe
verrezen de koloni/n Frederiksoord9W illemsoord enz. doordien er talrjke arbeiderswoningen werden gebouwd en m en aan de bew oners de noodige hulpmiddelen verschafte
om den grond vruchtbaar te maken. Velen

meenden nu,dat de strjd tegen hetpauperismus voor goed gew onnen w as? m = r de
uitkomsten beantwoordden geenszlna aan de
verwachtingen.Men moest er personen plaatsen, die in regel weinig gewoon waren M n

landwerk, vaak per8onen, die eigenljk ner-

gens t0e deugden. Er was gebrek aan vee,
derhalve aan mest t0t het vruchtbaarmaken
van drukpers,zag zich in 1831 t0t afgevaar- van den grond, - gebrek aan kanalen t0t
digde gekozen naar de Kamer in Baden en den aanvoer van meststoFcn en t0tden afvoer
trad er op als aanvoerder der vrjzinnige van voortbrengselen, - bovenalgebrek aan
partj.HettjdschriftpDerFreisinnige'' door zedeljken moed,aan goeden wil,Mn jver
hem met K. tmr Rotteek gesticht, werd in en volharding, Kolonlsten en ambtenaren
1832 verboden!terwjldebeideredacteuren zochten vaak 8lechts naar de gelegenheid
hunne betrekklngen verloren. Nu vereenig- om zich metde geringste moeite de grootste
den zich deze beiden tot de uitgave van voordeelen te verschafen.Ditwerd n0g erger
het pstaatslexikon (1834- 1849, 15 dln en na de gtichting der bedelaarskploniën Ommer-

4 supplsmentdeelen43de druk,1856-1866, schans en Veenhuizen (thans voorrekening

14 41*,. In Augustus 1840 werd Wekker van het Rjk), waarin landloopers uit alle
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pnrden van Nederland werden npgenomen. Der Fel
dzug dqrOesterreicher gegenRusIntusschen is in 1855 eene geheiding t0t stand land 1812 (1870)', - en pDer Krieg vûn
1
8
09
z
wi
schen Oesterreich und Frankreieh
gekomen tusschen de vrje kolouiën en de

bedelaarsgestichten, zoodat de Maatsehappj l18121'1
binnen hare eigenaardige grenzen is teruggew efeveld (Louis Alexander van), e0n
keerd. Daarenboven is in het beheer eene verdiensteljkwapen-engeslachtsrekenkundige
gronte verandering gebragt: de Permanente en geboren in 1799,werd bj de stichting
Commis8ie te 's Gravenhage werd opgeheven van den Hoogen Raad van Adellid van dit
en aan den directeur meer gezag en tevens ligchaam en vervulde t0tviermaalt0e de be-

meer verantwoordeljkheid toegekend.Intusschen was de aanvankeljke belangstelling in
de Maatschappj aanmerkeljk verminderd,
zoodatzj zich meerdan eens,o.a.in 1867,
in groote geldeljke ongelegenheid bevond en
dooreene algemeene colleete ternaauwernood
aan haren ondergang werd ontrukt.

trekking van herautvan wapenen.Bj de0pheëng van genoemd collegie werd hj op
wachtgeld geplaatst en overleed den 3lsten

December1853.Metgrooten jveren naauwkeurigheid heeft hj talrjke heraldieke en

genealogische nasqoringen volbragt?waarvan

de vruchten te vlnden zjn in ztn pAlgeW elden (Ltldwig, vrjheer von), een meen wapenboek van hetKoningrjk derNeOostenrt
jksch veldtuigmeester, geboren den derlanden(1829-1836,met204platen,waarop
16denJunj 1780teLaupheim inW irtemberg, zich 1200 familiewapens bevindenl'',- en
trad in 1798 in W iirtembergsche dienst,nam nHandboekvandenNederl
andschenadel(1818,
deel aan de veldtogten tegen Frankrjk in met 483 wapensl''. Op beide werken is een
1799- 1800,tradin 1802in deOostenrjksche vervolg in hetlichtverschenen. Weleveld was
gelederen, onderseheidde zic: in 1805 door 0.a.lid van de Saciété d'Archéologie Belge.
.*VSW elfen is de naam van een vermaard
zjne dapperheid, geraakte in 1809 jkVP
gevangen bj de Franschen, maar 'verd vorstenhuis, dat geruimen tjd in het bezit
weldra uitgewisseld, zoodat hj >1s maji
aor wasvan de vruchtbaarstastreken vanDuitsch-

den slag btjAspern kon bjwonen.In 1812 land en o0k thans n0g jestaat in de beide
werd hj oëcier.van den generalen stafin ljnen van het Huis Brunswl
jk.De opkomst
het hoofdkwartier van den prins von dc/
zwlr- van dit geslacht is zeer oud. Reeds onder
genberg. Als luitenant-kolonel bj den Btaf Karel de Grppfe wordt een graat'W arin ro4

onderscheidde hj zich in Italië in 1814,en Altorf vermeld, wiens zoon Isenbrand, volna de verovering van Mantua zag hj zich gens het verhaal, aan zjne nakomelingen
belast met de taak,het Fransche leger,dat dep naam gaf van Welfen (welpen,jonge
aldaat gecapituleerd had, naar het zuiden ho
b nden). Zjn zoon Welf I,de stichtervan
van Frankrjk te brengen.In 1815 diende bj e oudere ljn der W elfen, was de eerste,
bijden generalen stafvan hetleger,tegenover die dezen naam voerde;hj werd doorzjne
Murat opgesteld.Daarna nam hj deelaan doehter Jutta de schoonvader van keizer
den strjd tegen het korps van Suehet en Lodeunjk de Vrome. De achterkleinznon van
werd in 1816 brigadiervan hetkorpspioniers. Welf J', nameljk Hendrik met den Goltsezz
Daarop stond hj eenigen tjd aan hethoûfd P loey, trad, naar men m eent,in dienst van
van het topographiseh bureau, nam in 1821 koning Arnul
f ondervoorwaarde,dathj met
a1s chefvan den generalen staf deelaan den eene z0o groote uitgestrektheid gronds zou
veldtogt tegen Plémont, was van 1832 tot beleend worden a1s hj gedurende 'sKonings
1838 gevolmqgtigde bj de militaire centrale m iddagBlaap m et een gouden ploeg kon 0mcom missie van den Duitsehen Bond te Frank- ploegen. Daar hj sterke paarden besteld had

fort,zag zich in 1836 benoemd totluitenant- en gedurig nieuwe voor den ploej spande,
veldmaarschalk en verkreeg in 1838 het verwierf bj een aanzienljk gebled. Graaf
divisiekommando te Gra'z en in 1843 het a1- W6lf 11,de stichter van Ravensburg,vergemeen kommando in Tyrol.Bijden opstand bond zich met hertog Ernnt 'tlc4 Rchwaben

van Lombardje in 1848 wisthj degemeen- tegen keizer Kgenraad 11, terwjldeze zich
schap van Radetzky met Oostenrjk te onder- in Italië bevond, maar werd in 1027 overhouden en bestuurdedebelegeringvan Venetië. wonnen en verloor een gedeelte van zjne
InSeptembervandatjaarwerdhgbenoemdt0t bezittingen.Zjn zoon WelfIIIwerdin 1047
burgerljk en militairstadhouder in Dalmatië, methet hertogdom Carinthië en metde mark
en na de bemagtiging van W eenen bekleedde

Verona beleend? maar stierf in 1055 onge-

hj aldaar genoemde betrekking. In Aprll huwd; hetbleek,dathj zjnegoederen ver1849 verkreeg hjdenrangvanveldtuigmeester maakt had aan het klooster W eingarten.
en het opperbevel der armee in Hongarje, Wel
f IF (als hertog WeV 1) echtert een
maar werd,na het veroveren van Ofen daor zoon van zjne dochter Kwnignnde en van
de Hongaren,vervangen doorHaynau,waarna

hj totzjn postteWeenen terugkeerde.W egen: zjne geschokte gezondheid ontving hj
in 1851 pensioen en overleed te Graz den
qden Augustus 1853. Hj schreef:pEpisoden
auBmeinem Leben(3dedrnk,1855)b,- nDer

Azzo uit het Huis Este,den beheerseher van
Milaan, Genua enz.,ram op aansporing van

zjne moeder gemelde goederen in beziten
werd de stichter van de.Jongere 1jn der
Welfen. Na het verwjderen van Otto von
Fbr/Aei- zag hij zich in 1078 door keizer
Krieg der Oesterreicher in Italien 1813 und Hendrik IV met hethertogdom Bejeren be1814'/,- pGeschichteder Feldziige der öster- leend.Jegens laatstgenoem deevenw elgedroeg
reichischen Armee 1848 und 1849 (1875)9',- hj zich ondankbaar en trouweloos dooropen-
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ljk vôôrden Paustestrjden.Daarhjechter deren in Zwaben na zjn dood.Hj overleed
hetl00n voorzjnverraad,debezittingender als de laatste van zjn stam op den 15den
markgravin M atltilde ltzl T'
asoië,nietontving, December 1191, en Hendrik VI schonk de

verzoende hj zich in 1095 metden Keizer
en overleed in 1101 gedurende een kruistogt
op heteiland Uyprus.Zjn zoon Welf F q1I)
had in 1089metde 25jaar oudereMatàilde
nan 7kq
sci; in schjn een huweljk gesloten,
om zi
ch Van hare aanzienljke bezittingen
meester te maken maar verliet haar zoodra
hj vernam, dat zj allesvermaakthadaan
den Paus. Hj volgde zjn vader op in de
hertogeljke waardigheid in Bejeren, was
een jverig aanhanger van Hendrik V en
overleed kinderloos in 1192.Alde goederen
der Welfen vielen nu ten deel aan zjn
broeder Hendrik de Zwarte. Deze trad in
het huweljk met Frf
xf
//zïlde,eene dochter
ses,en verwierf
van hertog aMhqnus van Sl/r'
daardoor de helft der ertkoederen Van het
geslacht Billuny, waaronder zich Liineburg
bevond. Door de eerzucht van zjn zoon
Hendrik de Trotsehe, die door zjn huweljk met Geertréd, de éénige dochter van
keizer Lothari%s, het erfregt verkreeg op de
aanzienljke goederen van Brunswjk, Nort-

bezittingen der Welfen in Zwaben met het
hertogdom aan zjn derden broederEoenraad.
De naam van Welfen ofGuelfen werd voorts
een partjnaam van de tegenstanders derHoA:zl.
s/J>/'
64 en van de Pauseljke,anti-keizerljke partj in hetalgemeen.
W elhaven (Johann Seba8tian Cammermejer), een Noorweegsch dichter,geboren

zjn Keizerljken schoonvader bjhethertogd0m Bejeren 00k nog hethertogdom Saksen
verwierf, werd het vuur van den haat ontstokentusschen deWelfeztendeHohenstanfen,
en zjn zoon,de vermaarde Hendrik de .
L:d$f.
lp,
droeg doorzjne veroveringszlchten trotschheid niet weinig bj om het aan te blazen.
Zjn kleinzoon Otto AdfKind (t 1252)isde
stamvadervan hetkoninkljkenvan hethertogcljk HuiaBrunswl
jk;heteerstevoertthans
n0g heerschappj in Engeland,terv.
'jl Han-

W 8llekens (Jan Baptista), een Nederlandsch dlchter,geboren den 13denFebruarj
1658 te Aalstin Vlaanderen,oefendezich bj
zjn 0om te Amsterdam in hetgoudsmeden,

heim en Supplinburg en door de gunst van

den 22sten December 1807 te Bergen, studeerde te Christiania, werd in 1840 lector,

in 1846 hoogleeraar in de wjsbegeerte te

Christiania en overleed aldaarden zlsten 0c-

tober 1873. Hj trad a1s dichter op in een
tjd van gisting op staat-en letterkundig gebied, en van zjne dichtwerken vermelden

wj
:pNorgesdsmring(1834;2dedruk,1835)'',
rredusin
,r

complem inter til Henrik W er-

geland (1832)'', pHenrik W ergelands digtekunst og charakter (1833)''ï en een viertaldichtbundels.Voorts schreefhj:g?Reisebillederog digte (1851)'',- pllolberg(1854)9',
en pEwald og de norske digtern (1863)''
.
Zjnegsamledeskrifter''zjqin 1868 in8deelen in het lichtverschenen.

doch toonde meer lust en aanleg voor de
schilderkllnst. Na hierin eenig onderrigt te

hebben genoten, begaf hj zich naarItalië,
waarhjelfJaarvertoefde,doehverzwakking
van hat gezigt en een aanval van beroerte
maakten hem oneeschikt voor de behandeling

van hetpenseel,zoodathj zich naarâmster-

nover daaraan in 1866 pntzonk, - en het dam begaf.Hier trad hj in hethuweljk en
tweede regeert in Brunswiik.Daar echter na beoefende de diehtkunst. op het voetspoor
den dood van koningin lhdoviade Britsche van den Ttaliaanschen dichter Sannaarozocht
Kroon overgaat op het Huis 8aksen-coburg hj hier den visscherszang in te voeren.Hj
en hertog Wilkelm tul Brunswi;k (geborenin overleed te Amsterdam den 14den Mei 1726.

1806) ongehuwd is,zalhet Huis der W eljen Hj gaf zjne gediehten uitmet die van zjn
eerlang uitde rjderregérendevorstenhuizkan vriend P.Fllwzil.gonder dentitelvan pD icht-

verdw pnen
' en,daar 0ok prins Ernstz v-çlyf lievendeuitspanningen(1711;2dedruk,1735)''j

van A'
lu prer ongehuwd is,vermoedeljk ge- terwjlna zjn dood drie bundels van hem in
heelen aluitsterven.
het lichtverschenen,nameljk:rveracheiden
Een andere zoon van K endrik de Zwarte, gedichten (1729)'',- pBruiloftsdichten(1729)/:,
nameljk W elf F2!streed na den dood van
enpzedeljkeenernstigegedi
chten(1737)''.
zjn broeder H endrzk de rrofdcFze om hetaan Bj zjne vertaling van den sAminta'' van
dezen ontnom en hertogdom Begeren metgroo- Tasso voegdehj eene verhandeling overhet
ten voorspoed, totdat hj door koning Koen- herdersdicht.

raad III in den sl
ag bj Weinsbere (1140), W ellen noemtmen eene kunstbewerking,
W aar het eerst de partjnamen Wel
fen en waardoor twee stukken metaalt0téén geheel
Ghibellûnen (zie aldaar) zjngebezigd,over- verbonden worden. Het geschiedtvooralmet
wonnen werd. Welf verzoende zich later jzer en staal.Daartoe bewerktmen de voor
met Koenraad 111,vergezelde hem in 1147 zamenvoeging bestemde stukkenzoodanig,dat

op zjn kruistogt en verkreegvan den zoon zj overeene niette geringe oppervlakteelk-

z
jner zuster,Frederik f, bj de bezittinyen
van het Huis Este in Opper-ltalië aanzlenljkeRjksleenen,zooals:Tuscië,Spoletoenz.
in Midden.ltalië. Na den vroegtjdigen dood
van zjn éénigen zoon Wel
f V1I(t 1167 te

anderaanraken.Ze worden vervolgenszamen-

gehecht, metkleihoudend zand ofëngewreven leem ofmeteen wél-poeder bestrooid en

daarna in het vuur gebragt,waarop zj in
gloejenden toestand worden aaneengehamerd.
Rome) stond hj wegena gebrek aan geld Tothetwellen van staalûp jzerbezigtmen
zjne bezittingen in ltalië aan den Keizer een wélpoeder van boraxzuur, keukenzout,
af voor eène aanzienljke som, terwjl hj bloedloogzouten 8piegelhars.Deeerstehamerdezen tevens uitzigtk
gafop zjne familiegoe- slagen bj het wellen moeten > er snel op
XIV.
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elkander volgen,maar nietzeerhevig zjn! 1812 het voorstel tnt opheëng der wetten
men Blu t echter feller toe,wanneer de ver- tegen de R.Katholieken.Van 1821- 1828 en
eeniging een aanvang genomen heeften het later van 1833-1834 was hj lord-luitenant
metu ldoorvermindering der hitte meervastheid verkregen heelt. Kleine, met gietstaal
te beleggen stukken,zooals beitels,kan men
zonder hameren door snelen krachtig persen
in eene bankschroefaaneenwellen.
W eller (Jak0b),een verdiensteljk letterkundige,geboren den 5den December 1602te
Neukirchen in Voigtland, studeerde te W ittenberg,zag er zich benoemd t0tboogleeraar
in de Oostersche talen,werd in 1640 super-

van lerland, wist geestkracht metgeœatigdheid te paren en overleed den 26sterz september 1842 op Kingston House bt
i Brompton.- Een ander broeder,W zlliam W elledlep
P ol6, geboren den zosten Mei 1763, d/ende
op de vloot, werd vervolgens lid van het
Parlement,wasvan 1809- 1812 opvolger van

intendentte Brunswjk en in 1616 opper-llofprediker te Dresden,waar hj den b'den Julj
1664 overleed.Zjn voornM mste geschrittis
eene pGrammatica graeca nova (1634 en
laterl''.
W ellesley is de naam van een vermaard

tot pair van Engeland,in 1828 t0topperja-

Engelsc'
h geslacht,hetwelk van dat der ColI:y'4 nt
'der Cowley'
n m@s Rqtland alkomstig
is,die onder Hendrik V111 naarlerland vertrokken. liekard Co11e werd in 1728 door

zjn broeder Artk%r als staatssecretaris van

Ierland, zag zich daarna benoemd t0tmuntm eester, in 1821 t0t baron M aryborough en
germeesteren wasvan1834- 1835postmeester-

generaal. Hj overleed den 22sten Februarj
1815.- Zjn zoon W l
,
lliam T0!e-TylneyZ0x#Wellesley.graafnan A t
lrlizwfpl.geboren den
12den Junj 1788, maakte zkch beruchtdoor
ztine grenzeloozeverkwisting,zoodathjhet
ontzettend groote vermogen van zjneeerste
vrouw jeenederrjksteerl'
docbtersvan Engeland,inkortentjddeedverdwjnen.HjoverleedteLondendenzdenJunj1857.- Zjnzoon
William zrfAvr W elle8leytgeboren den l7den
October1813enoverledenden25:tenJulj1863,

zjn neefGarrett W ellesley alszoonaangenom en en t0t ert
kenaam benoemd onderV00rwaarde,dathj den naam en hetwapen van
W ellenley zou voeren.In 1746 werd hj door erfdeden titelvangraafvan M ornington,welke
Georg 11 t0t pair van Ierland benoemd met na ztjn dood ten deel viel aan den hertog
4en titel van baron M ornington en overleed

vaw W ellington. - De vierde broeder van

den 3lsten Januarj 1758.Zjn zoon Garrett Ricltard,namelijk Grard Valeron W elledley,
Colley-< :I!ed!ey,geboren den 19denJulj 1735 geboren den 3den December 1771, overleed

werd in 1760 viscount Wellenley en graaf den zlsten October1848 te Durham alskanunM ornington.Hj overleed den 22sten Mei1781 nik van Durham , rector van Bishop-W earen liet 5 zonen achter,van welke de derde mouth en kapellaan der Koningin. - De
later hertog nan W ellipJ3o> (ziealdaar)werd. jongste der broederg,Henry W ellesley,werd
De oudste,liehard & *ley,Bedert1797baron in 1828 baron Cowley,en de otldste zoon van
W ellesley in Engeland en sedert 1799 markies lord Cowley is de kolonel Fr6dcik Hrïzxr
W ellesley in Ierland,geboren te Dublin den W ellesley,geboren in 1845 en achtervolgen:
Qosten Junj 1760,erfdena voleilldiging zjner benoemd tot militair attaché te Petersburg,
Btudiën in 1784 de goederen en titels van militair gevolm agtigde in hetRussische hoofd@*
Z:n
vader,zag zich gekozen tot1id van het kwartier gedtlrende den R ussisch Turkschen
Lager Iluis en werd door GecgeIII benoemd Oorlog van 1877 en in 1818 t0teersten getot lor; der Bchatkamer,vervolgens tot com- zant8chagssecretariste W eenen.
m issaria voor de lndische aangelegenheden en
W elllngton is de naam van een paar
in 1797 tot gouverneur-generaal van Indië. Engelsche steden, alsmede van 4Ie hoofdsta;
Toen aldaar in 1799 het gevaarljk verbond eener evenxoo genoemde provincie op het
tusschen Tipoo &lAil,radja van MysoTe. en noordeljk eiland van Nieuw-zeeland,aan de
de Franschen geslotenwerd,verhinderde Wel Cooksstraat, de belallgrjkste handelsplaats
de
rrt
Iedll de vereeniging dier bondgenooten,v00r- (
P0
geNi
hece
ho
lelskol
on)oni
ene, metegne goede haven
kwam de aanvallen van Tipoo St
zâis,versloeg
11000 inwonerB.
dezen op den 4den en 6den Maartjveroverde
W ellington (Arthur W ellesley,hertog
den 4den Meizjne hoofdstad8eringapatam en van),prinsvxn Y lferdpo,een Britsch veldheer
nnderwierp geheel Mysore aan de Britsche en Btaatsman,geboren den lsten Mei1769 pp
heerachappj.waarnadeKoninghem t0tIcar- Duncan Castle in lerland,wasde derde zoon
kies benoemde-'In 1803opendehj een veld- van den graat'vAn Atvlil-çfol (zie Wellenly),
togt tegen de Maratten, bemagtigde Delhi, bezocht de school te Eton en de militalre
zorgde dat de Gr00t-M0g01 zich uitBluitend schoolteAngersin Frankrjk,tradin1787als
nnderwierp aan het gezag van Engeland en vaandrig in Engelsche diensten kochtlaserhet

noodzaakte de vjanden tot een voor Enge- yatentvaneerste-luitenantbjhet33steregiment
land vbortleeligen vrede. ln 1805 werd hj lnfànterie,waarmede hj in 1794 denveldtoçt
dopr Cornwallin vervangen.ln hetbegin van in Holland bjwoonde en in 1797 naar Indlë
1809 vertrok hj als Britsch gezantnaarde vertrok, waar zjn oudere broeder de betrekCentrale Junta in Spanle en tegen heteinde king van gouverneur-generaal bekleedde. In
van datJaar belastte hj zich metde porte- den oorlog tegen Tippoo & #ïl klom hj op
feuille van Buitenlandgehe Zaken.Ht
fbehield tot generaal-maloor,werd vervolgens gouverdeze betrekking t0t1812 en werd opgevolgd neur van Seringapatam en streed, in 1803

door cantlere%qâ. Hoewel hj t0t de Tories voorspoediq tegen de MaTatten.Nadat hj in
gerekend werd,deed hj in de zitting van 18#5 n=r EurppawaBteruggekeerd,ze hj
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zich gekozen tntlid van hetParlement,maar gedoogde het weder,den veldtogt te hervatnam sl
ecbts zelden deelaan de beraadslagin- ten. W ellington dwong Donlt,door hem in de

gen. In 1806 werd hj stutysecretaria van Qank te bedreigen,nMrde poaitiebjorthez
Ierland,vertrok in hetvol
gendeJaarmetde te trekken en wierp hem terug t0tonder de
expeditie naar Kopenhagen en bragt er de muren van Toulouse,datna een laatgln glag
capitulatie t0t stand. De regéring benoemde van 10 Aprilin zjnehanden viel.Deatètand
hem daarop tot luitenant-generaal en zond van Napoleon I maakte een einde aan de
hem ill Augtlstus 1808 met 8000 m an naar verdere vjandeljkheden.De EngelschePrinsPortugal. Op het Pyrenéache Schiereiland Reqent verl
eende aan Wellington den 3den
nam zjne eigenljke veldheersloopbaan een M el 1814 de waardigheid van herto.q pgl WelI
ï
l
#/
os
en
van
markies '
pJ4 Do%ro en betParaanvang.Hj behaaltle op Jwnotdenverwinningen bj Roleja en Vimeiro (1;en 21Au- lement schonk hem wederom 400000 pond
gugtus), stond daarna het opperbevel afaan sterlingt0taankoopvanlanderjen.Wellington
Dalrymplet maar verkreeg in 1809 het kom- vertrok daarop als buitengewoon gezant naar
mando over de versterkte Britsche en inland- Parjsen begafzich den lstenFebruarj 1815
sche troepen in Portugal. H .* noodzaakte
8o%lt den loden Meitot den terugtogt,bragt
hem den 16den Mei bj Porto de nederlaag
t0e en drong over de rraag in 8panje door,
verloeg,vereenigdmetL@Ole.
sftl,deFran8chen

als Britsch gevolmagtigde naar het Congrôs
te W eenen, om er Castlereapqh te vervangen.

Hier'ontving hj de tjding der landing van
Napooon, onderteekende er de vogelvrjverklarillg van dezen en hetalliantie-tractM t en

uit Madrid en versloeg den Q8sten Julj bj kwam reedsden 6den Aprilte Brusael,waar
Talavera de la Reyna de vereenigde Fransche hj zich met hetopperbevelbelagtte over de
legersonderkoning Josepk,waardoorhjden Britscbe, Hannoversche, Nederlandsche en
titel van bgron Dowro rJ> W ellesley en vis- Brunswjksche troepen,maakte met Bl
kl
ter
count W elie8l6y rJ4 Talavera,alslllede Van doordeoverwinningbj W aterloo(ziealdaarlj

de regéring van Portugal dien Van naarkies waarvoor de Koning der Nederlanden hem
van F'
I'-eïro verkreeg.De nederlaag derSpan- metden titelvanprins'
p?> Waterloobetoonde,
Jaardpn bj Almonacid enandererampspoeden voor de tweede maaleen eindeaan hetFranbewogen hesa echter,den terugtogt naar Por- sche Keizerrjk, rtlkte daarop met Blûcltugal te aanvaarden. Massena, die hem ver- voorwaarts naar Parjs,w%r hj den 5den

volgde,deed hj den 27stenen 28stenseptem- Julj zjn intogt deed,en verkreeg na het
ber 1810 afdeinzen in den bloedigen slag bj Verdrag van 20 November 1815 het opperbeBusaco, en daarna betrok hj eene stelling vel over het bezettingsleger der Verbondene
achterdeverschanete liniënvanTorrasVedras, Mogendheden in Frankrjk.O0kindezemeer
van wier verdediging de redding VaD het diplomatieke betrekking bewaarde hj steeds
koningrjkafhankeljk waa.In September1811 zjne koele beradenheid,maar bleef vreemd
overschreed hj wederom de Taagjveroverde aan alle edelmoedigheid, zooal: bljkt uit
den 12den Februarj 1812 Ciudad Rodrigo zjnehouding bj hetprocèsvangeneraalNey.
en den Tden April Badalos, behaalde den Daarentegen vonden de Bourbonn in hem een
Q:sten April de overwinning bj Salamanca steun tegenoverde VerbondeneMogendNeden.
en bezette den 13den Augustus Madrid,z00- Op het Congrès te Aken deed hj zelf:het
dat de Engelsche Prins.regent bem metden voorgtelom hetbezetting8legeruitFrankrjk
titelvan markies ran Wellesley en hetParle- te verwiideren'
,o0k bevorderdehj eenevoor
m ent m et een geschenk van 100000 pond ster- Frankrjk gt
znstige beschikking omtrent de
ling beloonden.Nu rukte hj op naar Burgcs, oorlogssehatting.In 1822 reisde hj alsBritsch
m aarvond hier zulk een hardnekkigen tegen- gevolmagtigde naar het Congrès te Verona.
stand, dat hj het beleg moest opbreken en A1s 1id van het Huis der Pairs naderdehj
naar Ma
a lam anca terugtrekken.Niettemin werd meeren meer totde begin8elenvau hetsteilste
hj benoemd totmarkiesvan Wellesley in de Toryïsmus.In 1827 zag hj zieh benaemd tot
drieBritscherjken en schonk men hem nog- opperbevelhebber van het Britache Jeger te
maals eene dotatie van 100000 pond Bterling. lande. Na het at
treden van Godria belaBtte
Tegen het einde van den veldtogt bevond hj zich in Januarj 1828metdevormingvan
zich W ellin-qton weder op Portugeesch grond- een nieuw ministérie en aanvaardde zelfde
gebied.In 1813aanvaarddehj ook hetopper- betrekking van eerste-lord derschatkist.Hj
bevel nver de Bpaansche troepen, verwierf benoemdeenkelToriestotzjneambtenaren,
den QlstenJunjeeneglansrjkezegepraalbj zocht een militairen stempel te drukken op
Vittoria en zag zich benoemd t0t Engelsch
veldmaarschalk en hertog ran Tsfforic.Koning
Joseph deed nu het ontmoedigd legerachter
de Pyreneeën terugtrekken. W elllngtow echter
veroverde den 8sten 8eptember '
San 8ebasti
an
en den 3lsten October Pam plona, om over
de beide heirwegen naar Bayonne te beschikken, tastte daarop Doult aan, die zich aan
de Nivelle had verschanst, veroverde.den
16den November deze ver8terkingen en noodzu kte 8o%lt,naar Bayonne terug tetrekken.

het bestuur en verwaarloosde de n0g al ver'warde buitenlalldsche aangelegenheden. De

invloed derJuljomwenteling op het Britsche
volk en de troonsbeklimming van W illem IV
veroorzaakten in'November 1830 den va1van

zjn bewind.Metzjnegewonehalss/rrigheid
verzette hj zich nu tegen alle hervormende

maatregelen van hetW higministérie.Hoewel

hj in het Hooger Huis niet schitterde door
ztjn talentalsredenaar.oefendezjnpersoonljk aanzien en hetbeslissendevan s'
lln toon

Xerst in de lu tste helftvan Februarj 1814 een grooten invloed.Na hetontsle derW hip
3;*
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in November 1834 aanvaardde hj metPeel ten, de hoogste boom in Amerika, bereikt

wederom deteugels van hetbewind a1sminis- eene hoogte van 110 Ned. el en een zeer
ter van Buitenlandsche Zaken1 maar moest hoogen ouderdom. De eerste mammouth8booreeds bj den aanvang derzitting van 1835 men werden in 1815 door Lobb op de Siërra
deportetbuille nederleggen.Toen Peelna den Nevada ontdekt.Na dien tjd heeft men er
valder W higsin September 1841 cen kabinet onderscheidene in Calitbrnië aangetrofen en
vormde,nam Wellington daarin wederzitting, dezenboom ook ovrrgeplantin Europa.
maar zonder zich met eene bepaalde porteW elluidendheld isin de taal,den versfeuille te belasten.Bj de ontbinding van het bnuw en de muziek de harmonische afpissekabinet in Junj 1846 zeidehj hetstaatkun- lirg van geluiden,die een aangenamenindruk
dig leven vaarwel. Behalve reeds genoemd maakt op het gehoor en den smaak voor het
opperbevelhebberschap bekleeddehjhetambt schoone bevredigt. ln het bezigen der taal
van gouverneur van den Tower,van wachter bevordert men de welluidendheid door alle
der VjfHavensen van kanselierderuniver- harde,stootende opvolgingen van letters en

siteit te Oxf
brd.Hjoverleed den 14den8eptember 1852 op zjn kasteelW almer Castle
bj Dover en werd den 18denNovembermet
vorsteljkeprachtin deSt.Paulskerk bjgezet.
Op vele openbare pleinen waren reeds bj
zjn leken standbeeldenverrezentezjnereere.

lettergrepen te vermjden,- in denversbouw

door eene gehoorstreelende afwisseling van
lange en korte lettergrepen, en in de muziek
d0Or een aangenamen t00nVal.

W ellust is een woord,hetwelk alleen bj

dichters eene edele beteekenis kan hebben.
W ellington wa8 een man van iets meerdan Doorgaans w ordt daardoor het zingenot der
middelmatige lengte,mager,beenig,meteen geslachtsdrift aangeduid.De neiging t0twellangwerpig gelaaten eengrootenRomeinschen lust is in strjd metderede,omdatzj den

neus. Hj oudersebeidde zich noch doorzjn mensch onderdeheerschappjbrengtvanzjne
genie, noch door stoute denkbeelden, maar dierljke natuur, zjn geest a:eidt van het
door ongemeene schranderheid,een jzeren streven naar hoogere kennis,hem t0tuitspatwil, koele beradenheid en een onbuigbaar tingen enalzoot0teloopingvan ztjnligchaam
pligtbesef. Hj was gehuqdmetmissPaken- vervoert,de verhevenste vermogensvan zjn
ham? eene zuster van den baron Lonqford, geest verstompt of vernietigt en door hare
en llet twee zonen achter De oudst
e,àrtltur hartstogteljke kracht de veiligheid van bet
Aïcârd,geboren den 3den Februarj 1807 en maatschappeljk leven in gevaar brengt.Zj
de opvolger van zjn vader als hertog van is de moeder derverachteljkejrostitutieen
< :!Iïx#f* ,iBluitenant-generaalenheeftgeene deonheilstichtsterin talrjke hulsgezinnen
kinderen,b
- en de tweede,lord Ck-len < :1-

W els, de hoofdstad van een Opper-oos-

DeW els (Ml1vu glcnfd).

168* ,geboren den 16den'Januarj 1808,klom tenrjksch district, dat op 17,34 D geog'.
ep t0t denrangvanluitenant-kolonel,behoorde mj1 ongeveer 90000 inwonera teltj ligt op
als lid van het Parlement gedert 1852 t0t de den linker oever vgn de Traun en aan den

partj van Peel en overleed van hetlicht
zjneroogen beroot'd,den9denOctober1858.Diens oudste zoon,Henry Yellezley,kapitein
bj de grenadiersdergarde,isde erfgenaam
der titels van dit geslacht.
W ellingtonia D ndl. (W ashingtonia
> .:1.) is de naam van eenplantengeslacht

Elisabeth-W esterspoorweg.Zj isdezetelvan

een paar regtbanken en heeft twee voorste-

den,oudemuren,eenefèaajehoofdkerk met

beschilderde glazen,eeneProtestantschekerk,
een ouden burgt, waar M aœLmiliaan 1 den

12denJanuarj 1519overleed,eeneschoolvan
voortgezet onderwjs en eene handelsschool,
uitde familie der Kegeldragenden.Hetomvat eeneqrootekavall
eriekazerne.onderscheidene
zeerhooge boomen met een bepaalden hoofd- instelllngen van weldadigheid, een schouw Btam 9 eene dikke,nietafschilfbrende schors, burg, vele fabrieken. een levendigen handel
afwisselende hoofdtakkenj m eestal kransvor- en omstreeks 7000 inwoners.

mig geplaatste bj-takken, naaldvormige, in W els(Silurusglanisyziebjgaandeafbeelscberpe spitsen uitloopende bladeren,in blad- di
ng) is eene viscbsoortvan hetçeslachtSiokselsgeplaatste manneljke bloemen,vrucbt- luruB ofM eerval(ziealdaar).Hj lsmetden
kegels ter lengte van 5 Ned.dûim en eenig- steur de reus dergrooterivieren van oosteljk
zins gevleugelde vruchten. < gigantea Zïx#I., Europa, bereikt eene lengte van om streeks
00k de e-ze:o&l en 4e mammoutknboom gehee- 4 Ned. el en een gewigtvan 200 Ned.pnnd
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en heeft een plompen, afschuwwekkenden derpand, doch de famllie deed na Q0 Jgar
vorm ,een breeden,plattenk0peneenbreeden, af
stand van haar bezit.Eenenichtvan karhalfronden bek,waarin de kaken en hetge- fAplopzcdy.
ç, Pl
tilippine lrel.
:er genaamd, de
hemelte metkorte,digtbj elkaâ'
rgepl
aatste dochter van Frans Y dl.:er, schitterend donr
tanden zjn bezet.Boven den bek heetthj beschaving en schoonheid,verwierfde innige
Q lange en daaronder4 korte baarddraden,en toegenegenheid van aartshertog Frdénandt
z
jne kleine ooren staan aan de zjden.Zjn tweeden zoon van den lateren keizer Ferdç
ligchaam is bruln of donkerpaars en gemar- nand I1 en daar zj standvastig elke onwetmerd en van onder lichter dan van boven. tige betrekking metdien Vorstafwees,sloot

De kleine ruçviu staatnagenoeg in dennek, hj in 1550 met haar een geheim huweljk.
en de staartvln vereenigtzich m etdeaarsvin, Toen de vader hiervan verwlttigd werd,verwelke zich over meer dan de halve lengte bandehjdenzoon uitzjnetegenwoordighei;

van den bnik uitstrekt.Deborstvinnen zjn en was eerst acht Jaren du rna bereid t0t

afgerond en de bnikvinnen klein.De wels is verzoening. Philipplne zelve stelde hem in
een trage roofvisch,die gaarne in sljkerig 1558 verkleed en onder een vreemden naam
water vertoeft,in den rjti'
ld in JunjenJulj een smeekstthrift ter hand, en zoowelhaar
hetriet opzoekt,doprhetbewegen derbaard- gedrag als hare schoonheid ontwapenden den
draden kleinere visschen t0t zich lokt en vaderljken toorn.Hj schonk vergilenisaan
daarenboven kikvorschen en watervogels ver- zjn zoon,wettigde diens kinderen en verhief
slindt.Men zegt,dat het witte,vette vleesch de moeder t0t vrjvrouwe nan ZipleBlrg.
ppine woorde met haren gemaalbjafvan Jonge dieren zeer 0ed van smaak is. Pkili
Zjne zwemblaaslevertvlschljm.In vischvj- wisseling op het kasteelAmbra: en te lnnsvers rigthj nog erger slagting aan dan de bruck en overleed den 28stenApril1580.Haar
snoek. die weleens de wolfder zoete wate- portret bevindt zich op het kasteel Schöaren is genoemd.
brunn. Haar oudste zoon Andrêan overlee;
W elsch (MTelsh, Kymrish) is eene taal, in 1600 als cardinaal, en haar tweede zoon
die met hetBretonsch en hetverdwenen Corn- Karl, die zich in den oorlog tegen de H0nwallisch e0n hoofdtak vormtvan hetKeltisch. garen en Spanjaardenonderscheiddeen mgrkHare spraakkuns: is vooral bew erkt door graaf non W?z<çJ?
z werd, stierfkinderloosin
Enan.gen door O/z;:l.DeW elscheletterkunde, 1618. - z
vlrcl.: W elser, geboren in 1558,
eene der oudste en merkwaardigste van ons studeerde te Rome, werd in 1592 raad8heer
werelddeel, omvatonderscheidene geschriften en in 1600 keizerljk raadslid te Augsburg

in prozaen poëzj.Deoudstedichtçrsindeze
taal zjn Aneurin,TalLesin,Llewaru -Hen en
M rddin (Merlin),en deze bloeiden ten tjde
derAngelsaksischeheerschappj Uithettweede
gouden tjdperk dezer letterkunde (10801194)noembn wjdedichtersMeilyr,Gd
w lclmaL,en Dafydd Benfras.De grootstedichter
der volgende periodewasDafydd af Gœilym

en behaaldedoor zt
jnealgemeene kennisgrooten roem.Hj bezorgde0.a.eeneuitgave der

ze.
?z7J.: Glyn cofFzï, Jeuan Devlttwez en Rion
T'l#or worden als laatste dichtersalleen H um

die zieh op w elsprekendheid toelegt,te doen
is om te overtuigen?te overreden.te roeren

XTabula Peutingeriana''.Later vestigden zich
leden derfamllie Wel8er te Ulm ,Regensburg

en Niirnberg,waarzj deqrondslagenlegden
voor nuttige en weldadige lnstellingen.

W elsprekendheid is de kunst, over
ernstige onderwerpen in gepasten vorm en

(#1356). Na dien tjd kwam de Welsche op wegslepende wjze het woord te voeren.
dichtkunst in verval.Behalve JoloGoch,G?z)ï- Omtrentden gepast
en vorm kan men moejelym ab J:vtxlKen(1450),DafjddylEdmvnd, ljk voorschriften qeven,daar hetdengene,
A /rrï: (# 1709) en bovenal Owen Gtvolfzw en te trefen,waarbj de meest gepaste vorm
(#1780)vermeld.Totde prozawerken inhnt steeds afhankeljk is van de persoonljkhei;
W elsch behooren de kronieken van Tyailio van den spreker en van hetgehalte van zjne

en Caradawg, het wetboek van Hotvd-Da, hoorders.De waardigewelsprekendheid zoekt
The sleeping Bard'' en pMabinogion (eene enkel waarheid en spant zich in om deze

verzameling van sprooklesp''.In den laatsten door eene duideljke en indrukwekkendevoortjd zjn eindeltjk onderseheidene voor het stelling ingang te doen vinden.W elsprekendvolk bestem de geschriften in het W elsch in heid is eene kosteljke gave voor den staatshet licht verschenen, zoowel in W allis als
elders.
W elser is de geslachtsnaam van eene
thans uitgestorvene patritlischet'amiliein Augs-

man,den pleitbezorger,dengodsdienstleeraar,

Ja,vof)r allen,die geroepen zjn om in het

openbaar te spreken.Onder de redenaars der
Ol
ldheid worden vooral Dem6sthenea, J'
:JN*
,
g hoog geroemd.
burg, welke beweerde afkomstig te zjn uit fe:, Clcero en Cltrys6stomn.
de Italiaansche stad Valesia en reeds dagtee- Laterschitterden inFrankrjk M irabean.B#kent uit de 9de eeuw. Zii verwierfeen zoo ryer,Jnles Flrr:en in ons Vaderland nander
vA morie t)J> der e perel
aanzienljk vermogen,datB artholomaew&W el- P alm en A braham & ,
s6r$ geheimraad van keizer Karel F , aan doo: hunne w elsprekendheid.
laatstgenoemde in vereeniging met F'Hgger 12
W elwitsch (Friedrich),eenverdienBteljk
t0n gouds kon voorschieten.Onder goedkeu- reiziger in Afrika en teven: een uitstekend
ring des Keizers rustte hj voortsin Spanle kruidkundige, werd geboren in 1806 te Kladrie schepen uit,die onderbevelvan Ambron genfiirth in Carinthië,studeerdein de geneesDJI/I/.
:- deprovincieCarâcasinbezi
tnamen. en kruidkunde, begaf zich naar Portngal,
De keizer verleende haar aan W etser a1s 0n- wer; diredeur van 4en boàniachen tuin te
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Liggaben en vertrok in 1853 ep kosten ;er den in Damaralgn; bj deW alvischbaai.W j
regéring van Portugal naar Angela. Uit de geven hierbj eeneafbeelding van dezeplant,

verzamelingen?aldaaren in Benguëla bjéén- naœeljk in a op eene zeerverkl
emdescbu l,
gebragt,verrelkte hj onderscheideneEuropé- in & eene van hare meeldraden op 8-voudige
schemt
lséa.Hj schreefo.a.:osynopseexpli- grootteen in cvaneene bloem in natuurljke

Otive das amostras de Madeira e drogas grootte
medicinaes decollegidas na provincia de AnW enceslaus ofW enzel.onderdezennaam

@0la enz.(1862)''en onderscheidene opstellen ver
melden wj:
ln tjdschrit'
ten. Hj onderscheidde zich door Een Dait&clnfoaïl#,alB koning van Bohe-

eene ongeëvenaarde kennis der Afrikaansche men Wenceslaun IF,oudgten zoon van keizer
Gora en overleed te Landen den Qosten Octo- EarelITren geboren in 1361.Htlwerd reeds
ber 1872.
al8 driejarig kind t0t koning van Bohemen

W elwitschia Kook is eene door <dI- gekroond en op zjn tiendeJaarmetJohanna,
g AltrenhtIvan BejeG fdcA in 1860 te Loanda in Afrika ontdekte eenedûchtervan herto
en nMr hem genoemde plant uit 4e familie ren,in hethuweljk verbonden.In 1373 zu
'
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W elwitschia.

,
derGnetaceën.Zj beziteen omgekeerd-kegel- hj zich beleend met de mark Brandenburg'
vormigen. ongeveer 60 Ned. duim langen die echter door zjn vader werd bestuurd.
stengel, die zich slechts weinig boven den Den 12den Jnlj 1376 werd hj tQtRoomseh
grond verheft en den vorm heeft van eene koning gekozen en den 6den Julj daaraanplaatmeteen omvang van 4 Ned.el,terwjl volgende te Aken gekroond,en in 1378 wer;
zj naarondersmallerwordten zich in wor- hj opvûlger van .Karel JF op den Boheemtels verdeelt. Uit den etam ontwikkelen zieh schen en Duitschen koningBtrûon.Schoongoed
boven den grond een paar ongeveer 2 Ned. onderwezen,rjk begaafd en reeds op twaalfellangelobben,die platop den grond liggen, Jarigen leeftjd totdeelneming aan de8taats-

aldaar bljven groejen en zlch laterin stroo- aangelegenhedenqeroepen,washj nietopgeken of riem en verdeelen, m aar nooit door wassen tegen deelscben van zljn veelbewogen
andere bladeren worden vervangen.Rondom tjd.Hetontbrak hem aan zelfstandigheid en
de plant verhehen zich stjve bgschermen, vastheidvan wil;ook werd hj afkeerig van
welk: drie Ned.palm hoog worden en'Fchar- allestaatszaken,zoodra hjdejdelheidonder-

lakenroode kegels dragen tergrootte van den- vondzt
jnerweljezindebemnejingen.Aldadenenkegels, en uit deze ontwikkelen zich ljk bejverdehg zich,aandeveetentusschen
tweeslacbtigeofvrouweljkebloemen.Dert
lpe Vorsten, ridders en steden door de afkondikegel iB vierkant en bevataehterelke schub ging van den landvrede op den Rjkgdag te
een breed gevleugeld zaad. Door de geheele Niirnberg in 1383 een einde te maken,m aar

plant wordt een baraaf
kescheiden.Zj draagt noch dezeaankondiging,noch zjneherhaalde
bj de inboorlingen den naam van toemboen poqingen teHeidelberg (1384)en teMergentgroeit op de zandige hoogvlakte bj kaap helm (1387) hadden het gewenschte gevolg.
Negro aan de zuidwestkugtvan Afrika.Later Na dien tjd gafhj devoorkeuraanJagtparwerd zj door2.1-:en Axdernonook gevon- tjen en feestmaleninBohemen.Eerstin1389
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liet bj zlch overhalen?te Eger een Vorsten- 1248 bj een opetan;vanden ldel,a:n wienB

4ag te beleggen en den landvrede vastte Btel- hoofd zich zjn zoon Ottokar bevond,de vlugt
len, waarin hj de zaak der steden,welke nemen uit Bohemen, heroverde het in 1249
hjte voren t0tverzethad aangespoprd,ligt- en overleed den 22sten 8eptember 1253. zinnig lietvaren.Daarenboven had hj eerlang W eneeslaus 11,een zoon van Ottokk 1I.Nain Bbhemen zelf met de wederspannigheid dat deze op het Marchfeld geaneuveld was
van den adel en de aanmatiging der geeste- (1278),volgde W eneeslans hem op in de heer-

ljkheid te worstelen. Toen hj in botsing
kwam metden aartsbisschop van Praaz,deed
hj diens vicaris-generaalvon Tp-lk (Nep0muk) in 1393 in de M oldau werpen,en de
leden Van den adel, die de domeingoederen
niet vrjwillig teruggaven, werden zoader

sehappj vanBohemenenMoraviöondervoogdj

werkten.Nietteminmoesthjeeneovereenkomst
sluiten, waarbil van zjn koninklljk gezag
naauweljks eene schaduw overbleet'. 00k in
Duitschland begon zi
jn aanzien meeren moer
te dalen en zjn gebrek aan werkzaamheid

Hongariie gekroond.maark0nziln gexagtegen

van markgraaf Otto etzl Brandenb-g, die
W eneesla%s eenigzin: in bewaring bield en
het land uitzoog. W encecla%strad in hethu-

weljk met Guta, eene dochter van Rwdolf

tl
ol Sabsbcg en aanvaardde in 1283 het bevorm van procès om llals gebragt.Het ellen- wind, zonder echter een einde te kunnen
dig en teveng wreed en tyranniek bestnnrvan maken aan de woeling deradelljkeNrtjen.
W6nee8la%8bragtdeaanzienljkenin Bohemen Hj verwierf Meiszen,Krakau,Sandomiren
t0t het besluit, zich met den broeder van de opperleenheerschappj over de SiléziBche
W eneenlaun, kpning Siqqmnnd 1)Jp Hohqari.iej hertogdommen, zag zich in 1291 t0t koning
en zjnneef,den markraafJobstvan Y/rlthïl, van Polen gekozen, maar verkreeg wegens
te verbinden,en doortaedoen van deze werd zjne traagheid,vreeaachtigheid en zwakheid
W ennenlav in 1394 overvallen en 0p hetkas- nergens voldoenden i'lvloed,en overleed den
teel te Praag maanden lang gevangen geholl- zlsten Juni
j 1305.Hj heet zich o0k a18minden,totdatdoortusschenkomstvan zjn broe- nezanger bekend gemqakt.- W eneesla%s fffj
der, hertog Jokann ro4 Görlétz,de Duitsche een zpon van den voorgaande.Ht
j werd in
Vorsten door bedreiging zjne vrjl
ating be- 1301 te Stuhlweiszenburg t0t koning van

KarelâolerfnanNapelsniethandhaven,zoodat hj zich in Bohemen bj zjn vadervervoegde,en zich overgafaan Blemperjenzin-

genot en den 4den Augustn: 1306 door den
veroorzaakte overal de willekeurigste hande- Thiiringschen ridder Konrad tlpm Bodenntein
lingen en geweldenarjen,diezelfsdooreene werd vermoord. Met hem is de stqm der
nieuwe afkondiging van den landvrede in Premysliden in de manneljke 1jn geëindigd.
1398 niet w erden gefnuikt Toen W enceslaws
W enckenbach (W i1lem),eenverdiensteaan de Voeonti het hertogdom Milaan, een ljk Nederlandsch natuurkundige,geboren in
Rjksleen,opdrpeg en terwille van Frankrjk 1806, ontving eene zorgvuldige opvoedfng,
de afzettine derbeidetegpnpausen Bonifaâu.
g bezochthetgymnasium te Leilen en bepaalde
IX en Benedietnn Xkff gpedkeurde?kwamen zich voorts bj de studiederwis-en natuurde vierkeurvorsten van Mainz,Trier,Keulen kunde Op neeentienlarigen leeftjd verwierf

en de Pfalz in 1400 te Rhense btjéén en be- ht
i heteeregoud door zjne verhandeling over
sloten den zosten Meit0thetvonnisderafzet- de inrigting en hetgebrllik van den barom eting. Inmiddels Wa8 W eneeslaun met zjne terten behoeve van hoogtemetingen.Hj nam
onderdanen in Bohemen 0p nieuw in botsing
gexaakt,en Me-qmund maaktebiervangebraik,
om zjn broeder gevangen te nemen en gedurende 19 maanden te W eenen op te sluiten.

voort: deelaan de proeven over hetgeluidj
door Moll en van Week op de heide tusschen
Naarden en Amerstbort Renomen. werd op

Q2 jarigen leeftjd leeraar aan de militaire
Daarpaus Bonifaeiv IX in 1403deafzetting scàool te Delften vertrok in 1828 naarde
van W enceslan.
% m et alle plegtigheid afkon- militlire académie te Breda.Hier werd hj
digde, begunstigde laatstgenoemde uit haat reedsin 1830 inzjnewerkzaamhedengegchorstj
tegen de R. Katholieke geesteljkheid de en gedurende een zeqlarig ambteloo: leven
aanhangers van Akdz. Toen voorts in 1410, legde hijzlchmetjvertoeopdemeteoroloeie.
den dood van lïupreeht, Slqqmnnd tot Van 18à6 tot 1812 washj opni
euw werkRoomsch Keizer gekozen was.deed Weneen- zaam aan laatstgenoemde académie,bleefverna

!y.# in eene minneljke schikking ter gunste volgens anderhalt.Jaar zonder betrekking en
zag zich in 1845 benoem d t0t hoogleeraar
aan de hoogeschool te Utrecht.Hj overlee;
den zden Januarj 1847. Hj schreefverschil-

van laatstgenoem de in 1411 afstand van
zjne regten op het keizerschap, behield
alleen den keizerljken titel, liet de regéring
Van Bohemen Voortaan over aan de Vergadering der Standen aldaar en vermaakte zich

op zjne kasteelen met de jagt.Hj overleed

lende opstellen in bet rBulletin deBBciences
physiques etnaturelle: en Neêrlande'',in het
Natul
lr- en gcheikundig Arcbief''
, in het

van dellppstand der Hussieten aangreep.

Provinciaal Utrechtgch Genoatgchap. Voort:

den 16denAugustua1419teèraagtengevolge rTjdschriftvan hetInstituut''en in depvervan eeneberoerte,die hem bj hetvernemen handelingen en stukken'',uitgegeven doorhet
Koningent)J4Bokemen,nameljkWene68la%s%

leverde hj: mNatuurkundiee leercurguB ten
den zoon van Oltokar 1.Hj volgde laatstge- gebrqike der Koninkljke Militalre Académie
noemde op in 1230, verliet?schoon gehuwd (3de drnk, 1840)'*
,- puittlekeeluitde memet eene dochter van Philtps r@4 Zwaben, teorologische waarnemingen,gedaanaan boor;

in 1240 de zjde 4erHol
tenntaufen,moestin van Z.M.KorvetBoreasenz.(18G)'',- en
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Uitkomsten der meteorologiBche waarnemin- des lands ttlsschen de lâns W ermlan;j

Fen,gedaanteBredavan 1831t0t1846enz., Skaraborg en Elfsborg 44 Ned. el boven
ln 1848 uitgegeven d00rden hoogleeraar??uyn de oppervlakte der zee gelegen,heeft bj
eene grootste diepe van 123 Ned. el eene

Ballot.

W enden is de naam van e0n tak der lengte van 220 en eene grootste breedte van

W egt-slawische volkengroep,die n0g altjd 40 Ned.mjl. Het bestaat uittwee deelenj
zetelt in deLausitz,in hetoostsljk gedeelte het eigenljke W enermeeren hetDalbomeer,
van Saksen-Altenburg en a1s Kassoeben tus- hetkleinere zuidwesteljke gedeelte,datdoor

W ermlands Nës,een van het noorden in llet
meer zich uitstrekkend schiereiland,heteiland
Kallandsö en onderscheidene kleine eilanden
van hetandere gedeelte gescheiden is.ln het
tengescheidenentenonregtebjdeGermanen meer verheFen zich daarenbnven n0g andera
gevoegd, omdat ztI vaste woningen hadden, eilanden,van welke Hammaröinhetnoorden,
schilden droegen en bedreven waren in den Thorsö en Bromm ö in hetzuidoosten devoor-

schen de W eichsel en de Pergante, t0t een
gezamenljk bedrag van 150000 zielen. De
Veneters, door Pllnznsde O.#ere en Tâcitn
vermeld, door laafstgenoemde van de Sarma-

strjd te voet,zjn vermoedeljk dezelfdeals naamstezjn.Hetbevateengrootaantalbaaijen

de Mrenden. Men meent, datdeze oorspron- en ontvallgtmeerdan30rivieren,onderwelke
keljk gezeteld waren aan deoeversvan de zichdeNorself,deKlal'aelf,deLetelfenz.bevin-

Niemen en aan den bovenloop van de Dnlepry den.Hetmeerontlastzichaandezuidzjdedoor
in spiegelverheftzicN
doch er beginteersteenig licht aan te breken middel der Götaelf.Zt

over dat volk iu de 6de eeuw ,toen zich het w e1 eens 3 Ned.elboven den gewonen wagebied dex W enden t0taan de Oderuitstrekte. terstand.Zjn noordeljkeoeverisbergachtig,

Na dien ttld gafmen den naam van W enden gedeelteljk met bosch begroeid en bezoomd
aan alle Noord-slawen.Deze zjn in de6de metkleineeilanden,maardezuideljkeoever
eeuw doorgedrongën in Bohemen en hebben vlak en eFen.Aan dit vischrjke meerver-

helen zich 6 steden. W enersborg, Amal,
Karlstad,Christinehamn, Mariestad en Lidköping, alsmede de vermaarde berg Kinnekullen. Men heeft op dit meereene drukke
van den benedenloop der Elbe ten tjde van scheep- en stoombootvaart,vooralsederthet
Karel de Grppf: en die van den bovenloop door het Götakanaalen hetTrollhâttakanaal
der Elbe onder Hendrik I in aanraking kwa- in gemeenschap is gebragtmet de Noordzee.
men met de Germanen.Van de lode tctaan
W enteltrepje (Scalaria)noemtmen een
verder noordwaarts alle landen op den regter
oever derElbe,Ja,zelfshetland tusschen de
Elbe en de Saale bezet. Zj waren verdeeld
in onderscheidene stammen, van welke die

het einde der 13de eeuw beleefden zj een slakkenhorentje, dat aan onze kusten voortjdperk van bloedige oorlogen, welke een komt en 10 t0t 12 omgangen heeft,diescherp
einde namen m et hunne onderwerping en met van elkander gescheiden zjn en allengs in
hunne bekeering t0thetChristendom.Hoewel grootte toenemen) zoodat de boorn op een

nteltrap geljkt.Overdeomgangen loopen
zj in hetDuitsche Rjk eenafzonderljk volk we
vormden, gedeelteljk onder eigene Vorsten 9- 12 dwarsche ribben, die een w einig
(in Bohemen, Mecklenburg, Pommeren, de schuinsch ofachterovergebogen zjn.De kleur
Marken tusschen de Elbe en de Oder, en is grjs of blaauwachtig wit,somsmeteenige
Siléziël,werdenzjdoorvermenzingmeteene bruine ofroodbruine strepen.De kop van het

ontzettende massa Duitschers allengs in Ger- dier is t0t een korten,afgeronden snuitverDanen omgezet.Heteerstverdween het Sla- lengd9 w aaruit het een langen slurf kan te
w isch element in de M aingewesten.De naam voorschjn brengen.Zjnevoelerszjn lang en
van W enden werd later bepaaldeljk gegeven draadvormig en aan de basis voorzien van
aan de Sorben en Liutizen,wier nakomelin- kleine oogen.
gen in de Lausitz nog de W endische taalen
W entworth.zie Stralord.
W enzel ofW enceslaus de H eilige,
in Altenburg de W endische zeden en kleederdragt bewaard hebben.
door zjne grootmoeder,de heilige Ludmilla,
W endt (Amadius),een verdiensteljk be- opgevoed, verklaa,rde na het beklimm en van
oefenaarderaesthetiek en muziekkenner,4e- den troon van Bohemen deChristeljke#ods-

boren den Qgsten8eptember1783te Leipzlq, dienst voorde heerschendeop zjn gebied en
studeerde aldaar in de godgeleerdheid en ln

werd dientengevol
ge op aansporing van zjn
de wjsbegeerte, werd er in 1810 professor broeder Boleslaws en van vele aanzienjken
in de philosophie en in 1824 te Gottingen, op den 28sten 8eptember935 omgebragt.Hj
waar hj den 15den October 1836 overleed. is de besch6rmheilige van Bohemen; de geHj redigeerde het plaeipziger Kunstblatt denkdag van zjn dood wordterplegtig ge(1817- 1818)'', - het rTaschenbuch zum ge- vierd en met zjne kroon werden te voren de
selligen Vergni
igen (1821- 1825)''j- en den Koningen van Bohemen gekroond.
XDeutschen Musenalmanach'', en schreef:
W erder.Onderdezennaam vermeldenwj:
nRossini's Leben und Arbeiten (1825)'/
?Kaçl W drddr, een Duitsch wjsgeer en
en pueber die Hauptperioden der sehönen dichter,geboren den 13den Decem ber 1806 te
Kunst(1831)'',- en bewerkte den rGrundrisz Berljn.Hj studeerde aldaar onder de leiding
der Geschichte der Philosophie (3de druk, van Hegelillde philosophie,vestigde erzich
in 1834 als privaatdocenten werd er in 1838
1820)''van Tennemann.
W enermeer (Het), het grootste meer buitengewoon hoogleeraar.Van zjnegeschrifvan Zweden, in ,het zuidwesteljk gedeelte ten noemen wj: pDe Platonis tparmenide
.
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(1834)'1,- pLogik (1841)'',- detreurspelen: van Mércurius, van de Zon,van llars,van
XColumbus (1848)'*-en ppolitik und Liebe'', Jûpiter en van Saturnus en eindelljk van de
en eindeljk uitstekendepvorlesungeniiber vaste sterren (yrimum mobile). De laatste

spheer bestaatultvurigen aether,alsde :JnAugut rp> Werder een Pruissisch gene- ste en ligtste stof, - en de in het midden
raal, geboren den 12den September 1808 te geplaatste bolvormigeAarde uit den zwaren
Schloszberg in het ambt Norkitten in Oost- nee-rslag der ruœste stoFen. Dit gevoelen,
Pruissen.Hj trad in 1825 in dienst,werdin door Eratâthenes en Ptolema-n nog verder
1826 tw eede-luitenant,in 1839 leeraaraan de ontwikkeld,vormt het Kereldstelselvan Ptomilitaire school,zag zich vervolgensgeplaatst lezzlldl':, maar werd reeds in de dagen der
bj het topographisch bureau en nam als Oudheid door een gedeelte der school van
eerste-luitenant vrjwillig deelaan den veld- Pythâgoras, met Aristarelt%.g van Samos aan
togt der Russen in den Caucasus in 1842- het hoofd, bestreden met de bewering, dat
1843.Na zjnterugkeerkwam hjalskapitein juist het omgekeerde plaats heeft, nameljk
bj den generalen staf,klom spoedig pp,werd dat de Aarde zich om de Z0n bewèegt.Met
in 1863 generaal
-maloor,in 1866 luitenant- hetgeloof,datde Kosmos een bezield wezen
generaalen voerde in 1866 beveloverde 3de is,stond hetstreven in verband,om de deedivisie bj Gitschin en Königgrâtz.In 1870 l0n en leden van bewerktuigde schepselen in
ontving hj hetopperbeveloverdebelegerings. de deelen en leden van den Kosmos terug te
troepen vöôr Straatsburg en na de capitulatie vinden,eene voorstelling, diein lateren ttjd
van deze gtad de benoeming totgeneraalder door Paracelsns en anderen op zoodanige
infanterie en het kommando over het 14de wtjze vernieuwd werd, dat men de wereld
legerkorps,waarmede hi
jinOctoberdoordrong beschouwde als een menscheljk organismus
in Francbe Comté,Dt
jon bezett6,de Garrl- in 'tgroot(makrokosmos)en den mensch alB
baldianen inbedwanghield,bj hetvernemen eene wereld in 'tklein (mikrokosmos),en
der komst van Bourbaki in Jannart
i 1811 hiermede stonden de beweringen omtrent den
naar Belfortterugtrok,door hetgevechtvan invloed van de bewegingen der sterren op
Villersexel den weg opende tot een aftogt 's menschen lotgevallen in het naauwgte verzonderverlies en den aanvalder overmagtige band. Tycko Wrck poogde hetgebrekkige in
Fransche Oost-armee in den driedaagschen het stelselvan Ptolemaewnte verbeteren.'Naar

Shakespeare'
s Hamlet (1875)''.

slag bj Belfortmetkloek beleid afsloeg.Dit zjngevoelen stond de Aardestilinhetmidwapentbitbezorgdehem vooralin Zuid-Duitsch- delpunt en de Z0n en Maan bewogen zich
land eene ongemeene populariteit.Na hetslui- om haarheen.terwjldeoverigeplanetenzich
ten van denvredeverkreeg hjhetkommando bewogen om de Zon.Nog vroeger dan Tyoho
over het pas gevormde Badenschearmeekorps WrcAe trad Coperniens met zjn stelsel te
te Karlsruhej het Grootkruis, het Ilzeren voorschjn,maar dit vond eerstalgemeenen
Kruis, eene dotatie enz., en in 1875 vierde ingang na de ontdekkingen van Galild en
hj onder talrjke huldebljken het feest van na de uitstekende geschriften van Kepler en
zjneso-larigemilitairedienst.
Newton.Tegeljk metde xegepraaldernieuwe
W ereld (De) noemt men gewoonljk de theorie doemden nu vragen op, welke de
Aarde methare bewoners,zoodatmenspreekt Oudheid nagenoeg had laten rusten,nameljk
van werelddeelen, wereldkennis, wereldge-

ofde wereld welligt geenegrenzenheeften

Bchiedeni8 enz.In wjsgeerigen zin echteris zich tot in het oneindige ultFtrekt en ofde
de w ereld het heelal m et wat het omvat, overige hemelligshamen desgel/ks doorzedealzoo de eindelooze ruimte m et hare vaste ljke schepselen zjn bewoond? Dit laatste
sterren,planeten,cometen enz.,die gezamen- werd vooralbeweerd door Fontenelle in zjne
ljk hetwereldstelselvormen.Metdezen laat- 11Entretienssurla pluralité desmondes(1868)''
aten naam echter bestem peltm en 0ok de ver- en door Kant in zjne oAllgemeine Naturgeschillendegevoelensoverhetonderlingverband sehi
chteundTheoriede Himmels(1755)''
.De
der hem elligcham en, inzonderheid over dat door M ödler opgeworpene theoriej dat m en
der ligcham en van ons zonnestelsel.Hetmee- eene vaste ster in hetsterrebeeld de Pleiaden

rendeelvan de wjsgeeren der klassieke Oud- alshetcentraalpunt(de Centraalzon)van het
heid beschouwde de w ereld of den Kosmos heelal m oet beschouw en, zoodat onze Z0n
a1s een bezield wezen,Ja,deze was voor de m et hare planeten en com eten zich rondom
Ionische, Eleatische, Peripatetische en 8t0k'- haar beweegt, geljk deze laatsten rondom
scbe school de hoogste godheid zelve.Voor
de volgelingen van Plato echter was fle w ereld het evenbeeld van den G0d,een wonder
van schoonheid en harm onie.Anaœimander en
de Epicureërs verdedigden de veelheid der
werelden en verwierpen daardoor het begrip
van eene hoogste godheid, zpoals het door

deZ0n,heeftgeenalgemeenenbpvalqevonden.
Het gevoelen omtrenteene wereldzlel,reeds

doorde oudeGriekschewjsgeeren,inzonderheid doorPlato(ziezjnr'
rimeus'')gekoesterd,
is door k%ehellln-q in zjn boek:gueber die
W eltseele (1798)'' en vooraldoorFeekner in
hetwerk:pzendavesta,oder iberdie Dingen

de Grieksche wjsbegeerte werd verkondigd. des Ilimmelsund desJenseits (1851)''weder
Volgens Aristôteles bestond de wereld (het op den voorgrond geschoven.onder d6 oedld
heelal)uitholle,beweegbare bollen,waaraan verstaatmeneindeljk devergankeljkeschepde sterren waren vastgehecht. Rondom de ping in tegenoverstelling van den eeuwigen
Aarde beweegt zich in de eerste plaats de geest.
spheer van de maan,daarna 4ie van Venusj
W erf beteekent,als afknmstig vanlpe'-
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(ephoogen,van hetHc:gduitBch Werfenq,v01- traepen van den gralf Tan de M ark wer;
gen: gommigen een opgeboogden grond,doch afgezonden, die gelegerl wa8 tllgsehen Sa8gtaat volgens anderen in verband met een senbeim en Haarlem; van #> W #fnameljk
Angelsakgisc'
h woord,betwelk de beteekenis werd bj deze gelegenheidd00rdeSpanjaarden
heeft van oever. Trouwens, men geeft dien bj Hillegom overvallen en had alleen aan
naam aan een aan den waterkantgelegen stuk zt
jn ltloek beleid hetbehoud van hetgeld te

grond, bestemd tot het bouwen of'hergtellen
van schepen. Doorgaans spreekt men alzoo
van eene scheepstimmerwerfof,zo0dezevoor
oorloggchepen dient,van eenemarinewerf.In
ons Vaderland heeftmen eene marinewerfte
Amsterdam.Te'voren begtonden in de Gr0-

danken.

Den llden Mei1573 werd ht
lbnrgemeester

van Leiden enbeweesaldaar vooralgedurende
de beide harde belegeringen uitstekendediens-

ten.Doorzjne beradenheid en kalmtewekte
hj zelfs de drlft van den uitstekenden secreninger Veenkoloniën talrjke scheepstimmer- tarisJan 4)
J>Houf,maarvooralwiethj de
werven voorkoopvaardi
jsehepen,maarztjzl
in muitende bllrgers in bedwang te houden en
bj de aanhoudende kwjning der zeilvaart t0t volharding aan te moedigen,terwjlhj
bjna allen verdwenen.Men geeftaaneenewerf een onvergankelsjken naam heeft verworven
wegens haren schuinschen stand, bevorderljk door aan hen, die in den uitersten nood 1evoor het van stapel loopen van scbepen,oolc vdnsmiddelen van hem eisehten,zjn e@gen
den naam van l6ellin-q.
ligchaam tot spjs aan te bieden.Zjnefere
W erf (Pieter Adriaansz. van der), een hollding deed den moed herleven en droeg
verdiensteljk Nederlander,geboren in 1529 nietweinig bjt0thetbeboudderstad.Jan%n

te Leiden, bekleedde aldaar meermalen de Dplzl, bevelhebber der belegerde stad,ver-

waardigheid van burgemee8ter. Zjn vader, heerljkte dan ook met het volste reçtden
Adriaan Zclr-:M aartensz.Fee-ee .haddrie moed van van der W er.fnaastdelafhartlgheid
zonen en eene dochter, die later den naam

Tan #e Werf aannamen,was zeemtonwer
te Leiden en werdin 1537 bj devervolging
der Doopsgezinden,biJwelke hj vermaner
wa8, te Haarlem onthoofd. Pietr ddriccxz.
nam in 1568 na de komst van Alva de wtjk
naar Emden,maar keerde in Junt
l van dat
j% rnaarHollandterug,om dezaak dervrjheid te bevorderen.Na vrucbtelooze pogingen
verliethtJeerlang wederzjnVaderland,waar.
uithj bj vonnisvan den Bloedraad van 31
Augustu: 1568 metverbeurdverklaring zi
jner
goederen gebannen was. Hj ontving voorts
van den prins nan Orc4/e,die te Dlllenbnrg
vertoefde,den last,om onderscheidene zaken
in Holland te regelen, gelden bjéén te bren-

der overige drie burgemeesters en der m eeste
raads-envroedschapleden.Onderdeze,veertig

in qetal,werdén slecht:zeven gevonden,die

gezlnd waren t0tvolharding,terwjldeoverigen meer geneigdheid gevoelden, de stad
bi,
'verdrag van de Spanjaarden over tegeven.
Na het opbreken van het beleg betoonde nan

#er Werf zich een jveraar voor deregten en
vrt
jheden der stad.Dit bleek vooral.toen de

Prins a1s stadhouder den 14den October 1574
den mazistraat wilde veranderen en hetaantal

leden dprvroedschapverminderen;hjverzette

zich daartegen met kracht en heeft het gebenrde daaromtrent vervolgens te boek ge-

steld.Voorts werd nan der W erf in laatstgenoemd Jnar door de Staten van Holland en

gen en uitgeweken regenten aan te moedigen, door den Stadhouderbenoemdtotcommissarissich nM r Dillenburg te begeven. Laatstge- generaal ter bezorging van den benoodigden

noemden voldeden met tlver aan die uitnoo- leeftogt voor het krjgsvolk te water en te
diging en reisden derwaartgmetvan#e W e-f, lande. Daarenboven was hj in velerleiaandie zieh in 1670 te W esel vestigde en hier
aan gezanten,boden,comm issarissen enz.van
den Prins een onderkomen verschafte.Nadat
zich de Hollendsche steden,metuitzondering
van Amsterdam , onder het stadhouderschap
van den Prins hadden begeven,werd nan der

Werfdoordezen afgezonden,om metmr.P.
& Rqke en AdriaanManmaaker een aanslag
ophetgraafschapZutfenteondernemen,welke
naar wensch slaagde.Daarop vertrok hj met

gelegenheden de aangewezeu persoon om de
belangen van hetGemeenebestte bevorderen,

bjv.doorhet sluiten van overeenkomstenmet
kooplieden,doorhet bjjleggen van kerkeljke
twisten enz. 00k werd hj bj de 8tichting
van het collegie van gecomm itteerde raden
lid van dit ligchaam en zag zich opgeroepen

om met anderen tegenwoordig te z'
jn bj de

aankomstvan den graafnanZeice.
:fe te':Gra-

venhage.Hjvergezelde,6puitdrukkeljk ver-

een algemeenen lastbriefvan den Prinsnaar zoek der Staten, in 1587 prins Maurits op
Xanten in Kleefsland,waarbjmetafgevaar- den togt naar Geertruidenberg en werd in
digden van Leiden,Dordrecht,Delft,Gouda, 1590 gemagtigd, om binnen de stad bn het

Ilsselstein enz.hoogstbelangrjkezaken be. kwartier van Delf
t den hoofdeljken omslag
sprak en hiervan mededeeling deed aan den

en de verpachting deralgemeene middelen te

Prin: te Dillenburg.Nu werd hj naardeze
landen gezonden, om bj de regéring v&n
eenige steden te bewerken,datde Staten van
Holland gtaatggewjzemogtenvergaderen,terwjl htJtevensin lasthad, zaken van groot

herzien.Nadat htJin 1574 zjn ontslag alB
burgemeeBter verkregen had, bekleedde hj
nog tweemaal de burgemeesterljkewaardigheid en was tusschen beide o0k a1sschepen

werkzaam. Hj overleedte Leidenden 15den
Januari
j 1604, 8n in 1661 verreesaldaarin
Tan #e Werf daarbj in levensgevaar,bjv. de HooglandscheKerk een marm eren gedenktoen bi#in 1572 door deStaten van Holland, teeken tejnereere,terwjlmenlatero0k twee
behng open te leggen. Meer dan eens kwam

* m lft vergu eri, met eenig geld voor de gedenkpeningenvervM rdigdheeftterduurzame
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gedachtenl:aan zjneuitstekendeverdiensten. algem6enen bpvalvpnden.DestemœrNem
W erF (Adriaanvan der),eenverdiensteljk verwierf hj selert 1829 op hetgebied van
historie. en portretachilder, geboren te Kra- hetvolksleven.Hj wa8metjverwerkzaam,
lingen bj Rotterdam den 24stenMaart 1659. om zjne landgenooten teverlichten entebeH @* behoorde tot een aanzienljk gealachten schaven;daartoe gafhj populairegeschriften
ontving onderwjs van Cornelo Pieolett,een uit,terwjl hj rondreisde en redevoeringen
middelmatig pprtretschilderte Rotterdam.La- hieldJtevens was hj een vruchtbur st
utterkwam ht
jonderde leiding vanMqlonvan knndlg schrjver en een vurig feestredenaar.
* Neer en verwierf door genrestukjes en Daardoor kwam jjP@* dan o0k in geweldige
portretten een goedon naam. De Keurvorst botsing metde behoudendepartj in Noorwevan de Pfalz bezocht hem te Rotterdam en gen. Toen htj in 1830 het gedicht pskabelbesteldeeenige schilderjell,diedûorvan der sen, Mennesket og Messias'' uitgâf, waarin
<er#'zelven naarDiisseldorfwerdengebragt, hj in rationalistisch-repnblikeinschen geest
waar hj in vastebetrekking kwam bj dien de gewiyt'
lgste ontwikkelingstjdperken der

Vorst.welke hem 4000 gulden toelevde voor menschheld schetste, verscheen van de han;
elk zestalmaanden,dathjteDiisseldorfz0l
1 Van W elhaven een zeer ongunstig oordeelin
doorbrengen.Daarenboven gafhj den schilder hetgeschrift: Hpnrik W ergeland: digtekunst
gedurig kostbare geschenken en verhiefhem og charakter (1832)''.W enqeland waB daarop
en zinenakomelingenindenadelstand.Voorts eenigen tjd redacteurvan hetpFolkeblad''en
leverde van d6r Wer.F aandenhertogvan<0!- in 1835--1837 van Stataborgeren'',bet dpor
fenHtteleenigestukken,dieruim werden be- Soenold gestichte oppositieblad en deed dMr-

taald.Zjn roem wasechtergrooterbj zijne
tjdgenooten dan b$Jdenakomelingschap.Wé1
erkentmen,dathj een uitmuntend teekenaar
was,die zjne schilderjen met zorg behan-

enboven vliegendeblaadlea,Btutkundiqeliederen en spotzangan in hetlichtverBchbnen,
wa
arin hj de reglring zcnder verschooninj
aan de kaak stelde.Al8publicistgewende hg

zjn schildertrant steektongunstig afbj den
krachtigenpen8eelstreek van Rembrandten bj
hetlevendig natuurgevoelvan anderemeesters
der oud-Hollàndsche sehool.Op hetTrippen-

tqigen van grootere zuiverheid van denkbeeld0n 0n taal,en hetdramatisch gedicht:oBar-

delde, maar het gemaniëreerde en gelikte in

zich aan een beteren9oorapronkeljken Btjl.
Reeds zjne pDigte.anden ring (1833)9'ge-

nemorderBken (de kindermoordenare8,1835)':

huis te Amsterdam heeftmen Van hem :zln Onderscheidt Zich door een edelen Vorm ,al8XPs
e etn
ei
geyc
n hpor
ret - eene pHeilige familie'' - medezjnebeide beste stqkken:hetzang8pel
Cupido op een rustbed'' - een
Landschap meteen gpelenden herder en eene
dansendenymf''9- en eenpH.Hiérônymus''en in het Mauritshuis te 'sGravenhage:het
nPortret van een magistraatspersoon'' - en
rDe vlugt naar Egypte''
. Voorts heeft men
stukken van hem in hetLnuvreteParje,inde
Hermitage te Petersburg, in hetmuséum te
Dresden en vooralin de Pinâcotheek te Miin-

rCampbellerne'' en het tooneelgpel svene-

tianerne''.Om perk testellen aanzjnewerkzaamheid op staatkundig gebied, benoemde

men hem t0t chefde bureau en totrjkBarchivaris. Onvermoeid wjdde hj nu zjne
krachten aan de letterkunde.Hj redigeerde
van 1840 t0t 1845 het blad:pForArbeidsklassen''1 schreef: oNorgen: constitutinnBhia-

torie (looyendt0tMei1814)'' onderscheidene
chen (34Btukken).Van der Wdr.
F beoefende leven8berlgten in het werk: M:rkelige Nor-

o0k de bouwkunst,boetseerdeensneed:guren IXH V'' en vervaardigde een aantalvoortrefin hout.Eene verzameling van 70 portretten, feljke gedichten,zooal:: olan van Hqysums
omstertykke'' - Svalm'' - Jöden'' door hem op papiermetterpentpnverfgeschil- bl
derd bj de pGescbiedenis van Engeland''van - rJödinden''/- rDen Enzelske lods'',enz.
Lavrey7werd in 1840 voorruim duizend gul- HtJ overleed den 12den Jt
zlj 1845. Ztlne
den verkocht. I1j overleed in 1722.- Zijn gegchritten zi
jn in 1852- 1857 in 9 deelen
JongerebroederPieter,geborenin1665,schil- uitgegeven door Lassen.
derde in denzeltzen trant. Van dezen heeft
W erkliedenvereenitngen zjn in
men in hetTrippenhuisteAmsterdam :r'rwee onze eeuw in verschillende landen ontstv n,

meisles,dieeen klein standbeeld metbloemen sommige om den stoFelilken toestand der
versieren''
,- en pEen Jong meisje,dat een werklieden te verbeteren (zooalsdewinkelver-

Venusbeeldlewilnateekenen''.OokteBerljn, eenigingen.begrafenisbussen,fondgenvoorgete Dresden enz.heettmen stukken van zjne neeskundiqehulp),andereom hunnealgemeene
hand.Hjoverleed in 1718.
W ergeland (Henrik Arnold Thaulow),
eenNoorweegschdichtcrenschrjver,geboren
den 17den Junj 1808 te Christianaand, stu-

ontwikkellng te bevorderen (d00r zamenkomsten, redevoeringen, bet rondzenden van
populaire lectuur)en nog andere om apn den

m% r aanvaarddegeen leeraarsambt.Hj trad
aanvankeljk opmetdekoddigegtukken:pAh!
(1821)'9.- plrreparabile tempus (1828)''en
e1fandere,welke hj onderden naam Mf%l
&p##cin hetlichtdeed vergchjnen,alsmede
met pDigte,förste ring (1829)''ydie vandichterljke gaven getuigden,maar wegens fan-

algemeen stemregt, enz). Ook zt
ln er, d1e

werkman eene hoogere plaatste bezorgen op
deerde te Christiania in de godgeleerdheid, st
aatkundig gebied (bjv.door invoering vjn

kgtisehe woestheid en ruwheid vanvorm geen

ge
lden bjéénbrengen, om bjwerkstakins in
debehoeften van het oogenblik te vonrzlen.
Hetisboven all
en tejfelverheven,datzulke
vereenigingen,metwjsheid bestuurd,verbazend veel kunnen doen t0t ontwikkeling deB
volks en t0t verbetering van 4en maatKbap-

peljken toesànd.
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W ERKSTAKTNG- W BRNER.

W erkstaking heeft plaats, wannaer de
gezamenlljke werklieden van eene fabriek of
van een bepaalden tak van njverheidindeze
of gene plaats plotseli
jk ophouden te werken,

om daardoor de werkgevers t0t hettoestaan
van voordeeliger voorwaarden, in den regel
van verhooging van l00n, te noodzaken.
Vooral in Engeland hebben zoodanige werkstakingen w eleensop groote schaalplaatsge-

had. Zjn zj veelalsehadeljk voordefabriekanten,de ervaring heeft tevens geleerd,dat
zj noodlottig zjn voordearheidershuisgezinnen;zj verslinden debesparing derwerklie-

enkelvou; bezigtmethetvonrnaamwoor; Aef.
W erkwoorden worden daarenboven in de 0n-

bepaalde wjs als zelfstandige naamwoorden

gebrnikt.

W erm land of Wermeland is de naam
van een Zweedsch gewestin hetnoorden van
het W enermeer, aan de grenzen van N00rwegen. Hetbestaatuitonderscheidene dalen,
die van hetHooggebergte en den Zweedschen
Landrug allengs naderen t0t genoemd meer.
Van die dalen is het door de Klaraelf besproeide Elfvedalhetlangste,en hierop volgt
het Fryksdal, w aarin de drie onderling ver-

den en vernietigen tevens de goede verstand- bondene Fryken-meren gelegen zjn,die door
houding tusschen hen en de werkgevers.
stoombooten bevaren worden. Het zuideljk

W erktuigkunde (mechanica)isdenaam FedeeltevanW ermland,langshetW enermeer,

van eene wetenschap,die de leer derkrachten en der bewegingomvat.Zjwordtgesplitst
ill tw ee hoofdatdeelingen, de statica of de
leer van het evenwigten de dynamoa of de
leer van de beweging.Iedervan dezevervalt
weder in ûnderafdeelingen, naar gelang men
handelt over vaste, drop- ofgasvormige ligehamen. Als tak der toegepaste wiskunde

omvat zj eene wetenschap, die zich over
bovenvermelde onderwerpen uitstrekt, van
deze wordt afgeleid en de voordeelen eener
doelmatige toepassing van de theoretiscb ontwikkelde gronden der werktuigkunde op het

lsvlak envruchtbaar,maarhetoverigveelgrootere gedeelte des lands is bergachtig en met
bossehen bedekt, welke in hetnoorden eene
door Finllen bewoonde woudstreek vormen.

Hetoosteljk gedeeltevanditgewest,vooral
de omstreek van Phllipstad,bezit een onuit-

putteltjkenriikdom vanjzerendientengevolge
velemjnen.T0tbevordering van hetverkeer
ztjn de talrjke meren onderling en methet
W enermeer door kanalen verbonden,en daarenbo&en doorsnjdtdespoorweg van Christiania naarhetzuiden vqnZwedenditgewest Het evenzoo genoemde lân (provircie) omvat

dagelilksch leven doet kennen.Eindeljk ge- het geheele landschap met uitzondering van
bruikt men dat woord o0k wel in den zin
van 'tverkt%igkennis.Men heeft te Londen een
werkt%igkwndig genootsckap, door dr.Fellowes
gesticht, hetwelk belooningen toekent aan

het mjndistrict Karl
skoga en telt op 345%

D zeolr. mtjl ruim 267000 inwoners(1876).
W erndly (Thomas Johannes),een Neder-

landsch dichter,gebnren te Deventerd6n lsten
Januarg
-- 1830, woonde zonder betrekkinz te
verdiensteljke werklieden.
W erkw oord (Het) ofverbum is een be- Zutfen en overleed den 22sten Maart 1868.

langrjk deelderrede en druktuitjwataan- Hj schreef zonder naam ofonderden pseqgaande eenig voorwerp gedacht w ordt. Het doniem D idymv : pDe markies van Posa,
heeft.behalve de bekende hulpwerkwoorden, treurspelin vjfbedrtjven (1862)'',- pstemhet begrip eener werking tot inhoud. Men m en uit Nederland ten behoeve der betrek-

onderscbeidt Bublectieve en oblectieve werk- kingen van de bj de Denen gesneuvelde of
woorden.De eerste drukken eenewerkinguit, zwaar verm inkteondergeschiktem anschappen

die alleen bepaald bljft '
tot het onderwerp (1864)'', - rEen blik op iets van nationaal
(sublect)der rede,terwtjlde anderen tevens belang; een handvol- op en aanmerkinqen
betrekking hebben op een voorwerp (ob.ject). m et betrekking tot het ontwerp der spelllng
LaatBtgenoemden verdeeltm en in onovergan- voor het aanstaande Nederlandsch W oorden-

keljke (intransitieve)en overgankeljke (tran- boek (1865),'. Ook leverde hj bjdragen in
sitieve)! de eersten hebben den naam van verschillende Jaarboekjea.
het voorwerp bj zich in den tweeden,de
W erner.Onderdezennaam vermeldenwj:
overigen in den vierden naamval.Eene soort

Abraltam Gottlob W drldr, een beroemd

van overgankeljke werkwoorden noemtmen delfstofkundige en de grondlegger van de
causatieve offactitieve,nameljk dieeendoen wetenschap der geognosie.Hj werd geboren
plaats hebben of doen uitvoeren te kennen

den 25sten Meptember 1750 te W ehrau in de

geven,zooalswekken(doenontwaken).W ordt Oberlausitz,bezochtdemjn-académieteFrei-

het onderwerp zelf a1s voorwerp der hande- berg,studeerde te Leipzig eerst in de regten
lingvoorgesteld,dannoemtmenhetwerkwoord envervolgensindenatuurljkehistorie,inzonwederkeerend (reoexief). Bj overgankeljke derheid in de delfstofkunde en werd in 1775
werkwoordt'
n kan men de uitdrukking zôö inspecteur en leeraar in de delfstofkunde aan
inrigten, dat het voorwerp,hetwelk de wer- bovenvermelde mjn-académie. Hier scheidde
king ondergaat,a1s onderwerpoptreedt,waar- hj aldadeljk de lessenoverden mjnbouw
doorhetwerkwoord in plaatsvan een bedrj- van die over de deltbtofkunde, - voorts

venden (adieven) een ljdenden (passieven) scheidde hj laatstgenoemde van de geognosie.
vorm erlangt.Eindeljk verdeeltmen dewerk- Ook de jzersmelterj verhief hj tot eene
woorden in persoonljke en onpersoonljke. wetenschap.HiJoverleed te Dresdenden3osten
Deze laatsten geven eenewerking te kennenj Juntj 1817. Zjn mineralogisch stelseliBbj
w ier oorzaak aan geen bepaald onderwerp of den vooruitgang der w etenschap ingestort,

persoon wordttoegeschreven,zoodatmenzulk
een werkwoord enkelin den derden persoon

maar zjne leer der kenmerken en zjne beschrjving der dellbtnFen hebben nQg steeds

W ERNEK

eene hooge waarde.Terwjlvôôrzjn tjd de
geologie of geogenie (leer van het ontstaan
der Aarde)uiteene reeksvanweiniggegronde
onderstelllngen bestond,vestigde Wernerzjne
geognosie op waarnemingen en verhiefhaar

t0t eene ervaringswetenschap.Volgens zjn

gevoelen is de Oceaan de moeder van allevormingen derAardeen moet men denoorsprong

van alle vervormingeninhetrjk derdelfstotfen in het water zoeken. Dit éénzjdig geringschatten der vulcanische werkzaam heid,
a1seenemerkwaardigekrachtbj de vorming
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k0nbeschikken.HierverkeerdehjmetFfcâfe,
ScAl#ozp,JOA.von Agller,y and en &#Ie#:I
en vooral metde toonkunstenares BetâmannUnzelmann en schreefhettreurspel:pMyrten
Luther oderdie W eihe der Kraft(1876)'7jdat
in 1806aldaarwerdopgevoerd.Nadathj 00k
van zjnederdevrouw gescheiden was,reisde
hi
j in den zomervan 1807 langsdeRjn en
begafzich vervolgens over Gotha,waar her-

t0gAugusthem metonderscheidingbejegende,
naar W eimar.Terwjlhj zich gedurende een

drietal wintermaanden te Ilmstadt ophield,
derAarde,werd veroorzaaktdoor deomstan- kwam hjmeermaleninaanrakingmetGöthe,
digheld,datin hetland,waar W erner onder- die hem veelbelangstelling betoonde en zjn
wjs gat
',de nieuwere vulcanlsche gesteenten romantisch treurspel: rW anda''in Januarj
geheelen alontbreken,en zjnetheoriehield 1808 deed opvoeren.Nadathjinhet'volgend

stand onder zjne leerlingen,totdathetonder- voorjaar naarBerljn wa8teruggekeerd!aanzoek van vulcaniscbe gewesten allengsandere vaardde hj reeds in den zomereene nlet
lwe
gevoelens op den voorgrond bragt, welke reis,kwam in Zwitserland in kennism etmaniet minder èt
hnzjdig voor de almagtdervul- damede dfclî,vertoefde eenigentjda1sgast
canische werkzaamheid streden,waardoor de

op Coppet en begaf zich vervolgens over Pa-

hevige strjd tusschen deNeptunisten en Vul- rjsnogmaalsnaarWelmar,waarhjzjnn00dcanisten ontstûnd. Behalve een groot aantal lotsdrama:sller 24 Febrnar''1op den Gemmi
opstellen in tjdschriften schreefWerner:rUe- vervaardigd,docheerstin 1815redrukt,aan
ber die ëuszeren Kennzeichen der Fossllien Götl
ne aanbood.Inmiddels was ln 1808 zjn
(1764)''
,- rlflassihkation und Be8chreibung treurspel: pAttila'' in het licht versehenen.
der Gebirgsarten (1787)/' - rNeue '
rheorie In het volgende Jaar ontving hj van den
iiber die Entstehung der Gënge (1791)''
, - vorst.primas'
von Dtd/zlldrg een jaargeld,heten mverzeichnis des M ineralienkabinets des weik later door den groothertog ran Wei-cr
BerghauptmannsPabstv0n Ohain(1791- 1792, wertluitbetaald,en tevensverleendedegroot2 dln)''.Zjne verzamelingen en zjneletter- hertog ran Darmstadt hem den titelvan H0fkundige nalatenschap zjn het eigendom ge- l-aad. Nadat htjwederom eenige maanden op
worden der académie te Freiberg.
Coppet vertoefd had, vertrok W erner naar

Friedricl
t Tw4#.
?
z)/ Zaaaréan rerwdrj een
verdiensteljk Duitsch dichter, geboren te
Königsberg in Pruissen den 18den November
1768.Hj ontving eene zorgvuldige opvoeding
van eene rjk begaafde moeder,studeerde in
zjne geboortestad in de regten en bezoeht
er tevens de lessen van Kant. Zjne pvermischteGedichte(1788)''vondenweinigbjval.
Nadat hj van eene reis over Berljn naar
Dresden was teruggekeerd, aanvaardde hj
het am bt van kamersecretaris in Zuid-pruis8enj bekleedde het ook 12 Jaar te W arschau
en onderscheidde zich daarbj door eenc getrouwe pligtbetrachting. Gedurende zjn verbljf te W arschau trad hj t0t driemaalt0e
in het huweljk, maar de eerste twee eehtverbindtenissen werden na korten tjd weder
ontbonden. Terwjl Ritzig,naar Berltin verplaatst? de opvoering Van W erners eersten
dram atlstshen arbeid: XDie Söhne des Thals
(1803)''1 zocht te bevorderen. WaS W erner
metzjne derde Vr0QW naaz'Königsberg ge-

reisd,om zjne moeder te verplegen,die aan
verstandsverbjstering leed.Den z4sten Februarj 1804,dedagvan haaroverljden,waarop
ook zjn vriend Mniocl
t te W arschau stierf,
wasvoorhem eennoodlottigtjdstip,hetwelk
hj in dichterljketaalherdacht.A1serfkenaam
van een vermogen van omstreeks 12000 thaler keerde deze dichter kort daarop naar
W arschau terug, dichtte het treurspel:sDas
Kreuz an der Ostsee''en vertrok vervolgens

Rome,waar hj t0t in Julj 1813vertoefde
en het R.Kathnliek gelocfcmhelsde.In den

zomer van 1814 werd hj te AschaFenburg
t0t priester gewjd en vestigde zich durop

te W eenen. Gedurende het Congrès en later

trad hj eralspredikerop,en zjne zonderlinge persoonljkheid lokte een groat aantal
hoorders. Sedert het .
voorjaar van 1816 vertoefde hj geruimen tjd in Podolië,in het
gezin van graaf Cl
toloniewtkien werd daarna
tot eere-domheer van het kapittelder hootdkerkteKamenezbenoemd.8edert1819woonde

hj ten huize van denVorst.Bisschopvan W eenen. Door zjne pW eihe der Unkraft' had
hjin 1813zjnafyalvaa hetProtestantismus
openljk aangekondigd, en durop volgden:
Kunigunde die Heilige (1815)1'en hettreurspel: pDie Mutter der Makkab:er (1820)''
,
zjn laatste werk. Reeds in het najaar van
1821 was hj ongesteld,maar hj bleefzjne
prediking voortzetten.Zjn voornemen,om in
deOrdederRedemptoristentetredenjliethj,
schoon hj ziöh reeds in het kleed der orde
had gehuld, plotseljk varen.Hj overleedte
Mreenen den l7denJanuarj 1823.Hj waBde
eenigedrama.schrjverderromantischeschool,
dieindenschouwburgbjvalvond.Erfgenaam
van de opgewondenheid zjnermoeder,klom
hj gestadig hoogerop den ladderderfantastische romantiek, totdat hj eindeljk het
hoogste ideaal vond in de eeuwige magt en
heerljkheid der R. Katholieke Kerk.Zjne

naar Berljn# waar zjn begunstiger,demi- #Ausgewëhlten Schriften''verachenen in 1841
niater Set
brötter hem eene betrekking bezorgd ln 13 deelen.
H d, wa rin hj onbelemmerd over zjn tjd
Heinrieâ & //frïe# S- loop Wer- , Kn
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Nederlandschoudheidkundige,gebpren teCleef zee.Hj kpmmandeerde in 1873 hetDuitsche

den 16denApril1192.Gedwongent0tdekrjgs- eskaderM n deoostkustvan 8panje,vanwaar
diensx tjden: de Fransche overheersching, hj wegens zjne eigendunkeljke handelwjs
werd hj in 1816 tweede-luitenant, in 1836 Jegens de oorl
og8schepen der op8tandelingen
kapitein, ontving de Militaire W illemsorde, teCartagena teruggeroepenenvooreenkrjggin 1842 pensioen en vestigde zich ophetland- raad gesteld werd, en zag zich in 1874 be-

goed deHarebj Elburg,waarhj den Qgsten noemd t0tschoutbj-nachtenopperbevelhebber
September 1864 overleed.Hjdoorreisde Ge1- van deafdeeling dervlootteKiel.Hjschreef:
derland met de pen en de teekenstit'
t en 1e- XDie preusziche Expedition nach China,Javerdebelangrjke afbeeldingenen beschrjvin- pan und 8iam (2dedruk, 1873, 2 dln)'',gen van oude gebouwen, kerken, klokken, Di
e 8chuledesSeewesens(1866)''- sDas
handBcbriften,zegels,wapens.muurschilderin- But'h der deutschen Flotte (1874)'', - en
gen,kleederdragten enz. Vooralleverde hj rSeebilder(1876)''.
hlrjke bjdragen in den Gelderschen V0lks- Anton zlezcs#e non Werner, een uitstealmanak,alsmede in verschillendetjdschrif- kend schilde', geboren te Frankfort aan de
ten, en schreef 0.a.: pBTandelingen over de Oder in 1843. Hj bezocht de Académie te
Veluwe (1815, met Reldringlb'
,- en rhljn Berljn en begafzich vervolgen8naar Karlsuitstaple van Kampen naar Arnhen (1845)''. ruhe.Reedsin 1864verschenenzjne bekende
Hj wa81id van de LeidscheMaatschappj. illustratiën bj pFrau Aventure''van k
%ehefel.
Karl Gemdr! een verdiensteljk schilder, In 1866volgden diebj oluniqerus''
,in 1867
geboren te W elmar den 4den October 1808. diebjrGaudeamus'',in 1868d1ebjdepBergHj bezochtsedert1824 deacadémievan Beel- psalmen'',en in 1869 die bjden p'rrompeter
dende Kunsten te Leipzig en van 1826- 1827 v0n Sâekingen'' en aldezeteekeningengeven
de universiteit aldaar. Na een vrj l
ang ver- getuigenis van hetdiep gevgelen den gezon-

toefte Munchen vertrok hj in 1833 meteen den humorvan'den 8childer.NadatzjnpLuJMrgeld naar Italië,waar hj bjna 20Jaar thervoorCajetanus''doorcompoEitie en colobleef.In 1851 bezochthj voorde eerste maal riet gl.ooten opgang gemaakt had. verwierf
Engeland en werd er 1id van hetInstitute of bi
I in 1866 den prjs te Berljn, die hem in
?ainters in watelcolours.Gedurende reizen etaat stelde,in 1867 te Parjs en van 1868
ln Spanle en in het Oosten verzamelde hj t0t 1869 in Italië te vertoeven.In 1867schiltalrjk6 schetsen,doorwierbewerkinghjver. derdehj hetFtuk:rHanno van Keulenvoert
volgens grooten roem behaalde. Nadat hj Hendrik IV weg'', - voorts de genrestukkorten tjd te llamburg had gewoond,heeft ken: pKloosterleven'' en :?Kwartet''. Minder
hj zich te Leipzig gevestigd. Van zjne fraai zjn de muurscbilderjen in hetgymnakunstgewrochten vermelden wj:rlletmarkt- sium te Kiel.Na den Duitscb.Fran8chen O0rplein te Piperno'',- pvenetië in zjn luigter l0g schilderde hj: .Deintogtin Berljn''en
en in zjn verval'',- ?Hetpaleiyvan den MoltkevöörParjs''.Voûrtsontwierphjeene

Doge'', - pllet inwendlge der kerk in Ce- prachtige fries onder de kroonljst van het
falu'
''1- pstudiën uit Pompeji'',- pGezigt huis van PrLnyheim in de M'ilhelmstrasze te
op Spoleto m et hetpaleisvanDiocletianus'',- Berljn,zjstelthetmenscheljkleven voorin
rDe leeuwenhof in hqt Alhambra''' - Ge- zjne versehillende tt
jdperken. In 1875 werd
zigt op Beiroet,,,- plleteiland Philae,7,- hj directrur der Académie te Berli
ln.
KDekruiskerk teJeru,s
em'',- enrDeqroote W ernlgerode, een graafschap in den
,al
moskee te Damascus . Zjne studien u1t Pa- Halz, toebehoorend aan den graafvon 8tollaestina zjn gedeelteljk opgenomen in het èezg.W ernigerode, ligt tusschen Halberstadt,
prachtwerk: p'rhe Holy Places'' - die van Grubenhagen en W olfenbi
ittel, vormt sedert
de Njl in zjne pNilbilder''. Zjne twaalf 1825 een arrondisscment van het Pruis8ische
studiën van de belegering van Romedoor ge- districtMagdebtlrg, heefteene uitgebreidheid

neraalOudittot(1843)zjn doorDomenicod-ïci van ruim 5 D geogr. mjl en bezit in ééne
in koper gegraveerd. Hj heet'
t den titelvan Btad, 2 vlekken, 12 dorpen en 2 gehuchten
professoren islidderVenetiaanscheAcadémie. ruim 23000 inwoners.Hetnoordeljk geweet
Reinltold G erxer, een Duitsch admiraal, van het graafbchap vormt eene vlakte met
geboren den loden Mei 1825 te W eferlingen slechts weinige heuvels,maar het zuideljk
bj Gardelegen.Hj nam in 1842 dienst op gewest omvat het hoogste gedeelte van den
een koopvaardjschip?volbragtonderscheidene Harz met den Brocken,het llsedalen uitgereizen naar Oost-lndlë,werd opperstuurman, strekte bosschen.Dehoofdplaatsvan hetgraafdiendevan 1849- 1852al8oëcierbjdeDuit- stthap en van het arrondissement is de stad
Bche marine en ging in 1852 alsluitenantover W ernigerode aan de H olzem me en aan den
op de Pruissische vloot.Hj werd in 1856 noordeljken voet van den Harz, door een
kapitein-luitenant, volbragt als kommandallt spoorwegtak bj Heudeber met de ljn Ha1van het transportschip rElbe'' de expeditie berstadt-vienenborg van den spoorweg van
van 1859- 1862 naar Oost-Azië, voerde in Magdebt
lrg naar Halberstadtverbonden.Zj i:
1864 tgdens hetgevechtbj Jasmundhetbevel de zetelvan een landraad en van eene regtba
nk
e
n
bezit 3 Protestantsche kerken, een
over de korvet pNymphe''
?werd in datJaal
'
korvet-kapitein,bestuurde ln 1866hetgloopen gymnasium , een weeshuis,een oud raadhuisg
der Hannoversche kustversterkingen,was in onderscheidene fabrieken, een aanzienljken
1867- 1869 opperbe8tuurder van de werf te houthandel en 7500 inwoner: (1875)
. Naast
Dantzig en klom in 18:0 op t:tkapitein ter de gàd verheft zicà op een berg terhoegte

W SRSIGERODE- W ERVELKOLOM.

511

van 260 Ned.elhetgrafeljk kasteelmeteene begeéftzich dan geheelen alpp Prcsssischen
boekerjvan 60000 deelen,eeneverzameiing grond, waar zj de provinciën Saksen,Hesvan schilderjen,een kabinetvoornatuqrljke sen-Nassau en Hannovel.besproeit,tatdatzj
historie en een dierentuin.- Dit graatbchap in laatstgemelde proviude na een loop van
werd in ouden tjd bestuurd dooreigengra- 269 Ned.mj1 bj Hannoversch Miinden zich
ven; een van deze, Koenraad 11, droeg in met de Fulda vereenigt en den nagm van
1268 het graatbchap op aan de markgraven W eser aanneemt.Hare belangrjkgte zjrivieTan Brandenbgrg uIthetAskanische Huis.Na ren zjn op den regteroever:dedchleuse,de
het uitsterven van dit laatste vervielde sou- Hasellnetde 8chaarza,de Schmalkalde,de
verelnlteit aan het aartsbisdom Magdeburg. Truse, de Schweina en de Negse met de
Toen echterhetgeslachtdergraven van W er- Hörsel, - en op den llnkeroever:de Herpf,
nLgerode in 1429 uitstierf,kwam hetgrat
bljk de Felda, de Ulster, de W ehra en de Ge1bewind in hauden vallgraafBodo11 non Stot- ster. De W erra is bevaarbaarvan W annfried
1::,gj die m et de erfdochter van den laatsten af over eene lengte van 72 Ned.mjl,maar
graaf gehuwd was. ln 1807 werd W ernige- alechts voor klelne schepen.Zj bevat veel
rode toegevoegd aan W estfàlen en in 1813 visch, vloeit door een vruchtbaarj goed beverviel bet weder aan Pruissen. De graven bouwd en digt bevolkt landgcbap en heeft
v@n Werai
ro#e bezitten daarenboven een aldaar zeer bevallige oevers.Naar deze rivier
qçe
woud in hetambt llohenstein,den Sophiahof isde W erra-8poorweg genoemd,diedenBejeren Rothehiitte, onder de souvereiniteit van schen staat8spoorweg bj Lichtenfeld metden
den groothertog van #'
e.
:,
:e4 het ambt Gedern '
rhiiringer spoorweg bj Eisenach verblndt.in het arrondissem ent N idda,- voorts het Den naam van W erra.gebergtegeel'tmen aan
marktvlek 8chwarza in het district Erfurt, de bergketen,die hetWerra-dalin zjn 100p
de heerljkheden Peterswaldau en Jarnowitz door Hessen-Nassau vergezelt. Dââr verhelt
in het dl8trict Liegnitz en andere goederen zich op den linker oevervan de W erra,van
Estshwege tot W itzenhaosen,eene keten Van
iu Silézië.

W ernike (Christian), een schrjver van
het jaar 1660 ywas eerst secretaris bj verschillende gezantschappen, begalzich na herhaalde reizen door Frankrjk en de Nederlanden naarLonden,dochkeerdeeerlangterug
naarHambarg,waarhjzich bjzjnestudiën'
puntdichten, geboren in Prulssen omstreeks

zechsteen(schachtsteen)endaarondergraauwak

m et leisteen. Dit ollde gebergte is door tyias
olngeven,boven hetwelk zich de M eisznerter
hoogte van 751 Ned.elverheft.

W erre (De),o0k de BTestfu lsche ofLip-

persche W erra geheeten,is eene rivierin het
vorstendom Lippo en in de Pruisaische pro-

bepaalde, totdat de Konlng van Denamarken vinde W esttalen;zj ontspringtin betLippehem tot Deensch staatsraad en tot resident sche woud bj Horn,stroomt M nvankeljk
aan het Fransche H0l'benoemde.Hljoverleed noordwestwaarts,daarop noortloostwaartejbete Pat'
js in 1720. Zjne pEpigramme oder 8proeitHerlbrt,ontvangt de Bega,de Aa en

Ueberschrilten (Amsterdam , :697 en laterl'' de El
se) ia 98 Xed.mjllang en Btnrt bj
onderscheiden zich door vrjmoedigbeid van ltheine zich uit in de W eser.
denkbeelden en zuiverheid van stjlnietwei- W erst is de naam van eene Rassiache
nig van den bombast der 17de eeuw. Met lengtemaat. Eene geographische mjl bevat
scherpzinnigheid en puntigheid toog hj te bjna 7werst.Eene werstisgeljkaan 1,067
velde tegen de Fransche zeden en de ver- Ned.mjl.
keerdheden der sehool van Lonenstein. DM rW ervelkolom (De)ofrnggegraqt(eolumna
door ontstond tusschen hem en eenige aan- vertebralis s. spinalls) is uit holle en gelede
hangers van laatstgenoemde, nameljk de beenderen zamengesteld, dient tot 8tetln van
opera-dichters Po8t6l en Hùnold te Hamburg, het benedenelnde van den rompjen de wereen hevige strjd, welke hetgezag der 8ilé- vels,waaruitzj bestaat,dragen naargelang
zische dichtschoolnietweinigbenadeelde.Zjne hunner plaats den naam van hals-, borat-,
Gedichte'' verschenen te llamburg in 1704. lenden- en heiligbeenwervels. Van de eerate

W erra (De), de regter bronrivier van drie soorten telt men bj den mensch 24,en
deze dragen den naam van ware wervels
(vertebrae verae); voorts heeft men twee
heiligbeenwervel:, nameljk het heiligbeen

de W eser,ontspringt in hetThiiringer W ald
in het arrondissement Hildburghausen van
Saksen-Aleiningen, niet ver van de grenzen
van Bchwarzburg-ltudolstadt,met twee bron-

(0s sacrum) en het staal'tbeen (os coccygis),
beken, de Saarwasser (Natte W erra) eil de uit afzonderljke stt
lkken bestaande, welke
Drooge W erra, welke zich na een korten

loop bj 8chwarzenbrunn vereenigen.Devereenigde W erra stroomtnu langs den voetvan
de zuidwesteljke helling van het Thi
iringer
W ald in noordwesteljke rigting doorhether-

valsci
ze wervels (vertebrae Bpuriae) heeten.
De ware wervels geljken op onregelmatig

gevormde ringen.Ieder beziteen voorste gedeelte ofligcbaam en een achteratuk ofboogj

door het ruggemergsgat (t
bramen medullare

togdom 8aksen-àleiningen en be8poelt er de s. spinale) van elkandergescheiden.Het ligsteden Eisteld,Hildburghausen,Themar.M ei- ehaam (corpus) best
aatgrootendeel:uiteene
ningen, W asungen en 8alzungen. Beneden sponsachtigezeltbtandigheid en i: M ndevoorSalzungen bereikt zj in 8aksen-W eimarhet vlakte in dwarsche rlgting gewelfd en van
arrondissement Eisenach, stroom t er langs boven naar beneden een weinig uitgehold.
Vacha en, na een korten loop op Prtlissisch De achtervlakte is, evenals het boven- eq
grondgebied, lang: Berka en Kreuzburg en ondervlak eenigzins ho1 en bezitverscheidene
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openingen,voorbloedvaten bestemd.De boog hetonderste en kleingte been van de wervel-

(arcus)bestaatuitdigterebeenstof,verwjdert kolom en bestaatgewoonljkuitkl
eine,sponszich aan weerszjden meteen dunneren wox- achtige beenstukken. De wervelkolom , uit
tel van hetligchaam en w ordtnaar achteren
breederen platter.W aarde boog hetligchaam

bovengemelde beenderen gevormd, is eene
buis ter lengte van ruim 6 Ned. palm ,die
van den wervelverlaat? bezit hj boven en zicb van de grondvlakte van den schedel t0t
onder eene insnjding (lncisura vertebralis), onder aan den rom p uitstrekt en gelegen is
van welke de laatste de diepste is. Iedere in het vlak,waarlangs men het ligchaam in

insnjding wordt door den volgenden wervel
in een tusschenwervelsgat (foramen intervertebrale)veranderd ten behoeve van deruggemergzenuwen.Elke boog heeft1uitsteeksels,
welke zöö metelkanderverbonden zjn,dat
uitdievereenigirg de boogontstaat;zjworden in spier-en gewrichts-uitsteeksels onderscheiden (processus muscularesetarticulares).
De spler-uitsteeksels zijn: het doornvormig
uitsteeksel(proceBsu:spinosus)ophetmidden
van den boog tegenover het ligchaam en de
dwarBcbe uitBteeksels (proceBsus transversi),
van welke er éôn aan weerszjden van den
oorsprong desboogsontspringt.Degewrichtsuitsteeksel:ondersöheidtm en intweebovenste
en tweeonderste,dieelke6negewrichtsvlakte
bezitten, waarvan de bovenste naarachteren
en de onderste naar voren is gekeerd. De
wervels nemen in het algemeen van boven

tweezjdelingschehelften verdeelen kan.Van
terzjdebeschouwd,isdewervelkolom inbepaalde rigtingen gebogen,nameljk hethalsgedeelteisnaarvorenmatiggewelfd)hetborstredeelte sterk achterwaarts gebogen,hetlendegedeelte b0l naar voren en het heiligbeen
naar achteren. Die krommingen worden veroorzaakt door het verschil van hoogte, dat
men met hettusschenliggend kraakbeen vöör
en achter aan de w ervelligchamen opmerkt.
De wervelkolom kan gebogen en gestrekt,

zjdelings en om hare as gedraaid worden.
De grootste beweging van baiging en strekking heeft men tusschen den 2aen en deniden
halswervel,tusschen den llden borst-en den
zden lendewervel en bj de verbinding van
den zden lendewervelmethetheiligbeen.Door
oefening kan men aan de wervelkolom eene

verwonderljke mate van beweegbaarheid
naar onderen in grootte t0een zjnonderling geven. De buigende en strekkende beweging
verschillend.
van het hoofd heeft plaats tusschen hetachVan de7halswervelsnameljkwtjkeninzon- terhoofd en denatlasen dedraajingtusschen

derheid de eerste en tweede in gedaanteaan- dezen en den tweeden halswervel.
merkeljkafvan deoverige,terwjlhetdoorn- ' W esel,eene stad en vesting in hetPruisvormig uitsteeksel van den zevenden hals- sische districtDi
isseldorf,aandeRjnen aan
wervellanger is,nietgespleten en meer naar dell mnnd der Lippe,terwjl over eerstgeb
enedenuitsteekt.DeeerstehalBwervel(atlas) noemde rivier eene sehipbrug en eene spoorbezit in plaats van een ligchaam een voorsten w egbrug isgelegd,vormthetvereenigingspunt
boog,aan wiens acbterste gedeelte eene ge- van de Bpoorwegen van Oberhausen naar
wricbtsvlakte ter geleding met den tweeden Arnhem , van Venloo naar Hamburg, van
wervelvoorkomt.Detweede halswervel(epis- W eselnaar Bocholten van W eselnaar Gentropheus s. axis) heeft een sterk uitsteeksel, nep.Zj is voorts de zetelvan een paarregtde tand (dens epistroghei), loodregt op de banken van eene KamervanKoophandel,van
bovenvlakte van het llgchaam geplaatst,om de Neder-Rjnsche verzekeringsmaatschappj
welken het hoot'
d met den atlas draait. De enz. Er zjn drie Protestantsche kerken en
halswervel: hebben bovendien als kenmerk, onder deze de svillebrord-kerk van 1181 en
dat de dwarsche uitsteeksels eene openlng de Mathena-kerk van 1429 met een toren
vertoonen voor de wervelslagader en wervel- ter hoogte van 102 Ned.el,- voorts twee
ader. De borstwervels, 12 in getal,bezitten R. Katholieke kerken! eene synagoge, een
4 gewrichtsvlakten tergeleding metde hoofd- antiek,rjk versierd raadhuis,een gouverne-

Je8 der ribben,nameljk 2 bovenste en 2 mentshuis, in 1417 door hertog Adolf tlp
onderste, zoodat de bovenste van den eenen Cleefgesticht,maarthansdewoning vanden
met de onderste van den volgenden wervel kommandant, een gymnasium , eene hoogere
eene holte vormt voor het ribbenhoofd. De burgerschool, een stedeljk en een R.Katholigchamen der borstwervels nemen van boven
naar beneden in grootte toe.De 5 lendewervels overtreFen de vorigen in grootte en vertoonen zich overdwarsaIseirondeligchamen,

liek ziekenhuis,een m ilitairhospitaal,onderscheidene tuighuizen enkazernes,een schouwburg, onder8cheidene instellingen van weldadigheid en eene haven. De vestingwerken

welke van voren hoogerzjn dan van achte- bestaan uit een aantal bastions, raveljnen
ren.Het heiligbeen ligttusschen den vjfden en andere buitenwerken, eene tusschen de
lendenwervel, de beide heupbeenderen en Rjn en de Lippe gelegene citadblen verhet staartbeen aan het ondereinde der W ervelkolom en bestaat uit 5 metelkander vergroeide valsehe wervels.Het heeft den vorm
van eene gebogene pyramide, waarvan de
basis naar boven en de t0p naar onderen en

Behillende forten. Op het excercitieplein verheft zic.
h een gedenkteeken,in 1845 gesticht
ter gedachtenis aan elf Pruissische oëcieren

van het vrjkorps van & Ai!!,die aldaar den
16den 8eptember 1809 op bevelvan Napoleon
naar voren i: gekeerd. Het been isin zjne I werden dood geschoten.Er zjn onderscheilangste afmeting van een kanaal(canalis Ba- denetàbrieken,scheepdtimm erw erven en boekcralis) doorboord, eene voortzetting van het verkoopers. Voorts heeft men er eene vrje

m ggemergkanaal. Het stuit- ofatu rtbeen ig haven, een levendigen handel in zuurkûol,

W ESEL- W ESER

513

kaas, visch enz.j een Mnzienljk gaai
zoen beneveng de stad Holzminden in Brunswjk.
en Qngeveer 20000 inwonersjvan welke 0m- Daarop bljft zj overeenigen afstand geheel
Btreeks 9000 de Protestantsche godsdiengt be- en alop het gebied van Branswjk,vervolljden.- W esel behoorde aanvankeljk t0t gens, langs Hameln stroomende,op dat van
het Duitscl
ie Rgk,vervielin de 13deeeuw Hannover, kronkelt dan door het arrondisseM n de graven van CIe:/'
,en ontvingvanbie- ment Rinteln,t0tde provincie Heasen-xassaq
frïeâ V1 (1241) stedeljke regten. In 1368 behoorend, scheidt daarop het vorstendom
kwam de stad in hetbezitvanqraat
'Enqel- Lippe van de PruissischeprovindeW estlàlen,
lef 11I s0> der M ark.In weerwllvan deze gaat boven Vlotho geheelen alop hetgrondafhankeljkheid werd zj in 1495 n0g steeds gebied van laatstgemelde over en stroom ter
a18 eeue rjksstad beschouwd,inzonderheid langs Hausberge, Minden, Petershe en en
wegens de privilegiën, wetke zj van graaf Schliisselburg. Beneden laatstgemelde plaats

Johann (1347 en 1368) verworven had.O0k begeeftzj zich wederop hetgebied derprobehoorde zj t0tde Hansa.Na hetuitbarsten vincie Hannover, spoedtzich langs Nienbnrg
Van den Cleefschen 8uccessi
e-oorlog vielzj 0n Hoya,voorts langs devrjestadBremen
in handen van deSpanjaarden,diedenptàlz- en vormteindeljk 10taan haren mond in de

graaf Wol
fgang von Ndvllr.g onêersteunden
(26 Augustus 1614),en deze voerden er15
Jaren heerschappj,totdat Frederik S'
:a&ik,
prins nan Oranje, zich op den 18den Augnstus1629dooreenekrjgslistvanhaarmeester
maakte en haar aan Brandenburg afstond.In
1612- 1674 en gedurende den Zevenlarigen
O0rl0g bleef de stad in de magt der Fran-

schen. Bj het verdrag van Schönbrunn (15
December 1805)werd zj aan NapoleonI afgestxxn,in 1806aan hetgroothertpgdom Berg

Noordzee beneden Bresaerhaven de grenstugschen het groothertogdom Oldenburg en de
Pruissische provincie Hannover.Hare belang-

rjkste zjrivieren zjn op den regter oever:

de Hamel!de bevaarbare Aller met de Oker
en de Lelne, de W iimme, de Drepte, de
Lune en de Geeste, en op den linkeroever:
de Diemel,de Bever,de Nethe,de Emmer,
de W erre, de Aue en de bevaarbare H unte.
De afstand van Hannoversch-Miinden tot aan
haren mond bedraagt 275 en de lengte der

toegevoegd,in 1810ingeljfd in Frankrjk en rivier 451 Ned.mjl,maar dit laatstecjfer
verviel in 1814 wederaan Pruissen.

wordt 720, wanneer men de W erra er a1s

W esenbeeck (Jac0b),een Nederlandsch bronrivierbjvoegt.Men schathaarstroomgestaatsman,bekleedde in het midden der 16de biedop872D geogr.mjl.BjMiindeniszj94,
eeuw hetaanzienljk ambtvan raad en pen- bjMinden180,bj Bremen 220Ned.elenaan
Bionaris van Antwerpen en werd in 1563 af- haren mond 12 Ned.mjlbreed.Hare diepte
gevM rdigd naarden koning van Spanje,om bedl
,aagt bj lagen waterstand tusschen Mun-

aandezen van den staatvanzakenmetbetrek- den en Hameln slechts 0,8 beneden Bremen
king t:tde godsdienstinlichtingen te geven. 2- 4 en van Bremerhaven t0taan Zee 7 Ned.

Hj deed alhet mogeljke om de beeldstor- e1.Van den mond der Hunte atomsluitzj
merj te keer te gaan en hield ten tjdeder eenige eilanden en bljft voor 'toverige 0nergste vervolging briefwisseling m etden prins

verdeeld, is van Vegesack opwaarts bevaar-

van Oranje.Deze schatte hem hoog en be- baar voor zeesehepen en wordt t0t aan Miinnoemde hem in 1572 t0tcommissaris van het den door pramen bevaren.D e W eser iseen
krjgsvolk.Hj leverde:pDebeschrjving van belangrtjke waterweg,maarover haar bovende geachiedeni8sen in de religiezaken,toege- en middelloop des zomers veelal maanden
dragen in de Nederlanden van den Jare 1500 lang onbruikbaar voor de scheepvaart. In

tot 1566 (1569)'' 0ok in het Fransch

1843 werd zj voor heteerstdooreenegtoom-

vertaald en voor de tweede maal gedrukt boot bevaren. Later vond men erstoom booonderden titel:rBeschrjvingevan den staat ten van Miinden af, doch thans alleen tusen voortgang der religie in Nederland enz. schen Karlshafen en Hameln en van Bremen
(1616)''1- alsmede:pLa defense deJacques naar zee.Het kanaal,reeds in de 18deeeuw
de W esenbeke, jadis conyeiller et penslon- aangelegd,ter verbinding van de Hamme met

naire de la ville d'Anversetc.(1569)''
, welke de Oste bjBremervördeissedert1830weder

boeken tot de zeer zeldzame behooren.O0k bevaarbaar gemaakt, en in 1852 is in het
eenige andere werken worden aan hem toe- land van Hadeln een besproejings-en scbeepvaartkanu l gegraven ter verbinding van de
gesehreven.
W eser (De), in het Latjn Bisvgis of W eser met de Elbe.Op den linkeroever van
Vèsurgis, eene der voornaamste rivieren van de W eser graaft men thans een kanaaltusDuitachland ontstaatdoor de vereeniging van schen de Hunte en de Leda,om haar in gede W erra met de Fulda bj Hannoversch- meenschap te brengen met de Eems. De
Miinden.Bj haren noordeljkenot'noord-wes- scheepvaart op de W eserheeftvan ouds door
teljken loop vormt de W eser in de eerste hetstapelregtvan onderscheidene ateden,dpor
plaat: de grenzen tusschen de Pruissische de voorregten derschippers van M iinden,door
provinciën Hessen-Nassau en Hannover, be- de kosten v00r het gebruik van het ljnpadj
geeft zich daarna op het grondgebied van door hetJaagregt(metpaatden)en doorhet
He8sen-Nassau om vervolgens nogmaals die groot bedrag der tolregten met talrjke bebeide provinciën te scheiden, wordt daarop zwaren moeten wor8telen. om deze uit den
de grens tusschen de Pruissische provinciën w eg te ruimen,heeft men meermalen vruchWestfalen en Brunswjk en bespoelt daarbj telooze contbrentiën gehouden.Eerst door de
de Pruissische steden Beverungen en Höxter, scheepvaart-ade van 10 September 1823 werM V.
33
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4en bellngrjke verbeteringen ingevoerd,en
deze zjn uitgebreid doorde herzieningscommissiën van 1824 en 1829.A1 die bepalingen
zjnzooveelmogeljkvantoepassingverklaard

der Hase uitstrekkend.Hetsteenknlengebergte
van Ibbenbqren vormt den versten uitlooper

van dit bergland naa'hetnoordwesten,terwjl

het Teutobiirger W ald de grenB is van dit

op de All
er en de Leine.8edertde annexatie terras naar de zjde derW eatt
'
aalache Laagvan Keur-HeBsen en Hannover stroomt de vlakte.Behalve in betBramwald en in andere

W
eser nagenoeq uitsluitend op PruiBsisch
grondgebied en blerdoor kwam een einde aan
alle belemmeringen van het vrje verkeer,
terwjlveel is geschied t0t verbetering van

gedeelten deroostelt
jkebergketens,waarmen

Bchepen 5519,onder welke zich 1090 bevonden van Bf nM r Trans-Atlantische havens.
In de Jongste 30 'iFaren is de ladingsruimte
der komende en gunde schepen met 230/
/0
vermeerderd. De belangrjkste koopstad aan
de W eser is Bremen.

laag8gewjze vormingen a1snergenselder:in
Duitschland voorkomt.Talrjk ztin er00k de
zoutgroeven,vooralteNeusalzwerkbjRheine.

en heuvels,die zich langsden bovenloop van
de W eser tusschen Hannnversch-Miinden en
PruisBiseh-Minden t0t aan hare komst in de
Noord-Duitsche laagvlakteopharebeideoevers
verbefen, door haar in de Oost- en W estf% lsche Berg
.streek verdeeld worden en aan

hetOsterwald en den Bi
ickeberg,in den HilB-

basaltkegels aantreft, vindt men er nergens

kristalljn massagesteente of kristalljnen leiB
teen aan de ogpervlakte. Daarentegen zjn
hetvaarwater.ln degezamenljkehavensaan er de watervormlngen van de steenkolengroep
den benedenloop der W eser bedroeg in 1876 t0taan demol
assevolledig vertejenwoordigd,
het aantal binnenvallende en vertrekkende en men heet'
t er eene verscheldenheid van
Van de minerale bronnen van dit gebergte

noemen wj Pyrmont, Eilsen, Rehburg en
Nenndorf.Steenkolen vindtmen erbj lbbenW esergebergte (Het) is denaam voor biiren en aan den Piegberg bj OBnabrtick,in
grootere en kleinere bergketens,hoogvlakten dewealdenvorming bjMinden,aan den Deigter,
zandsteen bj Balzgitter enz.Degrond iser
in het algemeen zeer vruchtbaar,zoodatde

landbouw erin bloejenden toestandverkeert.
W aar de rivier door de bergketen een weg

heeftgebaand,zooalsbj de Porta Westfalica
de eene zjdet0tBrunswjk en dePraissische en bj Bieleveld, heeft men reeds van oud:
provincie Hannover, aan de andere t0t de heirwegen en in onzen tjdden spoorwegvan

Pruissische provincièn Heasen-NassauenW est- Keulen naar Minden aangelegd.
falen en de vor8tendommen Lippeen W aldeck
W esley (J0hn),de stichtervan hetkerkbehooren. ln het ooBten door de Leine van genootschap der Methodiaten, geboren den
het Göttinger W ald en van de meestweste- l7denJunj 1703te EpworthinhetEngelsche
lgkevoorgebergten van den HarzgeBcheiden, graafschap Lincoln, studeerde te Oxford in
in het zuiden metde hoogvlakte en de heu- de godgeleerdheid en werd in 1725 totdiacovelstreek van Keur-llessen en in het zuid- nusgewjd.In 1729 stichttehj metzjn broe-

weaten methetgebergtevan deBeneden-Rjn der Cl
tarlen (geboren 18 December 1708,t
verbonden,strekt hetW eBergebergte,alshet
uiteinde van het D uitsche M iddengebergte,
zicb noordwestwurtsuitt0tverin de NoordDuitsche Laagvlakte.Deverschillende,meestal
met boscb begroeide bergketenB hebben eene

29 Maart1788)en 15 studenten der univerBiteitte Oxford eene godsdienstigevereeniging,
wier leden wegens hunnen geregelden levenswandel m et den spotnaam van M ethodoten

werden bestempeld. Nadat hj kortentjdin
noordwesteljke rigting, maar hare aanzien- Noord-Amerika had vertoefd,deed W esley in
ljkste toppen verheFen zich naauweljkstot 1739 naar het voorbeeld der door hem be-

ecne hoogte van 500 Ned.elboven de opper- zochte Broedergemeente te Londen, Bristol
vlakte der zee. Boven de dalen en het lage en elders een zelfstandig kerkgenootschap ver-

land verrjzen zj we1eens t0t eeneboogte rjzen, welks aanvankeljk verbond met de

van 300- 350 Ned. el en vertoonen zich a1- Hernhutterseerlang verbroken w erd,alsmede
z0ovoorhet00galsaanmerkeljkegevaarten. datm etW esley'nvroegerenmedestander W kite-

Op het oosteljk terrasvan de W eserheeft #eI#, die de gestrenge voorbeschikkingsleer
wilde gehandhaafd zien.W 6sley bezochtieder
jaarallegemeenten derMethodistenin:nge-

men van het zuiden naar het noorden: het
Bramwald.het vlakke zandsteengebergte van
den Solling,de bevallige bergBtreek van den
Hilg-en lthberg,van betOgterwald,van den
Sqntel,van den Deister,van den Bù'ekeberg,

land,Schotland en Ierland, wier leden W enIeycxwl werden genoemd, en men zegt,dat

htj nagenoeg 50000 leerredenen heeft uitgealamededeeigenljkeBergketenvandeW eser, sproken.Te Kingsward sticbtte hjeenBemi-

in den Jacobsberg boven Mindenhaaruiteinde narium ter opleiding van leeraars, en overen eene hoogte van 181 Ned.el bereikend. leed den zden Maart1791.Zjnegeschriften,
Tegen dezen over op den linker oever van in meer dan 100 deelen bevat en van zeer

de rivier verheftzich de W ittekindsberg (282
Ned. elh00g),en tusschen die beide vormt
de W eser ter breedte van 65 Ned.elde vermaarde Porta F/edffclîcl.Hier heef'
tmen de

verBchlllenden inhoud,zjnmeestalbewerkin-

gen van boeken van anderen van het8tandpunt zjper partj. Zjne stichteljkegeschriften zjn in 1774 in 32 en in 1857in 15 deelen
BergketenB van Minden,betW iehengebergte, in hetlichtgegeven.
de Liibbecker Bergen, de Kappeler Bergen
W espen (Vespariae)is den=m van eene
enz.,zicb weBtwaartst0taan de bronnen van insectentànilieuitde ordederVliesvleugeligen
de Hunte en westnoordwestwaart: totaan de (Hymenoptera), vermaagschapt met die der
K:eru- en heideatreken aan den middenloop Bjen,maarmeteenslanker,nagenoegnnbe-

N
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hMrd,meestalgeelt00kwitgevlektligchaam , onder geopende cellen en tevens een algegebrokene ot'geknlkte voelers, niervormige m een omhulsel.Daarop legtzj in iedere ce1
cogen, duideljke bj-oogen en voorvleugels, een ei en brengt na verloop van 5 dagen

4ie z00 geplooid kunnen worden,datzj in
4en toestand van rust de achtervleugels gedeelteljk beschermen en zich langsde zjden
van hetachterljfleggenzonderdattebedekken.De wjfjeszjn voorzien van een angel.
Zj voeden zich metzoetesappen,diezj met
de korte tong t0t zich nemen,maar onderhouden de larven met insecten.Men verdeelt
de We8pen, die vooralop den warmen aardgordel gevonden worden, in drie groepen:

brj van gekaauwde insecten aan de uitkomende larven.Negen dagen daarna zjn deze
volwassen,dan Bluiten zj-iederece1met een
halfbolvormig spinsel,omgeven zich meteen
glasachtig weefsel en verpoppe.
n zich.Na 14

dagen komthetJongediertevoorsehjn.Het
eerstverschjnendewerkhorzels,diezichjverig
bezig houden met den bouw van het nest,
dat we1 eens een omvang verkrjgt van 1/,
Ned. el. In den herfst vertoonen zich 00k

die derwoekerwespen (Masaridae),van welke mannetjes en vruchtbare wjfles en n: de
slecht: twee soorten in het zuiden van Europa paring wordt de geheele horzelmaatscbappj
voorkomen,- diederm%nrwebpen(Eumenidae, vernietigd met uitzondering van hetwjfle,
Solitariae),bestaandeuitmannetjesenwjfjes,
van welkedezelaatstencellenbouweninleemen
wanden,- enpapierwespen(Vespidae,Polistidae),bestaandeuitmanneties,wjfjesenwerkwespen,gemeenschappelj'
i levende.Demuur-

dat ergens de guurheid van den winter weet
te ontschuilen. Andere soorten bauwen hare
nesten in den grond en n0g andere, zooal!

de boschwesp (V.silvestris 8eop.),in hetl00f
van boomen en heesters.Deze nesten bestaan

wegp (Odynerusparietum L.)is6,5-13 Ned. uit eene papierachtige massa, uit verweer;

streeplang,aan deachterljtringenenaanden hout vervaardigd;zj zjn eivormig,bevatten
voorrand van het borststnk geel gestreept, onderscheidene verdiepingen en aande zjde
M n den k0p geel gevlekt en 00k geelaan de Van bet onderste gedeelte van het omhulgel
achterste helltvan dedjen.Zjvertoontzich een vlieggat. De Fransehe zcyïdrooy (Palistesgallica L.4is 13 Ned.streep lang,zwart
met gele vlekken, bewoont het zuiden van
Ned.duim en vormt van kluitles leem met Europa en Duitschland en bouwtin eenbosch
speeksel 3an den ingang eene nederwaarts of aan ein muur-uitstek een neBtvan weinige
hellende buis als ingang t0t hare woning. cellen,die ten laatste eene rosetvormen.Het
tegen het einde van Mei,graaltin hetleem
van den wand een gang ter diepte van 10

Daarin brengt zj larven,die zj metharen is gebleken datbj deze soortdemannetles,
angel magtelooB maakt maar niet doodt,legt evenals btj debtien,doorparthenogenesisuit
voorts in hare woning een ei en sluit den onbevruchteejeren ontstaan.
toegang met leem . De larve, uit dat ei geW espendief (Pernis apivorus)isdenaam

komenjgebruikt hetdââr aanwezige voedgel, van een rootvogeluit de fàmilie der Valken.
** is lager op de pooten, maar evengroot
i: in 3 weken volwassen,bljft den winter H P
in een bruin spinsel en verbreekt de p0p in a1s de buizert;zjn kop en nek zjn grjs,
Mei. De gezellige wespen boawen papierach- zi
jn rug,vleugels en staartvan boven bruin,
tige waden,diezjdooreenhulselomsluiten. zjne borst, buik en sG art van onder w it
Het geslacht Ve.va omvat eenige Boorten, metbruine
vlekkenen dwarsbanden.Delonge
:*
welke 00k in 0ns Vaderland gevonden wor- vogels ZPn
rosser en hebben rosse zoomen
den, zonals de gewone 0:.
+ (V.vulgarisL. aan de vederen.De pooten,de washuid aan

zie bjgaande afbeelding),die citroengeelis den bek endeirisderoogen zjn heldergeel.
Deze vogel, die in hetnalaarnaar warmere
5
streken trekt en zich bj voorkeuraan z00l1ilI
d
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De gewonewesp çïres
pa etz/
gcrfd).
en in holle boomen, onder daken,in oude
wallen enz.hare nesten bonwt,- endehorzel

(V.craboL.$,22- 26 Ned.streep lang,zwart
metroestrooden k0p,eenroodgeteekendborgt-

men van bosschen ophoudt, voedt zieh met
kikvorschen, hagedissen,rujsen en kevers,
maar vooralmet wespen,bgen en hommels.

Zelfsishj v00rbjenhouder:zeergevaarljk.
Hj komt b**onB voor in de duinstreek,alsm ede in Noord-Brabant en Gelderland.
W essel G ansfort zie Gannfort.
W esselényi (Nikolaas,baron),aanvoerder der oppositiein Hongarjeen SiebenbiirFen in de Jaren 1825-1840!werd geboren
ln 1794 te Zsiboin Hongarje,voerde reeds
op ls-larigen leeftjd het bevel over eene
kleine afdeeling der opstandelingen (1809) en
nam daarop in hetOostenrjkschelegerdeel
aan de laatste veldtogten tegen Napoleon 1.
Hj betrad het staatkundig tooneel eergt in

stuk en een bruinachtig achterljf metgeel- 1818.MetSzeeklnyibragthj een bezoet aan
gerande ringen. Hetwjfje,datergen: over- Engeland en Frankrjk.Van 1830- 1833 had
wintcrt, maakt in Meieen aanvang methet bj zitting in hetHoogerHllisvan Hongarje,
bouwen van een neBt aan een balk,in een waarhj doorzjnegloejendetaalalleandere
hollen boom enz.en bezigtgroeneboomgchors redenaars overteof, en in 1834 wa8 hj 1i;
t:t bnuwstof. HetvervaardigtzeBkante,nM r V:n den Landdag te KlauRnburg.Hj Wa:
33*
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een der jverigste verspreiders van betdoor
Konutk uitgegeven,gesteendruktdagblad.Iu
den zomer van 1837 werd hj tegeltjk met
Kountk in hechtenis genomem en t'
otvierjarigegevangenisstrafveroordeeld,welkehj te
Otenonderging.Indenkerkerwerdhj blind,
ontving in 1840 genade en begaf zich naar
zjn kasteelteZsibo.Tengevolgedergebeurtenissen van 1848 aanvaardde hj het lidmaatschap van den Rjksdag.Hj overleed te
PeW
sthdenllstenApvil1852.
essellng (Petrus), een van de uitste-

Centrale Commissie t0torganisatie dernieuwe

door Oostenrjk verkregene gewesten.Afkeerig van het staatsbeleidvanM ettcnok,keerde

hj t0thetambteloosleven terug,waarop bj
na de Julj-omwenteling van 1830 t0tgezant
aan het Nederlandsche ll0fwerd benoemd.ln
die betrekking nam hjdeelaandeConferentiën
te Iaonden ter beslissing over de zaken van
Nederland en België.In Mei 1848 werd hj
teruggeroepen naar W. eenen en belastte zich
in Julj methetvoorzitterschap in het Kabinet en met de portetbuillevan Buktenland,che
kendste beoefenaarsder klassieke letterkunde Zaken en van het Keizerljk Huis. Na de
in de voorgaande eeuw en geboren te Btein- October.omwenteling volgde hj den Keizer
furt den Tden Januarj 1692, studeerde te naar Olmiitz, maar legde reeds den zlslen
Leiden en te Franeker in de letteren en in November zjne betrekkingen neder en begaf
de godgeleerdheid en legde zich met jver zich naarzjnegoederen.Hjoverleed teFreit0e op de oude talen en oudheidkunde.Na- burg in de Breisgau den lsten Augustus 1858.
dat hj eenigen tjd conrector was geweest Van hem zjn in 1876 in hetlichtversche-

te Middélburq,werd hj in 1723 hoogleeraar nen: yBriefe aus den Jahren 1848- 1858 an

in de geschledellis en welsprekendheid te Isfordlnk-Kostnitz, österreichisthen LegatiFraneker en in 1735hoogleeraarin genoemde onsrath''*
vakken en in het Grieksch te Utrecht,waar
IgnazS'
dz'
rïc/
zKarl,vrjheervonW eq
v,
:exlerg,

hj in 1746 desgeljksvoorlezingen hieldover een verdiensteljk R. Katholiek godgeleerde
het Romeinsch-Germaansch regt en het na- en een broedervan denvoorgaande.Hj werd
tuurregt en den 19den November 1764 over- geboren te Dresden den zden October 1774,
leed.Van zjne geschriften vermelden Wt
*
J
**
. studeerde te Dillingen,W iirzburg en W eenenj
*Ve
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en werd in 1798 domheerte Constanz endoor
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den invloed van Daltlberg in 1802 q'icaris-ger
,XProbabilia (173t)'',- zDiatribe de Jndaeo- neraalvan datbisdom.Aldaarwashjjverig
rum archeologia (1738)'',- en rEpistola de werkzaam ,vooralten behoeve der opleidinj
Aquilae fragmentis (1748). Voorts verwierf vanjongegeesteljken,waartoe hj hetsemlhj grooten roem door zjne uitgaven van narium te Meersburg stichtte,voorts ter beDiodorns &cllld (1745,2 dln)en van Herô- vordering van hetonderwjsen deinvoering
dofl:(1758).Ook bezorgdeht verbeterdeuit. van de Duitsche taal in de liturgie en van
gaven van de pLegesAtticae (1741)''en van het Duitsche kerkgezang, alsmede t0t vermindering van het aantal feestdagen. Toen
SimsoniiChronicon (1752)''.
W esselius (Johannes), geboren le Em- hj deBwegedoordenultramontaanschen Pauden den 28sten October 1671, studeerde te seljken nuntius te Luzern werd verdacht geGroningen in de godgeleerdheid en Yverd ach- maakt, zaj hj zich in de bet
rekking van
tervolgenspredikantteAkkrum en TerHorne, c'
oadjutor ln het bisdom Constanz! waartoe
St. Jacobi Parochie, Purmerend en Rotter- hj door Dahlberg benoemd was,nletbevesdam ,verkreeg in 1699 den rang vandactorin tigd door den Paus, en toen na den dood
de theologie,en werd eerstprofessorinlaatst- van Dahlberg de leden van het kapittelhem
genoemde stad en in 1711 te Leiden,w aar totplaatsvervanger van den bisBchop gekozen
hj het volgendeJaar zjn ambtaanvaardde, hadden,w raakte de Paus door een breve van
Nadat htjer eerstde kerkeljke geschiedenis 15 Maartdeze keu:.Om zich te verantwooronderwezen had,w erden bem in 1738 o0k denjreisde W esnenberg naarRome,maarzon-

de lessen opgedragen in de gewjde welsprekendheid.In 1742 vierdehj hetgedachtenisfeest zjner so-jarige evangelieverkondiging.
en hj overleed den 16denJanuarj 1745.Hj

der zjn oogmerk te bereiken. Wensenberg
werd in zjne moedigehouding tegenoverde

Roomsche Cmie gesteund door den Groothertog van Baden, die de memorie:pueber
gaf onderscheidene leerredenen,orationes en das neueste verfahren der römischen Kurie
verbandelingen in hetlicht.
gegen den Bisthumsverweser v0n W essen-

W essenberg. Onder dezen naam ver- berg''bj de zitting van den Duitscben Bon;

melden wj:
Jokann TM!èy, vrjheer von <:.
:.
:epler.
gAmpringen,een Oostenrjksch staatsman,geboren te Dresden den 28sten November 1773.
Hj studeerdete Freiberg en teStraatsburgj
trad in Oostenrjksche staatsdienst en werd

tertafelbragt.Nadatten gevolgevan deBtich-

ting derKerkeljlke Provinde van deRjn in

1827 het bisdom Constanz was opgehevenj
leefde Wensenberg aldaar ambteloos, maar
bleef werkzaam a1s afgevaardigde naar de

Eerste Kamer in Baden (1819- 1833), als

in 1803 minister-resident te Frankfort, in schrjver, als weldûener der armen en alB
1808 gezant te Berljn en in 1811 te M iin- beschermer van Jet
l:dige kunstenaars. Hj

chen.Hj :100t in 1813 hetverbond tusschen overleed den 9den Augustus 1860.Van zjne
Oostenrtlk en Engeland en werkte mede t0t geschriften noemen wj: pDie elementarbilhet sluiten van den Eersten en Tweeden dung des Voll
ts (18144Qde druk,1835)'',Vrede van Parjs en aan de onderhandelingen Die Bergpredigt Christi (18204 6de drukj
van het Cnngrés te sFeenen en w% zd der 1861)'
'
, - sueber Schwârmerei (1833534e
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drqk, 1848)''. - Die chriBtlichen Bilder schilderjenvan dezen knnBtenaarzjn: Een
(:926- 1827,i dln;pnlenwe drtlk,1845)'',- tafereeluitde oponbaring van Johannes ,-

5Die groszen Kirehenversammlungen des 15 Mozes met de tafelen der W et'',- pchriat
und 16 Jahrhunderts in Beziehong auf Kir- rejected'', - rW . Penn in nnderhandeling
chenverbesserung (1840, 4 d1n)''
, - oGott metde Indianen''t- mDe dood van admiraal
und dieW elt(1857,2 dln)''
:- en psammt- Nelson'' - pchrlstus,de lammen genezend,,j
licheDichtungen (1834- 1854,7 dln)'.
en pHetavondmaal''.Voorts zietmen vaa
W essex (Westsaksen), een der zeven hem in de kerk te Londen,aan den Heiligen
Angelsaksische rjken,strekte zich llitover k%tephanu.
g gewjd,de pSteeniging van dezen
de hedendaagsche landschappen Cornwall, Hellige'' - en in het Grosvenor.muspum :
Devon, Dorset, W ilts, Berks, Hants! het De glag van La Hogue''en prhe Battle of
eiland W ight en Surrey.De stichter van dat the Boyne'.Eindelt
jk vermeldenwjvanhem:

rjk wasKerdic,dieermetzjn zoon Kenrie ?Alexander de Groote met zjn çeneesheer''
in 494 aan land stapte.Ditkoningrjk werd ln h8t StaFord.musénm,en pAgngpina met
allengg z00 magtig, dat het t0t 827 onder de asch van Germanicns''op Burlelgh House.
koning Rqbert zjne heerschappj uitstrekte W est-Australië N eene kolonie in het
over bilna alleaangrenzende koningrjken.
zuidwesten van Anstralië,teltopbjna46000
W essobrann ,een dorp in hetBetiersche D peogr.mjlruim 27000inwonem.Ditland

district Oberbayern,telt n0g geen 500 inwo- bezlt een zacht klimaat,over het geheeleen
ners, maar is merkwaardig wegens hetvoor- vlakken, vruchtbaren bndem en vele kleine.
malige beroemde Benedicttjner kloogter,het- rivieren, van welke de Blackwoodrivier,de
welk er in 744 door W'
Lnfried wasgesticht. Zwanenrivier,de Murchison,de Gastloyne en
Van 955 t0t 1065 was het in het bezit der de Ashbnrtpn de voornaamste zjn.Naarde
Augustjnen,waarna keizer Sendrik IV het oostzjde verheftzichdegrondt0teenehoogweer in handen bragt derBenedictjnen.De vlakte,in den regentjd van breede stroomen
kloosterboekerj,thansmetharetalrjkehand- doorkronkeld, die zich vervolgens vertoonen
schriften naar Miinchen overgebragt, bevat alseenereeksvanmeren eneindeljk,geheel
het oud-Dnitscbe rW esgobrunner Oebet'' uit uit
gedroogd,doormetgrasbt
aqroeidebeddinde tweede helft der 8ste eeuw. Het werd gen worden vervangen, terwpl n0g verder

door Waekernayel(1827),lmn*ïiI!eAl#oF(1861) naar het oosten,zooalsbljktuitdereisveren anderen ter perse gelegd, Het is vervat
in allitterêrende verzen,met ruwe,vluztige,
maartoch merkwaardige penteekeningen versierd, en bestaatuit drie deelen,van welke

halen van W arburton,Forresten Gll6.
%,eene

waterloûze woestjn zich uitstrekt. T0t de
alleenstaande bergen behooren er de Mount
W illiam (1100 Ned.elh00g),deMountAugustng (1092 Ned. el hoog) en de Mount Bruce
t
we
e
v
e
r
mo
e
d
e
l
j
k
a
a
n
e
e
n
no
g
o
n
d
e
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r
o
oter dichtwerk,een bewerking der schepplngs- 1158 Ned. el hoog). W est-Australië werd in
1829 onder den naam van de Zwanenriviergesehiedenis,zjn ontleend.

W est (Benlamin),een berpemd Engelsch kolonie voor de kplonisatie opengesteld en

historieschilder, geboren den loden October
1738 te Spl'
ingield in Pennsylvanië,vertrok
in 1760 naar Rome en in 1763 naar Engeland, waar hj in 1768deKoninkljke Académie van Beeldende Kunst hielp stichten en
tot haar president werd benoemd.Hoewelhj
zich z00 naauwgezet mogeltjk hield aan de
regelen der kunst, ontbrak doorgaans aan

was sedert 1819 gedurende 20 Jaren eene

strafkolonie, maar heeft zich zeer langzaam
ontwikkeld,daar niet de landbpuw,m=rde

veeteelt er het voornaamste bedrtlf is.Het

klimaat is er droog en gezond;in 1857 stierven er van 13391 personel)slecbts 96.Onge-

twtjfeld ontbxeekthet er ook nietaan belangrjke delfstoFen,maardemjnen zjn ernog

zjne stukkenheteigenljkekunstgenie.Even- niet ontgonnen.De hoofdstad,teven:de zetel
welniet aan alle;erzjn onderzjne vroegste van bet koloniaalbestuur is Perth met 7000
kunstgewrochten,waarbj men den gloed op- inwoners,hetwelk Freemantle tothavenplaats
m erkt, door destudie van de klassieke stnk- heeft. De stoombooten leggen eraan b'
j Alken der Italiaanscheschoolgewekt.Eenzjner bany in King George's Sound.Vöör de kust
vermagrdste Bchilderjen is: pDe dood vgn liggenonderscheideneeilandengroeyen,zooalB:
generaalJames W olfe''in hetGrosvenor.mu- de Bonaparte-eilanden,deBaekanler-eilandenj
léum te Londen,- een dergrootste:pchris- de Dam pier-eilanden enz.
tus voor Pilatus'' - en een der beste van
W eJtenberg.Onder dezen naam vermel-

zjne hand:porestesen Pylades'in hetNa- den wj:

k
ionaal Muséum te Londen.Men heeft in de
Johannes Orfzpipl: W e8tenberg, een uitsteRofkapél te W indsor onderscheidene door kend Nederlandsch regtsgeleerde,geboren den
)em gepenseelde altaarstukken.Hj vervaar- zostEn Mei1667 te Nyenhuis in hetgraafBehap
ligde de cartons vpor de glasschilderingen, Bentheim. Zjn vader, ljfarts van den graafj
lie in 1792- 1796 door Forest werden uit- enzjnemoederwarenbeidenvanaanzienli
jken
revoerd, en voor de gehoorzaalvan hetkas- huize.Hj genoot zjne aanvankeljke oplei-

eel Bchilderde hj zes yroote stukken,aan dinq teBentheim en te Lingen,studeerde te
te geschiedenis van konlng Ednard 1II ont- Stelnfurth,Franeker,Harderwjk en Groninaend en thans in epne zaalvan Hamptoncourt

gen en promoveerde te Harderwjk den 7den
'
eplaatst.Zjn altaarstllk in deHospitaalkerk Odobex 1687 op eene dissertatie:rDeustlris''
A Greenwich stelt PaMlus voor, den adder t0tdoctprin de beideregten.Een Jaardaarna

an zjne hand achuddend.Andere beroemde werd ht hoogleeraar te Steinfurthjin 1695
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te Haiderwjk. ln 1:06 te Franeker en in
17Q3 td Leiden, waar hj n0g 14 jaren een
Bieraad wasderhoogeschoolenden lstenJulj
1737 overleed. Behalve een aantalorationes
en disputationes leverdehj:pprincipiajuris

drnkperBcensuur en in 1784 geeBteltlk raadg-

heer en lid van hetdomkapittelte Miinehen,
overleed aldaar den 15den Maart1829,en in
1854 verree: er een standbeeld, door < i#l-

mann ontworpen,tezjnereere.O0k wa:hj

gecundum.ordinem Institutionum (1699 en in@* 1813 in den adelstand opgenomen. Van
1@
): XJabrbuch
laterl''
,- rprincipia Jurissecundum ordinem Zl1ZO geschriften vermelden W*
Digestorum (171Q en later''1waarvoorbjvan der Menschengeschichte in Bayern (1782,Q
Curatoren van Harderwt
lk een eeregeschenk dln''5 - rGeschichte von Bayern (1785, Q
kan 100 ducatons ontvingl'' - mDe causis dlnl', - pBayeriscbe historischer Kalender
obligationum (1704)'',- en jjDivus Marcus (1786-1818)i'.- rBeitrxge zur vaterl:ndisive dissertationes ad constitutiones Mard schen Historie, geographie, Statistik und
Landwirtschaft (1785--1817, 10 dl
Aurelii Antoniniimperatpris (1736)''.
n),-- 6n

Ernestus <ïlFl:!-l,: Westenberg, een broe- rGeschichte der Königlich bayrischen Akadeder van denvoorgaande.Ht
jBtlldeerdein de mie derW issenschaften (1807,2 d1n)''.Zjne
geneeskunde te Harderwjk en vestigde zich gezamel
jken werken zjn in 10 (1831-1838)
als arts teAmsterdam ,waarhj in 1701 t0t en 29 deelen in hetlichtverschenen.
hoogleeraar en archiater werd benoemd.T0t
W ester (Hendrik),een verdiensteljk 0ptweemaalt0e bekleedde hj erhetrectoraat: voedkundige,geboren te Garmerwolde in de

en verdronk den 12den November 1712.Hj provincieGronlngen den23stenJannarj1752,
scbreef:rConsilia de methodica medicinae in- was eerst onderwjzer te Ten Boeren later
structione(1702)'',- en sviridarium Academiae te Pekela, zag zich in 1801 benoemd t0t
Harderviceusisherbarum etusualium plantarum

schoplppziener en overleed te Pekela den

19den Februarj 1821.HijheeftveelbjqedraW estendorp (Nicolaas),een tlverig Ne- gen t0tverbetering van hetonderwk:,lnzonderlandsch oudheidkundige,geboren te Farm- derheiddoorhetschrjvenvangesehikteschoolsum den llden Februarj 1773,Btudeerde te boeken.ln 1793 bekroonde de Maatschappj
catalogus(1709)''.

Groningen in de godgeleerdheid,was achter- tot Nut van 'tAlgemeen zjne verbandeling:
volgens predikantteSebaldeburen?Loppersum rOver de jebreken in de burgerscholen'
'en
en Losdorp, maakte zich in 1809 bekend ln 1800 zpn: sschoolboek der geschiedeni:
door de uitgave van een oudheidkundig ge- van 0ns Vaderl
and''
.Voortsvervaardiqdehj
schrift en zag zich in 1815, 1820 en 1826 onderscheidenezangstukjesenanderegedlcbten.

W ester-afdeeling is de naam van eene
dporde HollandscheMaatschappjteHaarlem
en in 1831 d00r de Maatschappj van Neder- residentie OP Borneo,welke er de geheele
landscheLetterkunde bekroond.Hj werd lid w estkust beslaat.Zj omvateen grootaantal
Van verschillende binnen- en buitenlandsche rjken en landschappenenhetgeheelegtroombied van de beide takken der Kapoea: t0t
!eleerdegenootschappen,0.a.vanhetKonink- ge
aan hunne waterscheidingen. De resident ia

lljk Nederlandsch Instituut,- voorts ridder
der Orde van den Nederlandschen Leeuw en
eershalve doctor in de letteren.Tevens waB

er teven: m ilitair kommapdant. Aan hem is

toegevoegd een secretaris,tevens griKerbj
htjschoolopziener,en overleedden 5denJunj den landraad en vendu-m eester, twee eom 1866. Van zjne geschriften vermelden wj: miezen, een haven- en een pakhuism eester,
XVerhandeling ter beantwoording der vraag: een diaksa,een panghoeloe en drie kapiteins
Avelke volkeren hebben de zoogenaam de hun- d:r ohinézen.Aldeze ambtenaren beœonen
nebedden gesticht (18151 2de druk, 1822)'' de hoofdplaats Pontianak,waar ook nog anover onderw erpen uithet dereambtenaren gevestigd zjn.Deresidentie
TVerhandelingen
gebl
ed deroudheidkunde en godenleer(1826),,, is verdeeld in de afdeelingen Pontianak,de
scb letterschriften ont- zuideljke afdeeling,en deagsistent-residentiën
- poverhetoud Runi
dektesporenvanhetzelfdein0nsland(1824)'', Sintang, Montrado en Sambas. Omtrent de
ncie Gr0- voortbrengselen des lands,raadplege men het
- rlaarboek van en voor de provi
ningen (1829- 1832, 2 dln)'',- pAntiquitei- artikelBorneo.

W esterks, de boofdstad van het Zwee4ten (1819- 1826,metRe%venh'',- poverde
Morini, de Menapii enz.(1827)'', - pEene sche 1ën W estmanland9 ligt aan het Mslerbeknopte voordragt van de Noordscbemytho- meer en aan den mond van de SvarbA.Zj
.
logie (1829- 1830,Q Btukkenl''
,- rBjzonder- iB de zetel van een bisschop en heeft een
heden nitde geschiedenis der Hervorming in Koninkljkkasteel,eendom metdenhoogsten
de provincie Groningen tussehen 1545 en 1580

toren van Zweden, praalgraven van koning

(1832)',- roudheidkundige ontdekking in ErLk XJF en van den rjksbestuurder Rvante
het Hunsegokwartier (1830)'',- rover den ,*14,: en omgtreeks 6000 inwonerB, die een
voorgenomen doop van den Frieschen koning levendigen handeldrjven in graan en jzer.
Radbout door Vulfkan (1839)'',- en pAlge- De stad is oud, maar regelmatig aangelegd.
meen overzigt der Romeinsche oudheden in W eleer zjn er meermalen belangrjke rjksdagen gehouden.
de Noord-Nederlanden (1846)''.
W esterbaen (Jacob), een Nederlandsch
W estenrieder (Lorenz von),eenverdiensteljk priester en in 1773 na de opheëng dichter, geboren den 7den 8eptember 1599j
van de Orde der Jezuïeten hoogleeru r in de studeerde te Leiden in de godgeleerdbeid,
dichtkunst te Landshut,in 1774 in de wel- maar bepaalde zich.nadatde Remonstranten
sprekendheid te Miinchen,in 1776lid van de dx r de Synode te Dordrechtveroor4e l; wa-
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ren, t:t de geneeBkunde.Ht
Jvestigde zich in de geneeakunde en vestigde zlch te W arfalB artste 'sGravenhage en had weldra eene fum, waar hj in den vrjen tjd zjne %nuitgebreide practtlk, terwjl hj tevens tjd dacht veBtigde op de natnurljke hiatorie en
wisttevinden voorde beoefeningderLatjn- op de geschiedenis en oudbeden derprovincie
Bcheen NederlandBchepoëzj.Doorzjnhuwe- Groningen. Van 1849 t0t 1874 waB hj 1i;
weljk metdeweduwevan ReLnorlm)Olden- van de Tweede Kamer der 8taten.Generu l,
lcrldedldf in 1625 werd hj heervan Brand- en overleed den 25sten Maart 1874.Reeds a1g
wjk , liet de geneeskunde varen,betrok het Btudent behaalde hj de gouden zaedailled0:'
buitengoed W estenkamp en stiehtte in 1647 hetbeantwoorden eenerbotanischeprjsvraag.
bj Loosduine: hetbuitenverbljfOckenburg, O0k zag hj zt
jn plueerboek overdenatuurwaarhj zichrustigwtjddeaanletterkundigen ljke geschiedenisvan de provincieGroningen''
arbeid en den 3lsten Maart 1670 overleed. bekroond.In 1835 gafhj eenevertaling in
Van zjne gedichten,gezamenljk uitgegeven het lichtvan de pNatuurljke geschiedenis
in 1672, vermelden wj:rMinnedichten'',- der Noordzee''van Arendn,mettalrjkeaanBrieven van doorluchtige vrouwen'',- pHe1dendiehten'',- pMengeldichten''
1- pockenburg''1 - pL0f der Sotheyt''1 - pDe VI
comediën van TerentiuB''1- rSeneca'gTroas''1
en of de Minnekunsten raed
pAvondschol
tegen de liefde'' - rFarrago latina''7 XDe
Aeneis van Virgilius, - 5Mengelrjm,,,
Krankentroost. voor Israël in Holland''1

teekeninsen.Voorts schreefhj:pDe Kwelderkwestle nader toegelieht (t844)''
, - en

en Rotterdam , de vertaler eener rAlgemeene
gegchiedenis'' in 19 deelen en vervaardiger
van eenige gedichten,- en Cornelis < i!!eW entevbaen,geboren te àmsterdam den z6sten

Nederlandsch tooneelkunBtenaar en tooneeldichter, geboren te Amsterdam in 1775 en
aldaar overleden den l7den Maart 1852,be-

Twee hoofdstt
zkken uit de geBchiedeniBvan

het djkwezen (1864)'' met oudheidkundige
aanteekeningen.W jders ontving hj van de
Nederlandsche Maatschapppj terbevordering
der Njverheid het eermetaalvoorde beantwoordingeenerprjsvraagoverdemeBtstolen,
en rBerjmingenvandeKoningljkePsalmen'', leverde met Anker dfrlfilg: eene pNatuurwelke echter,in 1656 gedrukt,in deuitgave ljke geschiedenis der provincie Groningen
van 161Q ontbreken,- Totzi
lne bloedver- (1839?onvoltooidl''en plaatste een aantalbewanten behooren:Cornelo Wedfegàgel Willems. langrjke opstellen in de pBjdragen t0t de
geboren in 1990 en overleden den 13den 8ep- geschiedenis en oudheden derprovincie Gretember1794,Remonstrantsch predikant,eerst ningen''.
teNoordwjken vervolgensteBrielle,Utrecht W esterman (Marten),een verdiensteljk
oefende aanvankeljk de BcbilderkunBten waB
October 1764,alwaarhj a1sRemonstrantsch later als tooneelapeler werkzaam , eerat te
predikantden zzsten Februarj 1832 overleed. Rotterdam en vervolgenste Amsterdam ,waar
Hj schreef: gLofrede op Lublink deJonge hj tevens een boekhandel stichtte en zich

(1817)'',- en pLtjkredeop M.Stuart(1821)9 bekend maakte door goedkoope uitgaven van

algmedeleerredenenenbjdragenintjdschriten. oude en nieuwe dichtwerken in zjne oKeur
W esterbotten, een landschap in het van Nederlandsche letteren (104 deeltiesl-''
noorden van Zweden, strekt zich uit langa
de Botnische Golf tot aan de Tornea-elfen
wordt besproeid door de Umea-,Skelleftea-,
Pitea-, Lulea- en Kalix-elf, alsmede door

Van zg
@@
ne eigene werken en andere geschriften noemen wj:mAfkeerenliefde,tooneel-

spel (1796)''.- pW atdoethetl0tniet!bljspel(1797)'',- rlbndensteinofhetvaderljk

onderseheidene kleine rivieren.Hetnoordeljk geluk,tooneelapel(1797)'',- pHetgelukkig
gedeelte met het noorden van Lapmarken huisgezin of de gevolgen van een braaf
dm agt den naam van Norbottenslën.Het l5n levensgedrag (1797)'',- pGetrouw t0tin den
(provincie) W esterbotten omvatbetzuideljk dood,bljspel(1798)'',- rDeherBteldemisgedeelte van het landschap van dien naam , slag,bljspel(1800)'',- oDonKarlos,kroonde beide noordeljke kerspelen van Anger- prinsvan Spanle,treurspel(1800)M,- psiegmanland en het zuidelt
jk gedeelte van Lap- fried von Hohenwart.tooneelspel(1800)':,marken, nameltjk het da1derUmea-elf,als- rDe naamgenooten,bljspel(1801)9'1- pDe
mede het Btroomgebied van den benedenloop losbandige, tooneelspel (1801)'',- pMenschder Anjerman-elf,in het geheeleeneuitge- lievendheid verzoend ofde bevredigdevilanbreidheld van 1032 D geogr.mjlmetbtjna den,tooneelspel(1801)''- pRoaellaen Guido
Q00000 inwoners.Van dit grondgebied behooren 2/s t0t de Lapmarken en hier leiden
Qngeveer 1400 Lappen m et hunne rendieren
een zwervend leven.Ditgedeelteisbergachtig,

terwjlbetlandscbap aan de Bothniscbe Golf
hoofdzakeljk uitvlakke,zandigeheidevelden
bestaat, afgewisseld door poelen, moerassen

en meren.De belangrjkste bronneà van bestaan zjn erveeteeltlandbouw en visscherj.
De hûofdstad is Umea.
W esterhoF (Rembertns),een verdiensteljk NederlandKb oudheidkundige, geboren

oT
fehneiterrs,
egthid
ernatuur,toone.
elBpel(1801)9'i)
-''
storisch bljspelmetzang(180 j

nMedea,trenrspel(1804,naarhetFranschl'',
pHetbui
shouden van Jan Steen,bljspel
met zang (1805)'', - pllendrik de Achtste
(1801, naar het Franschl'', - oGedichten
(1851)'/, - sHetontzetder Btad Leiden,geschiedkundig tafereel (1808)'', - pllet slot

-

Loevesteill of de vlugt van Huig de Groot,
tooneelspel (1810, naar het Franschl''1
XSlotzang uitdeNederlandschetrouw ,tooneel-

spel (1815)''- pDe menschlievende Kozak9

op het eiland W ieringen den 14den Maart bl
jspel (1815)'',- oNeerland: redding of
.1
801,studeerde en promoveerdete Groningen 4e zegepraal van meed en vaderlandsliefdej
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tooneelspel (1815)''j - puitboezeming van afvermindertde hoogte van hetW eBterwal;
mjn gevoel bj deverlossing van hetvader- naar bjna alle zjden,bet minst naar het
land (1815)'',- pDe verheëng van Willem zuidoosten,waar de Homberg (635 Ned.e1
den I t0t koning der Nederlanden, lierzang h00g)en de Höl
lberg (643 Ned.elhoog)zich
(1815)'' - pviertal vaderlandgche gezangen
(1815)'91- pDe invloed dervrouwen op de
vier tjdperken des levenB (1816)'',- rHeldenmoed door liefde bekroond,tooneelmatige
voorstelling (1816)'',- pGedichtjea voorkin-

verheFen,terwtil die hoogte klimt in de rigting van het noord-noordoosten,op de waterscheiding tusschen de Sieg en de Lahn,op
de grenzen der provinciën Hessen-Nassau en

Mrestfalen,waar de Nordhöll (642 Ned.el
stukjes(1817,Q d1n)''
,- pDeregtvaardigheid Welschegeheeg (695 Ned.elhoog),verrjzen.
van Karelden Stouten,treur8pel(1818)'',- De bronnen van de Lahn en de Sieg liggen
rDe eerste April: bljspel (
818)/',- pver- er ter hoogte van 602 en 603 Ned.e1.Ein.1
zamelde dichtstukles(1818)',- rDichterljke deljk vindt men n0g toppen van dergeltlke
mengel
ingen (182è)'',- pMarco Bozzarisof hoogte op de wateracheiding tusschen de Dill
de Grieken,historisch tooneelspel(1824)''
,- en de Lahn in Hesqen-Nassau,zooals de Anderen (.1817; 5de druk, 1830)'', - sDicht- h00g),de Jagdberg (674 Ned.elh00g)en de

XGedichten (1827, 4 dln)'', - ,rllerinnering gelburg bj Hirzenhain (611 Ned.elb00g)en
aan W attier Ziesenis (1828)'',- scosmo de nabj deLahninW estfalen,z00a18deAhlertsMedicis of de gestrafte broedermoord,treur- berg (660 Ned.el hoog).Terwjldegemidspel (1834):'1en e0n groot aantal gelegen- delde hoogte van hetHooge W esterwald aanheidsverzen.
zienltjker is dan 500 Ned.el,zien wj daarW estermann (lnton),een verdiensteijk buiten de hoogvlakten dalen tot400 en 300
beoefenaar der oude letteren, geboren den

18den Junj 1806 teLeipzig,studeerdealdaar
en vestigde er zich in 1830 a1sprivaatdocent.
In 1832werdhjerbnitengewoonhoogleeraar,
in 1849 mede-directeur van het philplogisch
seminarium, nam zjn ontslag ln 1865 en
overleed den 24sten November 1869.Behalve
zjn uitstekend boek:pGeschichte der BeredsamkeitinGriechenlandundR0m (1833- 1835,
2 d1D)l'j - leverde hP
** bewerkingen Van
Vitae decem oratorum (1833)''
, - pparado
xographi(1839)9',- pMythographi(1843)'',
pst
ephanus Byzantinus (1839)''
,- rphilostratus(1848)'',- en pDe higtoricisgraecig
(1838)''van '
Vo,
nsln',- schreef:pDepublicis
Atheniensium honoribus ac praemiis (1830)'',
en oouaest
iones Demosthenicae (18801837, 4 dln)'', -- en plaatste een aantalbjdragen in de pAda societatis graecae'' en
elders.

Ned.el. In het zuidwesten bereikto0k nog

het Montabaurer W ald (543 Ned.el hoog)
eeneaanmerkeljkehoogte.Naarhetwesten,
ten zuiden van de Sieg.waar de Seelbac,
hskopfzich ter boogte van 532 Ned.elverheft,
wordt het W esterwald allengs lagert0t aan

h
et Zevengebergte.Uit een aardkundig 00gpunt kan men het W esterwald verdeelen ln
drie gewesten:datder Devonische lagen 0mvat het gedeelte der oppervlakte ten westen

van de ljn,welke desteden Di
etz,Montabauren Hachenburg vereenigtjen tennoprden

van deljn Hachenburg-llaiger.Hetomvatin

het westen dalkommen metdiluviale en tertiaire lagen, en deze laatsten leveren bruinkol
en en uitmuntenden potklei.Aan den rand
van betbekken van Neuw ied,tusschen Bendorf en de W ied en bier en daar tot aan
W e8terburg vindtm en vulcaniseh tuf,en ver

in hetnoordwesten verrjzen uithet leisteen-

W estersche kerk ,Zie Katholiclsm%n. gebergte de vulcanische gevaarten van het
W esterw ald (Het),is een gedeelte van Zevengebergte,mettrachieten dolerietin de

den oosteljken vleugelvan hetNeder-Rjnseh- zllideljke en basaltin denoordeltikemassa's.

W estfàalsch leisteengebexqte, dst,a1s eene Ook elders vindtmen er veelbasalt.De Demet steile, vaak rotsachtlge bellingen uit de
dalen van de Lahn, de Rpn en de Sieg zich

vonische vorming van difgebied isverbazend

rjkaan jzererts,inzonderheidtusschenAltenverheFende hoogvlakte, het noordeljk ge- kirchen en Siegen. Voorts bestaat de kern
deelte beslaatvan hetPruissischdistrictW ies- van W esterwald uit tertiaire lagen met uitbaden,hetooBteljk gedeelte van hetdistrict gestrekte bruinkolenbeddingen,verbpndenmet
Coblenz,een gedeelte van dedistricten Keulen trachiet-en basaltconglomeraaten velebasalten Arnsberg en eindeljk dooruitlooperseen gevaarten. In de derde plaats heeft men er
klein gedeelte van hetdistrictCassel.Binnen hetbekken van Limburg,d8taanbeidezjden
deze grenzen verheft zich hetHooge W ester- van de Lahn tot aan de westeltike grenzen
wald meerendeels in het district W iesbaden van het district W etzlar zich uitstrekt,voor-

nabj de zuideljke grensvan W estfalen.V t nameljk uit diluviaalvormigen, opper.Devohoogste gedeelte is doorsneden van de heir- nische lagen,steenkolenkalk en diabasbestaat
wegen van Hachenburg naar Herborn en van en ten noorden van de Lahn aanzienljke
Limburg naar Siegen.De hoogsteyedeelten bruinsteenlagen en ten zuiden van deze rivier

van hetgeheelegebergte verheFen zlch nabj uitgestrekte jzersteenbeddingen bevat. Het
hetkruispuntvan deze wegen;hierheeftmen W esterwald is over hetgeheelbegroeid met
ten noordwesten bj Salzburg den Galgenberg uitgestrekte wouden en in zjne hoog8te ge(649 Ned. el h00g) en den Salzbiirger Kopf deelten zeerwoest. Terhoogte van 480 Ned.
(655N6tl.elhocg)entenonBtenbjWillingen elgroejen nog haver,gersten aardappelen,
den Fuchskauten (657 Ned. elhoog). Deze doch de kersen worden er nietrtjp. Daarentoppen liggen evenwel glechts 60-80 Ned.el tegen bloeit de opftbouw in de landBchappen
hooger dan gemelde heirwegen.Van datpnnt aan deLahn,wMr:0k wjngaarden nietge-
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heelen alûntbreken.Voorts beeftmen in het heer van Hinnema en Hielgnm pwegen:FrleBW eBterwald.ui
tsestrekte weiden voorde vee- land, W élkelm Ripperda,heer van Hengel:j
teelt; men telt ln hetdistrictoberwesterwald wegens Overjssel,en Adriaan clant, heer
3100 runderen op deD geûgr.mjl.Deinwo- van Stednm en Nittersum ,wegen: Gronlngen
ners van deze bergstreek zjn krachtig van en ommelanden.HetZwitsersche Eedgenootligchaamsbouw. De ntlverheid is er in het schap Nverd vertegenwoordigd door Jokann
noordeljk gedeelte beter ontwikkeld dan in Jakob Y ef.
sfebs,burgemeester van Basel.Van

de zuideljkestreken,dochbepaaltzichhoofd- de Protestantsche atkevaardigden noemen wj
zakeljk tot jzersmelterj en pûttebakkerj. nog Jacob ZJ-,J#ï.:uitBrtlnBwjkenJohann
Door hetW esterwald loopt de spoorweg van

Konrmd Fci'
aàzgldr uit W iirtemberg. Adam
Deutz naax Gieszen,en een andere van Limgezant van den Vorst-Bis8ehop van
burg over qadamaren Hachenbnrg naarolpe Corvei, was secretari: der vergadering.Onen Finnentrnp iB in aanbouw.
eeniqheden overrangen en titelsvertraagden

W estfaalsehePoort(PortaW estfalical, gernlmen tjd de openinq van het Congrès.

zie 'çreserqebenqte.

Gedurende de onderhandellngen werd de 00r-

w estfkalsehe Vrede (De),gewoonljk 1og voortgezet; de Zweedsche generaalFor-

de Vrede van A vl.
sfdr genoemd,werd geslo- .:/:p,gps drong in 1645 doort0tin deer:anden
ten op den Q4sten Octpber 1648 te M i
l
'nster des Keizers, en Königsm- k veroverde den
en Osnabriick.Daardoorkwam een einde aan 15den Julj 1648 een gedeelte van Praag.Dit
den Dertislariçen en in ons Vaderland aan gafden doorslag aan de langdurigeen telkens

den Tachtlgjarlgen 0orl0g;tevens werden de bemoejeljkte onderhandelingen, zoodat de

grond8lagen gelegd voûr een nieuw staatkun- Vrede den 24sten October 1648 te Munster
dig stelsel voor vele volgende Vredesver- onderteekend werd. Eerstdrie maanden later

dragen,terwjlinzonderheidvoorDuitschland (8 Februarj 1649) had de uitwisseling der
de hepalingen van dien Vrede tot aan de
Groote Fransche Omwenteling beschouwd
werden a1ste behoor:n t0tde Dllitschegrondwet. Reed: in December 1641 werden te
Hamburg voorloopige scbikkingen gemaakt,

ratiicatiën plaatsen veellanger n0g duurden
de onderhandelingen over de uitvoering der
bepalingen van hetvredesverdrag.Hetprotest
van den Paus van 3 Januarj 1651 bleefzonder gevolg. De 79 artikelen hadden hoofd-

omtrent de plaatsen de wjze deronderhan- zakeljk betrekking op wjziging Van grond-

delingen.Deze namen een aanvang in 1645 gebied. Zweden verkreeg,behalve eene schate Osnabriick, waar de gezanten van den deloosstelling van 5 millioen thaler, geheel
Keizer,van deRjksstanden en van Zweden Vöör.pommeren metheteiland Riigen en van
er aan deelnamen,- en teMiinBtertussthen Achter-pommeren Stettin, Garz, Damm,
den Keizer en Frankrjk onderbemiddeling Gollnow en heteilandW ollin methetFrische
van den Paus en van Venetië, en welop HaF en zjne drie riviermonden,- voorts
xoodanigen voet, dat de artikelen,op beide van Mecklenburg de stad W ismar, hetaartsplaatsen vaBtgeBteld,een zelfdetradaatvorm- bisdom Bremen en het bisdom Verden, die
den en geen gedeelte zonder hetanderevrede in wereldljke hertogdommen werden herk0n sluiten. Deze scheiding had eensdeels scbapen.A1dielandenbleven Rjksleenenvan
plaats, om de rangtwiBten tlsschen Ftankrjk Duitschland en a1s zoodanig zou Zweden ze
en Zweden uit den weg te ruimen,en ander- regéren metzittingenstem opdeRjksdagen.
deels, omdat Zweden niet: te doen wilde De Keurvorst van Brandenburg verkreeg het

hebben met den Pauselilken Nuntius.Van de overig gedeelte van Pommeren als schadesjde van Frankrjk bevonden zich teMi
inster loosstelling voorVööle
-pommeren,waarop hj
de hertpg de rol-t
p drîlld,d'A va.
az en k%ernien,
die hunne aanw'
lizingen ontvangen hadden
van Mazarin en Lyonne. Zweden had era1B
gevolmagtigden Johan Oœenstierna,den zoon
van den kanselier.en Adler t%!r1.:.De kei-

aanspraak had, de bigdommen Halberstadt,

Minden en Kammin a1s wereldljke vorsten-

dommen en het aartsbi8dom Magdeburg als
hertogdom. Niettemin bleef dit laatste t0t
1680 in het bezit van den toenmaligen bexerljke afkevaardigden waren graafJohann stuurder,den Saksisehen prinsAu-q%st.Hertog

rl4.
?
z+ non Ncddcl en Inaak Volmar te Miin- AdolfFridtfric/zvon >e&!esHz#.kbawerin#ont-

Bter en graaf M aœ von Trautmannsdorf te ving voor het afBtaan van W ismar de bisOsnabrick. De Pauselt
jke nuntius was Fabio dommen Schwerin en Ratzeburg als wereld-

OMI
CS (later pausAleœander VI14en de Ve- ltjkevorstendommen.Aan hetHui:Brunswl
jkZ-zdype?llr.g werd in afwisseling met een R.KaBt
lfvan Spanle bevonden erzich Raanedra, tholieken bigsehop de opvolging gewaarborg;
2rlz. enz., en de Republiek der Vereenigde in het bisdom Osnabrick,en het verkree:
aetlaansche gezant Contarino. Van wege het

Neder anden had nietminder dan acht gevol- daarenboven de kloosterB W ëlkenried en Grbmagtigden derwaarts gezonden,nameljk .
B@r- ningen. Het Huis Sessen-cassel verkreeg de
fAol4 rcx Gend,beervan Loenen en Meiners- vorsteljke abdj Hersfeld als een wereldljk
wjk ,wegensGelderland,Joan vanA lf/zexed, vorstendom , alsmede hetgraafschap Schaumheer van Matbenest Rivieze, Opmeere en burg Bejeren bleefin hetbezitvan deOp.
Zouteveen,en Moriaan Tcl'
?
zl.ridder en heer per-pfalz en vandekeurvorsteljkewaardigvan Heemstede, wegens Holland, Joan d6 heid. De Beneden.pfalz met den daaraan
r zlif,eerste edele van Zeeland,wegens Zee- pas verbonden keurvorsteljken rang en het
land, Godard van 2#e:& , heer van Neder- erteljk schatmeestersambt wer; teruggegehorst, wegens Utreeht, FranLoin moz
'Dono, ven aan Karl 7>4#Yk, een zoon van de:

4QQ
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vbrblnnen A çdH : K FmnkNk verwierfde waren geklommen.Ze0 ont:ten;tegeljk met
gnuvereiniteit ovei de bisdommen en gteden den Vrede van Miinster een nieqw kabinetgMetz, Toul en Verdun met'de daartoe be- bestuur der D uitsche Hoven en eene hieraan

hoorende districten.die het eigenljk sedert geëvenredigde buitenlandsche staatkunde. Er
1552 reeds bezat.VoortB deed de Keizervoor

ontstonden onderscheidene oorlogvoerendeSta-

zich zelven,voorhetHuisOostenr#k envoor ten, en het Duitsche volk, in handel en
het Rjk afstand aan Frankrjk van alle reg- nj
verheid doorallerleilaBten beperkt,moest
#*

ten op de stad Breisach, op de landgraaf- zllne krachten inspannen. om in het zweet
schappen Opper- en Beneden-Elzas, op de zjns aanschjns hetnoodige qeld tewi
nnen
Sundgau en op delandvoogdj overdeTien en op te brengen t:r bekostlging van een
vereenigde Rjkssteden in den Elzas.Zwitser- groot aantal hofhoudingen, gezantschappen
land en de Republiek derVereenigde Neder- en legers.In datopzigtalzoo bragtde W estlanden werden erkend a18 volkomen onaf- faalsche Vrede geen voordeelaan de Dqitsche
hankeljk van Duitschland.Daarenboven be- natie,welke op eigen grond moest deelnemeu
paalde het Vrede8verdra'
g eene algemeene aan menigen bloedigen strjd.00k waB ter
amnestie en teruggave derbezittingen aan de bescherming van het Protestantismus weinig
eigenaars van 1618.Alleen de Keizer maakte gewonnen,zelfshad men bj devredesonderdaarop eene uitzondering ten aanzien van handelingen gedeelteljk verloren, wat men
zjne Er:anden. Metbetrekking t0tde Kerk te voren metde wapen: in de hand verworbekrachtigde de Miinstersche Vrede hetver- ven had. Het Protestantismus kon zich niet
drag van Passau en den Religievxede van verder uitbreiden,en zj,dieuitdeOosten-

Augsburg.De beljdersderR.Katholieke en
der Protestantsche godBdienst werden volkomen geljk gesteld, maar de ProteBtantsche
minderheidopdeRjksdagenmogtgeenemeer.
derheid worden.De strt
jd overde '
geesteltlke

rtjksche Er:anden verdreven en van hunne

goederen beroofd waren,ontvingen geenerlei
schadeloosstelling.Degunstige bepalingenvan
het Vredesverdrag kwamen enkel ten voordeele der Vorsten en wél der magtigBten

g
estichten en goederen werd onderogheëng onder ben.Oostenrjk wer; uithethartdes
van het restitutie-edict van 1626 in dlen zin RjkBteruggedrongen naarzjneErfel
jkeStabe8liBt, dat men het jaar 1624 aannam als ten en u1t de çemeenschap methet nverij
hetnormale Jaar,zoodatProtestanten en R. gedeelte van Dultgchland verwjderd,terwjl

Katholieken datgene in eigendom zouden er- Frankrjk en Zweden zjne plaats innamen.
langen.watzj op den lsten Januarj vandat Slecbts de Republiek der Vereenigde NederJaarhadden bezeten.O0k metbetrekkingt0t landen had er de bekrachtiging verkregen

dezebepaling werden de KeizerljkeErqanden van 'tgeen zj dooreene worstelingvan vele
uitgezonderd.De spuvereiniteit der Rjksstan- Jaren verworven had)nameljk vanhareonafden werd erkend. Zelfs werd hun hetregt hankeljkheid.
gegeven onderling en metvreemde MogendW estfalen, het westeljk gedeelte van
beden verbindtenissen aan te gaan,mits niet het aloude land der Saksers aan de oever:
ten nadeele van den Keizer en van het Rjk. van de Sieg, de Ruhr en de Lippe tot aan
Over de nieuwe grondwetdes Rjks z0u eer- de Eems en a18 zoodanig onderscheiden van
lang op eene vergaderingwordenberaadslaagd.
De plannen der R.Katholieke reactie en der
staatknnde van het Huis Eabsbur.g, o1n het
Protestantismus in bloed te smoren en geheel
Duitschland aan een militair despotiBmuB te
onderwerpen,werden daardoorvernietigd.De

Keizer moest zjn onbeperkt gezag laten
varen en in Nederland de vrtjheid van een
zich krachtig ontwikkelenden Protestantschen

Staateerbiedigen.HetKeizerrjk verloordoor
den Vrede van Mi
inster niet glechts een

grondgebied van 1900 D geogr.mjlmet41/:

Engern en Oostf
àlen,zich uitBtrekkend lang:
de W eser en t0t aan de Elbe,grensde aan
het land der Franken, Friezen, Engern en

HesBen. Bj de vernietiging van bet hertop

dom Saksen,nadatHendrik deZ::l'
?zlin 1180
in den ban was gedaan,verdwenen fle namen
Engern en Oostfalen, m> r de naam van
W e8tfalen bleef bewaard voor het Btroomgebied van de Rtlhr en de Lippe, zich ten
noorden uitstrekkend t0t aan de Berkel en
omvatte 00k de go Engern,het latere Sauerland. Aartsbiaschop Plillps tlll Ke%len ver-

millioen inwoners, maar ook zjne wegteljke kreeg in 1180dehertogeljkemagtin'W estmilitaire grenzen;daarenboven bleven Lotha- falen, dat op kerkeljk gebied gedeelteld
'k
ringen en de Elzas naar de zjde van het t0t zjn aartsbisdom behoorde,alsmede talwesten en de Bourgondische kreits in het rjke bezittingen van Rendeik de Z:>-,z0:-

westen en noorden zonderbescherming.Daar- a1s Riiden. Brilon, W interberg, Attendorn
door werden groote verliezen toegebragtaan enz.De wereldljkeheerljkheden binnen het
4en handel van Duitschl.and met ltalië en bertogdom bleven bestaan; vele van deze
metdeNoordzeegewegten,inzondcrheidbjde waren leengoederen van Keulen,andere kwabtandigheid,
afsluiting van de Schelde,en vooralwerden men t0t eene zekere mate van zelt
daaraan grncte bezwaren in den weg gelegd en n0g andere werden doorKeulen al8rjksdoor hetgroot aantalkleine Vorsten en door leenen verkregen,zooalshetgraafbebap ArnB-

lzestrektehetgronddeKlrjke verwikkelingen overdet0l-ensou- berg (1371).Opdiewt
vereiniteitsregten.Daarentegen werd Duitsch- gebied van het hertogdom W estfalen zich
land nu de zetel van het staatkundig even- allengs verder uit naar het Oosten.Het be-

wigtvan Europa,daarBejeren,Brandenburg hoorde totdekreiisvandeNeder-Rtln,grensde
kn an4ere Skten in magten zelfsàndigheid

M n het bisdnm Paderbornjaan W aldeck en

W E8T#ILEN.
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HeBsenjaan de paafschapen W ittgenstein en
Ngssau en aan het bertogdom Berg,aan het
grM fschap Mark,aan het bisdf
am M'
t
insteren
aan het graafbchap Lippe en telde op 72 D

sche bezetting vgn 12500 znan te'llggdebnrg
pnderhouden. Daarenboven m oesten zvvare

van Keulen had W estfalen eeneeigene grondwet, en de Landdagen werden te Arnsberg
gehouden; hier bevond zich 00k de regéring.
Het hoogste bestuursligchaam was de W est-

der inkomsten bedroegen,en zelfs de uitstekende ministers van Financiën Ton W:îee en
M alehns konden geene orde Kheppen in deze

oorlogslasten aan Frankrjk worden betaald.
De inanciën des Rjks bevonlen zich dan
geogr.mjlbjna200000zielenin25stedenen ook van den beginne afin eene gchromeltlke
9vrje heerljkheden.Onderde souvereiiiteit verwarring,daar de uitgaven het drievoudige

huishouding.DeRjks8tandenkwamen glecht:
faalsche kanselarj,aan wier hoofd zieh de btléén,om het kluchtspelvan een gewaand
landdroBt bevond, die tevens al8 stadhouder constitutionalismus ten geboore te brengen.
van den Keurvorst optrad.In 1803 werd het Handel en nt
jverheid kwpnden.de landbouw
hertogdom , m et uitzondering Van de stad
Volkmarsen, welke aan Hessen-cassel ten
deel viel, als schadeloosstelling toegekend
aan Hessen-Darmstadt. Dit laatste stond het
op hetCongrèste W eenen aan Pruissen af.Ook een der kreitsen van hetollde Duitsche

werd metbelasting eninkwartieringbezwagr;

en de Jeugd naar het leger gedreven,om er
V00r een vreemden dwi
ngeland te Btrjden.

Bovenal ergerde zich hetvolk M n de Ferregaande losbandigheid van een weelderig en

verkwistend Hof en aan de verachteljke
Rjk droeg dennaam van Westfalenenstrekte Fransche gelukzoekers.die den goedaardigen,
zich uit over hetland tusschen de W eser en zwakken Koni
nq zochten te verblinden,ten
de Neder-Rjn,zuidwaartst0taan de Lahn, einde hetvolk ultte znigen.De pogingen van
metuitzondering van hetKeulschehertogdom
W estfalen,en o0k n0g over gewesten aan de

Katte en Dörnberg,de strooptogt van dcAill,
deopstandvan denHessischenkolonelR -eieâ

andere zjde van deRjn en had eeneoppervlakte van 1250 D geogr.mjl.
Voortsvermelden wjhetvoormaligKoningr'
J
/k Westfalen,een afhankeljken Staatvan
het Fransche Keizerrjk, door Napoleon I

endekrjgstogtvanden hertog vanWrllz-/k
waren we1 i: waar vruchteloos,maar gaven
toch getuigenisvan denalgemeenenwrevel.De

vereenigingdeaRjksmethetgroot8tegedeelte

van Hannover, waardoor het eene aanwinBt
ten gevolge der bepalingen van het vredes- verkreeg van 468 D geogr.mjl met647000
verdrag Van Tilsit door een besluit van 18 inwoners, schonk aan de bevolking geenerlei
Augustus 1807 uit de hertogdommen Bruns- voordeel, want Hannover wa: reed: sedert

wjk,Keur-Hessen (gedeelteljk),de Prnissi- 1806 stelselmatig doordeFranschen uikeput

gchelanden Altmark,Magdeburg,Halberstadt, en schier alledomeingoederen waren eronder
Hohenstein,Hildesbeim,Goslar,Quedlinburg, de Fransche generaal: verdeeld.0:k werd in
Eichsfeld, Miihlhausen, Nordhausen, Pader- 1811 al het lqnd tusschen de Noordzee en
born, Minden, Ravensberg en Stolberg- eeneljn.getrokken van den mond der Lippe
W ernigerode, de Hannoversche landen Göt- naarde Eems boven Telgte!voort: naarden
tingen,Grubenhagen metHobnstein enElbin- mond der W erra en eindcljk naar de Elbe
gerode, Osnabriick , het Saksische gedeelte boven den mond derStecknitz,bjFrankrjk
van het graafschap Mansfeld en de Saksische i
ngeljfd? zoodat het koninçrjk W e8tfalen

ambtenGommern,Querfurt,BarbyenTreFurt, na dien ttld eene uitgebreldheid had van
het gebied van Korvei en het gmafschap slechts825D geogr.mjlmetruim Qmillioen
K aunitz-Rietberg gevormd, met eene geza- zielen.Er kwam nog bj,dat W estfalen zieh
menljke oppervlakte van 688 D geogr.mjl belasten moest met de verpleging van 6000
en met nagenoeg 2 m illioen inwoners De Franschen en het soldatencontingent bj den
inkomstenvan hetKoningrt
jkbedroegen91/4de Rjnbond verhoogen.De oôrlog tegen RuBland

m illioen thaler en het m oest aan het leger vergde van W estfalen,hetwelk daarvoor zjn
25000 soldaten vergchaFen. Napoleon schonk geheele legerbeschikbaarmoegtstellen,grootej
de Kroon van dit rjk aan zjn jongsten broe- bloedige oFers.Na hetvertrek van bet leger

der Jerôme, die den loden becember van werd eene nationalegardein hetKoningrjk
laatstgenoemd Jaar zjne intrede deed teCassel georganiseerd, - voorts eene gedwongene
en aanhetvolkeenenieuwegrondwetschonk, leening van 5 millioen francs uitgeschreven,

op de leest van die van Frankrjk gescboeid. de rentebetaling der staatsschuld geschorgten
De Rjksstanden telden 100 leden,nameljk: de oude nationale schuld tot een derde ver70 vertegenwoordigersvanden grondeigendom , laagd (getiëraeerd). ln 1813 moesten de be15 van den hqndelsstand en 15 van de weten- woners van W estfalenzichopnieuw degrootst
'e
schap. De grondwet bevatte onderscheidene oFer: laten wel
gevallen, doordien men hen
vrjzinnige bepalingen en beloofdebelangrjke verpligtte, het ln Rusland vernietigde leger
hervormingen. Er werd echter een bureau- en de uitrusting daarvan wederop den voorcratisch bestuur ingeateld onder de leiding. maligen voet te brengen. De grendlasten
van drie Franscben Jollivet, Mmlon en 2:..:- werden verhoogd, maar het ontbrak overal
not, dat het land eerlang in acht departe- aan geld,en de bedreiging derdoodstrafvoor
zaenten verdeelde,en Napoleon matigde zich el
ken deserteur en van drielarigen deanyhet regt aan van eene willekeurige beschik- arbeid voor e1k verzet tegen de congcriptle
king. De helft van alle domeinen eigendebj beweesduideljkgenceg,welkemiddelenmen
zich t0e om daarmede zjne generaals te be- moest aanwenden, om zich snldgten te verloonen, en hetland moest voorts eene Fran- schaFen.Reedsin Augustus liep een ge4eelte
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derWestfaalgcherulterj aan degrenzen van
Bohemen overtotdeOpstenrjkers.Inmiddelg
neigde het Koningri
jk ten val. Den QsEten
Septemberwerd Brunswjk doorhetvrjkorps
van Marwitz overvallen, waarna Tqierniqiew
drie dagen later vôôr Cassel verscheen. De
Koning nam jlings de vlugten vertrouwde

de verdediging der stad t0e aan generaal
AlQ,maar deze capituleerde reedsden 3osten
September,liet haarin handen der Kozakken
en trok met de kleine bezetting naar elders.

gedeelte derprovincie.in hetdistrictMindenj
verheFen zich de verstenoordeli
jke uitlooperB

van het gebergte van de Boven-Rjn. de
in den Völmerstod (468 Ned. el hoog)zich
hopgvlakte van Paderborn metden Egge,die

vereenigt met de Hercynische Berg8treek.
Deze laatste strekt zich noordwestwaarts uit

mettweebergketens:dezuideljke (hetTeuMiinstprbj Bevergern en doordenpordeli
lke

toburcerW ald)neemteen eindeinhetdistrict

(het W esergebergte) baant in de Porta W est-

Tqiernhjew verklaardenu hetKoningrjk ver- falica de W eger zich een weg, waarna het

vallen,verliet Cassel reeds den 3den October
en rukte voorwaarts naar de Elbe.waarop
Alo de stad bezette.Den 17den October begaf zich de Koning weder derwaarts, maar

om zjneresidentieden26stendaaraanvolgende
vooraltjd teverlaten.Zoo stprttehetkunstmatig gestichte koningrjk als een kaartenhuis ineen.
De provinele < :.
:fJJ!:>, tot hetkoninriik

onder den naam van W iehengebergt'
e voort-

schriidt over het noordongteljk gedeelte van

hetdistrictMinden.Tusschen deze beidebergketens heeftmen een heuvelachtig landschapj
datten noordwesten in hetsteenkolengebergte
van Ibbenbiiren een einde neemt. De NoordDuitsche Laagvlakte strekt zich o0k t0t in
W estfalen uit,namelijk t0taandeW eserbj
Minden en tusschen hetTeutoburger svald en
hetLeisteengebergte.Dâârvindtmen deSenne,

Pruissen behoorend en in 1815 uithethertogdom W estfalen en Engeren en een grootaan- gedeelteljk meteen zandigen,dorren en getalgraafsehappen jvorstendommen,bisdommen (
leeltaljk met een mperassigen grond; het

en heerlilkheden gevormd, waaraan in 1851 oostel
jk çedeelte der Senne behoorttot de

de stad Lippstadtis toegevpegd,grenstin het Boker helde. te voren eene onvruchtbare
noorden aan Hannover,in hetoostenaan Han- streek,maar sedert1853 door den aanleg van
nover, Schaumburg-Lippe, Rinteln. Lippe, waterwerken in goede weilanden herschapen.

Brunswjk,Hessen-Nassau enW aldeck,inhet Heteigenljke Mi
insterlandisin hetalgemeen
zuidwestenaan deRtlnpruvincieeninhetnoord- niet zeer vruchtbaar.maar het zuideljk gewesten aan Nederland en beslaateene opper- deelte van het laagland, zooals de Soester
vlakte van 366.84D geogr.mjl. Hetgrootste Börde.heefteen zeer dankbaren bodem.Deze
gedeelte van den bodem is er m et bergen en provincie behoort nagenoeg geheel en alt0t
heuvels bedekt. Op llet zuideljk gedeelte hetstroom gebied van de W eser!de Eemsen
der provincie verheFen zich de rotsgevaarten de Rjn.De W eser ontvangt uIt dit gewest
van hetNeder-Ribnsch-W estf
aalsch-Leisteenge- deDiemel,deNethe,deEm > rendeW erre,bergte. Dââr heeft men aan de zuidpuntge- de Eems voedter zich met de Glane.de Aa
deelten van het W esterwald, die zich uit- en de W erse. - en de Rjn met de Lippe
strekken tot aan de bronnen van de Sieg en en de Ruhr. Naar de Rjn vloetben er voorts
de Lahn. Daarop volgt de bergstreek van n0g de Lahn, de Sieg en de Emscher,
Sauerland, met de dalen van de Eder, de naar de Nieuwe Tlssel de Oude llsselen de
Lenne en de Ruhr. Hier verheft zich het Berkel, - naar de Zuiderzee de Vecht met
Rothlagergebergte tussehen de Eder en de de Dinkel,en naar de Fulda de Eder.KanaLenne en bereikt in den Emmelkopf eene lenen meren zoektmen erteverqeef
s,doch
hoogte van 778 en in den Kalen Astenberg er ztbn uitgestrekte veenen.Het kllmaatis er
eene hoogte van 84Q Nederl.el.Van datpunt in het algemeen gematigd, terwigl men het
loopen bergketens in verschillende rigtingen, alleen in de bergstreek van gauerland en
btlv. naar het zuiden tusschen Odebol'
n en W esterwald guurkan noem en.De eemiddelde

Nuhne met den Ziegenhelle(826Ned.elhoog), #
Jaarljksehe temperatuuriste Miiqster9,
420C.
naar hetnoordwesten tusschen de zjrivieren en tePaderborn8,940C.Delaarliikscheregenvan de Lenne en de Ruhr met den Hunau

(815 Ned.elhoog) en naarhetnoordoosten
tugschen de waterscheiding van de Rjn en
de W eser metden Schloszberg (788 Ned.el
hoog). Ook op de grenzen naar de ztlde van
Waldeck heeft men eraanzienljke hoogten,

hoeveelheid bedraagtin het lage land 60- 70
en i
llde zuideljke bergstreek 100 ofzaeer
Ned. duim. Van de geheele oppervlakte is

41,60/0bouwland,0,90/0tuingrond,7,
70/0hooiland, 17.30/0 weiland en 27,90/0 boseh. Men

verbouwt er allerlei soort van graan, doch
zooals de Langenberg (828 Ned.elhoog)en niet eens genoeg vnor de behoefte der bevolverder noordwaarts de Bruchhânser Steine king,voortspeulvruchten,boekweit,uitmun(748 Ned.elhoog).Tusschen de Ruhr en de tend vlas en hennep,ooft enz.In 1873 vond
Lenne heeft men het Hoomertgoberzte (660 men er 118000 paarden. 568000 runderen,
Ned.elh00g)en hetBalverW ald (548Ned. 484000schapen.252000zwilnen,171000geiten
okkerj,
elhoog), op den linker oeverder Lenne het en 95000 bjenkorven. be paardenf
Ebbegebergte metde Nordhelle (666 Ned.el door de stoeterj te M'arendorf bevorderd,
hoog). tugschen de Ruhr en de Möhne het bloeiter ongem een.en ook de rtlnderteelt is
Arnsberger W ald, en eindeltik ten noorden er van groot belang.De voornaamste rtjkdom
van de Möhne en de RuhrdeHaar.die west- dezer provinde echterisgelegen in hare delfwaarts overgaat in de àrdeien in hetSteen- stolen, vopral in steenkolen en jzererts.
kolengebergte van deRuhr. In hetoosteljk Steenkolen worden voaralgeo lven in de ar-
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rondissementen Bochum , Dortmund, Hagen
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consistorie van Mi
inster.De Provinciale Sta-

en Tecklenburg,en jzerertsinzonderheid ia ten van W estlàlen zjn zamengesteld uit12
de arronlissementen Siegen en olpe.Daaren- vnrsten en heereA,20 afgevu rdigden der ridboven verkrjgtmen erzink-,koper-en 100d- derschap uit 6 kiesdistrictenj20 uit de stœ
erts, kwik, antimonium, zwavelkies, zout, den en 20 uit de laudeljke gemeenten.De
gips, kalk- en bouwsteen, marmer, daklei,
potkleienz. Tot de minerale bronnen behooren er die van Oeyhausen, Lippspringe,
Driburg en Schwelm.Volgens de telling van

plaats der vergadering ia Minster, De yro-

vinciezendtnaarden Duitschen Rjksdag 17
en naar hetHuisvan Afgevu rdigdeninPruissen 31vertegenwoûrdigers.Eindeljk isMiin-

1875vlndtmenin dezeprovinciebjna2mil- ster de zetel van een militairen kommandant.
W est-Friesland is de voormalige naam
R.Katholiekegodsdienstbeljdt.Zj zjn van van een gedeelte der Nederlandsche provincie
lioen inwoners, van welke ruim de helt'
t de

afkomytNeder-Duitschers en bezigen de Plat- Noord-llolland. Het grensde in het zuiden
Duitsche taal. Behalve landbouw en mjnont- aan Kennemerland en W aterland en werd
ginning bloejen er onderscheidene takken V00r een groot deel door de Zuiderzee bevan njverheid,vooralde vervaardiging van spoeld. De Zjpe, de W ieringerwM rd, de
m etalen voorwerpen, de linnen- en katoen- W aard- en Groetgrondenj de tegenwoordige
weverj,'de vervaardiging van papier,zeil- Anna Paulowna.polder en hetKoegras waren
doek, touw , zeep, aardewerk, sigaren enz. de baitendjksche landen van W est-Friesland,
De handelbepaalter zich vooralt0tden uit- dat, zelf de steden M edemblik, Hoorn en
voer van linnen, katoenen stoFen en voort- Enkhuizen bevattend, in 4 deelenjDregterb
rengselen der natuur, zooals:steenkolen, land, de Vier Noorderkoggen,Geertmer-am-zer hout ham , worst, enz-, en de voor- bacht en de Schager- en Niedorper Koggen
naamste koopsteden zjn er:Bielefbld,Dort- was verdeeld. Het is zooweldoor overstroomund en lserlohn.Bevaarbare rivieren,zoo- mingen aladoorindjkingen aanmerkeljk van
a1s de W eser,de Ems,de Ruhr en de Lippe gedaante veranderd. Reeds de eerste graven
en goede heirwegen en spoorwegen bevorde- van Holland vonden in de W est-Friezen hardren er het vefkeer. De W esttàalsche staats- nekkigebestrjders.Zj moesten Bedertdelode

spoorwej, van Holzminden en Warburg k0- eeuw zich bj herhalingtoerusten t0tden00r-

mende,loopt over Altenbeken,Hamm,Miin- 1og vöôrdat tegen het einde der 13de eeuw
ster en itheine naar Emden.Metdeze is de hun gezag aldaar voor goed werd erkend.
1jn van Löhne naar Rheine verbondenjen Twee van hen,Arnoud en Willem ff,verloren
die van MiinsternaarGronau staatstaatonder erhetleven.TjdensdenopstandtegenSpanle
hetzelfde beheer. De spoorweg van Keulen behoorden de steden van W est-Friesland t0t
naar Minden loopt door de geheele provincie de eersten, die na de verovering van den

heen,en hiertoe behocren0ok deljnen Ven- Briel het 8paansche Juk van de schouders
loo-llamburg en Deutz-Gieszen.T0tden Ber- wierpen.Deze deden dan 00k pogingen,doch
gisch Mërkischen spoorweg, door den Btaat te vergeel
b,bj de vestiging der Republiek

beheerd,behoortde ljn Holzminden-Scherfe- dit gewest a18 een atzonderljk deel in de
de-Diisseldorf-Aken, de ljn Ruhr-8ieg met Unie te doen opnemen. Het werd metKenvele vertakkingen in het steenkolendistrict

nemerland en W aterland als hetNoorderkwar-

en de Hessische Noorderspoorweg. DeRjn- tier van Holland beschouwd,hoewelde ge8poorweg zendt 00k een tak naar hetBteen- zamenljke af
kevaardigden der provincie den
kolengebergte van deze provineie en een an- titelvoerden van Mtaten van H ollanden W estderen (nog niet voltooid) over Dorsten en Friesland.
Rheine naar Quakenbrick in Hannover.De W est-G othen ,zie Gothen.
Hannover-Altenbekerspoorweg vereenigt zich
W est-Gothland of W estergötland iade
bj Altenbeken en Rheine methet spoorweg- naam van een Zweedsch land8chap tusschen
net van W esttàlen. De spoorweg van Dort- het W ener- en W ettermeer en m et eenig
mund over Gronau naar Enschede heeft een kustland aan den m ond der Göta elf.Hetbe-

afzonderljk bestuur.Voor hetonderwjs iser hoorttût drie làns(provinciën),nameljk t0t
gezorgd door de hoogesehoolmet twee tàculteiten te M iinster, 20 gym nasia, 3 progymnasia, 9 reu lscholen van de eerste klasse,6
hoogere burgerscholen, 7 kweekscholen voor

8karaborg,Elfsborg en Göteborg,van welke

echteruezelaatsteenkelhetkleinezuideljke

kustgew est en het tusschen de beide armen
der Göta.elfgelegene eiland Hiesingen bevat.

onderwjzers,5provincialenjverheidsscholen, Hetnoordeljk gedeelte,t0tSkaraborglân be4 instituten voor doofstommen en 2 voor blinden. Ten behoeve der administratie is deze

hoorend, is aan de grens van Nerike en aan

hetWettermeerbergachtig enboschrjk,maar

?rovints
ie!welkeMiinstert0thoofdstadheeft, voor het overige eene groote, vruchtbara

ln drie dlstricten verdeeld,nameljk Mi
inster vlakte, door de Tidan,de Lidan en de N0s-

met 11, Minden met10 en Arnsberg m et 16 san besproeid.Daarop verheFen zich enkele
arrondissementen. Volgens de nieuwe regter- berggevaarten,zooals:deBillingen,deKinneljke indeeling vormtdeprovincie Westtalen kullen, de Alleberg?de Mösseberg enz.Het
een district van hetopperlandgeregtteHamm ; onvruchtbare zuideljke gedeelte behoort t0t
daarenboven heeftmen er 8 landgeregten.De Elfsborg. Men vindt in W estGothland niet

R. Katholieke kerken en geesteljken behoo- veel jzer,maareen onuitputteljken rjkdom

ren er t0t de bisdommen Miinster en Pader- van aluinlei,kalk-en zandgteen.'rptdevoorharn, de Evangeligehe Gemeenten t0t het naamste bronnen van bestM n beheoren in het
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nnordeljk gedeelte landbouw en veeteelten Toch brengt deze geweldige massa water,
in het zuideljk gedeelte veeteelt, bnschcul- die in Europa alle hoop van een goeden oogst
z0u vernietigen,hier,waar de wind zooveel
tuuren fàbriekqjverheid.

W est-lndie noemtmendeeilandengroep, droogte veroorzaakt, niets anders te weeg
welke meteen grooten van hetzuidoosten naar dan dat de bronnen en beken nietgeheelverhet noordooBten zich uitstrekkenden boog de dwjnen en menschen,dieren en planten in
groote blnnenzee tusschen Noord- en Zuid- hetdroogeJaargetjdenietversmachten.NietAmerikaaandeoosteljke zjdeomsluitenvan temin maakt de ontzettende vochtigheid der
den mond der Orinoco voortloopt t0taan de luchtin dattjdperk hetverbljfopdieeilanjchiereilanden Florida en Yucatan.Daarmen den ongezond voor den Europeaan. Tegen
ln den beginne dezeeilanden a1s een gedeelte het einde van November geniet men frisch
van lndië beschouwde, gaf men hun den en aangenaam weder;de wind waaltuit het
naam van W est.lndië. Men verdeelt hen in noorden en noordoosten en brengt een prachdeAntillen,de Bakama-eilanden,de M aagden- tigen winter, welke van December t0tMei
eîllld- en de W indward-eélanden (zie onder aanhoudt. De ergste bezoekingen in den re-

deze namen).VolgensdeJongste onderzoekin- gentjd zjn deorkanen,dievaak groote vergen hebben de Groote Antillen op 3935 D

geogr.mjl 3352000!- deBahama-eilanden
nj 283 D geogr.mjl44000,- deMaagdenellanden op 13 D geogr.mjl47000,- de
KleineAntillenpp205D geogr.mj1838000,en de W indward.eilanden op 23 D geogr.
mjl39000 inwoners,- te zamen 4459 D
geogr.mjtmet41/,millioen zielen.Metuitzondering van de lage,van koralenkalksteen
gevormde Bahama'
s zjn deze ellanden bt
jna

woestingen aanrigten,maar tevens hetevenwigt in den dampkring herstellen en dien rei-

nigen.Dikwjlsgaan deorkanen van aardbevingen vergezeld.Hetongezondstzjnervoorts

flie streken, welke bezocht wQrden door de
gele koortB.
omtrent de fauna vermelden wj,dat het
aantal aldaar te huis behoorende zoogdieren
zeer klein is; 0()k zjn sommige soorten geheelen aluitgestorven.Erzjn eenige sooralle bergachtig en de grootste van vele dalen ten van kleine apen, - voort: almadillen
en rotakloven doorsneden.De hoogste bergen (gordel
dieren),opossums,muskusratten,otters,
waschbeeren, aguti's en vledermuizen,- op
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maica (2341 Ned. el hoog) en Haïtl (2184 Trinidad daarenboven pekari'y, herten en
Ned.el hoog),terwjlDominica,de hoogste ozelots. De Europeanen bragten er onze geberg der Kleine Antillen,slechts eene hoogte wone huisdieren, en onder deze gedjen er
bereiktvan 1900 Ned.e1.Dekusten zjn ge- paarden en rtlnderen op de grazige velden
deelteljk diep ingesneden en veelaldoork0- zeer goed.Men heeft er een groot aantalv0raalbanken omzoomd; er is geen gebrek aan gels; verschillende soorten van papegaajen
uitmuntende havens. Vele beken worden er en colibri's bewonen er de wouden en ontel4r00g gedurende het warme Jaargetjde,om barewatervogelsde ktlsten.T0tde amphibiën
in den regentjd buiten hare oevers te treden. behooren er de kaaiman,ver8chillende s0orOp de Groote Antillen hebben de kristalljne ten van hagedissen, kikvorschen, schildpadgesteenten, kalk- en zandsteen de overhand, den, schorpioenen en slangen,terwjlde zee
terwjlmen erslechtszelden vulcanische vor- er een overvloed bevat van visschen,weekmingen aantreft.Deze laatstezjn destemeer en korstdieren, en op de eilanden 00k de
verspreid op de Kleine Antillen, en op St. inseeten geenszins ontbreken.De iora heeft
Vincent en Guadeloupe heet'
t men werkzame er door den invloed der Europeanen eene
vulcanen. Aardbevingen komen er dikwjls geheel andere gedaante verkregen.De uitgevoor.Hetklimaatia op alde Antillen geljk strekte w ouden hebben hier en daar plaats
en slechts eenigzins gewjzigd door de eigen- m oeten ruim en voor van elders ingevoerde
M rdigeligging engesteldheidderverBcbillende kweekplanten en zjn op gommige kleinere

eilanden en gewesten.De hitte wordterschiq eilanden bjna geheel en alverdwenen.De
het geheele J=r door de oosteljke passaat- Qora, uit ruim 3000 snorten van openbaar
winden en zeewinden getemperd.Hetvochtige bloejende planten bestaande,heefterin alle
JMrgetjde, de W est-lndische lente, neemt opzigten een tropigch karakter.In dediqte
een aanvang in Mei.Het 100fder boomen en
het gras der weiden erlangtalsdan een friBscher voorkomen en omslreeks het midden
van die maand valt de eersteperiodiekeregen.
Nadat deze 14 dagen geduurd heeft, wordt

bosschen 0P de door regen mild besproelde
hoogten vel'
helen zich palmboomen en op

boomen geljkende varens;sierljke heesterg
en welige kruiden groejen op door de zon
gekoesterdehellingen en vlakten,terwjldigte
hj vervangen door droog,bestendig weder, mangle-bosschen de kust bedekken.Erign0g
en de tropische zomer ontwikkelt zich in de altjd overvloed van hardeen t
èaajehoutsoorvolheid zjner pracht. Omstreeks hetmidden ten!zooals:mahagonie-,Brazilie-,campêche-,
van Augustus houden de verkwikkende zee- Guayak- en cederhout enz.T0tde voedingswinden op te waajen, en de hitte wordt planten behooren er de maniok,de bataten,
Bchieronverdrageljk.Nu neemtmet heteinde de yams en de gewassen, die arrowrootlevevan Augustus e0n tweede regentjd een aan- ren, - voorts m aïs, moorengierst, boonenj
vang,die zich in Odoberhetkrachtigstdoet erwten en aardnoten. Rjst wordt er zeer
gevoelen.Degemiddelde regenhoogtebedraagt weinig verbouwd.Men vindter nagenoeg alle
er 1500 Ned.Btreep,maar in onderscheidene vruchten der keerkringBlanden en in het gestrekenjvnoralop de bergenjn0g veelmeer. bergte 00k ie EuroplBche ooftsoorten.Debo
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n% n werd er reeds ln 1516 ingevoerd en yeanen bevi
nden zich ongeveer 890/0 Spanvervulteral8voedi
ngamiddeleenebel
angrjke Jaarden en60/0Engelschen.Allebewonersdier
rnl. O0k heeft men er kokospalmen?brood- eilanden zjn Chrlgtenen, met uitzondering
vruchtboomen en alle sooden van zuldvruch- der n0g onbekeerde Negere,dieop de 8paanten; wjders ananaBsen,acajounoten,guaja- sche eilanden welgedoopt,m>r meerendeelg

ven en andere kosteljke vruchten.Ten behneve van den uitvoerhandel heeft men er
het Buikerriet(sedert1513),den koëjheester
(sedert 17Q0) en de tabaksplant ingevoerd.
Daarenbnven leveren deze eilanden eaeao,
piment, gember, katoen en specerjen.Daarentegen bevat de bodem er slechta weinig
nuttige deltbtofen; men verkrjgt er eenig

n0g Heidenen zjn.op de Britscbe, Neder-

landsche en Deensche eilanden hebben zicà
vooralde zendelingen der Hernhuttersea der
Methodi8ten door bevordering van het onder-

wjsderNegersverdiensteljkgemu kt.
Met uitzondering van het vrje Haïtimet
Santo Domingo en het eiland Margaril,het-

welk aan Venezuëla toebehoort,zjn al de
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eilanden koloniën dervjfEuropéscheSàten:
asphalt.Anderemetalen komen er voor,maar Bpanje,Groot.Brittanje,Frankrjk,Nederlan4
in te geringe hoeveelheid om de kosten der en Denemarken.StaatkundigisderhalveW estmjnontginning goed temaken.
Indië op de volgende wjzeverdeeld:8pu nToen Colnmbu in 1492 dezeeilanden ont- sehekoloniën (2327 D geogr,mj1met2025000

Gekte, waren zj hoofdzakeljk door twee
Btammen bewoond,de Arpwaken en de Caraïben.Van de eersten,die bjeenmonarchalen
regéringsvorm en een ertbljk bewind aan

inwoners), Britsche (645 D geogr.mj1 met

1670000 inwoners), Fran8che (51 D geogr.
mj1 met 319000 inwonerB)9Nederlandsche

mo
**j
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(201/: D geogr.ge
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ra),
Kaziken onderworpen en reed: toteen zeke- Deensche (61/,o
ren trap van beschaving opgeklommen waren, ners), Haïti(434 D geogr.mj1 met572000

iB than: geen Bpoormeerte vinden;zj zjn inwoners), Santo Dominy'o (968 D geogr.
voor de onmenscheljke wreedheid der8pan- mtjl met 250000 inwoners) en Margarita(4
JMrden bezweken,hoewelzj bj deentdek- D geogr.mjlmet5000inwoners).
king van Amerika 3 millioen zielen telden.
Cuba en Puërto Rico met eenige kleine
DeCaraïben,een woesten krjgshaftigvolkj eilandle: zjn deéénige overbljlbelen van de
boden aan de Spanjaarden een hardnekkigen voormalije onmeteljke bezittingen der8pantegenstand, maar moesten het onderspitdel- Jaarden ln de Nieuwe W ereld.Britsch W estven vnor de meer ontw ikltelde Europeanen, Indië bestaat uit Jamaica,Trinidad, de Lee-

zoodat van hen slethts geringe overbljfselen ward.eilanden (Antigua, Dominica enz.),de
te vinden zjn. De Spanjaarden waren de W indward-eiland (Barbados,St.VincentjGreeersten, die koloniën vestigden op Cuba,en nada? Tobago en eanta Lucia) en de Bahasedert 1803 werd de oppervlakte van den
ArchipelonderdeEuropeanen verdeeld,waarna

ma
-ellanden. De Fransche bezittingen aldu r
:*
Zgn
Martinique, Guadeloupe, een gedeelte
er onderscheidene koloniale waren zjn ver- van St. Martin en het onlangs door Zweden
bouwd. In de tweede helft der 16de eeuw afgestane 8t. Barthélemy.Tntde Nederlandkwamen de eilanden door despotieke maatre- 8che bezittingen eindeljk behooren Curaçaa
gelen derSpanlaarden in verval,zoodatvele meteenige kleine eilanden,van welke alleen
kolonisten naareldera verhuisden.Hetgevaar- ArubaenBonaire bewoondzjn,St.Euautiusj
ljkst echter voor de koloniën waren sedert Saba en een gedeelte van 8t.Martin.
1630 de Boekaniers ot'Flibustiers, die er
W estkapelle, een aanzienljk Nedereindeljk een behoorljk georganiseerden roof- landseh dorp op de zuidw estkust van het
gtaat vormden. Op onderscheidene eilanden Zeeuwsche elland W alcheren,iBm erkwu rdig

legden zj de grondslagen voor nieuwe kolo- door den naar deze plaats genoemden djk
niën. Toen in de l7de eeuw o0k andere Europésche Mogendheden W est-lndlscheeilanden
in bezit namen, werd de aandacht meer en
meergevestigd op hethooge belang vandezen
archipel voor den wereldhandel,en na dezen

met ingeheide palen, om het land tegen de
woede der zee te beveiligen. Eene aloude,

tjd ontwikkelden er zich de koloniën toteen

W estm acott.Onder dezen n= m vermelden wj:

nieuwen bloei, doch gaven o0k meermalen
M nleiding totoorlogen tusachen dezeevarende
Mogendheden in Europa.
Dehedendaagsche bevolking van W eat-lndië
bestaat uit Blanken, Negers, Chinézen enz.
en uit Kleurllngen.De Negers echter hebben
er in aantal verreweg de overhand.De ala-

bloejende stad, die denzelfden nMm droeg,

is reeds voorlang door de golven verslonden.
W estlothian ,zie Linlitkgow.

Rokard W edf-ccpff,een beroemd Engelsch

beeldhouwer, geboren den lstenJulj 1775 te
Londen.Hj ontving in 1793-1797 zjne 0pleiding te Romeen maakte na zjn terugkeer
zieh bekend dobr hetstandbeeld van Addoon

in de W estmknster-abdj (1806).In 1815 werd

vernj is er tbans op alleeilanden,metuit- hj lid van de Keninkljke Académie en in
zonderingvan CubaenPuërtoRico,atkeschaft, 1827 professor in de beeldhouwkunst aan die
en het gebrek aan arbeiders, daardoor ont- inrigting. Van zjne kunetgewrochten vermelsàan, heeft men slecht: in geringen graad den wj:demonumentenvoorsirRylpk2ledoor den invoer van Koeli's kunnen verhel- cromby en voor lord Collingmood, hetstandpen.Het aantalBlanken wordtergeschat op beeld van admiraalNelson op het eiland Bar138000, waaronder ook de nagenoeg blanke badog, de monumenten Van William Tkff,

Kleurlingen egrepen zjn.Onderdeze Eure-

Van

den bertog d6*@>/> e ,van Fom en
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van Warren Xlzfl#.
çindeW estminster.abdjj laatstgenoemd meer.Men vindt er onderscheihet bronzen standbeeld van George Olu ip.q dene metalen,vooralveeljzer.Hetwesteljk
in St.Margarets Chureh,hetreusachtig stand- gedeelte behoort t0t het lön (de provincie)
beeld van Foœ in bronsop BloomsburySquare Westermanland, 00k B'ester:slën geheeten,
en een dergeltk standbeeld van den hertog bestaat uit het oosteljk gedeelte van dit
van Bedjbrd op Russell8quare,hetruiter- landschap en uit den noordwesthoek van
standbeeld van koning George 1I1 op Snow bpland en teltop 123,4 D geoyr.mjlruim

Hill, tegenover W indsor, het grootg beeld
van Aelalles in Hyde Park, het marmeren
standbeeld van Locke in hetvoorportaalvan
hetuniversiteitsgebouw ,hetreusachtig standbeeld van lord William WeAldîzsck in brons1
te Calcoetta onthuld, het groot allegorisch

121000 zielen (1875).Men houdterzich vooral
bezig m et landbouw en veeteelt en in het

noordeljk gedeelte o0k metboschcultuur,voorts met mjn-ontginning en huiseljke njverheid.Dehoofdstadis WesteröstziealdM r).
W estm eath,een graatbchap in delersche

reliéfvoorde frontljstvan hetnieuwe beurs- provincie Leinster, telt op 33,3 D geogr.
mjlomstreek:80000 inwoners.Hetheefteen

gebouw te Londen, de prachtige W aterloovaas) 20000 sed.pond zwaar, in het Nationaalmuséum ,- voortseene ppsyche''dereliétb pHeroenLeander''en plledor,Parisberispend'',eene vVenus,na hetbad zich aankleedend'
'enhetreliéf:jssoc.
rates,zichverdedigend

golvenden bodem ,die zicb hier en daar verheftt0t eene hoogte van 216 Ned.e1.De bevaarbar
Shannon
dee we
steljkevormt er methet Lough
grenzen, en de meeste
Ree
wateren van het graafschap stroomen der-

voorzjneregters'.O0kaanderomantiekheeft waarts.Hetvoornaamstebedrjfiserdeveehj onderwerpen ontleend; hj leverde bjv. teelt,en Mtlllingar de hoofdstad.
eene reeks van reliéla naarM nleiding van de
W estm inster,eene wjk van Londenj

grenst M n de Theems,de Uity,Marylebonej
Kensington en Chelsea en telt ruim 51000
inwoners. Hare geschiedenis staat in het
naauw ste verband m eteenekerk,doorSebert,
koning der Saltsers, op Thorney, een v00rhj meesterljke borstbeelden gebeiteld,0.a. malig eiland in de Theems gesticht en later
dievan koning Georne1F en van W alterScpff. in de W estminsterabdj herschapen.ltondom
In 1837 w erd bj met de waardigheid van deze kerk ontstond eene Btad! en W illom
ridder bekleed en overleed te Londen den Av/'
M# bouwde naast deze abdj in 1097een
lsten september 1856.
Koninkltjk paleis.Zie voorts onder Londen.
Riekard Gezf-ccpff, desgeljks een ver- W estm oreland,eeuEngelschgraafschap,
diensteljk beeldhouwer,een zoon en leerling grenst in hetnoordwesten en noorden aan het
episbde: pFrancesca da Rimini''van Dante.
Twee beroemde groepen in marmer: ,,De
gelukkige'' en pDe ongelukkige moeder'' bevinden zich in de verzameling van den markies van Zlld#0f
m ete Berwood.Voorts heeft

van den voorgaande. Hj werd geboren te graafschayCumberland,inhetnoordoostenaan

Londen in 17:9,bezocht in 1818 de Konink- Durham ,ln hetoostenenzuidoostenaan York
ljke Académie en begat'zich in 1820 naar en in het zuiden en westen aan Lancashire,
Italië, waar hj tot 1826 vertoefde en be- terwjl het in het zuidwesten metden mond
paaldeljk de antieke kunstgewrothten bestu- der Kent de M orecom bebaaider Ierse.he Zee
deerde. De académie te Florence bezit van bereikt. Hetteltop 36
d.
8 D geojr.mjlruim
hem eene ppandora m et de geopende doos'' 65000 inwoners. Het a1 der Eden verdeelt
en hetstandbeeld van eene Alèikaansche sla- W estmoreland in twee bergstreken;de ooste-

vin.Van zjne vroegere kunstwerken vermel- ljke van deze is bedekt metkale uitloopers
den wtl: rAmor met een pjl'' en !Venus, der Penninische keten en in de westeljke
Ascaniusbeschermend''.Ook leverdehljonder- verheFen zich de sehilderachtige toppen van

scheidene bas.reliéfs, teekeningen van ge- het Cum brisch Gebergte in den Helvellyn
' Ned.el.Hier liggen
schiedkundige gebeurtenissen en voortreleljke tGt eene hoogte van 9b2
borstbeelden, - voortseen prathtig gedenk- de fraaje bergmeren W indermere en Ullesteeken ter eere van den aartsbisschop Howley water. Het klimaat is er vochtig en meer
in spitsboogstjlill den d0m te Canterbury. V0Or de veeteelt dan voor den lalldbouw geIn 1849 werd hj 1id der Académie en in schikt. De mjn-ontginning levert er 100dj
1857 professor in de beeldhouwkunst. H** zilver en steenkolen;ook vindtmen erkoper,
nverleed te KenBington den 19den April1842. jzex en graphiet.De njverheid iserweinig
Hj schreef0.a.:rllandbook ot'andentand ontwikkeld.De hoofdplaats is Appleby,maar
de voornaamste stad Kendal.
modern sculpture (1864)''.

W estm anland,een landBchap in Midden-

Zweden,grenst inhetnoordenaanDalarne,in
hetoosten aan Upland,in hetzuiden aan het
Mâlarmeer,8ödermanland en Nerike enin het
westen aan W ermland.Het is in hetmidden
eene vruehtbare vlakte, m aar in het noorden

W estm orland (J0hn Fane, graaf vanlj

een Britsch staatsman,geboren den 3den Fe-

bruarj 1784,droegtotaan dendood vanzjn
evenzoogenoemden vader(geboren 1Januarj

1759,tot1827 grootzegelbewaarderen overleden den 15den December 1841) den naam
bergaehtig en boschrjk; de oevers van het van lord Bnrgltersk,trad reeds vroeg in m iliAlàlersaeer zjn eroverhetgeheelvrachtbaar, taire dienst en nam deel aan de veldtogten
doch metklippen en kleine eilanden bezet.De in Portugalen Spanle onder Wellington,met

voornaamBte rivieren zjn er:de Sevastroom 9 wiensnichthj in hethuweljk trad.Hj klom
de Evarta, de Hedströmmen, de Rm.
m nl- en
de Arboga-A ) welàe zicà allen uitBtorten in

op tot k010n0len zag zich in 1815.benoemd

t0t Britsch gezant te Florence, wMr zjn
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hul: het vereenlglngspunt werd van ketont- leeraar. Hj schreef onderscheldene hoogst
wikkelden geleerdpubliek.Hjschreef:rope- merkwaardige opstellen over zielsziekten,

ration:ofthealliesin Portugal(1818)'',- en meestalopgenomnn in het pAllgemeine ZeitOperation ot
'thealliedarmiesin1814(18Q2)''. schriftfiirPsychiatrie'' in Viraom'nsArchiv'',
O0k cnmponeerdehj onderscheidenemaziek- in hetpBerlinerklinischen W ochengchrift''en

stukken, benevens twee opera's:rIltorneo'' in het door hen geredigeerde ,gArchiv fur
en pL'eroe di Lancastro''.Na zjn terugkeer Psychiatrie und Nervenkrankheiten''.
in Engeland werd hj 1id van den Geheimen W est-pruissen,van 1824- 1878met008tRxx.
d.Voortswashj van 1841- 1851Britsch Pruissen de provinciePruissen vormend,m= r
gezant te Berljn en vervolgens tot1855 te sedertlaatstgenoemdjaart0teenezelfstandige
sveenen.In 1854 verkreeg hj den rang van Provincie verheven,omvat,metuitzondering

generaalin werkeljke diensten overleed den der beide zuidwesteljke arrondiseementen
16den Octpber 1859.
Deutsch-Krone en Flatowj die t0t hetP001W estphal.Onder dezen naam vermelden sche landschap Kujavië behoorden, alecht:
landschappen,die koderen oflangeren tjd
wj:

Rudolf @:or# Eermann Geq
çfyAcd,een verdienateljk letterkundige, geboren den 3den
Julj 1826 te Oberkirchen in hetgraafschap
Schaumburg.Hj studeerde teMarburg eerst
in de Ooatersche en klassieke talen,daarna
in de wis- en scheikunde, vestigde zich in
1856 te Tiibingen alsprivaatdocentindeOude
letteren en waa van 1858- 1862buitengewoon

hoogleeraar te Breslau.Na dien tjd washj
erwerkzaam a1sprivaatdocent,woondedaarop
eenige Jaren te Jena, werd voorts leeraar
p n eeù gymnasium in Lj:and en zag zich
in 1875 benoemd t0tprofessoraan hetMuséum
Katkow te Moskou.Hj schreef:pMetrik der
Griechischen Dramatiker und Lyriker (met

onderworpen waren aan deOrdederDuitsche
Ridders, namelj-k: Pommerellen (het land
derKassoeben) op den linker en Kulmerland

en Pomesanië (ten noorden çan de osia) op

den regter oevervan deW eichsel.Hetgrootste

gedeelte dier landschappen werd bj den
Tweede Vrede van Thorn (19 October1466)
aan Polen toegewezen.Alleen hethedendaagsche arrondissement Rosenberg en het ten
oosten van de W eichselgelegene gedeeltevan
het arrondissement Marienwerder bleven het
eigendom der Orde en waren dus onderworpen aan de latere veranderingen in een her-

togdom en toen in een koningrjk Pruissen.

De overige deelen der tegenwoordige provinzezàccA,1854- 1865,3 d1n;2dedruk,1868)'/. cie W est-pruissen vervielen bjnaallen bj de
- pDie Fragmente und die Lehrsëtze der eerste verdeeling van Polen (1772),doch de

griechischen Rythmiker (1861)''
,- psystem steden Dantzigen Thorn eerstbj detweede
der antiken Rythmik (1865)'',- rGeschichte verdeeling (1793)aan Pruissen.W est.pruigsen

deralten und mittelalterlichen Musik (1865)'',
s Gedichte ibersetztund erl:utcrt
- pcatull
(1867)''
, - pphilosophisch-historische Gram-

grenstin hetnoorden aan de oostzee.in het
oosten aan oost-pruissen,in hetzuiden aan
Russisch Polen en de provincie Polen en in
matik derdeutschen Sprache (1868)''
,- rPr0- het westen aan Brandenburg en Pommeren
legomena zu Aeschylos'Tragödien (1869)'',- en heeft eene uitgebreidheid van 462,8 D

Thepriederneuhochdeutschen Metrik(1870; geogr. mjl.De provincie is gelegen in de

Qde druk,1877)'',- pMethodischeGrammatik

der griechischen Sprache (1870- 1872)'',Die Verbalqexion der lateinischen Syrache
(1873)''
,- en pvergleichendeGrammatlk der
indogennanischen Sprachen (1873)/.- Daarenbqyen leverdç hj eenevertalingderpAcharners'' van Ar'
ut6pkanen en pllumoristische
Lyrik des klassischen Alterthums (1869)''.

Noord-DuitscheLaagvlakte en draagtvan het
W esten naarhetOosten den Noord-Duitschen
Landrug, waar de W eichseldoorheen breekt
met een diep dal,hetwelk van de zuideljke

grenzen t0t aan de Montauer Spits,waar de
Nogat de W eichsel verlaat, gemiddeld 7- 8

Ned.mjlbreed is en verder naar de gjde

der W eichseldelta n0g breeder wordt. Deze
Kanl Friedrïc: (ltto W estpltal, een ver- delta iyongemeen vruchtbaar,ligtopsommige

dieneteljk geneeskundige,geboren te Berljn
den e3eten Maart1833.Hj stadeerdealdaar,
te Heidelberg en te Ziirich en vervolgens
weder te Berljn en deed in 1850 zjn artsexamen. Na eene wetenschappeljke reis naar
W eenen en Parjs,werd hj assistentaan de
Koninkljke CharitéteBerljn en in 1858aan
de afdeeling voor krankzinnigen aan dit ziekenhuis.In 1861 vestigdehj zichalsprivaat-

ylaatsen beneden de oppervlakte derzeeen

lsdoordjken en duinen tegen den vloed beveiligd. Ten westen van de W eichselnadert

de Landrug t0tdeOostzee.Zjn hoogstegedeelte is erde Platte von Karthau: metden

Thurmberg(334Ned.elhoog),diezuidwaarts

t0t eene hoogvlakte afdaalt,waar de Tuchelsche Heide zich langs de Schwarzwasser en
de Brahe uitstrekt.Ten oosten van de W eich-

docent aan de universiteit aldaar en hield sel heeft de Landrng desgeljk: eene aanmervoor
lezingen over zielsziekten. In 1868 ver- keljke breedte tusschen de W eichgeldelta en
'

mng hj professor Trawbeen in datzelfdeJaar den bdnedenloop van de Drewenz, met eene
zag hj zich benoemd tot dirigérend artsin gemiddelde hoogte van 80- 120 Ned.elboven

het ziekenbuis, werd in 1869 buitengewoon de oppervlakte der zee. De Trunser Bergen
hoogleeraar en verkreeg tevens de betrekking bj Elbing (200 Ned.elh00g)stMn eenigervan dirigérend artsder kliniek in hetgesticht m ate in verbinding met den Landrug van
voor krankzinnigen en zenuwljders.In 1873 Oost-pruissen. De Oostzee heeft er aan de
werd hj 1id derwetenschappeljkecommissie kust een boezem , de Baai van Dantzig geveor geneeakunde en in 1874 geweon hoog- heeten, en van deze is de Putziger W iek,
34
XW .
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door het schiereiland Hela gevormd,een ge- 1875 had deze prodncie 1342750 inwoners,
deelte.Hiertoebehoorto0k hetzuidwesteljk van welke ongeveerdehelftt0thetR.Kathogedeelte van het Frische HaF en van deFri- lieke en de andere helftt0tdeProtestantsche
sche Nehrung. De voornaamste rivier is er kerkgenootschapyen behoorden.Demeest
einde W eichsel, die zich bj de Montauer Spits woners zijn Dultscbers,doch men heeft er
in de W eichsel en deNogat,enbj hetDant- ruim 440000 Polen.H unne voornaamste bronziger Hoofd in de Dantziger en Elbinger nen van bestaan zjn landbouw en veeteelt,
W eichsel verdeelt. op den regter oever ont- handel,scheepvaartenscheepsbouw ;defabriekvangt de W eichselin deze provinde de Dre- njverheidiserslechtsopenkeleplaatsenvan
wenz en de Ossa, op den linker oever de belang,en menheeftereenigegrootejzersmelSchwarzwasser, de Montau, de Ferse en de terjen,voortsglasblazerjen,bierbrouwerjen,
Mottlau met de Radaune. Van de overige brandewjnstokerjen en linnenweverjen. In

rivierennoemen wj:de Liebe(Oude Nogat), 1875teldenerdereederjen139zeeschepen,die
welke in de Nogat,de Elbing,welke in het bjna allenteDantzigte huisbehoorden.Het

Frische HaF en de Rheda,welke in de Put- binnenlandsch verkeerwordterbevorderddoor
ziger W iek zich uitstort,- voorts de Leba bevaarbarerivieren goede wegen enspoorween de Stolpe,welke zich in Pommeren naar gen.T0tdeze laatsten behoort deOosterspoor-

de Oostzeespoeden,eneindel/k deKi
iddowj weg van Berljn overKönigsberg naarEydwelke uitPommeren komten zich zuidwaarts kiihnen met zjne takken van Konitz n=r
n= r de Netze (in Posen) begeeft. T0t de W angerin (Pommersche Centru lspoorweg),
kanalen behoort er het Elbing-oberlandsche van Bromberg over Dirschaq en Dantzig naar
Kanaal, door twee daardoor verbondene me- Neufahrwasser? van Bromberg over Thorn
ren zich t0t in W est.pruissen uitstrekkend. naar ottlotschln,van Thorn naar Insterburg
Hetaantalmeren iseraanzienljk,maarniet en van Laskowitz naar Jablonowo.Deze bez00 groot a1s in Oost-pruissen.Devoornaam- hooren allen aan den Staat,en men heeft er

ste zjn:het Drausen-en Geserichmeer,het van Maatschappjen despoorweg van MariënSorgenmeer bj Riesenburg, hetZarnowitzer burg naar Mlawkaer en van Dantzig naar

Meer op de grenzen van Pommeren,hetRa- Stettin, doch deze laatste is 00k reeds aan
daunemeer en hetbekoorljke Marienmeerop het StaatBgezag onderworpen. T0t de inrigde Platte v0n Kartbaus, het met eilanden tingen van onderwjs behooren er 11 gymversierde W dzydzemeer aan de Schwarzwas- nasia, 4 reaalscholen van de eerste klasse,
ser, het Grosz-ziethener en Mi
iskendorfer 3 hoogere burgerscholen,6 kweekscholen van
Meer aan de Brahe en het Grosz-Böttinmeer onderwjzers,2 njverheidsscholen,eenezeeten westen van Deutsch-Krone. Het klimaat vaartschool, een instistuutvoor doofstommen
is er gezond, maar 0y den Landrug gyur. enz.De hoofdstad is Dantzig en de provincie
De gemiddelde warmte 1s teDantzig 7,51*C. is in twee districten verdeeld.Men heeft er
,en 5 landgeregten en een opperlandgeregt te
en 0p de Platte v0n Karthaus 5,550 C.
de Jaarljksche regenhoeveelheid bedraagt50 M arienwerder. De provineie zendt 12 afgeN ed. duim. De geheele oppervlakte bestaat vaardigden naar den Duitschen Rjksdag en
uit 52,10/0bouwland,0,
40/0tuingrond,7,5C/0 22 naar de Pruissische Tweede Kamer.
hooiland,11,
50/0weiland,210/0boschen2,60/0 Omtrent de oudere geschiedenis van W estwater.In de polders derW eichseldelta wordt Pruissen raadplege men hetartikelOost-pruisveel tarw e verbouwd en eldersin de provin- sen. Nadat W est-pruissen na den Tweede
de veelrogge en aardappelen;00k bloejen Vrede van Thorn in 1466 onder de souvereiin genoemde polders ooft-en tuinbouw,ter- niteit van Polen waB gekomen, genoten er
wjl zich in de omstreken van Dantzig de de Standen. door wier verraad de Orde de

bloemkweekerj sterk ontwikkelt.In dehoo- nederlaag had geleden,belangrjkeprivilegiën,
ger gelegene gedeelten der W eichseldelta vooralDantzi
q.Inmiddelszoehtmen delanheeftmen in den laatsten tjd den bouw van deljkebevolklng en den kleinenadelzooveel
suikerwortels ingevoerd.Veelminder vrucht- mogel
jk inPolen teherschepgen,terwjlmen
baar zjn de arrondissementen Schlochau, het veldwinnen der Hervormlng belette. De
Konitz, Berent en Karthaus,vooral in die Poolsche regéringloosheid deed o0k aldaar
gedeelten,welke aan Pommeren grenzen.De haren noodlottigen invloed gevoelen;de landaanzienljkste bosschen vindtmen eraan de bouw , de zorg voor de w egen en het onderBrahe en aan de Schwarzwasser en in het wjs werden verwaarloosd.Alleen in de stearrondissement Deutsch-Krone. In 1873 be- den behielden Duitsche beschaving en het
vonden zich in deze provincie191000paarden, gevoel van zelfstandigheid de overhand,hoe430000 runderen, 1800000 Bchapen, 241000 wel er 00k van Poolsche zjderuwegewel-

zwjnen,41000 geiten en 85000 bjenkorven.
De paardenfokkerj,bevorderd doordestoeterjte Marienwerder,iservan veelbelang,
en de runderteeltevenzeer.Hetedelhertkomt
er niet dikwjls voor; minderzeldzaam zjn
er reeën,hazen en vossen,terwjlmen w01ven aantreft op de Tuchelsche Heide. Van
belang iser voorts de teelt van gevogelte en

denarjen,zooals het Bloedbad van Thorn,
werden gepleegd. Dantzig zochtzooveelm0-

geljk rebruik temaken van deverregaande

verwarnng in Polen en bloeide a1s koopstad.
In het algem een echter was in hetland de
welvaart, die er onderhet bewind der Orde

heerschte! reeds aanmerkeljk verminderd,
toen hetln 1772bj deeersteverdeelingvan

de visscherj.Het rjk der delfstoFen levert Polen aan Pruissen werd toegewezen.Alleen
er barnsteen, turf, leem en bruinkolen. In

Dantzig en Thorn bleven toen nog M n Polen
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toebehooren, vervielen echter in 1793 aan
Pruissen$ maar werden in 1807- 1813 weder
van dezen Staat gescheiden. In 1824 werd
hetmet Oost-pruissen t0tééne provincie ver-

eenigd en kwam, zooals wj reeds gezegd
hebben,den lsten Januarj 1878 t0t provinciale zelfstandigheid.
W estreenen van Tiellandt (W illem
Hendrik Jacob,baronvan),eenverdiensteljk

en was van zjn 19de t0t zjn Q4ete Jaa:
werkzaam in het atelier van den Khilder
W..
& Sel
tmidt.In 1850 vertrok hj vanDelft
naar 'sGravenhage, kwam er in kennis met
S.J.rtyl den Wer## en andere letterkundigen

en plaatste in 1851 zjn uitgebreid verhaal:
DHelenaRaven''in hettjdschriftrNederland''
.
Voorts schreef hj de romans: pGelofte en
trouw (1852)'' en rLevensrichting (1854)''
.
geschied-enoudheidkundige,geborente'sGra- Nadathj in 1857 gehuwd was metJaeoba
venhage den Qden October 1783,wasbestemd van Sdyzlïzl-çes, die als mevrouw ran <:#fvoor de diplomatieke loopbaanjzag zich door rheene n0g steeds onze letterkunde met uitde omwenteling van 1797 in zjne plannen stekende voortbrengselen uit den vreemde

belemmerd en wjdde zich aan de beoefening
der letteren en oudheidkunde.In 1804 schreef
hj: p'
sGravenhage in de Xlllde eeuw''en
bj de instelling van de ordederUnieeen
XEssai sur'les anciens ordres de chevalerie
(1807)''
,waarnakoningLodewj;khem t0thistoriograafdierOrdeen t0tadjulct-archivaris
benoemde.ln 1808 vervaardigdehjeen catâ-

logus van de munten en boeken, nagelaten
door c. flJ> Damme en leverde voorta eene
Verhandeling over de uitvinding der boek-

drukkunst (1810)''. Ondqr het bewind van
Napoleon I leidde hj een ambteloosleven,
maarnam in 1813 metjverdeelaan deherstelling onzeronafhankeljkheid.W eldrawerd
hj versierd metdeOrde van den Nederlandsche Leeuw en gekozen t0t lid der Provin-

verrjkt en behalve in 1869 De Jeugd van

d
ol
katn
egs
rde
0v
re'll
e
n 1875
ders''
''Deoudvel
on
deN0
no
en iphi
lip,seerzucht(1880),;
r

leverde,legdehj hetpenseelneder,om zich
uitsluitendaan letterkundigenarbeidtewjden.
HjredigeerdedesKunstkronjk''jpFlora,tjdschriftvoorDames''rluectuur voprde huiskamer''engedurendeanderhalfJaar00k hettjdschriftplederland'',enplaatsteindietjdschriften onderscheidene vruchten van zjnepen.In
1854belasttehjzichmethetschrjvenvaneen
werkoverdenKrim-oorlog,welketaakhjechtereerlangoverdeedaanIsin-q.In 1858bezorgde
hj de uitgave van hetrScheFer-album'',en
toen hjin1859'sGravenhagemetRotterdam
verwisselde,droeg hj devoltoojing derbjschriften van hetgAlbum derResidentie''desgeljksopaanzjn vriendhing.00kbehoorde
hj in 1858 t0t de redactie van den p'
fjdstroom''.Te Rotterdam was hj eenigen tjd

cialeStaten van Holland.Van zjnegeschriften vermelden wj voorts: pRecherches sur
l'ancien forum Hadriani et ses vestiges près
de la Haye (1826)'',- rKorte schetsvanden werkzaam aan de otlde sRotterdamsche C0uvoortgang der boekdrukkunst in Nederland rant'1, maar keerde ixl October 1861 naar
in de Xvde en hare verdere volmaking in 'sGravenhage terug, waar hj t0t 1863 gede Xvlde en Xvllde eeuw (1829)',- rRe- plaatst bleefaan hetpDagblad van 'sGravencherchessurlalanguenationaledelamajeure hage'', daarna aan den rstandaard'' en het
partie du royaume des Pays-Bas (1830)'' - 1,Rptterdamsch Weekblad'',terwjl hj medeen pverslag dernasyoringen omtrentde oor- werkte aan de rMiddelburgsche Courant''y
spronkeljke uitvindlng en het vroegste ge- en in 1869 optrad alsmederedacteurvanrHet
bruik der stereotypische drukwjs (1833)''. Vaderland''.In 1862 verscheen zjn romant
Zjne groote geleerdheid bezorgde hem het KH0e 'tin de wereld gaat''.Inmiddelsplaatste
lidmaatschap van binnen- en buitenlandsche
geleerde genootschappen en onderscheidene

hj romantische verhalen in tjdschriften,zooals: rMellans'' in het rNederlandsch M agaridderorden.In 1815 werd hj thesaurieren zjn''. Voorts schreef hj de brochure:pEen
chartermeester en in 1831 o0k 1id van den woord overkunsten kunstbescherming inNeHoogen Raad van Adel, in 1829 raad en in derland (1854)''
, wt
jdde zich van 1857- 1870
1832 directeurderKoninkljkeBibliotheek en aan de rKunstkroniek'' waarin met opregtin 1836 staatsraad in buitengewone dienst. heid en getrouwheid de in ons land tentoonHj bezat eeneyrondige kennisderdiploma- gestelde schilderjen werden beoordeeld,en
tieke geschiedenls van Europa en had op het belastte zich van 1854- 1859 tevens met die

voetspoor van zjn bloedverwantmr.Johan taak ten behorve van de rAlgemeene Konst-

M eerman eene groote boekverzameling aange- en Letterbode'
'.In 1856 verscheen zjn pljn
legd met kostbare handschriften en zeldzame Steen, étude sur l'art en Hollande''en m
drukw erken,voortsmetmunten en oudheden. 1867:XPaulus Potter,Ba vie et 8e8 oeuvreB11,
Hj had haaruitdebibliotheek vanMeerman die hem o0k buiten 'slands grooten roem bemet belangrjke boeken verrjkt, en zj is zorgden. Voortsleverde hj levensbeschrjvinvolgens zjn uitersten wilin haargeheelhet Fen in pNëgler'sKunstlerlexicon''envolbragt
eigendom geworden van den Staaten onder ln 1868 eene reis naar Engeland,welke hem
den naam van Museum Meermanno-W estree- aanleiding gaf t0t hetschrjven eenerstudie
nianum geplaatst op de Prinsessengracht te over Engelschekunst,opgenomenin hettjd'8Gravenhage in het vroeger doûr hem be- schrift sDe Gids'.Met Witltny.
gstichtte hj
woonde gebouw.
te 'sGravenhage de rederjkerskamer rDe
W estrheene (Tobias van),een verdien- Nieuwq Korenbloem'', was in 1868 Becretaris
steljk Nederlandsch letterkundige, geboren van hetTiende taal-en letterkundig Congrès
in 'tH0f te Delf'
t den 26sten September 1825, te 'sGravenhage, werd er bestuurder1 later
ontving zjne eerqte opleiding te 'sGravenhage eerelid van poefening kweekt kennis,,wgs
34*
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lid van de Maatscbappj van Nederlandsche W est-v laanderen,zie Y aandren.
Letterkunde te Leiden en van de Gentsehe
W et noemt men in hetalgemeen de vaste
MMtachappj rDe taal is gantsch hetv01k'', regelen, w aardoor de werking van zekere

enWoverleeddenjdenOctober1871.
est-Romem sche Keizerrkk (Het)
is dat gedeelte van het groote Romeinsche

Rjk,hetwelkbjdeverderlingvanditlaatste

na den dood van Tkeodos%u de Grpofe(395)

ten deel viel aan Hononéns, Italië, het Al-

pengewest,Gallië,BrittanlejSpanleenAfrika

krachten wordt bepaald.In dien zin spreekt
men van de wetten der natuur.In meer beperkten zin is de wet een geheel van bepalingen, door de bevoegde staatsmagtvastgesteld en t0t regels dienende, waaraan alle
burgers zith moeten onderwerpen. Deze,de
regtswetten genaamd, onderscheidt m en in

cmvatte en in 476 door Odoacer in bezitgeno- natuurljke en willekeurige (positieve),naar
men werd.Delu tsteW est-Romeinsche Keizer gelang zj op denatuurgegrondzjn (natuurwasA mul%ndvoçx,
sfvlxd.ZieonderRome.Dat regt)ofdoor bepaalde toestanden in hetleven

rjkwerdvernieuwdin799doorKareldeGroote
en in 962 door den DuitBchen Koning Otto f,
en sedert dien tjd droeghetden naam van
rHeilige RoqmsghrRjk derDuitsche Natie''.

ge
roeqen.Eigenljk is de wetin een constitutionelen Staatde uitdrukking van den algemeenen wil.De regtswet,uiteen wjsqeerig

sylvanië, Virginia en Kentucky en telt op

regelde het opperhoofd de handelingen der

bjna 1082 D geogr.mjlruim 442000 inwoners, onder welke zich 18000 Kleurlingen
bevinden.HetoosteljkgedeeltedeslandsbeBtaat uit boschrjke heuvelklingen,die zich
t:t eene hoogte van ruim 800 Ned.elverheffen en noordwestwaarts, naar de zjde der

van hem afhankeljke personen,maarditge-

en geschiedkundig oogpuntbeschouwd,lsont-

W est-vlrm m a, een Stxst der Noord- Btaan tegeljk metdevormingderburgerljke
Amerikaansche Unie,grenstaan Ohio,Penn- maatschappj. In het aartsvaderljk tjdperk
gchiedde geenszins door de w et. H ierdoor

echter ontstonden gewoonten,nameljk eene
methet bewuBtzjn van een algemeen regts-

begrip naauw verbondene erkenning van het
regt.Van ditstandpnntvertoontzich de wetOhioj allengs lager worden.Laatstgenoemde geving a18 eene verzameling en opteekening
rivier vormter de grens over eene lengtevan van gewoonten, zooals de plueges Barbaro-

480 Ned.mjlen ontvangterdeGujandotte rum''der oude Germanen.Eerstbj deonten de beide Kanowha's.W est-virginla is een wikkeling van het staatsleven kwam men t0t
rjk-gezegend land, want zjn bodem isniet hetdenkbeeld van eenevrjeregtsbepaling.
alleen nveralgeschiktvoor landbouw en vee-

W etten kunnen absoluut en hypothetisch

teelt,maarbezit00kgrooteschatteninjzer, zjn.Deeerstenmoetenonvoorwaardeljkworsteenkolen, petröleum ,zout,allerleimetalen den opgevolgd en kunnen nooitdoor den bjen nuttige gesteenten.Van de bevalkinghoudt zonderen wi1van een persoon veranderd wor640/0 zich bezig metden landbouw.In 1874 den.De laatsten daarentegen bevatten slechts
telde men er 104000 paarden,2300 muildie- bepalingen voor hetgeval,dat nietdoor den

ren, 242000 runderen, 124000 melkkoejen, eigen wilvan afzonderljkepersonen eenregts% 4000 zwjnen en 556000 Bchapen.De njver- toestand is ontstaan.Vanlaatstgenoem denaard

heid leverter vooraljzer en jzeren voor- zjn bjv.de bepalingen omtrentheterfregt,
w erpen,- voorts zout,planken,leder,pe- Toor zoover geen testament bestaat.De w et
tröleum , vaten, wollen stoFen, wagens en kan voortsnooitvoorallemogeljkegevallen
sigaren.De spoorwegen hadden er in 1877 eene z0o bepaalde uitspraak doen,dat men

eene lengte van 950 Ned.mjl,doch hetka- eene regterlj'ke beoordeeling overbodig mag

naal, dat de Kanowha metden Atlantischen rekenen.Daarbj dientop den geestderwet
Oceu n verbinden zal, is n0g niet voltooid. te worden gelet.In een constitutionélen Staat
Vnor het onderwjs is gedert 1873 door de worden alle wetten beheerschtdoorde grondgtichting van scholqn goed gezorgd.W jders wet.Deze is de hoogste wet in den Staaten
heett men er 3 colle
'ges.3 kweekscholenvoor bepaaltde wjze,waaropdebjzonderewetten
enderwjzers en een godgeleerd seminarium. worden in het leven geroepen.
De tegenwoordige grondwet is er vastgesteld
W et, W ette, Wett)& W ettofde W iff
den gden April1872.De wetgevende magtis is de naam van een kunstenaarsgeslaeht,dat
er in handen van een Senaatvan 22 en van gedurende de lide eeuw in Holland heeftgeeen Huig van Afgevaardigden van 52 leden. bloeid. Het schjnt afkomstig te wezen uit

De G natoren worden om de QJaren en de Hamburg,en JaeobdeW ett(Junior)werd in
Afgevaardigden alle Jaren gekozen. De ver- 1637 te Alkmaar in het gild der gchilders
kiezing van een gouverneur heeftom detwee opgenomen.Men meent,datzjn broederJan
en die der regtersvan hetgeregtshofom de
12Jaren plu ts.De geldmiddelen bevinden er
zich in een gunstigen toestand.Deze Staat
zendt twee Senatoren en drie Afgevaardigden
naar het Congrèa, ig verdeeld in 52 graafBchappen en heeft W heeling tot hoofdstad.
W est-virginia scheidde zich in1861afvan het

een leerling geweest is van Itembrandt, en
Jaeobjeen zoon van dezen,geboren te Haar-

1em, waarzjn vader in 1644 lid werd van
het schildersgild,overleed te Amsterdam den
llden November1697,nadathjschilderwaB

geweest van koning Jaeob11 van Engeland.
In onderscheidene,vooralbuitenlandsche m u-

onsteljk gelegen Virginia, dat de zjde der séa heeft men 8tukken van zjne hand.Tot

Geconfedereerden koos, en werd den 3lsten datzelfdegeslacht behoordevermoedeljk EmaDeember 1862 als zelfstandige Sàat in 4e wl:I de K dff, gewoonljk de e ïff genoemd,
Unie Qpgenomen.
geboren te Alkmaar in 1607 en volgens Im-
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m-neeleen leerling van den Delftschen bloem- t0t waarheid,en wie hare leiding verBmagdt,
schilder Jan van dcldf.W aarscbjnljk heeft betoont zich afkeerig van de wMrheid.OFe'
hj 00k hetonderwjsgenotenvanRembrandt. de verdeeling en de onderlinge verheuding
Hj scbilderde vooralgezigten van kerken; der wetenschappen i: veel geBchreven. Men

zjn licht-eFed is piquant en natuurljk,de heeftze we1een:gesplit8tin Tr#e,g4xd-e
kleur warm en v01qoëzj,deteekening cor- en gemengde YefeldcAlypel. Tot de eersten
red en de behandellng geestig en degeljk. rekende men die!waarvan de grendgtofemHetmuséum te Amsterdam bezittwee kerken pirisch is,nameljk de letterkundeen degevan zjnehand.Voortreleljk is00kzjnekerk schiedenis,die,waarvandegrondgtofrationeel
in de kunstverzameling van mevrouw Roëll is,nameljk de wiskundeendewj8begerte,
aldaar.Hj vervielten laatste t0t armoede en die,wM rvan de grondstofempiriBch-ratieen maakteop 8s-jarigen ouderdom een einde neelis, nameljk de menschkundeen de natuurkunde, - t0t de tweede de leerstellige
aan zjn leven.
W eten i: een v00r waar houden op v01- godgeleerdheid en de leergtellige regtegeleerddoende sub-en objectieve gronden,op eene heid,- en t0t de derde destaatkundeen de
algemeen geldendekennis.Ufzulk eeneken- geneeskunde.
nis mogeljk is, wordt nog altjd betwjfeld
W etgeving (De)heeftzichbjden7*+

(zie onder Waarhdd).Hetweten bljftaltjd gang der beschaving van eene blnote hande-

sublectiefen betrekkeljk,maarschoon men
het nooit abspluut kan noemen, heeft het
tocheen objectieven grond.waardoorhetzich
in den vorm van bljkbaarheid (evidentie)
voordoeten hetzelfbewustzjn dooreenevaste
overtuiging bevredigt. Een scepticism us,dat
het weten loochent, z0u alle menscheljke

ling tot eene theorie ontwikkeld.Men meet

nameljk onderscheid maken tuBschen wetgevende politiek en de eigenljke theorie der
wetgeving. De eerste houdt zich bezig met
het onderzoek, h0e de inrigting derwetten

moet zjn, om voor ieder mogeljk geval
doelmatig te werken,terwjl de tweede de

kennis vernietigen,doch hetmoetdegronden, uitwendige vormen der wet behandelt en er

waarop het steunt,evenzeer betwjfelen als naarstreeft?om dezet0tdehoog8tmogeljke
datgene, wat het begtrjdt, zoodat men in volkonlenheld te brengen. Onderwerpen van
dezen tot geen resultaat kan komen.Neemt wetgeving worden gedeelteljk donr devrje
m en daarentegen een w eten aan, al is dit bepaling van den wetgever en gedeelteljk
00k subjectief,dan moetmen erkennen,dat door den aard der bestaande todstanden gehet hooger staat dan een geloof, datenkel
gevoel en verbeelding t0t steunsels heeften
zich niet bekreunt om het verstand en de
rede, die de grondslagen van hetw eten vorm en. Een geloof, hetw elk t0t bevrediging
onzer hoozere behoeften zaldienen,moetin

leverd. In absolute Staten i: de wetgevlng

he
t uitvloeisel van den onbeyerkten wil4!s
heerschers? doch in constitutlonéle Staten 1s
dewetgevlnsopgedragenaan deregéringmet
de afgevaardlgden des volks,welkegezamenljk den naam dragen van wetqevendemet.
overeenstemming zjn methetweten engeens- In 0nsVaderland bestaatdezeu1tdenKoning,
zins daarmede strjden.Alis 0ns weten ook bjgestaan doorzjneverantwoordeljkeminls-

gering, toch moet hetals de vrucht van er- ters en den Raad van State, en de beide
varing en waarneming,voortsa1s die van het KamersderStaten-Generaal.DeKoningd
logischdenkenop hoogenprjswordengesteld. de wetsontwerpen voor,die door de Tweede
Men geef'tdan 00k den naam vanwetenseh.ap Kamer worden beoprdeeld, al of niet door
aan een naar logische regelen geordend ge- anlendement gewt
jzigd, aangenomen of verheelvan leerstellingen ofwaarheden,aaneene w orpen. Na de aanneming door de Tweede
algem een geldende kenni: ontleend.M en be- Kam er worden de wetsontwerpen op/ezonden
handelteene kennis wetenschappeljk,wan- naar de Eerste Kamer, die geene bevoegdneer m en haar grondig, zamenbangend en heid t0t wjziging heeft,maar zeaanneemt
w elgeordend vqorstelt, zoodat men daarvan ofverwerpt.W ordenzj0ok hiergoedgekeurdj
een duideljk en bepaald begrip ontvangt. dan verheft de bekrachtiging des Konino de
M en verdeelthet groote gebied der mensche- wetsontwerpen t0t wetten. Ook de Tweede
ljke kennis in verschillende wetenscbappen, Kamer heeft het regt van initiatief, dat i:,
bjv.in taal- en zaakwetenschappen,in em- e1k harer leden kan een w etsontwerp voorpirische en rationéle,nameljk in natuur-en dragen, hetwelk alsdan op de pas vermelde
afgetrokkene, logische en wiskundige, ge- wjlze behandeld wordt.

schiedkundige en zedeljke wetenschappen.
Geene wetenscbap echter staat op zich zelve;
allen.zjn dooreen gemeenschappeljken band
omsnoerd. Immerg zj vloejen uit dezelfde
bron en zjn voortbrengselen van denzelfden

W etsehennis noemtmen hetevertreden
van dedoor debevoegde magtvastgegteldeen

behoorljk afgekondigde bepalingen, welke
onder den naam van wetten geacht worden

aan alle ingezetenen bekend tezjn.E'zjn

me
nscheljken qeest. Allen dienen om den zeer versçhillende graden van wetschennis,
menachte ontwlkkelenentevolmaken.Kennis en deze worden met duraan geëvenredigde
iBmagt,zoodateen wetenschappeljkgevormd stralen bedreigd.

mensch meer vermag dan deyene, wiens W etstein is de naam van een geleer;
opleiding verwaarloosd is.Zj,d1ede weten- geslachtin Zwitserland.Jou nnJlblW etnte%'n,
schap, nameltjk de theorie,qeringschatten, geboren te Basel in 1594, waB al8 bqrgeverwerpen datgene,wat zj nletbezitten en meester van zjne geboorteBtad ZwitRrBch
dus 00k niet kennen. De wetenachap leidt afgevaardigde bj hd sluiten van 4en Vrede
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van Miinster.Hj werdin 1653in den rjksadelstand opgenomen en overleed in 1666.Zjn zoon Joltann A>#oI/'Wetstdn,geboren
te Baselden 5den Januarj 1614 en aldaar
overleden den llden December 1684 a1shoogleeraarindetheologie,waseenjverig tegenstander van de invoering der sFqrmula con-

t0tde provincie Opper-Hegsen en voor'toverige t0t de Pruissische districten W iesbaden

en Casselbehoorten op 15 D geogr.mj1
meer dan 90000 inwonerstelt.Dâârstroomen
de W etter,de Use,de Horlol,de Nidda en

de Main.Zj isdoorbergen omgeven,brengt

weinig hout voort, maar veel ooften graanj
sensus''en gaf het boek van Orsge
' se.
:.
':,De zelfs voor uitvoer, en is van den spoorweg
oratione'' in het licht.- Zjn evenzoo ge- vaù Frankfort naar Casseldoorsneden.- De
noemde zoon,geboren te Baselden lsten8ep- W etterau omvat het gebied van het aloude
tember 1647 en overleden den zlsten April landschap W ettereiba,bezatt0t 1174 go.gra1711 als professor in de theologie, maakte ven,in het laatstuit hetgeslachtdergraven
zich vooralbekend door de pitgave van ver- van Niiringen, sedert het midden der 13de

schillçndegeschriften van Orl
genes.- Jbhann eeuw landvoogden (sedert 1381 graven van
A'
elr'
lcFz W etsteén,geboren te Baselin 1649, F'
c.
::cv)en was tevens onderworpen aan vergtichtte te Amsterdam een boekhandel en

schillende heeren; Op den voormaligen Duit-

eene boekdrukkerj,welkena zjn dood door schen Rjksdag had men hetcollegiederGrazgne beide zonen werden voortgezet; uit ven van de W etterau,w aartoe de vorsten en
deze drqkkerj verschenen uitgaven deroude graven Isenbury,Splvld, Stolberg enz.behoorklassieken, welke zich door correctheid en den. De vier Rjkssteden van de W etterau
uitwendige schoonheid onderscheiden. - warenFrankfort,W etzlarjFriedbergenGelnJohann Jakob Y efdfeJl,een zoon van Jokann hausen.

A.#0I/'de Jongere en geboren teBaselden
W etterhorn (De),een Alpentoy inhet
5denMaart1693,waseenigen tjd veldpredi- Zwitsersche canton Bern, verheft zlch met
ker bj een regimentZwitsersin Nederland- schier loodregte wanden uit het Grindelwald
sche dienst, werd in 1717diaconusin zjne t0teenehoogte van 3708Ned.el.Zjnenoorvaderstad,maarzag zich in 1730 wegenson- deljke epits,deHasli
jungfrau,werd eerstin
regtzinnigheid van zi
ln ambt ontzet.In 1733 1860 beklommen,terwjlmen de daarachter
werd hj hoogleeraarin de kerkgeschiedenis gelegene toppen,den Mittelhornen denRosente Amsterdam en overleed aldaar den z3sten

horn,reeds vroeger bestegen had.Ten noord-

Maart1754.Hj was1id van de Académie te
Berljn en van het Koninkljk Genootsct
hap
van W etenschappen te Londen. Hj leverde
eene critische uitgave van het Nieuwe Testament (1752,2 dln),die zelfb Bentley metbe-

oosten van dit gevaarte,maaraanmerkeljk
lager,verrjstdeW ellhorn.Aanden westelj-

wondering vervulde en schreef:pprolegomena

ken voetvan den W etterhorn tusschen dezen
en den Mettenberg heeft men den grooten
Grindelwaldgletscher. In hetgebergte van 4en
W etterborn heeft men veelgemsen.

(1130)''
,doorRemlermetopmerkingeneneen
W etterm eer (Het),eenuitgestrektmeer
aanhangseluitgegeven in 1764.
in het zuiden van Zweden en na het W enerW ette (De),zie De Wette.
meer het grootste des rjks, heeft bj eene
W etter is de naam eener groep van vier l
engtevan nagenoeg 200eenegrootstebreedte
eilanden, welke t0tde Zuid-W ester-Eilanden van50 Ned.mjleneeneaanzlenljkstediepte
behooren en t0tderesidentie Banda.Zj ligt van 125 Ned.el,terwjlhetruim 88 Ned.el

ten noorden van Tim or en ten westen van bovendeoypervlaktederzeegel
egeniB.Hetligt
Kosseren bestaatuithetgrooteeiland W etter dan o0k m eene kloof van den Zweedschen
en de ten westen daarvan gelegene eilandles Landrug,zpodatgeenerivieren van eenig beBabi, Kambing en Andling. Het noordpunt lang zicb derwaartsspoedenenmenaanneem t,
van W etterligtoy 806'Z.B.Diteiland heeft dathetmeeruitonderaardsche bronnen w ater
eene uitgebreldheld van 54 D geogr.mjl; ontvangt.Trouwens men ziet het m eer soms
hetisbergachtig en ongemeen vruchtbaar.De onverwachtbj volkomenestiltevan windin
kusten zjn steilen men kan ermeteenschip beweging komen. Daarenboven onderscheidt
t0t op korten afstand veilig naderen.Bj den zich dit meer doorzjn regelmatig rjzen en
noordoosthoek verhefen zich bergtoppen ter dalen,doorzjne stroomen, doorzjnelucht-

hoogte van 1300 Ned.el.Aan de zuidzjde spiegelingen, door zjn donkerblaauw,koud
heeft men btJeene baaihetdorp Sauw,waar water en door zjne bevallige oevers.Door

men zich van goed drinkwater kan voorzien. het midden van hetmeerlooptoverlangseene
Het.vaarwater tusschen W etter en Timor is ondi
egte,wierhoogste gedeeltehieren daar
niet gevaarljk.0? het strand van W etter eilandles vormen. Op het midden van den
W onen eenige Chrlsfenen, die van alle on- o
oateljken oeverontvanqtdeMotala,alsafderwjs verstoken ZI*J@nj en in het gebergte voerrivier zjne overtolllge wateren,terwjl
huisvesten wreede, wantrouwende Alfperen. het door het Göta-Kanaal in verband is geMen vindter buFels,geiten,schapçn en var- bragt met de Oostzee en methet Skagerak.
kens,voorts veel was en honig,saidelhout, Op ztlne oevers verheFen zich vjf steden:
rjst,sago.maïsenboomvruchten.Menschat Jb'nköping.Grenna,W adstena,Askersunden
de bevolking op 5000 zielen.
HJ0, alsmede het levendige vlek Motala en
W etterau (De) is eene golvende, mild de vesting Karlsborg.
besproeide en zeer vruchtbare landstreek ,die
W ettin is de naam van een 0ud en aanzich tusschen den V ogelsberg en den Taunus, zienljk geslachtin Thiringen,waarvanalde
de Main eq de Lahn uitstrekt,grootendeel: thans regérende Saksische Voratenhuizen af-
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stammen. De :ude graven von G effl ont- Niet vervan dâârverheftzich de rui
'ne Kalsleenden hun naaln aan den burgt W ettin,op munt,hetoverbljfselvan een oud.Romeinsch
een porfergevaarte bt
Jde evenzoo genoemde gebouw.- W etzlar werd in de 12de eeuw
Btad in het Pruissische district Merseburg ge- eene vrje rjksstad en kwam lateronder de

legen.De stamvader waB Teti(Dadi),graaf beschermheerschappj van Nagsau en in 1636
in de Hosgau aan de Saale, die omstreeks vanHessen-Darmstad.ln 1689 werdhetRjkshetJaar950leefdeen vermoedeljk afkomstig kamergeregtvan Spiersderwaartsovergebragt
was uit Zwaben.Zjn zoon Dietroh droeg en bleef er t0t aan de pntbinding van het
den n0g niet verklaarden naam van de frïàl Duitsche Rjk in 1806. Het verloor zjne
zvzïcï. Van de zonen van dezen verkreeg rjksvrjheid en werd toegewezen aan vorst
Dedo (# 1009)denburgtZörbig eneen graaf- Dalbery, die het t0t een graafschap verhief.
schap in de Hosgau tusschen de W ipper,de In 1810 verviel het aan hetgroothertogdom
Saale, het Zoutmeer in Mansfeld en de W il- Frankfbrt en in 1815 aan de kroon vanPruisderbach, en Fréedrolt het graafschap Eilen- sen.Den 15den'
Junj 1796had ereengevecht

plaats tusschen de Oostenrjker: en ,
saksers
onderaartyhertog Kaeelaan deeene zjdeen
de Franschen onder Jowrdan aan de andere,
waarna laatsgenoemden bj Neuwied moeBten
Nvaszaarkgraaf van de Oostmark en bestuur- terugtrekken over de Rjn.T0teene gedaehder van de Afark Aleiszen en vervulde eene tenis aan deze overwinning i: er in 1846 op
belangrjke r01in de oorlogen onder Hendvik hetslagveld een gedenkteeken verrezen.
JK Hj werd in 1075 opgevolgd door zjn W even ls de kunst om van draden,uit

burg,datna zjn kinderloosoverljden (1017)
ten deelviel aan Dietrol
t11(t 1034),den
zoon van Dedo. Van de zes zonen van Diefric/z 11 is Dedo 11 demerkwaardigste;hj

zoon Hendrlk de O>#:ze van Eilenburg,die syi
nbarevezelsvervaardigd,stolentemaken,
van Kendrik IV de Lausitz en in 1088 de d1e bj eenevoldoendelengteenbreedteeene
mark Meiszen verwierf.Zjn zoonHendrikde betrekkeljk geringe dikte hebben.Men kan
Jàl.çer: van Eilenburg regeerde sedert 1103 aan de draden twee verschillende rigtingen
ondervoogdjschapvan zjnemoeder Gertrndy geven,zoodat zj in eenebepaaldeorde e1de schoonmoeder vankeizerLotl
tarlws,enhad kander kruisen,ofmen kan de draden gebosteeds aanvallen te verduren van zjn neef gen en golvend om elkanderheen slingeren.
Koenraad,graafvon Ydffigz.Toenhjin 1123 Men heeft alzoo twee soorten van geweven

door vergif omkwam,werd hj doorbemid- stolen, die wj krnisweeyelnen maasweefneln
deling van hertog Lotharins,opgevolgd door zullen noemen.De eerste zjn de eigenljke
gemelden Koenraad,althansin de mark Meis- geweven stoFen,terwjl men de anderegezen, terwjlhet overi
g gedeeltevan de oude woonllk gewerkteBtosen noemt.
Oostmark &an
W j bepalen
Albreekt dezder

ons in de eerste

en deLansitnin * - *- * - * - * - * - * * - *- * - * - plaatBbjdeeiv
ç-1131 aan Sein- - * - * - *- * - * - * - * - * - * - * - * ll
jkeg-eedpntofric:vonGrpïfzdc: * - * - * - * - * - * - * - * - *- *- * - fen.Hierloopen

ten deelviel.Na
den dood van
laatstgenoemde
in 1125 werd
Koenraad 0ok
erfgenaam van
diens land. Zie
voorts
onder
M eissen,n :r1aen en Saksen.
W etzlar,
eene arrondigsementshoofdstad
in het Pruissiscbe distrid Co-
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Fig.1.

blenz, aaà de

dedradenintwee
rigtingen,4ieder
lengte en dieder
breedte; de eerBten noemtmen
kettingdrad- ,de
anderen Lnslag*aden.W ilmen
hiervan eenevaste, zamenhangende stof vervaardigen, dan
moeten de draden donr elkander heen loopenj

nameljk de in-

Lahn en aan den mond van de Dill,hetver- Blagdraden beurtelingB overen onderdeopvol-

eenigingspuntvan den spoorweg van Deutz gende kettingdraden,hetwelk o0k wederop
naarGleszen,van denNaBsauschenBpoorweg
en van dien van Berljn naarW etzlarjiBde
zetel van eene regtbank, heeft eene merkwaardige hoofdkerk, waarvan hetkoorv00r
de Protestantsche en het schip voor de R.
Katholieke gpdsdienst gebezigd wordt,een
gymnasium ,eenesynagoge,eenewolspinnerj,
eene handschoenenlàbriek, jzersmelterjen,
jzermjnen,eene bierbrouwerj,veeltuin-en
ooftbouw en ongeveer 7000 inwoners,onder

zeerverschillendewjzen gegchledenkan.W j
wjzen dekettingdraden aan metsterretje:en
deinslagdradenmetstreepjes,endanzietmen
in fg.1 de eenvoudigste wjze,waarop uit
draden een glad of1j'nwa:dachtig doek kan
vervaardigd worden.Reedsbp de oude Grieken was de kunstvan weven algemeen bekend,maar op welke wjze zj die beoefen.
den,is een raadselgebleven.W elligtplaat.
Bten zj eenaantalkettingdraden naastelkan.

welke zich 1Q00 R. Katholieken bevinden. der en schnven er dan uit de han; de inBlag.
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draden doorbeep op dewjzealsbjhetstop-. hetkettinggarentugBchen den krttingbnem en
pen gebruikeljk is.Hierbjmoetmendeeerst den bûrstboom (;g.32) eenigzln:gespannln
gespannen stopdraden om den anderen met de bljft. In ;g,Q ziet men den weefd
Btnel m
stopnaaldopligten.Hetisdan00k natuurljk, overlangschedoorsnedr,in ;g.3 hetkettingdatmen bj hetweven ereerlangopbedacht garen van boven en ln fg.4 den weefslel
was,de kettingdraden om denanderen kunst- vanvoren(delade).Deborstboom (N),waarmatig te geljker tjd op teligten en er tel- voor de Avever zit,ia voorzien van een tan4kens den spoel met den inslagdraad doorte rad e,dat door den h=k d wordtvaskeheuI
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schieten. Z00 ontston4 de tegenwoordige .
den. Men draait dezen bopm z0: ver cm ,

weefstoelin zjneeenvoudigste gedaante.om alseenedoelmatigespanning van hetkettinp
hiervan eene aanschouweljke voorstelling te garen eischten zethem daarna metden haak
geven, dienen de qguren 2, 3 en 4. Men

d vast.Om onderlinge verwarring derketting-

heefthiereenkettingboom (:g.2K.),waarop draden te voorkomen zjn nabj den ketting-

Fig.3.

hetkettinggaren grootendeelsgewqnden isen boom staven QQ ingeBehoven, die telken:
die door een gewigt (:g. 2 1) wordt belet weder verder aehtervaartB gebragt moeten
zich altegemakkeljk afte winden,zoodat werden.PP'zjn deKhMhten,welket:thet
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opllgten vgn gedeelten der kettlngdraden die- De eerate tredeT met Ge twœie r isln ;#.
nen.Zulk eene gehacht i: in ;g.5 afzonder- Q van ter zjde en in fg.5 enkel in dnornede te zien.Het ophangen derschR hten i:
ljk voorgesteld!m zjndemaillons,waardoor B
in ;g.2 voorgesteld.Hier i: de eeneschacht
naar onderen getrokken,waardonr de andere
naar boven gaat. Du rdoor verdeeltzich het

kettinggaren in een onder-enbavenvlak (QU
en Q0).Zoodrade weverdebeidetredenaf-

*

wisselend drukt, wprdt 0ak het nndgrvlak

bovenvlak en omgekeerd, en telkens 1Btusschen deze beide vlakken pluts genoeg,Qm
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der evene en het andere uitdat deronevene
cjfers besfM t.Vöör de Bchachten, nM r de
zjde van den wever,die op de zitplaats Z
gezeten is, hangt de lade F ,welke men in
;g. 4 van voren aanschouwt.Deze hangt lo:
aan het bovenstel van den weefstoel en bestaat uit twee armen E ,die van onder door

/
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Fig.5.

een gwaar dwarghout H (Qen ladeboom)
verbonden zjn.Daarboven bevindtzich een

dunner dwarshoutp en tusschen H en # een
toestel,die tot hetM nslaan der inBlagdraden
draden bevestig4,die iederafzonderljk over dient. Die toestel bestaat uit een voldoend

eene r01loopen en daarnaaan de bovenzjde ke
aant
tta
inlgdk
rad
lei
enne tu
st
sasacf
he
lend
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rn
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van Ge andere schacht zjn vastgehecht.De
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Fig.7.

cnderste1at&'i:deggeljk:doortweedraden zeer glad moeten wezen.D%r de lade met
verbnndenrdiezich doorw t0téénvereenigen het bavenstedwarlnutep dewkze van een
en aaarna Mn 46 trede T zjn vaBkemukt. slinger is opgehangen,kan men ze binnen
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hepuldepenzen vôôr-en achtercitschuiven. bevindtzichde Bpnel#,nameljk eensiaxfle,
De lade is sams metl0a4 bezwaard,nln een

om hetwelk de inslagdru d is gewnnden en

krachtigerinalaan tebewerken.Ein4eljk
.ver- van hetwelk deze zich gemakkeljk kan af'
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melden wj den toestel tm (qg.2 en 3)om

wikkelen.Men geeft somtjds aan den Bpoel
0ok eene jnderegedaante(fg.7).Hj is dan

destofop de vereischtebreedte te houden.

Om den inslagdraad door de kettingdraden

kegelvormlg gewonden en vastgehecht aan
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te brengen,bezigt men den schietspneljafge- eene spilin den schietBpoel.

beeldin :4.6.Diteigenaardig gebogen stuk Men zietalzoojdatzonwelde ketting-a1B
houtheeftm hetmi44eneeneholtejendurin ie inaW d- ; vxrafin een bepulden toe-

W EVEN.

539

jtand moetgebragtworden.Hetgaren komt eenmetgatenvoorzienplankle(hetleeBbnrd)en
m lange draden op spoelen uit de spinfabrie- bevestigt ze aan het scheerraam I1,4at de

ken.DMrindeketting veledergeljkedraden wever, bj A gezeten,OetomdrM jen dear

Fig.1.9.

digtnaastelkandermneten liggen,dientmen middel van de om de schj-fB gewikkelde
het garen van een dergell'k aantalspoelen gekruiste snoerD.Doordatdrnnl'en wikkelt
op denkettingbaom tewinden.Hetevenwp
''dig zich bj' H een touw G op en afen doetalplu tsen draagt
den naam van
Kheren en het
wikkelen op 4en

z0n hetleesbnr;
methetkigtl
'eF
0p-en nee
ArgM n.
.jt
Hierdnnr b1p

'
,
;,
'
à, e

kettingboom

de evenwjdige

d
ien
ntopb
oot-me
n.va
He
ke

l
l

tingscheren i:
voorgesteld in
fg. 8. H iertoe
dienthetscheer-

r
xn.
m,eengroote,verticalehou-

ten haspel, die
o
m Zg
-no 10ad.
regte ag draait,
..
zoodatd00rzgne
omwenteling een

willekeurignxntaI dranen gelu
--ktt
h-diz en ne-

v-enf -elkander

liggende er 0m-

heen gewonden
kan worden. Dit
M ntalbedrugt,
om verwarring
te voorkomen,
meeBtal slechts
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werktqigenjzooa1: eenejn ;g.g
inloodregtednersnedeenin;g.10
van bnven is

een klein gedeelte van de ketting,doorgnxns voorgesteld.De Bpoelen zl*n op den toeatel
20, 24, 40 of48 draden.Men bevestiet duB AA z00 geplaatst, dat men er de draden
zooveel spoelen ofklossen aan de scheerlat evenwl
l'dig kan afwinden.De achterBte helft

E en lei4t de dra4en 4n0r een ring ef e or van den toeatel is sehuins nnar beven ge-
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rigt, em % zorgen, dat de draden van de
verste speelen geene te schuinsche rigting
erlangen. In enze iguur is sleehts een gedeelte van den toestel afgebeeld. BB is het

zj een hollen cylinder vormen.Het houtis
metqanelbekleed,en durnp bevindtzich de
kettingrol.Der01H ligtmetzjneasinstanders, die met den weefstoel B verbonden
jzeren geraamte der machine,wu raan drie zjn. Aan zjn eene uiteinde heeft hj eene
houten rollen (CC'C#)bevestigd zjn,diehet drjfrolIj4iedoorhetgrootefabriekrad door
van de klossen
afoopen; garen
besturen, nadat
deze tusBchen de
op eene houten
lat b bevestigde
koperdraden G

middel van een
riem i!l beweging &vordt gebragt en deze

'

doorwrjvingder
*#

zjn doorgelno-

pen. Om te beletten, dat de

2

draden van de

klosaen nabjhet

/t
'.

geraamte B op
de latb eene te

groote wrjving
ondergaanjisde
onderzjde bj e
afgerond.D zjn

zes prismatische
stangen, horizontaalgeplaatst
op hetbovenste
gedeelte van het
geraamte B , en

E zjn daaraan

C

l

j

.

1l

Z

....
#

- .
-

I

.-;Jl

œOJ

4

overgestelderiyting om tedraal-

d
é

Jen en dienten-

,'

gevolge 00k den
kettingboom j
wanneer zulks,

l

4

oppervlakte aan
de r01 G mededeelt.Aan deas
derr0l H bevinden zich twee
raderen K K ,
welke aan de
werklieden gelegenheid geven,
de r01,in tegen-

ïI

bjv.bjhetbre-

ken van den
draad,noodigis.
Hiertoe moet
men de machine
eerst doen stilstu n, w aartoe
een handvatsel,

vastgemaakte
platen, welke
Flg.14.
aan de 0PPervlakte zes 100dregte dbben hebbenj die md de Btangen D dient.
in verband staan. De breedte van deze laatHetgaren,van deklossen bj A komend,
Bten is geljk aan de tusschenruimten der looptover de ro1C ,onder de r0lC'en over
Tibben.In d zietmen een anderen bestuurder de rol C''1 zoodat het in een horizontalen
ofgeleidervan hetgaren, op
' een kam gelj- stand w ordt gebragt. De draden gaan voorts
kend, tusschen wiens tanden die draden over de stangen D door de geleidraden #d
en wikkelenzich
voodloopen.F i:
om de ro1G ,die
eene dunne rol,
w elke het ge- * * * * * - * + * * * * * - * * * * * * * - * * door dewrjving
* - * * * * * * * - * * * * * * * - * * * * * V&nd0draljond0
wigt van het *
garendraagt,om * * + * * * # - * # * * * * * - * * * * * * * - T0jjj omwentelt
de wrjving op * * * * -- * * * * * * * - * * * * * * * - * * * 0n Zjtj: in de
f,n=r
de stangen D en v - @ 1 # + + # 1 -..+ + + + + @ + - + * 1 @ * @ jquven)'
dbj zjnesnelle * # * * * * - * * * * * * * - * * * * * * * - * ejang haremid- + + * + delljn dikker
bewegingom den e + + - + v + + + + + - + + 1 + + * +.
kettingboom G - + + + + + + g - + + + + + + + - + * * + + * + wcrdt, vrjeljk
(;g.10) te ver- + + + + + - + + + + + + * - g + * + * * # - * * kan ver-helen.
hinderen.Op zj- + v - + + + + * + + - + + ,: ,p + ,y # - + + g * * Om de draden
neuiteindenzjn # + + + * + + - + 1 * + + + + - + + + # # + * - beter te kunnen
tweejzeren pla- * * # + - + + + * + + 1 - + + 1 'M+ + + - * * * zien, is de maten e e vastge- + - * * + + + * + - + + + + * + + - + # + + * # chine zwart geerfd; daardoor
hgchtrbeidevpor- ** ** +* +- +*++-+ ++ 1+ +* +1 +- +*+*-* +* +* ++ ** +- ****-* #* vkan
de werkman
zlen van een
uitgteeksel, paa- - * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * terstond hetontbreken van een
sende in eene
Fig.I5.
witten draad 0p
overlangBche
dien donkeren
Foef derhouten
rol.De kettingboom G rustmetzjne jzeren grond opmerken. In dit geval doet men de
as in twee gleuven ff,die Mn den weef- machine gtilstaan en een van de zes gladde

steel B zjn vagtgescbroefd,en drukt met ?rismatischestangen wordtuitdeinsnjdinsen
zjngebeelegewigtop dero1H.Deze laatste ln deljsten iïgenomen en tusschendebelde
beBtaatuit houten latten,die op den omtrek meestverwjderdeatangen D nedergelegd,zoov:n eenige Bchjven zjn vastgehecht,zoodat 4at de einden derstangen tcschen deribben
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der zjdelingsche platen E komen te liggen. om de gpillen winden g%n tevensdxr een

De r01 G wordt dan achterwaarts gedraaid, geleider, die door 0p- en neêrte gM n eene
zoodat het garen zich afwindt en de slappe regelmatige opwinding bewerkt.
draden door het gewigt der jzerenstangen Het weven nu bestaat in eene gestadige
naar beneden vallen. Kan de werkman den herhaling van hetomwi8selenderkettingdru dafgebroken draad 00k dan n0g niet bereiken, vlakken, het doorachieten van den spoelen
z0ogebruikthj eene tweede Btangen draatt het aanslaan met de lade. De wever neemt
der0lG n0gverderterug.Opdezewjzekan ylaats op de bank Z,grjptdelade zaetde
hj veelgarenafwinàen zonderverwarringte llnkerhand,drukt zzetde vneten op eeneder
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- * **- * *
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$

Fig.16.

veroorzaken of deevenwjdigheid derdraden lbeide treden,wurdoor hj hetvlak der0nte schenden.Is de draad aangeknoopt,dan Ievene draden van dat derevene verwjdert,
draaithjden kettingboom wederindegewone jBchuift de lade naar achteren en werptmet
rigting pm , totdat de prismatische stangen lde regterhand den spoelmetdenkettingdraad
zich weer indehoogte bevinden,en hj legt Ibehendig dopr de opening.In ditoagenblik
den drjfriem wederom de schjf.
ilaat hj de lade l0: en vangtden spaelmet
** *- *
**- **
*- * **
****** - Z
**- * *
*- ** *
- * * * -

* **- *
- *1
***
***- *
- **
***

*- *
- - *- *
- - -

*
*
-

*
*

*- - - *- - - *- - - *
*- - - *- - - * - - - *

***- ** * - *- *
*- **- - **# - ***- ***- *- *
*- 7*- - ***- -

*
*
-

.
*
*

-

- - # - - - @ - # g 1 - # # # - - - # - # v #
*- - - +- - - 1 1*- * *1- *- - - 11*-
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#
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#
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-

- -*- - *-- *

#
-

- -- *
*-- *
- * * *
- - *-

# *- *
*- *- * ** * *-

*
-
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De voorberelding, welke de inslagdraad de linkerhand0p.De Bpoelheeftindeopening
ondergaat, is gelegen in het opwinden van den kettingdraad achtergelatenjen deze wordt

dezenopdespilletjesderhand-ofsnelspoelen.
Die spillen worden op andere gestoken,die
men in eene Bnelle ronddraajende beweging
kan brengen)en de draden,diezich durbj

door hetaanglaan metdeladein eene regte
ljn gebragt. Hierna zethj den voetop de
andere trede, zondat nq de drgden van :et
benedenvlak bovenkomen,schuin deladenaar

t4Q
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achteren,gchiet den spoelmetde linker hand
naar de regter, vangt met deze hem opj
herhult den aanslag met de lade en legt
alzoo den tweeden draad naast den eersten.
De aanslag i:te sterker naar mate men digter

tigde snoeren,die Mngetrokken rorden,om
de drjvers met kracht in beweglng te brengen en den stootte gevenaandenschietspoel,
zoodat deze de geheele breedte van de ketting doorloopt. De snelspoel is vooralvoor

stof wi1 weven,Ja,voor zeer digtestoFen breede stoFen onontbeerljk.
wnrdthetaanslun eenige malen herhaald.

Het machinale weefgetouw voor gladde of

Deze eenvoudire manier van weven isin ljnwaadachtige stoâbn volbrengt door drjfden loop der tjden t0t verv=rdiging van kracht alde werkzu mheden en heeftslechts

Fig.l8.

andere stolen en t0t bespoediging en verbe- weinig opzigtnûodig.Hj w erktaltbansdnbtering van den arbeidaanmerkeljk gewjzigd. be1 z00 snelals debekwalmstewever.W j
Men heeft o.a.in plaatsvan den handspoel geven daarvan afbeeldingen in fg. 1: (van
den snelspoel ingevnerd, in âg. 11 van ter voren), 13 en 14 (van terzjden).Dezelfde
zjdevoargeBteld.Deze heeft de gedunte van letters wjzen durin dezelfde deelen aan.

4en pamlleloyipedum metBplt-

A A iBhetjze-
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rengeraamtevan
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nednev
rz
eolV
z
aj
ndr
leOoe
0rs

gedeelte heeft
m en de V00r-

slageneuiteinden
ee'en is aan de

bj het achterste

numste drjfrol,

Ter beweaanwieruiteinde
Flg.19.
ging van een
de schjfB voor
Bnelspoel heeft
den drjfriem is
de
l
ade
een
ei
genaar
di
gen
t
oeB
t
el
vast
gehec
ht.
C
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ee
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ei
n
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iegwiel,datden
m en aan
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mat
i
ge
n
gang
be
vor
der
t
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Aan hetandere
aangebragt, bestaande uit eene houten baan

op debovenzjdevan eenbak voordenspoelj uiteinde derdrjfrolheeftmep hettandrad D ,

uitqen paarhouten klosle:ofdrjversaan de werkende op hettandrad D'met een dubbel
uitelnden der baan buiten het kettingvak en aantaltanden (
;g.13 en 14).Op dea:Evan
uit de zweep oftweeMn dedrjversbevea- lu lkenoemd rad bevinden zich tweeexcen-
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trischeschjven O enO'.Tweqôénarmigehefboomen P P' staan met O 0'in verband en
wnrden dusbjafwisselingopgehevenennaar
beneden gehaald.Dezezjn alzoq de treden,
en hieraan zjn de Bchachten LL'bevestigd,
M n de bovenzjde vereenigd door bandenj
welke over de
rollen e loopen.

l

Dezelaatstezjn
aan den jzeren

beugelA'vastgemu kt. I is de
kettingboomj
dooreen gewigt
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afwigseling vöôr en achterwaart: geschoven.

Bj dezebeweging stooteenhieraan bevestigd
staafje telkensopdenhefboom d,enhierdoor
wordt de vergperringshaak z in eenegeljk-

matige heen-en weergaandebeweginggebragt.
Dientengevolge wordthetra4blangzamerhand
omgedru id, en
dit doet door
middel van het

b

)

t'

l
e

G

(;g.14)in span-

zz

drjfrad % enhet

tandrad a den
j on4erbpnm met
de vereischte
snelhei; 0m-

draajen, zoodat

ning gehouden.
Het garen loopt
van den kettinp
boom eerat over
de rol k. M. iB
eene rolj waaroyer het doek
n=r 4en nnderboom N wordt
gebragt. Op de
spilvan den 0nderboom heeft
men een àndrad

de ketting aanhoudend gespan-

nen bljft.Uitde
betrekkeljke

snelheid 4er raderen D en D'

bljkt, ;at bj

elke wiBBeling
der vakken de
lade eene vöören eene achterwaartsche beweging maakt.De
inrigtingderlade
a,ingrjpend in
zelve is afgeeen klein drjfm4 .,en op de
beeld in ;g.12
Bpil daarvan
en 14.In H ziet
heeft men een
men de schietFl
g.
2
1
.
radbjwaarineen
spoelkastj ill #
versperringsde baan, in gg
haak œ ingrjpt.Een éénarmige hefboom d de zweepen,die lang:den geleidingsdraad #7:
is met z verbonden.Hierpver straks.
gljden en t0thetdrjven van den schietspoel
Het rad D , hetwelk met de helftmiuder dienen.Diezweepen zjndoordriebandenvertapden dubbel z00 snelomdraait a1s hetrad bonden en deze laatsten worden aangetrokken
D',brengtdoor middelvan de krak B F eene door dehefboomen QQ.Dehefboom aan de

r

regter zjde van ;g.12 bevindtzich in den
stand na den aanslag en die aan de linker
zjde in den stand van rust.Uitdiestanden

'
*

f : J4 J 6

# .9 z:

z zzjzz

worden zg bj afwisgeling gebragt door twee
op de r01R aangebragte uitsteeksels,die een
krachtigen schok veroorzaken. De veerende

snoer8 brengtdan den hefboom Q wederin

den stand van rust. In de iguren w ordt nu
de schietspoel uit de regter kast naar de
linker gedreven. De toestel o p dient om de
machine te doen stilstaan.Daarenbpven i: er

l
l

e
en toestelaangebragt, welke van zrlfdien
Btilstand veroorzaakt, zoodra de Bchletspoel

1/'/
1, 1

in de ketting bljftsteken*.*
Tot nu t0e hebben Wg van zulke gladde
r

#

1
.
1
.
1
i
!
.'

Fig.22.
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Btofen geBproken, bj welke de ketting-en
inslagdradrn elkander op de eenvnudigste
wjze krmsen.Men heeft echter 00k stoFen

met dubbele ketting-en dubbele ofmeer dan
dubbele inslagdraden. In het eerste geval
l
ooyen twee kettingdraden door hetzelfde
malllon en wordendusgeljkt
jdigopgetrqkken,
en in hetlaatste gevallaat men meer lnslagdraden over hetzelfde vak loopen.Zl
llke stof-

Btang p F in eene heen çn weergaandebe- fen zjn digter, omdat men tweeofdrie inweging, en hieraan is de e
'énarmige hefboom slagdraden,diein hetzelfde vakliggen,sterker
G bevestigd, welkealslade diengtdoet.Hj op elkanderkan drjven.Dubbelekettingdrawordtd00rdeomwenteling vanhetradD bg den moeten 00k dubbel door den rietkam

&4
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ga:n. Dqbbele inslagdralen worden dubbel eenvoudige kepermetde eigenschap, dathet
om denzelfden spoelgewonden ofmen plaat8t patroon uit eene regelmatige opvnlging van

twee (:f meer) Bpnelen in denzelfden Bchiet- grpotere en kleinere vierheeken beatqot.Bj

spnel.O0k worden we1eens inslagdraden van het dril van ;g. 17 begfxn.t het patropn uit
verschillende soort bj afwi
sseling gebeziçd, viergronte,acht middelmatige en vierkleine
in welk geval men t0t twee ofmeer Bchlet- vierhoeken. De eerste graote vierhnek boven

spoelen zjne toevlugtneemt.Bj hetgebruik linksisgeljk aan den tweeden in detweede
van Bnelspoelen .moet men znoveel paren rj enz.Bj ingewikkelde drilpatronen heeft
gchietgpoelkasten aanbrengen alB het aantal
verschillende draden bedraagt.

men een grootaantalschachten noodiy.
Bj damast besimxt het patroon nlet uit

In de tweede plaats vestigen wj de aan- regtljnige fguren,znoals bj dril,maaruit
loemen. arabeaken, wapens, naamletter:
dachtop degekeprdeofaewerktedfoFep.Deze b
dragen verschillendenamen,znoals;eigenljk enz. De ketting levertmeestalde fguren en

keper (waartoe 00k atlas moetgerekend wor- de inBlagdraad den grond.Zjn beide draden
den),drilen damast.Daarenboven heeftmen even deugdzum , dan heeft men op beide
gewerkte stplen,raarbj hçtpatroon door ztjden goede iguren, op de eene van den
afzonderljke (kettlng- of inslag-) draden kettingdraad en np de andere van den inwordt voortgebragtj - voorts allerlei 80:r- slagdraad. Zelfs eenvnudige damaBtpatronen
ten van dubbele geweven stoFenjbj welke vereischen een grontM ntalschachten.Hiertoe
men eene dubbele ketting bezigt.
gebruiktmen dan 00k eene andere goort van

DMr het verschil van keper en ljnwaad- getouw, waarbj de kettingdraden niet Mn

:#
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acbtige stof durin bestutjdat bj eerstge- Bchachten Verbondenj mgarjVOOTZOOVe' Zj
nnemde de inslagdmad bj afwis8eling onder tegeljkopjehuldmoeten worden,i
n lissen
en boven de opvolgende kettingdraden voort- vereenlgd zpn, die men met de hand aanloopt,maar bjlutstgemeldeBteedsmeerdan trekt. Dit getou:iheeftechtergrootezaoeje1én kettingdraadnu stelkaârboven deninglag- ljkheden,welkeuitdenweggeruimdzjndnnr
d> dliggen(althan:twee),ishetduideljk,dat Jaegnard,die in 1808 het naar hem gennemd

twee schachten hiervoornietvoldoende zjn. qetouw heeftuitgevonden.00k hierzjn ketImmers de ketting moethierbj in meer dan tlng- en bor8tboom, alsook de laden op de
twee vakken verdeeld worden.Voorhetatlas reedB beschrevene wjze voorhanden,en het

b.
QV
* ., Niaarvan de rangBchikking der draden vocrnumste onderKheidtuBBchendeJaequarGin ;g.15 isafgebeeld heeftzaen achtgcbach- machine en het gewoneweelketouw isgeleten noodig. Men neemt hier voor de ketting gen in de wjze, waarop de kettingdrade fru iste zjden draden,omdat de inslag- den, die het bovenvak moeten vormen,wordrM d betrekkeljk slechtsweinig aan deop- den opgeligt. Daartoe i: elke kettingdraa;
m rvlakte komt.
door een m aillon gehaald en dit m et eene
Men kan verschillende Boerten Van keper boven- en onderlia verbonden.Alle onderlisweven, znoals bjv.dat hetwelk ill ;g.16 sen dragen aan de ondereinden een gewigtin
iB voorgea/l4.Dril ig niet: anders dan een 4en vorm van een potloo; en geven aan de
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kei ngde en eene gpanning (5g.18).Deb0- hefers de breedte der ketting,m% r daarbovenlis is meteen Bterk,dnn hennepgnoer(den ven loopen zj schnins naarelkandert0een
opheFer)verbonden.AlleopheFers,diet0tden Niorden b.* r door den rooster geleid, een

ke
ttingdrudbrhooren,wordennu Mnhetb0- smallen,metgaten voorzienen houten toeatel,
veneind vereenlgd en aan een kort,diksnoer,
het koord, vastgeknoopt. Een ruk aan dat
knord, brengt dus de daarmede verbondene
kettingdraden in het bovenvak. Daar door
dit zamenknoopen de lissen een schuinschen
stand erlangen,

ophefers te digt bj elkaârkomen,z00men

ze niet nog meer naar voren en naar achteren verdeelde,
zoodat de doorBnede der ZOZZ-* - --C'
N
.%
menljke draden
de gedaante erlangt van een
Pig.24.

worden zj door

eene plank met
gaten, de harnasplank,geleid. e
De harnasplank
is z0: breed a1s
dekettingentelt
znoveel gaten
alg deze draden
heeft. Elke 0PheFer looptdoor
het gat der harnaqplank, het-

bestemd 0m . evenals de harnasplank, eene
nieuwe rangschikking aan de ophefers te bezorgen. D00r die zamenvoeging zouden de

d

quadrut. Bj c

o

.

heelt men de
kporden, welke

8

= >

Flg.Q5.

bjk'metdeb0-

veneindender0pheFerg verbon-

den xjn.Zj100pen t0t aan de
welk Juist beven zgn kettingdraad ligt.Is plgnk bj v,de platinenplank geheeten,die
dit M ntalgroot,dan plaatstmen de maillons zooveelregelmatig geplaatstegaten telta1g er
in eenige rjen achter elkander, zoodat er koorden voorhanden zjn. op elk gat rust
ruimte ontstaatvoordeaangebangengewigten. het onderste gedeelte van een merkwaardigen
De gaten in deharnaBplank zjn dan o0k op toestel van dik jzerdraad,platinegenaamd,
dergeljke wjzeaangebragt,zpoalsmen ziet aan wier onderste uiteinde de koorden zjn
vastgemaakt. De geheele ketting hangt dus
aan deze platinenpl
ank, zoodat het gewigt
van het lood nietkan werken.Heftmen de
platinenplank op,dan worden al de kettingdraden in de hoogte getrokken, welke met
de aan de platine door de koorden vastge-

U'
à o

hechte ophefers verbonden zjn. De wjze
dieropheëng isJuistheteigenaardigevande

O

tigd.Elkç platineheeftvan boven eenhaakle
A. Naar 'tgeen wj reeds over de rangschikking der koorden hebben gezegd, kan men
gemakkeljk begrjpen, dat de platinen in
eenige rjen naast elkandergeplaatstzjn en
de haakjes in den staat van rustzich op de-

a

h

Jacquardmachine en moet door eenige :guren
worden opgehelderd. In ;g.21 ziet m en in
p eene platine op verkleinde schaal,- in c
het boveneinde van het koord,aan het van
onder omgebogen gedeelte der platine beves-

f

zelfde hoogte bevinden. Voor het geval,dat
e

er 600 platinen zjn,kan men zerangschikken in 24 rjen van 25. Men z0u eene geheenelelinr
e
ij
M ge
lo
ma
nde
kke
r de
ljkhku
aak
njne
esnte
opligten door
plu tsen en
dit op te stuwen.Heelt men nu 24 linialen,

z00 kan men de600 platinen tegeljk ophefJ

fen, wanneer nien de 24 linealen door een
r= m verbindten ditin de hoogte trekt.Het

komt er echter op aan,Juist die platinen,
welke m en in rust wil laten,z0o te bestuFig.26.

in ;g. 19. De geheele inrigting aanschpuwt
men in fg.Q0. B zjn delooden gewigten,
% de onderlissentm de maillong,o de bovenli%en,k de ple ts, waar deze metde npbef-

ren,dat harehaakjeshetliniu lnietvatten.
Geschiedt dit stelselmatig,dan is het duide-

1jk,dat hetbovenvak aan ditstelselbeant-

woordt.De wever kan dan met den schietBpoel werken, om daarna de platinen weder
te laten dalen4de gewigten halen de draden

naar beneden,hj Blu taan metdeladeen
fer:a zjn verbonden en # i:debarnagplank. doet daarop een ander bovenvak ontstaan.
Tot aan â hebben de gezamenljke op- wurbj weder andere platinen in ruatworXW .

35
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den gelaten of opgetrokken. Daartoe is bj stand en zjn in regelmatige rjen D T3n:elke platine een dunne draad n u ngebragt Bchikt. Men stelle zieh nu een vierzjdig
en bj e om haar heen geslingerd.Men ziet prisma voor, welks zjvlakken een weinig
in a hetvoorste uiteinde van den draadlhet grooter zjn dan de voorate vlakken van de

achterste gedeelte loopt naar het gat I van uiteinden dernaalden,dan kan men daarmede
eene loodregt geplaatste plank en is met alle naalden met één ruk doen dalen,zoodat

eene veerverbonden.Dedraadrusteindeljk bj het rjzen der linialen geene enkele plabj o ûp een onderstelom naauwkeorig in tine wordtopgeheven.Boortmen daarentegen
eene hnrizontale rigting te kunnen bljven. in de oppervlakte van het prisma zoovele

Druktmen op het
voorste gedeelte
van den draad,de
naald geheeten,
dan schuift men
de platine achterw aarts en deze

gaten als er naal-

den zjn,z00kan
met dat prisma
z00 ver als de

I

t

v-e----v

.--m
4(

gaten diep zjn

over de naalden
schuiven, znnder
dat eene enkele
wordt neêrgedrukt. Legt men
nueenebordpapie-

-

bljft.in dien toestand zonlang de
drakking
aanhoudt.Neemtdeze
een einde, dan

/
Fig.27.

ren schjf, Juist

brengt de veer f

den dru d en dus
:0k de platine in
den voormaligen
stand. Elke platine heeft zulk
eenenaald9zoodat
er in hetdoor0ns
onderstelde geval

*

l

97
.

600aanwezigzjn.

W ilde mendedra4en op dezelfde
hoogte om de platinen Blingeren,

v wV

Flg.28.

die schjfoverde

M

dan kwamenzjte
digt bj elkander;
daarom
plaatst
men ze op de

wjzealBin;g.22
voorgesteldj
waar10rjennM 1is

#

1:!

,
-

y
h

N .
N >A'

Flg.29.

plank, e zjn de

bevinden, terwjl
andere zjn opgetrnkken.De platinen 3,5,6,8,9,

p

t
;
'

4en zich aan het
oog vertoonen;P
is de platinen-

konrden en r is
de rooster.De 0nderste uiteinden
rusten in de gaten
der platinenplank.
Menziet,datsommige zich in r:st

-

z00 groot a1s *
oppervlakte van
hetprisma,opdit
laatste en maakt
men er gaten in
op die plaatsen,
welke overeenkomen metdenaalden,wierplatinen
men wi1 opheffen,en druktmen
het prisma met

1
d. m:

uiteindendernaalden heen, dan
kunnen de Platinen, daarmedein
verband staande,
niet teruggeschovenw orden,maar
alleen die,wellte
met de ondoorbnorde plaatsen
van het bordpapiex overeenkomen.Ditis in ;g.
23 voorgesteld.P
is het prisma in
doprsnede en a l
de gedeelteljk
doorboorde bord-

papieren gchjf.

*

?

De yunten van
som mlge naalden
ï

zjn teruggeschoven, omdat zj

geene gaten vinFig.30.
uithaarloodregten
den, en de ovestand gebogen,en
rige bljven in
dit laatgte iB gegcbied door hetdrukken op ruBtdoorin de gaten te dringen.Hetprismai:

zjn in rust en

de naald9 zoodat het liniaal voorbj hare voorts 00k aan de bovenzjde meteene bordhaakles gleed.Hier kunnen dus geene andere papieren Bcbjf aa' bedekt; voorts volgen
platinen worden opgeheven dan 1,2,4,7 en daarop de schjven of gtroûken 1,2 enz.bj
10. De hiermede verbondene kettingdraden a'en 4, 5 enz.bj o,en dezevormen een
komen alzoo in het bovenvak en de andere

zamenhangenden ring.Door een toestelwordt

bljven in het ondervak. In den staat van nu het prisma in derigting van depjl90O
rugt hebben al de naalden ecn horizentalen om zjne lengte-ag gedralid,zoedatdcschgf
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d00r a'a Vervangeq wordt. Deze heeft slingertnu om elkenaald eenemaas(;g.27j
weder andere gaten en bewerkt alzoo de 0p- m), en de draad van de laatste maas wordt
heëng van andere platinen, en door de 0p- nu dwars overaldenaaldengetrokken,wu rop

volging dierpgpierschjven verkrjgtmen een
bepaald patroon. Het spreektvan zelf,dater
zooveel papierschjven in den ring moeten
zjn al8 bet patroon anders gerangsehikte
inslagdraden heelt.
Na dezetoelichting ishetnietmoejeljk te
begrjpen,opwelkewjzedeJacquardmachine
werkt.Voorafmerken wj op,datmen door

de platinen dalen, zoodat de neuzen Juist
boven den draad knmen te staan (;g. 28,
waar het oogje bj i de doorsnedevan den
draadaanwjst).Derj dermazenbevindtzich

in dezen Btand onderde w elving derplatinen.
Nu dalen deze n0g verder,zoodat de neuzen
onder de oppervlakte der naalden komen te
staan. Daardoor wordt de te voren regtgeeen enkelen tred de vermelde vereeniging der legen draad tusschen de nu lden gedrukt en
linialen, het harnas,. opheft en tevens het vormt kleine, naar beneden gerigte lussen.
prisma, dat eerst digt aan de naalden aan- Daarde draden hierbj zich verlengen,moet
sloot,terugtrekt.Hierbj wentelt hetprisma men, om het breken te verhoeden, de pla-

nvereen hoek van 90Oom zjneasenbrengt tinen niette geltik,maarachtervolgens doen
de volgende papierschjf vöér de naalden, werken, en daar alle platinen even laag zinwaarna het er met kracht tegenaan gedrukt
wordt. De platinen,overeenkomende metde
gaten van het bordpapier gaan in de hoogte,
en de inslagdraad wordt tugschen de vakken

ken, worden de lussen even grnot. Daarna
verheFtln zich deplatinenenvolbrengentevens
eene voorwaartsche beweging.Hierdoorkomen
de kinnen m et de mazen onder de omge-

qelegd en doorhetaansiaan in de vereischte bogene punten dernaalden,terwjldeeerste

ngting gebragt. Men ziet,dat op deze wjze rj mazen op hare plaats bljft.Nu hebben
het patroon naal eisch in de stofwordtge- deplatinen wederhareoorspronkeljkeNoogte
werkt. W il men een ander patroon weven, bereikt (;g.29),en beschouwt men metaanz00 behoeft men aan het getouw niets te
veranderen,het iB voldoende de nieuwe bordpapieren patronen m et het prisma te verbinden. De vnlmaakte Jacquardmatshine heeft
voor elken kettingdraad eene platine;het is

echter duideltjk,datditvooreenvoudigepa-

tronen onnoodig is.Deze machine wordtdoor
water of stoom gedreven en m et snelspoelen
bediend, zoodatde werkman ofde arbeidster
enkel op het breken der draden behoeft te
letten.
Bezigt men garen Van verschillende kleuren, z00 kan m eu door middel van deze machine eene groote verscheidenheid van geweven stoFen voortbrengen, zooals:gestreepte
en geruite, gewaterde en gevlamde, gebroeheerde en iaweelachtige BtoFen enz.
O0k metmazen,metden haak-en breisteek
worden geweven stoFen.inzonderheid kousen
en ander ondergoed, geweven. De naald,
die t0t het vormen van mazen dient,is afgebeeld in de iguren 24 en :5. In :g.25 zien

dacht laatstgemelde Eguur,dan zietmen,dat

t0t het vormen van eene tweede rj mazen

niet anders noodig isjdan datde oude mazen
m over de om gebogen punt # en alzoo over
de nieuwe mazen geschoven worden.De oude
mazen hangen dan niet meer aan de naald,
maar aan de nieuwe mazen.Ditoverschuiven
kan geschieden door de veerkrachtige punten
der naalden naar beneden te drukken. Die
punten passen naalzwkeurig in de door;g.25
voorgestelde oogen. Thans daalt eene staaf
met een naar onder gerigten scherpen kant

(!, ig 30) naar beneden en drukt op het
gedeelte ,: der naaldpunt,zoodat deze in het

o
og dringt.Nu vokrengtde platine methaar
buik weder eene Toorwaartsche beweging in
de rigting van de pjl,schuilt de oude maas
over de punt,terwjldaarop die staaf weder

in de hoogte gaat.De platinen begeven zich
verder naar voren en nu kan de oude m aas
geheelen alvan denaaldwordenafgeschoven,

en daarmede is eene rj van mazen gevormd.
wj baar van ter zjde.Methetachterste ge- Zulk eene machine werkt m et verbazende
lson!op deze wjze gewedeelteiszjineenblokjeloodbvastgesmolten, snelheid.In dekot
bj a is zj omgebogen,bjoheeftmen eene ven, worden de hielen lngezet en men maakt
veerkrachtige plaat en bj d iszj watbree- ze bj deteenen digt;daarop worden zjover
der en van een oog voorzien, zooals m en

houten modellen getrokken,in een stoomtoe-

opmerkt in flg.25.Een anderbelangrjk in- steigestoken,aan hethoutgedroogd,eindeljk

strument tot het vorm en van m azen is de gebleekt en geperst en daarna in den handel
platine, verkleind in ;g.26 voorgesteld.Het gebragt.
aantal platinen komt overeen met dat der
W ever: ,zie Weven.

naalden. Zj ztln vervaardigd van dun,zeer
glad gehamerd jzerblik.A is hetgedeelte#

W everskaarde,zie Kaardebol.
W exford, het zuidooyteljk graafschap

hetwelk t0t ophangen dient. In a ziet men van deIerscheproginde Leinster,grenstin het
den neus,in b de kin,in c den buik en in e zuiden en oostenaanhetKanaalvanSt.George
de welving.De naalden moeten in eene hori- en telt op 42 D geogr.mjlruim 132000 inzontalerj zoo digt bjéén staanalsdemazen woners. Het grootste gedeelte des lands beder stof,w elke men w ilvoortbrengen.Tus- staat uit eene golvende vlakte met enkele
schen iedertweetalnaalden komteene platine heuveltoppen.In het noordwesten en noorden
te staan en we1 z0o, dat in den staatvan ecbteri
shetlandbergaehtig(MountLeinsterj
rust de kinnen van alde platinen gich boven 793 Ned. el h00g). De kust is in hetalgede rj der naalden bevinden ot'liever deze meen vlak en bedekt metgroote zandbankenr'
lu ts/n tegenover den buik c.De werkman die bj stormengedurigvangedaanteverande35*
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ren.Debelangrjksterivieren zjn erde Bar- lenayen deze is mede een bewjs v00r de
r0w en de Mlaney. Veèteelt, landbouw en ecbtheid van zjne sltraisiging van Christus''
visscherj vormen er devoornaamstebronnen te Dresden.Hier is de antieke gouden grond
van bestaan.00k heeft men er zilvUr,koper,
potlood en asbeBt. De evenzoo gcnoemde
hoofdstad, aan de Baaivan svexïbrd en aan
den mond derSlaney gelegen?heett8 kerken,
Q kloosters, een R. Katbollek collège. een

reeds door een iandschap vervangen, maar
den trant der nan fl/ckd vindt men eerstv01-

komen in zjn beroemd stuk:pDe zeven Sa-

cramenten''in hetmuséum te Antwerpen,alsmede in drie altaarstukken, geplaatst in

ziekenhuis, Bpiritusbranderjen en ruim 120f)0 het musèum te Berljn. Eén van deze beinwoners,die een drukken handeldrjven op hoorde vroeger aan de Karthuizers te MiraDublin. De haven is ruim , maar niet zeer X res en één werd door Pieter zlcdelil voor

toezankelkk.

dekerk te Midtlelburg besteld.Zjne stukken

W exiö, eene stad in de Zweedsche lën op het*9s.tadhui: te Brusse)werden door 2I-

(provincie) Kronoberg en niet ver van het bert Dlaer gezien en bewonderd. In 1444
Helgameer, is de zetel van een blsschûp en kocht van #er W eyden een huis teBrusselen
van het provinciaal bestuur. Er is een gym- bragthierzjneoverigelevensdagen door.In
nasium met eene boekerj,een gestichtvoor 1146 schilderde hj er voor het Carmelieter
krankzinnigen enz.,en men telterrtlim 4000

inwoners (1875). Zj is door een spoorweg
meWt heeytZwe
he spoorwegnetverbonden.
(Fre
ad
ns
cc
is
Adolphe),een Fransch geleerde en schrjver, eigenljk van Duitsche

klooster een trypticon met Maria Qn het
Kind'' in het middenvak en eeni
je klooster-

lingen en milde gevers in de zjvakken.In
1450 woonde hj hetJubelfeestteRome bj,
en het schjnt, dathj in Italië eenigestuk-

afkomst, geboren den 12den Augustus 1812 ken heeftgeschilderd en achtergelaten,welke

te Besanqon en aldaar opgevoed,beproefde er op hoogen prjs werden gesteld. Op de

ztjn fortuln als schilder te Parjs, later a1s
Journalist, in welke betrekking hj feuilletons leverde,die grooten bjval vondenjen
eindeljk a1sschrjver.Alsioodanig verwierf
*
@
1DO rRejj**een goeden naam ,vooraldoor Zl
Iûarqueg Sur la langue française au X1X
Biécle (1845, 2 dlnl''en zjyj: XHistoire des
révoltltions du language en France (1848)''.
Hj zaj zich geplaatst bj hetministérie van
Oorlog en w erd in 1852 inspecteur.generaal
der archieven ill de provinciën. Van ziine
werken vermelden wj voorts:pLe bouquet

decerise(18,
*2)'',- pGildas(1861)'',- rLes
Anglai3 chez eux (1852;7dedruk,1877) ,rDick Moon en France (1862)'',- pLa Haute
Savoie,récita d'histoire e*de voyagesk1865)''1
- pRome, descripti
ons et souvenirs (1871;
34e druk, 1874)'', - en het drama:pstella

(
1852)''.Van zjne spetitsromans''verscheen
in 1877 eene nieuw e uitgave.

door Bladelln bestelde schildcrj plaatstebj

in het middenvak het Christuskind,aangebe-

den door zjne Moeder#den H.Joze/,BladeIi4 en drie engelen, en in het verschietde
aankondiging aan de herders; op den regter
vleugel vindt men: mDe drie Koningen'' en

op den linkervleugel:mDe verschjning van

de H. Maagd aan keizer Augustus''.In 1455
werd hem door den superier van hetklooster

SaintAubraite Kamerrjk desgeljkseengroot
triptykon besteld. Het muséum te Miinch6n

be
zit van hem eene rAanbiddinj der drie
koningen'' - het Louvre te Parps een triptykon met rDe opstanding'' in hetmiddenvak en met rDe hem elvaart''en .De martel-

dood van St. Sebastianus,! in de-zjvakke
*n,
het muséum te W eenen een klein altaar
met pDe kruisiging'' in het middenvak en
rDe H. Veronica'' en rDe H. Magdalena''
-

ln de ztlvakken, - en het Mauritehui: te
W eyden (Rogier van der),geruimen tjd ':Gravenhage eene pAfneming van hetKruis''

Roaier van zrl-twegeheeten,waseen leerling
der gebroedersran fyck en heeft nietweinig

bjgedragen tot de ontwikkeling derVlaamsche schilderscbool. Hj werd gebpren omstreekshetJaar1400,trad op Jeugdigen leefttjd in hethuweljk en bezochteerstin 1432
het atelier van Tan Eyek,diebem inwjdde

vroeger aan Memlinc toegeschreven. O0k

leverdehj cartonsvoortapjtenenschilderde
miniaturen. Hj overleed te Brussel den
16den Junj 1464.- Ook zjn zoon,Pieter
genaam d en geboren in 1437, beoefende de
schilderkunst.

W eyer (Silvain van de), een Belgisch

in het geheim om metolieverfte sehilderen. staatsman. geboren in 1802 te Leuven,stuIn 1436 werd hj belastmethetbeschilderen deerde aldaar in de regten en was er a1s
der g1oote zaal van hetraadhui: te BrusBel pleitbezorgerwerkzaam ,totdat hiigeroepen
en zag hj zich benoemd t0t stadsschilder. werd t0t debetrekking van stadabibliothecaris
Voor'toverigeisvan zjnelevensgescbiedenls te Brussel,conservator van hetBourgondisch
weinig bekend,Daar van zjne werken des Archiefen hoogleeraaraan hetMusétlm.Daar
te meer. Te Leuven heeft men van hem in hj echter een jverig tegenstander was van
de Pieterskerk een altaarBtuk m et vleugelg het Nederlandsch bestuur en mederedacteur
Van 1443*het middengedeelte is eene voor- van den Courri
erdesPays-Bas,werd hj uit
Btelling der rAfneming Van het XVCiB'' en genoemdebetrekkingenontslagen.Bj hetuitde vleugels bevatten de afbeeldingen van den barsten deromwenteling van 1830 spande hj
schenker en de schenkster (Willem F#:lAeer al zjne krachten in,om hetland tegen regéen zjne ecbtgenoote).In het muséum te Ma- ri
ngloosheid te beveiligen. Hj werd 1id van
drid vindt m en eene herhaling van eeratge- de Veiligheidscommissie en daarna van het
noemdevoorgtelling Merkwaardig isop zjne Voorloopig Bewind.A1s 1id van hetNationaal
gtukken de lange Qguur van M a-' M agda- Congrés jverde hj voor de uitgluiting u n
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het Hnis nan OrJ4# en begaf zich in het belgico''en pIn victoriam de BelgiB repnrtbegin Van November 1830 op last van het tam'' die bewezen9dathetdichterljk vutlr
Voorloopig Bewind naar Londen,om inlich- van den #
Jongeling n0g nietwa8uitgeblugcht
tingen te vragen om trent de bedoelingen van in den grjsaard.Inmiddels had hj in 1791
het Engelsch Kabinet ten opzigte van België. :et rectoraat te Zaltbommel en in 1800 te
Bj de vorming eenerdiplomatiel
te commissie Kampen aanvaard,- iu laatstgenoemde staG.
werd %an de W eyer t0t haar president be- meteene redevoeri
ng:sDejraecipuisartium
noemd,en den 26sten Febrlarj 1831 aan- et dndrinarum seculo proxlme elayBo increvaardde hj deportefeuillevanBnitenlandsche mentis''. Hier gaf hj voorts in '
t llcht:plnZaken. In die betrekking verzette hj zich certiauctoris (vulgo PindariThebani)Epitome
zooveel mogeljk tegen de Fransahgezinde llliadosHomeri(1809)1'.Talrjk eindelllk zjn
partj en bevorderdede verkiezing van prins de door hem vervaardigde leerboeken ten beLeopold t0t koning van België. Nadat deze hoeve derLatjnscheseholen, en onderdeze
den troon beklommen had, Z&: zich nan de verdient ztine rllistoria Graecorum et R0< :J/dr benoemd t0t buitengewoon gezant aan manorum literarla''eene afzonderljkevermelhet H0f te Londen en daarna afkevaardigd ding.Hj overleedte Kampenden23stenMaart
naar het Congrès aldaar. Hj bleef er t0t 1834.
1845, toen hj aan hethoofd van hetBelgi- W -ezel,zie AHarder.
sche Kabinetgeplaatsten met de portefeuille
W ezel.(Johann Karl),een Duitsch schrjvan Binnenlandsche Zaken belast werd.Hj ver,geboren teSondershausen den 3lsten Ocwas echter niet in staat.de beide partjen, tober 1747,wgondenavoleindigingzjnerstude Ultramontaansche en de Liberale, met diën eenigentjd alstooneeldichterteW eenen
elkander te verzoenen, zoodat htJreeds het en begat'zich vervolgens naar Leipzig,waar
volgende Jaar zjn ontslag nam, om zich hj zich desgeljksmetletterkundigen arbeid
w eder als gezant naar Londen te begeven. bezig hield.In 1786 vervielhj totkrankzinEe
rstin 1867legdehj dezebetrekkinq neder nigheiden overleed in zjne geboortestad den
en overleed te Londcn den 23sten Mel 1874. Q8sten Januarj 1819. Ztjne romans vonden
Zjn letterkundigen arbeid legdaht
jteryerse aanvankeljk grooten bjval.Vandezenoemen
onder den titel: pchoix d'opuscules phlloso- wj: rLebensgeschichte Tobias Knauta deB
phiques(1863enz.,5 d1n)''.
W eisen (1773- 1775, 4 dln)'',- pBelphegor

W eymouthpkn,.
ziePqaboom.

(1776, 2 d1n)'',- mWilhelmine Arend oder

W eyprecht (.Kar1),een beroemd Duitsch die Gefahren der Emp
a qndgamkeit (1761)9'j
en osati
rische Erzëhlungen (1777- 1778,!
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ber 1838 te Konig in het Odenwald.bezocht Qd1n)''.
tspiele(1778- 1786,4dln)
NLus

hetgymnasium endenjverheidsschoolteDarm- voldoen beter bj het lezen dan bp
* deverstadt,trgd in Maart 1856 als kadet in dienst tooning.
W ezen (Het)isdatgene, watt0thetbebj de Oostenrjksche marine en werd in 1861
bevqrderd t0toëciel.Naonderscheidenereizen
naarhetOosten,Mrest.lndië,M exicoen Noord-

Amerika en na

gedurende tweeJaren dekust
vanDalmatiëtehebbenopgenomen,volbragthj
in 1871 metJoblvrn eenevcorloopigeexpeditie
naar Spitsbergen en Nova Zembla.Zjn voor-

staan van eenigezaak opeene bejaaldewjze
noodzakeljk behoort;hetishetelqenaardige,
in tegenoverstelling van hettoevalllge.VoortB
bestempeld men met dien naam een ofander

voprwerp; men noemt bjv.den mensch een
wezen.Hetwezenvan iet:isgelegenin zijne
naamste togtechter.m etPayer ondernomen, eigenaardige kenmerken. Tot het wezen (esnameljk deOostenrjk.Hongaarschenoordpool- sentia)behoorend (essentieel)isdatgene,wat
expeditie,duurde van Junj 1872 tnt1874,en iets volstrekt hebben moet om te zjn wat
de berigten daaromtrent van Weypreehtzjn het is.Sommigen maken onderseheid tusschen
vervat ln 35 deelen van de Gedenkschritten het wezen en de natuur en verstaan onderhet
derKeizerljkeAcadémie.Daarenbovenplaatste eerste de mogeljkheid en onder de tweede
htjtalrifke opstellen in depMittheilungen''van den werkeljken toestand; de mensch wordt
P etermqnn!in het pArphiv fiir Seew esen'' in bjv.een zedeljk wezen genoemd, maaris
de pM itthellungen der W ienerGeographislsller in werkeljkbeid nog ver van dien toestand
Gesellschaft''en in andere tildschriften.Voorts verwjderd.Slechts btlhet Volmaakt8 MTezen
leverde bj: pDie Metamorphosen des Eises''. zjn het wezen en de natuur één.Men heeft
Ht
jis tbans gevestigd te '
rriëst,en alzi
lne de wjsbegeerteweleen:de wetenschap van
geschriften onderstzhelden zich dooreenehooge het wezen der dingen genoemd.maar het is
wetenschappeljkewaarde.MetgraafW ilozek n0g niet gestaafd, dat des menschen geest
koesterthj hetplan,bljvendewaarnemings- daarin kan doordringen.Hj kan slechtghet
stationsin de noordpoolgewesten te doen ver- bestaan van het wezen derdingen aannemenj

om niet tût ioealismus te vervallen.
rjzen.
W eytingh (Henricus), eenverdiensteljk
W heaton (Henry), een Amerikaansch
beoefenaar de OudetalenengeborenteGronin- staatsman en sehrjver,geboren den z7sten
gen in 1767,bezocht hetgymnasium aldaaren Novembor 1785 te Providence in Rhode-lswerderin1781sttldent.Reedsvrûegbetoondehj land, stndeerde in zjne geboprteplaats en
eenongemeenenaanlegvoordeLatjnscbedicht- wtjdde zich vervolgens aan de studie der
kunsten zag zich in 1786 benoemd t0tprae- regtsgel
eerdheid, welke hj in 1805-1806
ceptor der Lattlnsche scholen te Deventer.In in Frankrijk, Nederland en Enqeland voort1831 vergehenen zjneelegieën:rDetumultu zette.Na zjn terugkeer in Amerlka werd hj
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advocaat te Rhode-bland later te lle&v-lrork druk,1864)''
- pLectureson sptematicm0en in 1812 1id van deregtbank voorzeezaken rality (1846),!,- en pluectures on thehistory
aldaar. Ilier Bchreef hj Zg
**n XDigest ot'1aw ofmoralphilosophy in England (1852)'',ter-

of maritipe captures or prizes (1815)''. Se- wjl hj eene uitgave leverde vau oDe jure
dert1816 washj werkzaam bj hetHoogge- belli et pacis'' van Mwgo de Grooten eene

regtshof te W ashington,verzamelde de door Engelsche vertaling van pllermann und D0dat regtsligchaam sedert 1789 genomenbeslis. rothea''van Göthe en van pFrat
lProfessorin''
singen en gafdeze in hetlicht(1816- 1827). van A%cbanh.
In 1821 zag ll
tjzich gekozen t0tafgevaar- .W hig. zie Tory en K M#.
digde naarhet Parlementvan den StaatNewW hiskey,zamengetrokken uitde Iersche
York, stichtte aldaar in 1824 hetathenaeum , wooxden no-qeàet
zfFz. ofwsqwebanyh (levenswaeene openbare letterkuudige instelling, en ter) is de naam van een sterken drank,die
nam in 1826 deel aan de vervaardiging van in Ierland en in de Schotscbe Hooglanden
een wetboek (privaatregt)voorlaatstgemelden uit gerstenmout wordt gestookt en veel

Staat.In 1827 werd hj belastmeteene di- overeenkomstheeftmetbrandewjn.Hjwordt
plomatieke zending naar Kopenhagen,oefende

thans 00k in de overige gewesten van Groot-

zich gedurendezjn verbljfaldaarindeN00rd- Briftanje veel gebruikt.In Noord-Amerika

sche talen en schreef:pllistory ofthe North- stooktmen den whiskey doorgaans uit maïs,
men!or DanesandNormans (1831)''.Na her- zelden uittarweofrogje.Lenmeent,datde
haalde reizen in Frankrt
lk, Engeland en kunstvan whiskeyberelding reedsin de 14de
Duitschland k8erde hj in 1834 terug'naar eeuw in Ierland bekend was.
Amerika, maarvertrok in 1835 wederom als
srrhist, eene soort van kaartspel, is in

gezantnaar Berljn,hoofdzakeljk om er0n- Engeland uitgevonden en ontleent zjne bederhandelingen aan te knoopen met het T0l- nami
ng aan '
mMdf(8tilte!),omdathetgroote
verbond.Daarop verschenen zjn oElements oplettendheid vereistsht. Het wordtdoor vier
of intornational law (1836;8ste druk,1860; personen gespeeld die twee aan twee zam en
5de Franscbe uitgave 1874, 2 dlnl''en ollis- spelen, en dus twee partjen vormen.Het
tory ofthe 1aw ofnations(1842)9
'.Eindeljk geschiedt op deze wjze:iedel.medespeler
rekt eene kaart uit het spel.De twee,die
leverde hj: oHistoire des progrès du droit t'

des qens en Euroge et en Amêrique depuis de hoogste kaarten trekken,spelen zamen en

la palxdeW estphalle (1841;4dedruk,1865)''. vormen ééne partj;zj worden wederkeerige
In 1845 werd hj teruggeroepen en overleed helpers (partners of aides) genoemd en zitte Roxbury in Massachusettsden llden Maart ten tegenover elkander. De twee anderen
1848.
zitten eveneens tegenover elkander en spelen

W heeling, de hoofdstad van den Noord- 0ok zamen.Hetaas geldthierbj vooréénj
Amerikaanschen Staat W est-virginia,aan de en wie de laagste kaart trekt,geeft de kaarOhio en aan den mnnd van de W heeling ge- ten heteerstrond.ofscboon hetgebruikeljk
legeny m et eene spoorw egbrug en eene han- is, dat de voorhand en daarna die geeft,de
gende draadbrug ovex eerstgenoemde rivier, kaarten schudt, heeft toch ieder m edespeler
heeft jzergieterjen, glasblazerjen, brouwe- daarop bet regt. Hierna w orden de kaarten,
rt
len, brandewjnstokerjen, plankenschave- een volledig spel van 52 kaarten, door de

rjen,machinenfabrieken,een levendipen han- tegenpartj terregterhand afgenomen,en de
de1 en ongeveer 23000 inwoners.In haren

kaartgever verdeelt ze één voor één volgen:

omtxek vexkrjgt men steenkolen, jzer en de rtJ
'af,waarmede hj bj de tegenpartj ter
petröleum.
linker hand begint, zoodat ieder speler 13
kaar
t
en bekomt. De laatste kaart moetopen
W hew ell (W illiam), een beroernd En-

gelsch geleerde, geboren te Lancaster den gelegd worden, is troef en moet zoo lang
24sten April 1794, studeerde te Cam bridge, open bljven liggen totdat de eerste slag is
w erd daarop leeraar indewiskundeenmaakte opgehaald. In den regel bedient men zich
zich bekend doorzjne handboeken oversta- van twee spellen,waarm edeafwisselendwordt
tica en mecbanica,bjv.door zjn rMecha- gespeeld. Die tegenover den kaartgever zit,
nical Euclid (6de druk, 1843)''.In 1828 zag scbudt de troefkaarten en legtzevoorzjn
hj zich benoemd t0thoogleeraarin de mine- regter buurman neer,die door afnemen troef
ralogie, maar reedB in 1833 legde hj deze m aakt en het spel met troef er boven op

betrekking neder.ln 1841 werd hj master naast zich legt,t'
en teeken, dathjdevolvan het Trinity college en in 1855 vice-kan- gende beurt de kaarten geeft Tn beide kleuselier der universiteit.Hj overleed te Cam- ren volgen dekaarten op elkanderaldus:aas,

bridge den 5den Maart 1866.Van zjne ge- koning, vrouw , boer, tien, negen enz., tot
scbrlften vermelden wj:srAstrpnomy and ge- twee.Niemand maq aanduiden,dateen Blag
neralpbysics consideredinreferencetonatural aan hem is,vöôr zpn partnereen kaartheeft
theology (1834)'',- mllistoryoftheinductive gespeeld. O0k is verboden den slag op te

Bciences (1837, 3 d1n; 3de druk, 18574''.- nem en voor de laatste speler gespeeld heeft.
DPhilosophy of the inductive sciences (1840, Aanwjzingen zjn den partners niqt geoorQ dln)'', - en ollistory of scientiic idea: loofd. Het verzaken ofverzien van de kaar-

(3t1e druk, 1858- 1861,2 dln)''. Sedert 1838 ten strektten voordeelederanderepartj.Die
was llj werkzaam als hoogleeraar in de ze- aan delinkerhandzitvan den kaartgever,heet

dekunde aan de universiteit en schreef:pE1e- de voorhand en epeelthet eerst uit;die den
mentsofmorality including polity(184552de slag haalt,wordtvoorhandenspeeltweervöör
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enz.totdatallekgartenuitgespeeldzjn.DeB1a- en eindeljk bj een advocaatin de leer en
gen,die iedere partj maakt,moeten,door maakte bj laatstgenoemdezulkeuit8tekende
den respettieven partner desgenen. die den vôrderingen,dath!jreedBop l6jarigen leefeersten sla: heeft opgenomen, omgekeerd tjd eene medaille behaalde metzjnevertaworden neêrgelegd.Iedere slag boven de zes lingen uit de gedichten van Soratiu ,in de
wordt tric genoemd en geet
t een punt.Het 5Montbly Preceptor''geplaatat.Hj verwierf
aas, de koning, de vrouw en de boer in voortsdoorzjndichtbundel(1803)bemiddelde
troefheeten honneurs,en wanneereen speler begunstigers, die hem in gtaat 8telden, te
drie honnenrsin zjne hand heeftofmetzjn Cambridge te studlren. Hj overleed echter
partner te zamen.worden daarvoor twee en den 19den October 1806. Zjne dichterljke
wanneer zj vierhebben,daarvoorvier pun- nalatenschap ig in 1807 in Q deelen en later
ln
ten gegeven.O0k speeltmenmetvjfhonneurs biI herhaling in het licht verschenen. Zt
waarbj tien de vjfdeia,endan wordenvoor grootste dichtatuk i::pclifton Grove (1803)''
alle vjfo0k vjfpunten gegeven.Hetwhist- doch het meest bekend ztln van hem :asong
Bpel wordt in robbers ingedeeld en deze be- to an early primrose'' - Gondoline'' en
staat in twee gewonnen partien van de drie eenige hymnen. Htl onder8cbeidde zich door
geBpeelde of in twee achter elkandergewon- eene rjke verbeelding en door diepte van
nen partjen.Die de laatste tien punten heet'
t denkbeelden.
W hiteboys of mitte ./o>#e.#noemtmen
gekregen, heeft departj gewonnen,waarbj
valt ap te merken,datm en meestz00speelt, in Ierland de leden van eene der ondergcheidat met de honneurBgeene partj mag uitge- dene vereenigingen, die wraak oefenen tegen
maakt worden als er geen tric bj i8.Men hardvochtige verhuurders,godsdienstleeraars,
winthetspel:simple,wanneerdetegenpartj ambtenaren enz. Deze vereeuiging ontstond

5 punten heeftbehaalt,double,wanneer zj in 1790bj eenmiBgewas.Hongerlt'
ldendedagslecht: 4 punten, triple, wanneer zj niet looner:,pachtersenz.verbonden zich meteen
meer dan Q punten en quadruple, wanneer

eed,overvielen des nacht: meteen zwartge-

zjgeeneheeft.Derobbertelt3,5,7,9,11,13. maaktgelaat en een witten kielhunneBlagt17 naardat is overeengekomen.W anneerm en

oFers,misbandelden dezen ofbragten hen om

dus tweepartjen achterelkaârdoublewint, het leven en verdwenen daarop even Bnelen
dan heeft men een robber van 9 punten ge- geheimzinnig aIs zj verschenen waren. Bew onnen, hetgeen tot 25 kan klimm en naar halve de W hiteboyB had men er een paark
Jaar
overeenkomstder spelers.Het whistspelheeft l
ater de s:lleartsofSteal(Stalen harten)'of
vele kunstterm en,a1s:Impas,datiseenelage
kaart opspelen om te zien of m en op die

Hearts of oak (Eikenhouten hartenl'', die

hunnen haatkoelden aan detiendhelersenhet
wjze een Blag kan uitwinnen.Forelren,wan- veederEngelschenverminkten.Dehardvochtigneermen zjnpartneroftegenpartjnoodzaakt heid.waarmede vele leeraar:derstaqt8kerkde
eene kleur te troeven,waarin hj verzaakt tiendeninzamelden,deed in 1786den Bondder

heeft. Foreekaarten zjn,dienietandersdan rRightboys(RegtvaardigeJongenBl''ontstaan.
door troef kuranen geslagen worden.Lardon Tot aan de sti
chting der repealvereeniging
of fausseiseenekaartzonderwaarde.lnvite door O'Connell traden dergeljke vereenlginiseene kleur uitspelen,waarin men eene van
de drie eerste fguren heeft. Valsehe ilrif: i:
uit8pelen in eene kleur,waarin men mnetrenoncéren. Slngletan is eene kleurneêrleggen,
waarvan men'het uitgespeelde blad alleen in
de hand heeft.Renoncebis w anneer m en van

die kleur geene bezif.Qî
ûnte iseenereekB
van 5 opvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Quint-g/or isde volgordevqn aas,koning,
vrouw , boer en tien. Quarte is eenereeks
van 4 kaarten van dezelfde kleur. Q%arte

gen,meestalonderdennM m vanpW hiteboys'',

van ttjd tot tjd te voorBchjn.Men gafaan
deze volksjustitie den naam van een denkbeeldig wezen.dien van pcaptain Rock''.Ook

thans nog (1881)woelen in Terlan; dergeljke

vereenigingen, die m et verguizing van orde
en wet in opstand komen tegen de landeigenaars en tegen allen,die de regten van deze
zoeken te bandhaven.

W hiteseld (George), een van de stich-

ters van de secte der M ethodisten en geboren
vg/'or is eene reekB van de4 htlogste kaarten den 16den December 1714 te Glouceeter,was
van eene kleur.Tertsiseen reek:van3kaar- de zoon van een logementhouderen leiddea1:

ten - en terln Mg/or iseene reeks van de 3 kellner een losbandig leven. Op 18Jarigen
hoogste kaarten van dezelfde kleur.Een mo, leeftjd echterverkreeg hj eene beursaan de
lentie ontstaat,wanneer men uiteenekleur univer8iteit te Oxfbrd Btudeerde in de theo-

trekt, die de partnertroeft,waartegen deze logie en trad toe totde godsdien8tige vereeeene kleurtrekt,die deanderetroeft,zoodat niging dergebroeders Wesley (ziealdaar).Naheen en Aveer wordtgetroefd.Bj hetspelen dat hj in 1736 de wjding ontvangen bad,
Nvorden verschillende regelBinachtgenomen, bestuurt
le hj te Oxfnrd de vereeniging der
Waartjg** men zorge, dat het spel van zjn MethodiBten en predikte 0ok te Londen en
partner niet bedorven Nvordt, nlaar zooveel eldersmetbuitengewonen bjval.W ealeyn00-

mogeli
jk sluite aan hetzjne,terwjlmen dat digde hem in 1738 uit. zich desgeljksnaar
van zjnetegenpartj verzwakt.
Amerika te begeven. Whitmeld gafhieraan
W hite. (Henry Kirke), een Engelseh gehoor, maar keerde reeds in het begin van

dicbter, geboren te Nottingbam den Qlsten 1139 naar Engeland terug, om er gelden te
Maart 1785, wa8 de zoon van een slager, verzamelen vonr de Btichting van een weeB-

kwam eerstbj zjn vader,teen bjeenwever huis,vertrok in hetzelfde Jaar wederom naar
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W hitman (Sa>h Helene),eene Amerihuis Bethesda bj Savannah verrjzen.Nadat kaansche dichteres,geboren te Providence in
hj wederom naarEngeland vertrokken was, 1808,was eene dochter van Nikolas T= e
geraakte hj overleerstelligezakeninbotsing en trad op zsjarigen ouderdom in hetbuwemet W eslq ,scheidde zich van dezen op den ljk met den advocaat Jan W . G Aîf-cl te
zosten Maart 1741 en vormde eene afzonder- Boston. Na het overljden van haren ec.
htgeljkesecte,diederW hitefeldianen.Hjover- noot in 1833 keerde zjnaarbaregeboorteleed op zjnezevendereisnaarAmerika,den plaatsterug,waarzj zich jverig bezig hield
30:ten September 1770,te New Bury in Mas- met letterkundigen arbeid. Haar opstel over
sachusetts.Zjnebrieven,leerredenenenz.zjn Götk6in hetrouarterly Review''vanBromnin 1771 in 6 deelen in het licht verschenen. :o> baarde grootogzi
en.In 1853verzamelde
W hitehaven is de naam van eene ha- zj hare in ttjdscbrlften verstrooidegedichten
de Y euwe W ereld en deed in 1740 hetwees-

tot een bundel onder den naam van plloura
of life and other Poem81,, die algem een m et
graagte &verd gelezen. Voorts schreef ztJde
broehure: EdgarP0eandhiscritics(1860)''j
jzer-en kopergietertjen, scheepstimmerwer- leverde uitstekende gelegenheidsgedichten,en

venstad in het Engelsche graafschap Cumberland en ligt aan de lersche Zee. ZP** heeft
eene door batterjen verdedigde haven, een
marktgebouw ,eenschouwburg,een ziekenhuisj

ven,toawslagerjen,zeildoekfabriekenenruim overleed den zisten Junj 1878
17000 inwoners In hare nabjheid heeftmen
W hitney (svilliam Dwight), een versteenkolen-en jzermjnen en eenkasteelvan diensteljk Amerikaansch taalkenner,geboren
graafLonsdale.
dcn 9denFebruarj 1827teNorthampton(Mashusetts), studeerde aan Yale College te
W hitelocke(SirBulstrode),eenEngelsch sae,
staatsman,geborenteLonden denQdenAugustus Newhaven en vervolgenste Berljn enteTi
i1605,vestigde zich aldaara1sadvoeaat,wer; bingen in de Oqstersche talen,vooralin het
in 1640 lid van hetLgnge Parlement,voort: Sanskriet,verkrepg in 1854 een hoogleeraars-

vandecommissie,welkedengraafvandfrl#brd ambtin hetSanskrieten in de vergeljkende
op het schavot bragt, en behoorde t0t de taalstudie aan bovenqemeld Coll
ege,en werd
partj der gematigden.Na het uitbarsten van in 1856 tevens bibllothecaris der American
den oorlog tegenden Koning,nam hj dienst Oriental Society te Boston,alsmede in 1857
bj de troepen van het Parlement en werd corresponderend secretaris van dievereeniging.
gouverneur van het kasteelW indsor.In 1644 Htjschreef:rluanguageanditsatudy(1867)'',behoorde hj tot de parti,welke teOxl
brd DGerman grammar(1869)'',- pGermanreader
metden Koning vredesonderhandelingen wilde
aanknoopen,en later kopshetParlementhem
t0t lid van het geregtshof, hetwelk vonnis
moest vellen over den Koning. W hiteloeke
begaf zich wel is waar onder voorwendselen
naar elderg, maar schonk tocb na de teregt-

(1873)'', - roriental and lingl
listic studies

(1872 en 1814)'',- en rr
l'he liveandgrowt
of language (1815)''
. O0k leverde htJ eene
uitgavevanpAtharva Veda(1856,metA0fA)''
,1

eene vertaling van de psurya Siddhanta
en oAtharva Veda Braticâkbya'', en belangstelling van Karel 1 zjne goedkeuring aan rtjke bi
jdragen in het Sanskritisch woorden-

alle maatregelen der Republikeinsche partj. boek vjn Bötklingk.
In 1653 werd hj door Cromwetl als gezant W hlttier (John Greenleaf),een verdiennaar Zweden afeevaardigd.In 1657verklaarde steljk Noord-Amerikaansch dichter, geboren
hj zich een voorstander van den maatregel, den 17deu December 1807 op eene hoeve bj
om aan den Protectorde Koninkljke waardig- Amesbury aan de Merrim acin M assachusetts,
heid t0e te kennen,en na den dood vanlaatst- beboordet0teen gezin van Kwakers,wjdde
genoem de en den val van diens zoon werd
htjin 1659 lid vandenrepublikeinschenstaatsraad. Na de Restauratie zou htjop voorstel
van Poynnein staatvan beschuldiging worden

ziah aan den landbouw en gaf sedert 1830
de pNew-llngland M'eekly review'' in het

licht, in 1831 gevolgd door zjne pLegends
of New-England''. Hj bevorderde met den
gesteld,maar hj ontsnapteaan hetdreigend grootsten jver deafschaëng derslavernj en
gevaar doordien hetbleek,dat hj diensten belastte zich ill 1836 metde uitgave van den
bewezen had aan den Koning.Nuvertrok bj Pennsylvania Freeman'' maar keerde ill
naar zjne goederen en overleed aldaar den 1840 naar zjne geboorteplaats terng,om er
18denJanuarj1676.Zjnvoûrnaamstegeschrift ambteloos zllnedagen tesljten.Hierschreef
is getiteld: oMemorial ofthe English aFairs hi
j, nadat bj vroeger zjn pMpgg Megone
om the reign ot
'Charle: I to the reBtoration (1836)'' in het licht gegeven bad:psong: of
labour(1851)'',- rThechapelofthehermits
(16
W82h
1iQtdeeMdruount
k,18a5l9ns
)''
.of
is (1853)'/1 - rHome ballad: (1859)''
,- .In

de naam eenerbergketen in den Noori-Ame- war-time(1863),
',- pNationallyrics(1865)'',
rikaanschen Staat New Hampshire.Als eene - Snow-Bpund (1866)'
'
,- p'rhe tentnnthe
voortzetting van hetAlleghallygebergte etrekt beach (1867)
',, - pAmongte hill:and other
zj zich uitvan hetzuidooste: naarhetnoord- poems (1868)'', - .Ballads ofNew-England
westen en omvat hoogstbevallige landschap- (1869)'*, enz.Eene verzameling van zjne gepen, weshalve zj ook we1 Amerikaansch diehten is in 1876,- eene van zjne prozaZwitserland wordt genoemd. Haar hoogete
top, Mount W ashington, heeft eene hoogte

van 1912 Ned.el;men bereiktzjn t0plang:
een spoorweg.

werken in 1866 in 2 deelen in hetlichtverschenen.

W hitworth, een uitstekend Enqelach

werktuigkundigeenkanongieterjgeberenlnden
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M nvang dezer eeuw te Lanca8hire,vestigde bewoyersvanEcuador em hetlevenkwamen.
zich als fabrikant te Manchester en trad op
W larda (Tilemann Dothias), een 00sta1s uitvinder van eene verbeterde schaafma- Friesch geschied8ehrj&er,geboren te Emden
chine en van andere werktnigen,die hj in den 18den Odober 1746, stndeerde te Duis1851 op de groote ten,toonstelling bragt.Toen burg en te Halle in de regten,werd in 1770
de regéring na den Krimoorlog hare aandacht commissaris van Justitie te Auricb,in 1781
vestigde op eene verbetering der wapenen secretari: van het landschap Oost-Friesland,
en pri
jzen uitloofde voor de beste kanonnen, in 1808 landgyndieus, kort daarna aBeessor
trad Whltworth naastArmstrong op met8tuk bj het Nederland8che landdroBt-ambt en in
ken geschut,die eene groote werpkrachtmet 1811 1id van den raad der.profectuur.Toen
zekerheid van treFen vereenigden.De kanon- Oost-Friesland in 1814 doorde PraiBsen werd

nen van Armstrong behaalden aanvankeljk bezet,kwam hj op wachtgeld en herkreeg
den prjs,maar de hoogerevoortrei-eljkheid in 1818 zjne betrekking a1s landsyndicug.
der kanonnen van W kitworth werd meer en Hj overleed den 7denMaart1826.Van zjne
meer erkend. In Mei 1868 werd voortszjn geschriften noemen wj: postfriesische Geroem algemeen verbreid wegens zjnegroot- schichte(1791- 1817,10dln)'',- pDie Landsche stichtlng t0t bevordering der werktuig-

tagen derFriesenbeiUqstalsboom (1777;Qde

kunde in Engeland.Hj gaf hiertoe een ge- druk, 1818)/'
,- pAltfrlesischesWörterbuch
schenk van 100b00 pondsterlingenvertrouwde (1786J''.- rlsegableh,ein altfriesischesGedeze t0e aan den Staatsraad vpor kunsten setzbllchderRiistringer(1805)'',- pGeBchichte
wetenschap.De renten van dit kapitaalmoe- und Auslegung des Salischen Gesetze: un4
ten verdeeld worden onder dertig studenten, der Mal
bergistshen Glossen (1808)',- en
die zich bljkensafgelegd examen ondersckei- W illekiiren der Broekm:nner eines Freien
den op het gebied der werkfuigkunde.
Friesischen Volks (1820)''.

ka of Wiötka,een grootEuropeeschW hymper (Eduard),een beroemd En- RuWssiisat
ch Gouvernement, t0t het czaarschap

gelsch bergbeklimmer, geboren te Londen

den 27sten April 1840,of
ldernam zjn eersten Kasan behonrend,teltomstreeksQ1/4demillioen
bergtogt in 1861,nameljk naar den t0p van inwoners op 2605 D çeogr.mjl.De grond
den Mont Pelvoux in Frankrjk,vöör hem is er meestal bergachtlg en m et tlitloopers
daorniemand betreden.Na deze onderneming
zag hj zich aanstondsin de Alpenclub opgenomen en volvoerde in de daal'op volgende
Jaren onderseheidenedergeljketogten.Vooral
verwierf hj eene groote vermaardheid door
eene gevaarljke beklimming v:n den M atterhorn, die aan zjne reisgenonten H kdson,
Hadow en Douglas,alsmele aan een git
is het

van

het Oeral-gebergte bedekt,voortshier en
daar moerassig en leemig,terwtilmen aan
de oevers der Kama zeer vruchtbarezwarte

land, om er versteeningen te zoeken en z00

heid bepaalt er zich vooral t0#
v het leveren

aarde aantreft.De groote moeras8en zjn er

met bosch bedekt, en de w ouden, grootendeels het eigendom der Kroon, leveren er

aanzienljkewinsten.Landbouw,veefokkerj,
vischvalgst en bjenteelt zjn er de v00rleven kostte.In 1857 ondernam hj eenereis naamste bronnen van bestaan. Voorts wordt
naar het noordwesteljk gedeelte van Groen- erveelkoperenjzergewonnen?en denjver-

ver mogeljk in hetbinnenland doortedrin- van geweven stpFen.De voorngam8teuitvoergen,- eene onderneming,doorR.J
ylrcAidps artikelen zjn er:graan,talk,honig en waa,
beschreven a1s hettoppuntvan Britsche vermetelheid. W kymper bragt eene rjke verzam eling van fossiele planten mede,w elke getuigenis gaf van eene welige natnur in vroeger dagen en beschreven w erd door professor
Seerin der'Pransaetions ()ftheRoyalSoeiety''
van 1869. Voorts leverde W ltympc zelf in

en deze handelswaren worden meerendeels
naar Archangel gebragt.Behalve Russen zibn

naar Kopenhagen, 00k ditmaal eene rjke

W iborg, eene provincie (1ân) in het

er 00k vele Tartaren.- De koofdstad van

denzelfden naam ,te voren Chliinow geheeten,
ligt aan de W iatka en Chliinowiza, is de
zetelvan een gouvernenren vaneenbigachopj
telt om streeks 21000 inw oners, 18 kerken en
1871 eene beschrjving van zjne Alpenreizen ondel.deze eene hoofdkerk meteen altM rvan
onder den titel:rscxambles amongstthe Alps massief zilver, een gymnasium en een semiin the yeaxs 1860- 1869''.In Mei1872 onder- narium en onderscheidenefabrieken.Dealdaa:
nam hj uitKopenhagen eenetweedeexpeditie gevestigde zilver- en kopersmeden bezitten
naarGroenland,bepaaldeljk naardeDeensche eene algemeene vermaardheid.Tot de overige
Volkplantingen, doorreisde gedurende den belangrjke steden van ditgouvernementbekorten momer de Groenlandsche Alpen en booren Isarapoelmet 8000 en Slobodskoimet
vertrok in September van Godthaab weder 7000 inwoners.
verzameling van fossielen m et zic'h voerend. grootvorstendom Finland. omvat de FinBche

In 1879 besteeg hj den Chimborazo in Ame- gewesten, die bj de vredesverdragen van
rika, en in 1880 den Cotopaxi aldaar. Hj Nystad (1721)en Abo (1743) door Zweden
toefde op dezen berg ter hoogte van 6500 zjn at
kestaan,benevenshetzuideljkgedeelte
Ned.elbj eene koudevan - 11OC.en bti van Finsch Karolië, grenst aan de Fingche
een vreeseljken sneeuwstorm.HtIdrong door Golfen aan het Meervan Ladoga,en teltop
tot aan den m ond van den krater.Voorts be- 782 D geogr. mjl bjna 300000 inwonera,
zocht hj alde nabiigelegene hooge bergtop- van wplke 380/0 t0t het Lutbersche Kerkgepen, 0.a.den Cotocathe, het centrum der noot
schag behooren.Hetland i:meerendeela
vreeseljkeMrdbevin:van1868,waarbj50000 bergachtlg en voorzien van vele meren en
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mneraBBen.De merkwurdigste rigieren zjn un4 entlassenen Strv inge (1853)''1- enpDer
er de W oxen en de Kymmene.Deingezetenen Dienst der Frauen in der Kirche (zdedruk,
zjn Karelische Finnen,vermengd metZwe- 1858)''.
den,Duitschers en Russen;zj hoeden zich
W ichers isde naam van eenaanzienljk
vooral bezig met landbouw ,veeteelt,bosch- geslacht, in de Nederlapdsc.
he provincie Groni
ngen
gevestigd.Johan FGcAer':,wiensouders
cultuur,visscherj en zeebandel.- Deevenz00 genoemde hoofdstad,in hetFinsch <ïi- Mich aan de vervolgingen van den Bltledraad
J?lgi, verbeft zich aan de baai Trangösund hadden onttrokken door uit Antwerpen naar
van de Finsehe Golf.Zj werd in 129: ge- Groningen te verhuizen, werd geharen in

sticht, is de zetel van den gûuvernetlr van 1616, studeerde in laatstgenoemde stad,beW iborg, alsmede van een LutherBch consis- zoehteenigehooqesehol
enln Italiëen Franktorie en van een H0fvan appélvoor de drie rjk en verkreeg ln 1643 teOrleans den graad
provinciën Kuopio, St. Michel en W iborg. van doctor in de regten.Na zjn terugkeer
Zj heeft4kerken,een 0udGothisch kasteel, werd hj burgemeestervan Groningen,huwde
cen gymnasium, verschillende andere sc'ho- met Clara Gockil-çl, eene kleindochter van
len,eene baven,een aanzienltjken houthan- den vermaarden dccfo Gockinga, en overleed
del,eene stearinefabriek en ruim 13000 inwo- den 16den November 1667. - 00k W ol
tee

ners.Bj W iborg eindigt hetscheepvaartka- FscF
ler.
s (geboren in 1651 en overleden in
llaal, dat bet Meer Saima met de Finsche 1715) en Arend Ludolf W ïcAer.
ç(geboren in
Golf verbindt.De omstreken der stad zjn 1709 en overleden in 1759)waren burgemeesschilderachtig.Een kwartier uur gaans van

ters van Groningen.- Jan Gerard Y icâzr,
v

baarverwjderd verheftzichhett'
raajebuiten- (geboren den 15den Julj 1745 en nverleden
verbljfvan denbaronNicolaimeteenprachtig den3denOctober1808)wasgouverneur-generaal
park. Van 1322 t0t 1706 is de stad t0t zes- 'vanSurinameen lidderMaatschappjvan Nelnaal t0e vruchteloos door de Russen bele- derlandscheLetterkunde.- Rendeiku dolf< ïgerd, maar den 12den Junj 1710 moestzj elters,geborenteGroningenden10de:lFebruarj
zich btj verdra'
g overgeven aan den RuBsi- 1747tstudeerde en promoveerde aldaar in de

szhen admiraalgraafApraaân,die haarsedert regten,veqtigdeerzichalgadvoe,aate11schreef:
den zlstenMaartvandatjaarmeteenegroote Lex hominum comm unis secundum mentem
overm agthad ingesloten.
HugpnisGrotiipropositaetexplicata(1777)''.

W ichern (Jobann Heinrich), de Frond- Hjwaservoertsinaanzienljkebetrekkingen
leggerderinwendigezending(innereMlssion) werkzaam ,waaruitht1echterin 1795ontslai1 Duitschland en gebpren te Hamburg den gen werd.In 1802 betrad hijop nieuw de
zlsten Apxil1808, bezocht aldaar hetJohan- staatkundigeloopbaan,werd 1id van den Raad
llaeum en het académisch gymnasium , Bttl- van State, i, 1805 lid van den Raad van
deerde teGöttingen en te Berlfnin de god- Financiën in de provincie Groningen en kort
geleerdheid,belastte zich daarop met hetbe- daarop 1id van het collegie van thesaurierstuur van eene zondagsschoolvoor arme kin- generaal en raden van Financiën te 'sGratleren in zjne geboortestad en deed den lsten venhage. In 1807 werd hj landdrost der
November1833hetreddingsgestichtverrjzenin provincie Groningen en onder de Fransche
lletr'
Rauhe H aus'',hetwelk latertotvoorbeeld heerschappj prefect van het departement

(liende voor dergeljke inrigtingen elders in W ester.Eems.In 1815 vertrok bj wedernaar
D uitschland en ook in andere landen.Voorts 'sGravenhage om er de betrekking te aanzocht hj eene centrale vereeniging te vormen vaarden van directelm generaal der belastinvoor de inwendige zending, welke in 1848 gen.In 1818 werd hj lid van den Raad van
te W ittenberg t0tstand kwam.ln 1848- 1850 State en keerde in 1820 naar zjne geboordeed bjop aanzoek van de Pruissischeregé- teplaats terug,waar hj den 15denMei1840
l'ing voorstellen, om te hulp te komen aan overleed.Hj wasridderderOrdevandeUnie,
10000 kinderen,die doorbetwoeden van de

van hetLegioen van Eeren komm andeurvan

typhus in Silézië van hunne natuurljkever- die van denNederlandschenLeeuw ,- Napozorgers waren beroofd.Op zjnetogten door leon had hem t0trtlksbaron verheven en 1FïI-

versebillende gewesten van Duitschland ver- lem 1 in den Nederlandschen adelstand opge-

leende hj overal zjne medewerking t0thet
oprigten van allerlei vereenigingen ten behoeve van hetonderwjs,vanzieken,behoeftigen en gevangenen.Nadathj in 1851van
eene reis naar Engeland was teruggekeerd,
bezocht hj op last van de Pruissische regéring in alle provinciiin des rjks de tuchthui-

nomen.Voortswashj curatorderGrpninger
hoogeschoolen gedurendevelejaren diredeur
van de Maatschappt
j van MTetenschappen te
Haarlem.Hj schreefo.a. eene pverhandeling over de oude Groningermunten,voornameljk die in hetstadsboek voorkomen'',en
eene taerk&vaardige Verklaring van hettrac-

zen en qevangenissen, ten èinde uit zgne taatvan Reductie (1797,2 stukkenl''.

W ichert (Ernst), een verdiensteltjk toobetering dierinrigtingen,en in 1856 zag hj neel- en novellenschrtjver,geboren den llden
zich benoemd tot adviseurbtjbetministérie Maart1831 te Insterburg,studeerdeteKönigsmededeellngen voorstellen te putten t0t vervanBinnenlandscheZaken inPruissen,waarna

berg in de regten,w erd kantonregterte Prö-

men hem hoofdzakeltjk het toezigt op de ge- kuly nabj de Russische srenzen en in 1863
vangeniBsen opdroeg.Hj schreef:pDie innere Stadtgerichtsrath''te Könlgsberg.Hj schreef
Mission der deutseh-evangelischen Kirche o.a.:runser GeneralYorlt (1858)''.- pller
(1849)'',- pDieBehandlung derVerbrecher W ithing v0n Samland(1860)'',- pLichtund
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Schatten (1861)'',- oDer Narr des Gliicks vervolgen: te Partls,daarna weder te Ber(
1873).'1- oEin Schriftv0m Weqe (1873)'', ljn,vertrok in 1819 naarRome en vestigde
-

isten (1874)'',- rFrlsche Luft zich in 1821 teBerljn.In 1830vervaarligde
mDie Real
(1874)',- en sDieFraufiirdieW elt(1876)'', htI de door den Koning be8telde marmeren
all.e dramatische stukken, en de rom ans en groep:rAmoren Psyche''.Voortsleverdebj
novellen:oEin h:szlicherMenscb (1868,2dln)'', beeldhouwwerk tot versiering van het operapKl
eineRomane(1871,3dln)'',- pllinter gebouw en van hetOudeMuséum te Berljn.
den Kulissen (1872,3 dln)'',- rDie Arbei- In 1833 modelleerde htjde kolossale fguren
ter (1813)'', - pDas griine Thor (1875, 3 van den aartsengel Miehaël en van twee

d1n)'', - en pNovellen (1876, 2 dln)''.Hj andere engelen boven dedeuren van de W er-

schildert vooral oostPruissische zeden en dersche kerk, alsmede voor de reusachtige
gewonnten en volgteene realistische rigting. beelden en groepen in zandsteen, geplaatst
W ichm ann. Onder dezen naam vermel- aan de buitenzjde der Nicolaïkerk te P0tsdam. In 1839 voltooide hj het groote basden wj:
W oltmannt aartsbisschop van Magdeburg, relièf in den voorgevel van hetburgerhospi-

een zoon van graaf Gero von & :Hr#.Hj taal te Berljn, - later dat van den gevel

werd eerst kanunnik? daarna bisschop van der veeartsentischool te Berljn.ZjnewaterZeitz-Naumburg en zag zieh in 1153 door sehepsterwerdopdeParjschetentoonBtelling
keizer Frederik I benoemd t0t aartsbisschop met de gouden medaille bekroond.V00r den
Rusland beitelde hj eeneJonge
van Magdeburg.Hj was tjverig werkzaam Keizer van
aan de uitbrerding van zjn aartsbisdom en Vr0uW !haar kapBelin orde brengend.In 1843
zorgde tevens voor de opbeuring van handel Btelde btJhetstandbeeld van W inekelmannten
en njverheid in desteden.ln 1157veroverde toon?dat in bronsgeçoten,voorStendal'vaB
hj metAlbreehtde.
& dr Brandenbuxg enJi
i- be8temd.Een reusachtlg marmeren Btandbeeld
terbogk en voegde die landen met hetdoor Van dien geleerde plaatste ht
I in 1851 in het

hem gestichte klooster Zinna bi
j zjn gebied.
In 1164 ondernam h$I eene bedevaart naar
Palaestina,maar moesteenigen tjd in gevangenscbap bj de Turken doorbrengen.In1166
voegde hj zich bj hetverbondderVorsten

voorportaa'
lvan hetKoninkljk MuBéum.W jders leverde hj de standbeelden van den Bis-

klaring van dezen desouvereiniteitverkregen
en de hem toegestane leenen teruggenomen

geboren den 8sten April 1845 te Ofen in Hon-

schop van onesen en van den heiligen Nepo-

-lk.Ook vervaardigdebj demarmerengroep
op de brug van het kasteelte Berljn,een
tegen HendrLk de .& dl'
?zl,doeh zag dienten- gewonden krjgsman vonrstellend, dnor de
gevolgezjn aartsbisdom aan verwoestingter Victûriagekroond.Zjneborstbeelden worden
prooi.ln 1175 bezorgde bj den Keizerhulp- als meesterstukken hooç geroemd. Hj wa:
troepen in Italië in dœ strjd tegen paus professor aan de Académle van Schoone KunAleœander Tff, nam in 1177 deel aan de sten te Berljn, sedert 1832 1id van den
vredesonderbandelingen te Venetië,werddoor Académischen Senaat en overleed te Berljn
genpemden Patls ontheven Van den ban en den 29stepJunj 1859.
trok in 1178 w eder ten strjde tegen HenW iekenburg-Alm âsy(Wilhelmina,gradrik de Zeelw.Nadathtjbtjde vogelvrjver- vin), eene verdienstelijke Duitsche dichteresj
garije, ontving hare opvûeding te W eenen,
had, veroverde en verwoestte hj in 1181 waar zj door vriendgchappeljk verkeermet
Haldensleben en bleef een steunpilaal' der den dichter Friedrick Halm en de tooneelKeizerllikeheerschappj.HjoverleeddenQssten kunstenares Julie zeffïcA hare talenten ontAugustu8 1192.
wikkelde,eu leverde: rGedichte (1861q 2de
Karl FdedricA W ieltmann, een verdienste- druk, 1867)'',- rNeue Gedichte (1869)'',Emanuel d'Astorga (1872,2de druk.1816)''1
ljk beeldhouwer,jeboren tePotsdam in1775. r
Hj oefende zieh ln de werkplaats van Scha- - pNymphidia. Nach dem Englischen deB
#e* en vertrok in 1813 naar Rome, wer- Drayton (1873)'',- pErlebtesqnd Erdachtes.
waartszich in 1819 0ok zjn broederLndwiq Gedichte (1873)'',- pDer Graf von Remplin

<ï!#:l- begaf. Na hun teruqkeer stichtten (1874)'',

rMariana (1876)'',

en eenige
een grootaantalkunstgewrocbten,van welke echtgenoot,graafAlbreehtY ickdpbgqg-dl
lplq,
zj in 1821 te Berljn een atelleren leverden stukken van kleineren omvang.- Ook haar
onderscheidene gerekend worden t0t de beste

geboren te Graz den 4den December 1848,18

voortbrengselen dermodernekunst.T0tzjne a1s dichter opgetreden en gchreef: rEigeneB
m eesterstukken behoort hetlevensgrootm ar- und Fremdes.Gedichte (1873)'',- pollanta,
m eren standbeeld van keizerin Aleœandra van
Rusland, in 1835 te St.PeterBburg ten toon

peruanisches Oriyinaldrama (naar ncAldi;

1876)''1 en ultmuntende dichterljke vergesteld. Ook modelleerde hj er borstbeelden talingen uithet Engelsch.
W icklow ,een graafschap,aan deIersche
van verschillendc leden van het Keizerljk
gezin,welke bj vervolgens in marmel'bei- Zee gel
egen, telt op 36,
8 D geogr.msllomtelde,- voorts o0k van verschillende staats- st
r
e
e
ks
8
0
0
0
0
i
nwo
ne
r
s
.
Eenebergketen looqt
lieden en geleerden. Hj werd in 1827 pro- van het noorden naar het zuiden door d1t
fessor te Berltjn en overleed aldaar in 1836. graafschap. De dalen der oostaljke helling
Iuudwig Y ilid/- W éehman,een broedervan zjn naauw en schilderachtig en de rivieren
den voorgaande en desgeljkseen verdienste- vormen er onderscheidene watervallen. De
1jk beeldhouwer.Hj werd geboren te P0ts- hoogstet0piserdeLugnaquilla(926Ned.el).
dam in 1784toefendezich bj Rcl
tadow,toelde De Avoca is er deéénigegroote rivier.Onge-
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veer een Werde der tppervlakte wordt a1B zinB vernietigd;wô1pnogde men de W icleEebouwland gebruikt,De mjn-ontginning levert ten, met den naam van Lollharden gebrander koper, lood en zilver,en er woxden 00k merkt.te vuur en te zwaard uitte roejen,
andere metalen gevonden, doch de fabriek- maarde qevoel
ensvan Wielef bleven in som-

njverheid heeft er weinig te beteekenen.- mige famlliën bestaan t0t aan den tjd der
De evenzoo genoemde ltoofdstad bezit eene Hervorming. O0k verspreidden zich die geondiepe haven,debouwvallenvaneenkasteel, voelens in Duitschland en Bohemen door
nagenoeg geen handelen btina 1700 inwoners. evdz en Hiêronymus 1l
Js Praag. Van zjne

W iclef (John),00k Wieli
ye
', Wiclif en t'
alrjke geschriften noemen wtJ
': r'
rrialogus
Wyelf geheeten,eenEngelsehkerkhervolmer, (15254 laatste druk 1869)'',- rDe otio et
geboren omstreekshetJaar1324 in een even- mendacitate (tegen debedelmonniken gerigtl'',
z00 genoemd dorp in het graafschap York, - en pDe oëci
o pastorali (1863)''. Zjne
Btndeerde, naar men meent, te Oxford en bjbelvertaling isin 1848 doorLea Wildpl in
behoorde er althansin 1361 t0tde bestuurders het licht gezonden onder den titel:The holy

van Baliol-collége.Tevensbetrok hj depas- bible in teearliestEnglish versionsmade bj
torie te Fillingham in Lilcolnshire, zonder J.Wicl
efand hisfollowers(1850.4 dln)''.
echter zjne betrekking te Oxford te laten
W icquefort (Abraham van), een vervaren,waar hj a1s doctorin degodgeleerd- diensteljk geschiedkundige,geboren te Am-

heid het reqt had, voorlezingen te houden sterdam den 24sten December 1606,studeerde

overtheologle.In 1368 verkreeg hj hetleer- en prom oveerde te Leiden in de regten,begaf
aarsambt te Ludgershallin Buckinghamshire zich reedsopJeugdigen leeftjdnaarelder:en
en in 1373 te Lutterworth in Leicester. werd door den Keurvorst van Brandenburg

tot zjn residentte Partjsb8noemd.Nadathj
hier eene reeks van Jaren vertnefd had,viel
Pausûljken Nuntius te onderhandelenn over hj in ongenadebj den cardinaalMazarin en
In laatstgenoemd Jaar zond de Koning hem

metanderen naar Brugge,om aldaarm etden

de bezwaren, welke in Engeland gemaakt werd in 1658 opgeslûten in de Bastille. In

waren tegen den Pauseljken stoelwegenshet
invorderen van gelden bj hetaanvaarden van
kerkeljke waardigheden.Niet minder groot
waBzjn invloed op hetbjéénvoegen vanalle
kerkeljkc bezwaren,in 1376 door het rGoede

het volgende Jaar echterkwam htJdoortusschenkomst van den Brandenburgschen gezant
op vrje voeten, keerde terng naar Holland
en genootdegunstvan Jan de Wï
df,diehem
de vervaardiglng opdroeg van het belangrjk

Parlement''opgeworpen.Een procès,deswege werk: rHistoire des Provinces Unies des
in 1377 door den Paus tegen hem ingesteld, Pa,
ys-Bas, depuis le parfait établissement de
had bj het groote aanzien? dat Widefaan cet état par la paix de Munster''.datechter

deuniversiteitenbtihetvolkgenoot,geenerlei eerstlang na zjn dood werd gedruktin twee
gevolg.Daardoor klom zjne stoutmoedigheid deelen.Een onuitgegeven vervolg bevindtzieh
en hIJverklaarde zich nietalleen tegen allen in debibliotheekvandeLeidscheMaatschappj,
staatkundigen invloed der geesteljkheid in en daar ook de gedrukte exemplaren van het
het algemeen, maar beweerde ook, dat de eerstegedeeltezeldzaam zjn,werdhetgeheele
christeljke leerdoormenscheltjketoevoegselen w erk in 1861 in hetlichtgegeven doorL.f#.
op verregaande wjze was vervalscht.alsmede Lentin.g in de werken van hetHistorisch Geop grond der gewjde Bchrift,dat eene zuive- nootschap te Utreeht.Nadathtlin zjn Vaderring dier leer eene onvermjdeljke behoefte land a1s diplomaat belangrjke dlensten had
was,terwjlhj de leerdertranssubstantiatie bewezen,werd hj? a1s beschuldigd van ge(de verandering der gewjde hostie in het geheime briefwissellng met vjanden van den
ligchaam van Ql
tristust en de oorbiechtver- Staat,den 25sten Maart 1675 in hechtenisgewierp.Deze beginselen verspreidde hj door nomenendenzostenNovemberdaaraanvolgende
middel van zt
lne leerlingen onder het volk, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.
zoodateerlang de geheelegeesteljkheidtegen Geholpen door zjne dochter en door ecne
hem opstond.Toen hj voortssedert1381niet dienytmaagd, ontsnapte de grjsaard op den
alleen den Paus den Antichristnoemde,maar llden Februarj 1679 aan den kerker,begaf
0ok de bedelmonniken,die in hetbelang van zichnaarCellebjdeHertoginvan Brunswjk
dien Kerkvorst werkzaam waren, metonbe- en overleed aldaar in 1682. Van ziine ge-

schroomden jver aanviel, wisten laatstge- schriften vermelden wj 00k n0g:pMémoire

noemden, gesteund door de hiêrarehie.door touehant 1esambassadeurs et réponse aux mite drjven, dat zjne leer in 1381 door de nistreq publics par le ministre prisonnier
universiteit en in 1382 door eene synode te (1676)'', - het merkwaardig boek: pl'Am-

Londen verworpen werd Wolefbleefeehter bassadeur et ses fonctions (1671; Qdedruk,
kalm zjn ambtwaarnemen en voltooideeene 1736)'', - pAdvis idèle aux vêritables H01door hem ondernomene vertaling van den landais (over de gruwelen der Franschen te
BtjbeluithetLatjn der rvulgata''indetaal Bodegraven 1673)'',- en pDisocurshistorique
des lands, en overleed den 3lsten D ecember de l'élection de l'Empereur et des Electeurs
1384. Het Concilie te Constanz (Kostnitz) de l'Empire (1658)''. Ook vertaalde hj eene
verklaardeden 4deuMei1415,datWolefeen reisbeschzjvin; naar Perzië van Oleari%.nuit
ketter was,veroordeelde 45stellingenuitzjne het Hoogduitsch en eene van Garclasd6 &ilt)g
geschriften en beval,dat zjn gebeentever- uithetSyaansch.
brand zou w orden,hetgeen in 1428geschiedde.

W iddln , eene voormalige Turksche ves-

Zjn werk was echter doorzjn dood geens- tiqg in Boelgarje, op 4en regteroevervan
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de Donau,nletvervan de grenzen vanSerbië, Latjn,waarin men duldeljk eene navolging
is de zetelvan een Griekschen bisschop,heett van Dallustius opmerkt. De blik van W id%-

eene belangrjke en sterkecitadél,vierpoorten hx# isweliswaarbeperkt,maarhj ondernaar deland-en 5naarde waterzjde,vuile scheidtzich dooronpartjdigbeid enwu rheidstraten en 25-tot30000 m eerendeels M oham- liefde en levertonschatbare bouwstofen voor
medaansche ingezetenen, die zich bezig hou- de geschiedenis.Deze zjn vooral gebezigd
den met vischvangst,handel en njverheid. door Tsietmar en den chronographus Raœo.
Erzjn 1730winkels!3kazernen,2hospitalen De sltes gestae'' zjn het eerst uitgeqeven
en veel goud- en zllversmeden. - W iddin
is het Bononia der oude Romeinen.In 1801

door Frecltt en vervolgens door W aitz ln de
Monumenta Germaniae historica''.

leed de hospodar Miekaëlt%/:
,0.
ç bj W iddin W iebe.Onderdezennaam vermeldenwj:
de nederlaag door Paswan Ogloe.Uit W iddin
Friedrick ?#vcr# Salomon W ieàe,een vermaakte OmarpaqiainOctober1853doorover diensteljkarchitect,geboren den lzdelOctode Donau te trekken en Kalatàtte bezetten ber 1804 te Stallin den KleinenMarienburger
een aanvang met de vjandsljkheden tegen W erder. Hj wjdde zich aan de Btudieder
de Russen. In den volgenden tjd hadden in bouwkunst,bezochtdeacadémis voorSchoone
den omtrek dier stad onderscheidene gevech- Bouwkunst te Berljn, oetbnde zich tevens
ten plaats tusschen de Turken en de Russen, aan de universiteitin de wis-en natuurkunde,

bepaaldeljk op den 6denJanuarjenden 19den zag zich geplaatst bj den vestingbouw te
April 1854. In den 00r10g van 1877- 1878 Miinster,trad er in dienstvan hetstedeljk
had W iddin eene bezetting van 10000Turken, bestuur en zette in 1831 zjne studiën voort
w erd belegerd door de Roemeniërs en na het te Berljn,terwjlhj doorprivaatleBsen enz.
sluiten van den vrede door deze in bezit ge- in zjn onderhoudvoorzag.Reed:vroegerhaf
l
nom en.De sterkte dezerpl
aatsishoofdzakeljk hj een ontwerp in gereedheidgebragtt0thet
gelegen in de moerassige landen van haren bouwen eener suikerfabriek te Staszfurt en
omtrek.
volbragt nu reizen in België.Frankrjk en
Avidnaarus (Abdias), een verdiensteljk Engeland, om de suiker-industrie en den aangodgeleerde, geboren te Lemgo in W estlalen leg van spoorwegen gade te alaan.Na zjn
den 13den September 1591,studeerde te Hei- terugkeer bestuurde hj dien van den spoordelberg en te Marbt
lrg, werd predikant te weg vanDiisseldori
'naarElberfeld,traddaarop
Altorf en vervolgens te Neuhaus in de Pfalz, in dienst bj DanLd Xlsq
ve-lu ,reisde met
begafzich gednrendeden Dertigjarigen Oorlog dezen in Engeland en onderzocht op lastder
naar de Nederlanden, waar hj in de gelneen- regéring het terrein voor den spoorweg van
ten te Uitgeest en te Gouda werkzaam was, Berljn over Dantzig en Königsberg naar de
en zag zich in 1644 benoemd t0t hoogleeraar Russische grenzen.In 1843 werd hj pBauinte Harderwjk.ReedshetvolgendeJaar werd spedor'' in de afdeeling spoorwegen van het
hj beroepen naar Groningen en was er ge- departement van Financiën en zag zich belast
durende 23 Jaren hetsieraad der hoogeschool. met het ontwerp voorden Oosterapoorweg en
Ilj overleed den 23sten Mei1668.Van zjne met den aanleg van dezen teElbing.In 1846
geschriften vermelden wj: gDisputationes vertrok hj al
s regérings- en bouwraad naar
theologicae adversns Judaeos de vero Messia Keulen, in 1848 a1s commissarig van spoor(1617)'',- v.
lllvràq disputationum de natura wegen naar Erfnrt en in 1849 als technisch
S.'
rheologiae (1645)1'.
lid der directie van den oosterspoorweg naar
W idnm ann (Max), een verdiensteljk Brom berg. ln 1853 werd jjP** voorzitter van
beeldhouwer,geboren den loden October 1812 deze directie. Sedert 1856 zorgde hj gedute Eichstëtt,ontwikkeldezichaandeacadémie rende een drielarig verlot voor den aanleg
te Miinchen onder de leiding van Eberhard van een spoorweg vaà Btargard naar Köalin
en Dcl
twanthaler en zette in 1836- 1839 zjne en Kolberg,en in 1859 werd bj raad in het
studiën voortte Rome.In laatstgenoemd jaar ministérie van Koophandel.In deze betrekbegafhj zich wedernaarMiinchen en werd king deed hj het voorgtelt0t reiniging en
er in 1649 professor aan de Académie van drooglegging van Berljn, volbragt met SoSchooneKunsten.Hj vervaardigdeeen groot brecltt en Teqtmeyer eene wetengchappeljke
aantalstand-enborstbeelden,enonderdezehet reis naar de groote steden van Europa en
ruiterstandbeeldvan koning Lodewnk L Z/ne gafverslag van zjne bevindingen in hetboek:
monumentale kunstgewrochten vonden echter XUeber die Reinigung und Entwësserung der
weinig bjval,terwtll men inzonderheid aan Mtadt Berlin (1861)''.In 1863 bewerkte hj
zjne borstbeelden en statuetten grooten 10f met Veitmeyereen dergeljk plan voorDanttoekende.

zig en metLindley een ontwerp van kanali-

W idukind von Corvei, o0k W itte- satie ten behoeve van Franktbrtaan de Main,

kipd geheeten,een Duitsch schrjveruitSak- - voorts met laatstgenoemde en Bûrklisen, overleed omstreeks hetJaar 1004 a1s Ziegler in 1872 een plan t0t dronglegging
monnik te Corveiin W eatfalen.W j bezitten Van Basel.In 1866 leverde hjhetontwerp
Jaarboeken van hem onder den titel: rltes voor een spoorweg van Berljn naarLehrte.
gestae Saxonicae'', welke in drie boeken de Hoewel hj in 1875 pensioen ontving, bleef
geschiedenis der Saksen vôôr en onder de hj n0g werken aan kanalisatieplannen voor
koningen Sendrik I en Offp 1 bevatten.Het Bresl
au,Triësten Königsberg.
werk is in 967 vervaardigd,volgens een beFriedrok Karl Aer-lxl Wi6b:j een bo
hoorljk plan bewerkt en geschreven in een kwaam ingenieur,geboren den :7:*nOctee r
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1818te Thorn.Hj studeerdevan1839-1842
aan het Koninkljk lnstituutvoornjverheid
te Berljn,werd aldaaren aan deAcadémie
voor Bouwkunsteerst leeraar,daarna h004leeraar in den machinenbouw en in 1877 dlredeur van laatstgenoemde hoogeechool
.Hj

wurdigheid van rjksvorst. Beiden hadden
stem in hetcollelie der W estfaalschegraven.
Karl Zl#ok Aleœander, uit de 1jn WiedAu4ke!,verloor bj denVrede van Liineville
het graafschap Kriechingen en de heerljk-

heden 8aarwellingen en Rollingen,maar zag
zich in 1803 schadeloosgesteld door de Keulvjf vestingen van Pruissen enz.Behalve tal- sche ambten Neuerburg en Altenwied, alsontwierp de plannen voor de voornaamste

rjke op8tellen in tjdschriften sc,hreef hj:
>ArchivfiirdenpraktischenMiihlenbau(18431847 2 d1n)'', - plaehre v0n den einta
.chen
Machinentheile(1854-1860,2d1n)'',- pDie

mede doar Vilmar. Hj overleed den 4den
Maart 1824.Zjn broederen erfgenaam Frieflrïc/
z Ludwig, generaal-veldmaarschalk in
Oostenrjksehe dienst, overleed kinderlooa
Machinenbaumaterialien und deren Bearbei- den 28stenApril1824.Zjnebezittingenvielen
dlnl''le-der1ru
Di
ebin
Ma
l1
mi
ihl
e,
n
en deelaan W ied-Neuwied,en ditHuisvertung (1858, 2 *
r
enh(
86
8)
,. t
eenigde onderden naam van Wied aldie lan(18b1
')''1- en X 1aheor!
O0k leverthjJaarljkshetp8kizzenbuch fiir den onderzjneheerschappj.Destichterdezer
den Ingenieur und Machinenbauer''.
ljn, graaf Friedrick cllAel- , was in 1737
W iebeking (KarlFriedrieh,ridder von), opgevolgd door Joltann Frïe#ricFlAleœandr en
een uitstekend arehitecten ingenieur,geboren

deze in 1791 doorFriedrieh Karl.Laatstge-

den 25stenJulj 1762teW ollin in Pommerenj noemdestond in 1802 zjn vorstendom afaan
teekendein 1779- 1180 dekaartvanMecklen- zjn zoon Joltann Hl,
gldfKarl.Onderdezen
burg-strelitz, door den graat'von ScA-effll
in 9 bladen uitgegeven, in 1765- 1788 die
van het hertogdom Mecklenburg-schwerin in
16 bladen, en in 1793- 17:4 die van het

werd het vorstendom in 1806 door de ade

ln 4 groote bladen. De Keurvorst van de
Pfalz benoemde hem t0t waterbouwmeester
in bet hertogdom Berg.In 1790 echter trad
W iebeking in dienst van Hessen-Darmstadt

maard reiziger.Na den dood van dezen Vorst

van den Rjnbond gemediatiseerd en aan Nassau en hetgroothertogdom Berg, vervûlgens

aan Pruissen toegevoegd. Zjn broederprins
Bejersche gedeelte van het hertogdom Berg M aœimilian zldm stfer Philipp,was een ver(24 April 1836) aanvaardde diens neet'W ïIhelm Hermann Karl, geboren den zzstep Mei
1814, het bewind, ondersc.heidde zich als

en in 1802 in die van Oostenrjk.In 1805 schrjver over wjsgeerige onderwerpen en
werd hj chef bj de ministeriéle afdeeling overleed den 5den Maart1864.Hj werd 0pvoor den aanleg van wegen en vaarten te gevolgd doorzjn znon prins Wilhelm,geboMiinchen, waar hj zich in 1817 benoemd ren den 22sten Augustus 18454 deze stond
zag t0t directeur.generaal van bruggen en eerst onderdevoogdj zjnermoederen nam
wegen en den 28stenMei1842 overleed.Hj den 8sten Maart186: zelfde teugels van het
heeftonderscheidene werken overzjn vak in bewind in handen.Hj isgehuwd metprinses
het lichtgegeven.
W ied, te voren een zelfBtandig graafsehap
in het arrondissement W estfalen, behoorde
reeds in de 12de eeuw aan de heeren, die
daaraan hun titelontleenden,was sedert het
midden der 15de eeuw verdeeld in W iedRunkel, aan de Lahn in het voormalig hertogdom Nassau, en het veelgrootere W iedNeuwied.Deze landen echterverloren in 1806
hunne zeltbtandigheid en werden vervolgens
door het sveener Congrès aan Pruissen en
Nassau toegevoegd.De hoofdstad isNeuwied.
H etgeslacht dergravenvan Y ied beschouwt

W tlhelmina Fre#erikl 4nna AlïzclefA M aria,
geboren den 4den Julj 1841, eene doehter
van prins Frederik der Nedealanden.
W iegedrukken (incunabula)noemtmen
de voortbrengselen van het oudste tjdperk
der boekdrukkunst, hetwelk zich van hare
uitvinding af volgens som migen uitstrektt0t

hetJaar 1500 en volgens anderen t0t1520,
1b30 of zelfs 1536. Van de 15000 gedrukte

werken uit dat tjdperk zjn slechtsweinige

exemplaren bewaard geblevén.De merkwaar-

digste vandeze zjn volqens Kûlb:de eerste
proeven kort na de uitvlnding der boekdruk-

t,- de eerste drukken van een land of
Mefrit, overleden omstreeks hetJaar1129, kuns
a1szjn stamvader.ZjnekleindochterTlteodora stad,de voortbrengselen van zulke boekdruk-

trad in het huweljk met Brwno I,graafvan kers, van welke men m et zekerheid weet,
Jdexllzg,en bragt,toen hetgeslachtdergra- datzj eene zeerkleineoplagein gereedheid
ven van Y îe# in de manneljke1jn uitBtierf, bragten, - pergamentdrukken uit het laatst
hare bezitting aan haren zoon Bruno 11 ecz
l der 15de eeuw , - boeken met kunstig verIsenburg-Kïed. '1'oen 00k ditgeslachtin 1462 sierde drukletters,- eerste uitgaven (editioin de manneljke ljn uitstierl,bragtde erf- nes principes) van klassieke Grieksche en
dochterAnastania harevaderljkebezittingaan Latjnsche werken,- en werken van verharen gemaal Dietria von Alz
kl'
el uit het maarde drukkerjenjmet hout-of kopergraHuisLeininwqen-Y e.
sferùxr,
g,diedestiehterwerd
van het tegenwoordig Huis Wied. Na den

VllreB enz.

Aanvankeljk drukte men op pergament#
dood van graaf Feiedrieh (1698) ontstonden later nagenoeg alleen op dik,helder papier.

debeideljnen W ied-lunkelen W ied-Neuwied. Ook bezigde men in den beginne alleen het
Eerstgenoemde bezat het graafschap aan de
Lahn en w erd in 1;91 in den voretenstand
opgenomen, en laatstgemelde verkreeg het
andere grM fathap W ied en reeds in 1784 de

folio-formaat; het eerete kw arto-formaat dag-

teekent van 1467,telwjlhetoctavo-en duodecimo-formaat eerst te voorschjn treedtin
1474, en het kleinste formaat in 1174.Men
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bepaalt het formaat hoofdzakeljk door den smid M imir en vervolgen: van de Dwergen,
stand der watermerken in het papier. Voor die hem grondig onderwjs gaven in zjn
de ot
ldste drukwerken gebruikte men Gothi- handwerk.Daarna woonde hjmetzjnebeide
sche letters;eerst later werden de ronde Ro- broeders Eigil en Sel
tlayjdr eenigen tjd te
meinsche letters vooral in ltalië algemeen. Ulfdalir. W aar zj drie zwanenjonkvrouwen
De eerste Grieksche letters,die slechtaenkel aantrolen en deze bj zich hielden,totdat
voorkwamen, waren in hout gesneden. Het zj na verloop van 1 jaren wegvlogen, om
eerste Qrieksche boek, met gegoten letters als W alkyriën dienstte doen op hetslagveld.
gedrukt,is de pGrammatica graeca (1476)'' Daarop begaf W ieland zich naar den koning
van Lascaris. De hopfdletters werden in den Nidung en overwon diens smid Amillas in
regel niet gedrukt, maar later uit de hand een wedstrjdmethetzwaardMimung.Nidun.
q
met kleuren geteekend. In de oudste druk- liet hem lam maken, m= r Wieland nam
we
rken hebben de bladzjden qeene cjfers. wraak door de beide zonen van den Koning
Daarna bezigde men de Romelnsche en in te dooden en de dochter van dezen te ontee1470 de Arabische cjferteekens.Titelbladen ren,waarnalaatstgenoemde Wittoltterwereld
zoekt men in de oudste drukwerken te ver- bragt. Vervolgens ontvload W kland in een
geefs;de plaats,waarhetboek redruktwas, door hem vervaardigd gewaad van vederen.
en de tjd) waarop zulks geachledde,werd Deze sage, door Rimrock in het gedicht:
gewoonljk vermeldaan heteinde.Men vindt rW ieland der Schmied''en in het vierde deel

eeuemerkwaardlge ljstderwiegedrukken in van hets,lleldenbuch''op eene voortreFeljke
Annales typographid ab artis inventae ori- wjzeweergegeven,wasonderhetvolk alge-

gene ad annum 1536 (1193-1803,11 dlnl'' meen verspreid.
van Panger en in sAnnales typographiciab
W ieland (Christoph MArtin),een uitsteartis inventae prigine ad annum 1557 ('Gra- kend Duitsch dichter,de oudste van hetklasvenhage, 1719- 1741, 5 dlnl''van M lttaoe. Bieke Viergesternte,hetwelk te W eimarschitW iegm ann (Rud01f), een verdiensteljk terde,werd geboren den 5den september 1733

architect, geboren den 4den April 1804 te te Obexhol
zheim ophetgebieddervoormalige
Adensen bj Hannover,bezochtdeuniversiteit Rtjksstad Biberaeh.Hj genoot hiereen ultte Göttingen vertoefde daarop4JaarinItalië muntend onderwtis en maakte op zjn 12de
en sthreef een paar opstellen over antieke jaar reedsLatjnsche en Duitsche verzen.Op

muurschildering,welkehem ineenpennestrjd l6-jarigen ouderdom had bj bjna alde gewikkelden metKlenze.In 1835 verhuisdehj schriften der klassieke Latjnsche schrjver:
van Hannover naarDiisseldort',waar hj in gelezen, alsmede de werken van Voltaire,
1839 professorin de bouwkunstaan da Aca- Foylfe??el!e, en Bayle.Nog v66r hetvoleinden
démie en in 1846 secretaris van deze instel- van zjn 19dejaar werd hj naar deschool

ling werd.Hj overleed in 1865.Van zjne
kunstgewrochten vermelden wj:eene kapél
bj Lphausen en vooralderestauratie van de
St.Salvatorkerk te Duisburg.0ok leverdehj
teekeningen in waterverf en schilderjen in
olieverf, maar vooral heeft hp'-zich verdiensteljk gemaakt door zjne qeschriften,van
welke wj noemen:sueberd1eKonstruktion

von Kettenbriitsken (1839)/',- pueber den

Ursprung des Spitzbogenstils (184Q)'', uge der Lehre von der Perspedive
pGrundz-

(18464 2de druk, 1877)'' - en rGeschichte
der Königlichen Kunstakal
lem ie zu Diisseldorf
(1846)''.- Zgne echtgenooteMarieA'
lzirkd,
geboren den 7den November 18k6 te Silberberg in Silézië,is eene verdiensteljke schilderes. H are stukken onderscheiden zich door
eene ec'
ht vrouweljke opvatting,doorgevoel
en door een uitm untend coloriet. Van deze
noemenwj:rDeElfen''naarUl
tland(1847),Damajanti'' naar Rûekert (1850),- pDe
twee grootmoeders (in het bezitvan de K0ningin van Engelandl'' - en pllet wederzien''.Zj leverde 0ok keurigeportretten en
verwierf 0P de tentoonstelling te Berljn de
medaille.

W ieland, in het Oud-Daitsch W iolant,
in het Angelsaksisch Veland en in hetOudNoorsch Völund, is de naam van een kunstvaardigèn smid uit de Duitsche heldensage,

een dergeljk persoon als Hephaestus (Vu1ca-

nus)en Daedalus.Hj wa:dezoon van den
zeereus Wade en eerst leerling van den

van het klooster Bergen bj Magdeburg gezonden en bewonderde met geestdrilt de ver-

zen van Klopstoek. Nadat hj voorts Bedert
Paschen 174: ten huize van een zjner bloedverwanten te Erfurt een Jaar bad vertoefd,
waar hj kennis maakte metsDon Qujote',
bragt hj den zomer van 1150 door in de
ouderljke woning.Hiervond hj Sopkie &ltermann,eenegeeBtrjke en besehaafde bloedverwante, en de dweepzieke neiging,die hj
voor haar opvatte, ontwikkelde zjn diehter1jk talent.Op eene wandeling methaar ontving hj aanleiding tot hetvervaardigen van
het eerste gedicht van zjne hand, hetwelk
gedrukt w erd; M eier te Halle zond het in
1752 in het lieht onder den titel:pDie Natur
der Dinge. Ein Lehrgedicht in 6 Biichern''.

ln het nalaar van 1750 had hj zich naarde
universiteit te Tiibingen begeven, zoo men

meende,om in de regten te studéren,terwjl
hj zich uitsluitend met de beoefening der
fraaje letteren en derdichtkunstbezig hield.
Hetheldendiehtpllermann'
',waarvan hj vjf
zangen voltooide en aan Bodmr zond, gaf

aanleiding toteenevertrouweljkebriefwiyseling.Deoverigegedichten uitdientjd,zooals:pzwölt
'moralisc,
heBriefeinVersen(1752)''
ovid (1152)''enz.
,doen hem kennen
r Antia1seen hartstogteljkennavolgervanKlopstock.
ln den zomer van 1752 gafhj gehooraan
eene uitnoodiging van Bodmctom zich naar
Ziirich te begeven.Hierwerd hj metharteljke vrien/chap nntyangen, vertoefde er
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eenlgen tjd bj Bodmc,dien hj dporzilne (1762--1766,8 dln)''.Metdetweebnvengeverhandeling over de Bchoonheden van diens noemde rom ans en de gedichten: ,Musarion
gedicbt:?Noab''en dooreenenieuwe tlitgave oder die Philosephie der Grazien (1768)''en
der pziirlcherische Btreitschritt
,en,, M n zj,ou ?Idris (1768)'',alsmede in de eeratvolgende

verbond, terwjl hj in den dichttrant van Jaren met de verhalen: pNadine (1169),,jzjn gastheer een eposin drie zangen:pDer 5Combabus(1770)''
j- pDieGrazien (1770)'',
geprù'lteAbraham (1;b3)''vervaardigde.Opge- - en rllerneueAmadis(1771)''betrad <1-

wekt door een aallgenaam verkeerm et Brei- land een geheelanderen weg en verkondigde
fipgerj Hiçgel, Gedzxez, F:dzli, Hea enz., de philosophie der opgewekte zinneljkheid,
achreefWieland tjden8zjn verbljfteZiirich der Ylugtlge genietingen,der ligtzinnige bede sBriefe v0n Verstorbenen an hinterlassene valligheid,waarvanhjindedagenderjeugd
Freunde (1753)*'. De onverwachte tjding, afkeerig wasgeweest.lnmiddelshad W ieland,
datzj,die hj liefhad,in hethuweljk was gehuwd met eene Augsburgsche schoone,in
getreden (zj beette voortaan Sopl
zietmo
zLa- den zom er van 1769 een beroep aangenomen
rocàe en heeft zich onder dezen naam als naardeuniveraiteitteErfurt.Hoewelhjmet
@*er ZJnQ
j* hoogleeraarsbetrekking WM rnam j
schrjfsterbekend gemaakt),alsmedeeen vrj gv
lang vertoet in een piëtistiscben kring te A'
ondhj tjd in overvloed voor zjn dichterZiirich deden hem langer volbarden in derig- ljken arbeid.Hiervervaardigdehj 0.a.het
ting van dweepzleke vroomheld,dan eigenljk zangspel:pAurora'',depDialogedesDiogenes''

strookte met zjn aard. In zjne rllymnen en den leerrjken roman:pDergoldene Spie(1754)*
'en in de pEmpfndungen einesChris- ge1 oder die Könige v0n b'
cheschian (1772)':,
ten (1155):' verkondigde hj voor het laatst welke den weg voor hem baanden naar W eide taal,welkehj sederthetkloosterBergen m ar. In 1772 Nverd hi
j door hertogin inna

gesproken had.De scherpzinnige Lessing vergeleek toen reed: de muse van W ieland met
eeneJeugdlge Bchoone,dievoprnonnetje w i1
spelen, om kort daarna a1s kokette Op te
treden.Eerlang openbaarde zich in W ieland
onder den invloed der geschrilten van M cic-

mcs Raksen rdi-cr derwaarts geroepen,om
zich metde letterkuudige opleidlng van hare
beide zonen te belasten.Hier vond W ieiand
een kring van uitstekende mannen,waartoe
in die dagen reedB Afusöns non fp,
:&l,Ein-

#i:#eI,Bertua en anderen behoorden,terwjl
hj eerlang zjn grootsten glansontving door
bert,Fodfcire enz.eene volslagene omkeering. de verschjning van Herder en Götke.Onze
%1:, Hoçat
iu ,Cervantes,Skaftesbuey,d'Alem-

y dichter genoot er met den titelvan hertogelteeds het treurBpel: vluady Johanna Gra'

(1759)''werd doorLess%ng metdeopmerking 1jk Hofraad een Jaargeld van 1000 thaler,
begroet, dat Wieland de bovenaardsche ge- hetwelk hem vervolgens a1s pensioen werd
westen verlaten had en weer rondwandelde to**egekend.In bljde nnbezorgdtïeid bragthj
onderdemenscben.In hetzelfdejaarontstond ZMn0 dagen door en wjdde zich onbekomhetepisch tragment: XCyrus (1759)''1wnartoe merd aan zjneletterkundigewerkzaamheden,
de heldendaden van l'çederik d6 (prppfeaan- Zjn zangspel:pDerWahlde8 Herkules''en
leiding hadden gegeven,alsmede het te Bern het lyriseh drama: pAlceste.(1773)''vonden
(waar jj** in 1759 eene betrekking van huis- grooten bjval. ln het tjdsehrift:pDer teujcnderwjzer had aanvaard) geschreven treur- sche Merkur'' dat hj van 1773t0t1789 re-

spel:pclementina von Pgrretta (1760)''en de digeerde, plaatste hj vûortaan zjne dichterzamenspraak uitdeCyropaedie van Xenopl
ton: ljke voortbrengselen,terwjl hj tevens ztjne
Araspes en Panthea'',w elke gedichten vol- ('
ritiek uitstrekte t0t alles, w at de Duitsche
gens zjne eigene woorden, later door hem letterkunde in die dagen opleverde.De briegebezigd, de herstelling zjner zielin haren ven van Wieland in den pMerkur''over zjn
natuurljken toestand aankondigen. In Bern Alceste'' wekten ergernis bj Göihe en H6rknoopte de dichter betrekkingen aan met de der en gaven eerstgenoem de aanleiding tot
vriendin van R o- .%ea., met Jwlie zopdeli. hetschrjven van de klucht:pGötter,Helden
Toen hj voorts in 1760 naar Biberach terug- und W ieland'' doch de aangevallene antkeerde, aanvaardde h** er een ambten bekreunde er zich weinig nm de kleinsteedsche
bekrompenheid,daar hj op het nabjgelegen
kasteel van graaf Dtadion een beschaafden
gezelschapskring en eene uitmuntendebibliotheek aantrof. Op dat kasteel, svarthausen

woordde daarop met opgeruimde welwillendheid.Toen Götâekortdaarna zicN te W eimar
vestigde, ontstond tussehen hem en W ieland
eene duurzame vriendschap.VoortB was met
W'
ielands komst te Weimar het derde tjd-

genM md, zag hj 0ok zjne vroegere be-

-

kring voitoolde zjnebekeeringtotdewereld.
Nu eerst betrad hj hetroemrtjkstgedeelte
van zjne lettrrkundige loopbaan. I1
z 1761
maakte hj een aanvang met zjn pAgathon'';
in 1164 sehreefhj:pDon Silvio von Rosalva,
oderde<SiegderNaturiiberdieSchw:rm erei'',
terwjl bj reeds in 1762 begonnen wasaan

ma
ntisch,kleurenrjkgedichtroberon(1781)'',
en de prachtigediehtels
ljkeverhalen:pDas
W interm àr
'chen'',nGeronderAdelige'',pSchaeh
Lolo'',pPervonte''enz.,bjééngevoegd inzjne
erleseneGedichten(1784- 1787)''.Daarbj
pAus

perk vanzjnletterkundiqlevenaallgebrokenj
een tjdperk, wu rln de voortreleljke

minde Nreder, die er met haren eGhtgenoot eigenschappen van zjn geestmetdengrootin de nabuurschap gevestigd was.De omgang Bten luister schitterden.Hier schreef hj de
met Lennin.f in di
en heogst beschaatden rGesehichte derAbderiten (17819'',- hetr0-

kwam nog eene uitm untende bewerking van
ptzuci
an: sxmmtlichen

W erken (l788- 1789)''

eene vertaling der werken van Bltakbpere en eene reek: van kleinere geschrilten.lene
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gezamenljke uitgavezjnert0t1802 verschenen w erken (1794- 1802, 36 deelen en 6
vervolgdeelen) bad Wieland in Btaatjesteld,
het buitenyoed Osmannstedt bj Welmar te
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zout (metruim 95% chloornatrium), zuiver

zont (met bjna 99*/0 chloornatrium)en carpathenzandsteen.Defraaiste verscheidenheden
van hetzuiverste zoutzjn:hetkristalzout,

koopen. Daâr woonde de dichter sedert 1798 het adelaarszout en het vezelzout.De dikte
in hetmidden van zjn talrjk huisgezin,met der lagen van het zuiverste zoutwigselt tus-

zjne echtgenoote, die hem in 20 jaren 14
kinderen geschonken had,en sleet er hoogst
gelukkige dagen, totdat het overljden van
zjnegadein 1803hem drong,genoemd landgoed wederte verkoopen en zich nogmaalste
W eimar te vestigen, waar hj t0t aan zjn

schen 1 en 71/z Ned.e1,en die derlagen
van hetminder zuivere zout bedraagt,gemiddeld 111/2sed.e1.Menschatdegeheelemassa

van 1796 t0t 1801 door W ieland alleen,en
het ?Neue Attische Museum'',door hem met
Hott%nger en Jacobs van 1802 t0t 1810 geredigeerd, moesten dienen, om het Duitsc,he
volk met de meesterstukken der Grieksche

Ilet gekapte zout wordt door middel van
stoomwerktuigen naar boven gebragt.op den

derzoutlagen op 614 millioen Ned.centenaars,

terwjl hare diepte 280 Ned.elbedraagt.De
ontginning geschiedde aanvankeljk door middood tbt den uitgezochten kring behoorde, de1van 10 mjnputten,waarvanechtertegendie zich rondom hertogin Anna Amal'
ia ver- woordig slechts 4 gebruikt worden, terwjl
zamelde.Hettjdschrift:pAttischesMuseum'', de overige enkeltotluchtverversching dienen.

dichtkunst,wjsbegeerte en welsprekendtleid
bekend te maken. Bj het klimmen zjner
Jaren zag Wieland vele dierbare reisgenooten
op zjn levensweg doorden dood weggerukt,
maar hj behield t0t aan zjn overlpden op
den zostenJanuarj 1813 eeneongemeenehelderheid van geest.Hj bekleedtop hetgebied
der D uitsche letterkunde eene merkwaardige
plaats. Vooral heett hj de Duitsche taalgedwongen,hare stjfheid afte leggen,en zich

bodem dermjnheeftmen paardenspoorwegen
meteenegezamenljkelengtevanruim 14000

Ned. e1. De ; stoomwerktuigen hebben te
zamen een vermogen van 529 paardenkracht.
Verschillende soorten van zout worden hier

gewonnen, en de mjn levertjaarljksongeveer 600000Ned.centenaars,terwjlhetaantal werklieden er 600 bedraagt.D e onderaardsche ruimten van deze m jn vormen een
zonderlingen doolhot'van gangen,welkehier
en daar doorbruggen vereenigd zjn;zj bevatten o. a. eene uit het zout gehouw ene
kapel met standbeelden van heiligen, desge-

in de bevalligheid der losse vormen te bewe- ljks van zout vervaardigd, - voorts de
gen,die den dichter aantrok in de Fransche keizer Franz'brug,eene zoutzee,eene grootliteratuur.Hctisintusschen nietteloocheneù, sche, met hollt bevloerde danszaalmeteene

dathet navolgen van zjn voorbeeld een geest gaanderj langs haren geheelen omvang,met
vanligtzinnigheidheeftgewekt,dienietweinig

lichtkroonen van zout en ondergcheidene m0-

schaadde aan de Duitsche degeljkheid.De numenten! ter gedachteni: aan het bezoek
an aanzlenljke personen verrezen.Bj de
çezamenljkewerken van Wielandzjninhet v
llght gegeven door Grnber (1818-1828,53 noodlottige overstrooming dezermjn in 1868

deelen; nieuwe druk, 1839- 1840 en 1853, werd o0k een gedeelte van dezen onderaard36 dln).O0k zjn onderscheideneverzamelin- sche sieraden vernield.Voortsvervaardigtmen
gen van brieven van Wieland in het licht van het zuivere, doorzigtige zout allel'lei
voorwerpen,zooalsrozekransen,kruisbeelden
verschengn.

W iellczkaN eene stad in Galidë, is de enz.Dezoutmjnen van MTieliczka behoorden
in vroegere dagen aan Polen,en Qanimk de
13 D geogr. mj1 94000 inwoners telt. Zj Groof: gafbevel,datztjop regelmatige wjze
ligt in een bekoorljk dalaan een zjtak van zouden w orden ontgonnen.Later riep A ugv den Karl-Ludwigsspoorweg en heeft eene f>.
s 11 Saksische mjnwerkers derwaarts,die
mjnschool, een Franciscaner klooster,eene hun bedrjfbeter verstonden.Intusschen wierbadinrigtingj eene likeurstokerj,eene azt
.n- pen deze groeven slechts geringe voordeelen
makerj en ruim 6000 inwoners. Intusschen af voor de regéring. ln 1772 vervielen zj
is zj vermaard wegenshare steenzoutgroet'
, aan Oostenrjk.Door den Vrede van W eenen
eene van de rjkste der Oostenrjksche monar- van 1809 werden zj a18 gemeenschappeljk
chie en in 1233 door den herder W ieliezek eigendom overgelaten aan het keizerrjk O0stoevallig ontdekt.Zj bevindtzichJuistonder tenrjk en aan hethertogdom W arschau.Na
W' ieliczka en vormtalshetwareeenetweede, den Vrede van Parjs van 1814 kwamen deze
onderaardsche stad, die met hare straten, zoutmjnen wederin hetbezitvan 0
.ostenrjk.
hoofdplaats van een district,hetwelk op ruim

pleinen enz.veelgrooter is dan dedaarboven
gelegene. D e zoutvormingen behooren er t0t

W ieling (Abraham), een verdiensteljk

regtsgelecrde, geboren te Hamm in W estfàlen
het tertiaire tjdperk en vormen eene baai, in November 1693,sttldeerde eerstin de goddie in het zuiden en oosten grenst aan eocé- eleerdheid en daarna in de regten,en we'l
nen zandsteen en in het noorden aan neogé- teMarbgrg en te Duisburg.In 1716werdhj
nen, uit zee bezonken zandsteen. Het zui- conrector te Gouda en weldra hoogleeraar in
verste zout vindtm en in de onderste en het de letteren te Amsterdam, vanwaar hj in
m inder zuivere in de hoogere lagen.De zout- 1727 a1s professor naar Franèker en in 1739
vorming bestaatvan boven afuitde volgende naar Utrecht vertrok, waar hj den llden
deelen:bouw-u rde,mergelleem ,zandige,gele Januarj 1746 overleed.Van zjnetalrjkeLa-

leem , drjfzand, tegel,hazelvorming,groen- tjnschegeschriften vermelden wj:plurispruzout(met950/0chloornatrium),min4erzuiver dentia restituta, seu index chronologicus in
XTY.
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totum JurisJustinianeicorpusetc.(1727)'',rJurisprudentiae Justinianae Becundum IV
Institutionum libros specimina (1728)''!-

num etincantationibusacvenefciis(1563 en
laterl/',waarmede htjzicht0tden Keizeren

sis legibus (1729- 1731,3 dln)'', pRepetitio institutionum Juriscivilis etc.(1733)',en oLectionum Juris civilis libri 11 (1733)''.
W ielopolskt (Alexander,markiesvan),

Ditgeluktehem bj hertog W illem ,maarbezorgde hem den haat der geesteljkheid en

alle Vorsten wendde, om hen van de ongeXCommentationey ad auditores suos de dlver- rjmdheid der heksenprocessen te overtuigen.
lokte zelfs een tegenschrift uitvan Hendrik
V111, koning van Engeland. Toen voorts

graaf Gonsaqa.
szek, een Poolsch staats- hertog Willem en zjn zoon doofeeneonge- M ni
man, geboren in 1801,vlugtte wegens zjne neesljke zielsziekte werden aangetast,werdeelnem ing aan de om wenteling van 1830 den de heksen n0g erger vervolgd dan ooit
naar het buitenland doch verzoende zich eer- te voren. W ier k0n zich slechtsdoor de vlugt
lang metde Russische staatkunde,keerde in aan het gevaar van den brandstapelonttrek1855 naar zjn vaderland terug en werd in ken en overleed te Tecklenburg in 1558.Eene
Maart 1861 door den Keizer tot minister van nieuweuitgave van zjne popera omnia''veropenbaar Onderwjs en Eeredienstin Polen scheen te Amsterdam in 1660.

benoemd.Hj legde echterreedsin December W ierd (Gr00te),een Friesch partjganger
zjne portefeuille neder en werd daarop in uit den aanvang der 16deeeuw ,diende onder
1862aan den st
adhouder,grootvorstConstantùn, zjn 00m Groote Tïdr (zie aldaar)tegen de
toegevoegd alschefvan hetburgerljk bestuur, Saksers, Hollanders en Bourgondiërs en zag
om alzoo door eene nationale regéring en zich na hetoverljden van laatstgenoemdet0t
door zachte maatregelen de ontevredenheid admiraalbenoemd.Hj bragtaan devjanden
der Polen uit den weg teruimen.Daarzjn der Friezen groote verliezen toe,maarmoest
jver geene vruchten droeg,begat'hj zich in bj de verdediging van Sloten hetonderspit
1863 naar D resden, waarhj den 3ostenDe- delven voor Jan van W cdq
sepcdr.Ilj gafde
stad over onder voorwaarde van vrjen afcembt
y 1877overleed.
W lenbarg (Ludolf), een Duitsch schrj- togt.Daar hj intusschenvan zjne zjdeniet
ver, geboren den Qssten December 1802 te voldeed aan degestelde bepalingen,werd hj
Altona, studeexde te Bonn en te llieleerst achterhaald en den 23sten Novem ber 1523 te
rden onthoofd.
in degodgeleerdbeid en daarnain deAvjsbe- Leeuwa,
geerte,hield in 1834a1syrivaatdocentteKiel W ierdsm a (Petrus)1 een verdiensteljk
voorlezingen Overaesthetlek en Duitscheletterkunde en begaf zich in 1835 naar Frankfort aan de Main, om er met Gwtzkow de
XDeutsche Reviie'' te stichten, welke echter
eerlang verdw een.Nadathj,a1st0thetJonge
Duitschland behoorende, in 1836 door den
Bondsdag verbannen was, toefde W ienbar.q
eenigen tjd aan de Rtjn en vervolgens te
Hamburg,waarhj geruimen tjd zich bel
astte
metbetcritisch gedeeltevandepBörsenhalle''

yegtsgeleerde,geboren teLeeuwardenin 1728,
bezocht de Latjnsche school aldaar, doch
verliet haar reeds vroeg, maar zette zjne

Jahren 1831 und 1832 (1833,2 d1n)''
,-

herstel van den vrede'te onderhandelen.Na

stellungen aus den Schleswig.llolsteinischen

Generaal de opdragt, om een militair straf-

studie, ook in de nieuwe talen,met jver

voort en zag zich geplaatst op het kantoor
van mr. Georgius S'
i#ddvl ,om zich te oefe-

nen in de regtsgeleerde practjk,zoodathj
reeds op zjn twintigste Jaar bevorderd werd
t0t procureur-postulant bj het nedergeregt
der stad Leeuwarden. In het volgende Jaar
terwjl hj voorts achtervolgens als medere- werd hj lid der vroedschap!en in 1750 bedadeur optrad van de rllam burger neuen noemden de Staten van Frlesland hem tot
Zeitung'' van den pAltonaer M erkur''en van notarius publicus.Meer en meer wjdde hj
de rLiterarisch kritischen Blittter''. Hj nam zich intusschen aan de regtsgeleerdheid. In
deel aan den Sleeswjk-llolsteinschen oorlog 1775 werd htjauditeur-militairbjden krggsin 1848 als staf-adjudant bj het vrtjkorps en raad, in 1791 secretaris van curatoren der
in 1849 als vrjwillige jager,en overleed in hoogese,
hoolte Franekeren in 1795 secretaris
zjne geboortestad den 2den Januarj 1872. van hetgezantschap,hetwelk van Staatswege
Van zk'negeschriften vormeldenwj:pAesthe- naar Overjsselwerd gezonden,om metden
tischen Feldziige (1834)',,- pllolland in den bevelhebber van hetFransche leger over het
XTagebuch von Helgoland (1838)'',- rDar- de omwenteling ontving hj van de Staten-

Feldziigen (1850-1851, 2 dln)''
, - pDas wetboek zamen te stellen. Hj aanvaardde

GeheimniB des ssTorts (1852)'', - en pGe- deze taak, maar verschoonde zich van eene
schi
chte Schleswig.llolsteins (1862, 2 d1n)''. andere, nameljk'om een burgerltjk strafwetW ier (Johann) of Weyer was de eerste, boek voor de provincie Friesland te ontwerdie er in slaagde,de heksenvervolgingen ge- pen.Toen in hetvolgendeJaardeultra-revoludurende eenigen ttjd te doen ophouden.Hj tlonairen zich m eestermaakten vanhetgezag,
werd gebpren in 1515 te Gravein Noord-Brabant, reisde reeds vroeg in Duitschland en
Frankrjk,studeerde teOrleansin de geneeskunde,vestigde zich a1sartsteArnhem entrad

werd de gem atigde W ierh ma met anderen
op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen

gezet. Hier voltooide hj zjn militair straf-

wetboek, dat vervolgens door de Vertegenvervolgensalsljfartsindienstvan Willem fF, w oordigers der Bataafsche Republiek w erd
hertog van Gulik, Cleef en Berg, die met goedgekeurd en afgekondigd en t0t 1815 van
ztin H0f te Diisseldorf gezeteld was.Hier krachtbleef.Den 14dPnNovember 1798 w erd

schreef hj zjn boek:pDepraestigiisdaema- hj wedepm opgeroepen,nm met16 andere
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Nederlandsche regtsgeleerden een burgerljk vatten bladgroen.De sporen worden in afzonwetboek en een strafwetboek te ontwerpen kerljke, vaak eigenaardig gevormde eellen

voor de BataafscheRepubliek.Hj wasdaarMn metjverwerkzaam ,doch zondervrucht,
dewjllaterin dezelanden een wetboek werd
ingevoerd,geschoeid op de leestvan hetFransche regt.Intussehen stoud hj hetlandsbestuur met zjn raad terzjde,werd in 1802

voortgebragt.- Vlieswieren(Ulvaceae),waarbj het100fzich vertoontin degedaantevan
buizen ot'vliezen en de sporen bevat,die nu
eens ordeloos en dan weder twee aan twee

of vier aan vier in de cellen besloten zjn.
Zj komen zoowelvoor in zoet als in zout
benoemd t0t secretaris van het departemen- water.- Bruinwieren (Fucoïdeae),zeegewastaalbestuur in Friesland,in 1806 doorkoning sen, wier 100fmeeestal vast zit,01jfgroen
Lodewl
jkt0tstaatsraadinbuitengewonedienst, of bruin,zelden roodachtig van kleur is,uit
eene stevige kraakbeen-oflederachtigemassa
bestaat en voor hetuitFendigesterk overeenkomt metdat van hooger bewerktuigde planten.De sporen zjn zqart en in doosvormige
kiemhuisjes besloten.De bruinwieren komen
voor aan alle kusten en voorallangs die der
meling van stukken betrekkeljkdegehoudene koudere gordels. Doormiddel van eene worbesoigne over de militaire Jnrisdictie in de telachtige verbreeding van het onderste ge-

en in 1807 met de ridderorde der Unie versierd. Ilort daarna legde hj zjn moejeljk
secretariaat neder,m aar bleefalsassessorvan
den landdrost van Friesland aan het provin** overleed den
ciaal bestuur verbonden. HP
Blsten December 1811.Hj schreef: pverza-

provincie van Friesland (1784)'',- ,oude deelte van het100fhechten zj zich vastaan

Friesche wetten met eene Nederdpitsche ver- rotsachtige oevers of aan ondiepten. S0mtaling en ophelderende aanteekeningen voor- mige soorten drjven vrj in zee rond,z00zien (1782 en 1788,2stukkenl''- en rver- als de Sargassum bacciferum ,die de zee ten
handeling over het stemregt in Friesland westen van de Azorischeeilanden over eene

(17
W92leren
/''.

uitgebreidheidvan duizende D mjlenbedekt,

(A1gae)isdenaam eenerfamilie zoodat deze wateren den naam dragen van
planten, welke in het water ofin een Sargasso-zee. Vele bruinwieren hebben eene

Van
Zeer vochtigen dampkring leven. Ilaar loof

aanmerkeljke lengte,zooals de groote blaas-

is wel eens sljmerig of vliezig en o0k wel wier (Macrocystis pyrifera), die exemplaren
leder-ofkraakbeenachtig en bestaatuitenkel- heeft ter lengte van 300 Ned.el.De bruinvoudige of aaneengeschakelde cellen,of o0k w ieren dienen t0t voeding en huisvesting van

uit een geljkvormig telweefsel,waarvan de vele zeedieren.Onderscheidene soorten zjn
deelen door tusschencelligestofOnderling ver- eetbaar;zj bevatten veelkoolzure soda,en
bonden zjn.De inhoud dercellen bestaatuit uit bare asch bereidt men kelpstof(iodium),
bladgroen,soms met eene roode verscheiden- die in alle wieren in den vorm van iodnaheid. De sporen ontstaan öt.in de loofmassa trium gevondenwordt.- Pwrperwieren(F10ri-

öfin afzonderljke kiemhaisjes en zjn dikwjls van tweeërlei soort,zoodatdewieren
o0k welin enkelvoudige(isocarpae)en dubbelsporige (heterocarpae) verdeeld worden.
Bj de laagstbewerktuigdevormen heeftmen

0
0k vermenigvuldiqing door deeling of door
middel van gonidien. Men kent reeds meer
dan 2000 soorten Van wieren, Van w elke
omstreeks twee derden in zee leven.D e voor-

naamste onderafdeelingen van dezeuitgebreide

deae),zeegewassenmeteenvastzittend,meestal
heesterachtig,vertakt,fljnverdeeld,kraakbeenachtig engewoonljklichtroodgekleurdloof.De
sporen zjn karmozjnrooden liggen vieraan
vier in de kiemhuisjes. 00k ontwaartmen
bj deze doosvruchten,die gonidiën bevatten.
Somtjds zjn deze in het l00f weggedoken
en somtjds metsteeltjesaan zjne oppervlakte
bevestigd. Purperw ieren vindt men vooralin
de keerkringszeeën. Zj bestaan hoofdzakeljk uit cellen,die doorze in waterte koken

familie zjn: Krlstalwieren (Diatomaceae sive
Bacillarieae), kleine! microscopische,ééncel- in voedzame geleiveranderen, zooals Sphae-

liqe,hoofdzakeljk u1tkristal-aarde bestaande rococcus crispus, onder den naam van carrawleren, die veelin m oerassig water voorko- gheenmosofIersche mosalgemeen bekend.men en te voren alsafkietseldiert
jeswerden Kranswieren (Characeae),bestaandeuitkrans-

beschouw d, zoodat E ltrenberg hunne kiezel- gewjsgdrangsehiktetakken,diedikwjlsmet
houdende omkleedsels a1s kiezelpantsers van eene kalksoort zjn bekleed.Zj vermenigvulinfusoripn heeft beschreven. Daaruit bestaan digen zich door middel van bolvormige an-

weleensgeheeleaardlagen,zpoaladepoljst- theridiënofopnootjesgeljkendekiemhuisjes,

aarde van Bilin in Bohemenq- Desmidiaeeën van w elke ieder eene groote spoor bevat.
(Desmidiaceae), ééncellige, bladgroene wie- K ransw ieren komen inzonderheid voorin stilren zonder kiezel,en,evenals de voorgaande staande wateren,bepaaldeljkopveengronden,
afdeeling,inm oerassigew ateren voorkomende. en verspreiden bj hetverrotten een walgeljGeleiwieren(Nostocbi
nae),bjnaronde,gei'
so- ken reuk.
leerde oft0tgelededradellverbondenecellen,
W ieringen N een eiland in de Zuiderzeej
in eene min ofmeer overvloedige,geljkvor- behoort tot de provincie Noord.Holland en

mige,Bljmerigemassagelegeneninstilstaande ontleentzjn naam aan de grootehoeveelheid

wateren,op vochtigeaarde en op natte steen- w ier, w elke aldaar gevonden wordt.H et iB

brokken te vinden.- Draadwieren (Confer- gedeelteljk hoog genoeg om geenedjken te
vaceae), uit enkelvoudige of'vertaktedraden behoeven,en heefteen omtrek van om stxeeks

bestaande,die door blaasvormig aan elkander vier uur gaans en eene bevolking van ruim
geschakelde cellen gevormd worden.Zj be- Q000 zielen.De inwoners houden zich hoofd36*
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zakeljk bezig met landbouw ,veeteelt en ontstaken wierook in hunne tempel:,en dit
vischvangst.Sedertdebedjking vandenAnna gebruik is t0t in onze dagen in stand geble-

ven in de kerken der R.en G.Katholieken.
Plutarehus verhaalt,datA leœander de Groof:
vjfdorpen i:Hippolitushoefhetvoornaamste. na de verovering van Gaza voo1'500 talenten
Behalve Hervormde kerken heeft men op w ierook en voor 100 talenten myrrhe naar
W ieringen eene R.Katholieke en eene Doops- Macedonië zond? en volgens Herôdotus bePaulowna-polder bevindt zich dit eiland op
geringer afbtand van den vasten wal.Van de

aalden de Arableren eene Jaarljksche schatgex
Wind
ieerl
jnge
erk.n Borski (Gerard van),een t
ting van 100 talenten in wierook aan Darlus.

verdiensteljk Nederlandsch taalkenner,gebo- W iertz (Anton Joseph),eenberoemdBe1ren te Vleuten den 29stenJanuarj1800,stll- gisch historiesehilder!geboren te Dinantden
deerde te Utrecht in de letteren, werd op zzsten Februarj 1806, bezocht in 1820 de
Jeugdigen leeftjd conreetor te Franeker en schilder-académie te Antwerpen en verwierf
erlangde er in 1825 hetrectoraat.In hetzelfde erin 1832 den prix de Rome meteenvjfjarig
Jaar promoveerde hj.met den hoogsten l0f reisgeld. Te Rome wekte zjn eerste stuk:
t0t dodor in de letteren en vertrok in 1830 DDe strj
van Patroclus''groot
doorm
heevter
ld
je
k hj:
Vo
ts l
a1s rector naar Zierkzee en in 1835 in die

opzien.

pD e opstand der

betrekking naar Delft. Hier werd htJtevenB Engelen'' - rDe dood van den heiligen Dioschoolopziener en leeraarin de Nederlandsche nysiuq''
, - een tryptikon (Christus in het
letterkunde aan de KoninkljkeAcadémiel0t graf, Eva en de Satan), - een nieuwen
opleiding van burgerljke ingenieurs.Metgroo- rPatroclno''1 - DDe vlugt naar Egypte''1ten jverwashj in dieverschillende betxek- en pDe zegepraalvan Christus(1818)''.Ook
kingen werkzaam en overleed in het begin schilderdehj veleportretten en voorzaghiervan Februarj 1869. Behalve onderscheidene door in zjn onderhoud,daarhj geen enkele
orationes,verbandelingen en opstellen intjd- Van zjne schilderjen wildeverkoopen.Deze
schriften leverde htJ: pHandleiding t0t de vonden vervolgens eene plaats in hetMuséum

Mytholoçie (1832;5dedruk,1854)''j- pGe- W iertz. een groot atelier, te Brussel met
schiedenls der Israëlieten (1844)'',- pGe- ondersteuning uit de schatkist voor hem Feschiedenis des Vaderlands in XLVIII afdee- bouwd. Na 1848 besteedde hj eenigeJaren
hetuitvindenenbeoefenenvaneenenieuwe
lingen (3dedruk,1863)/',- pTjdrekenkundige aan
@*

tafel der geschiedenis'',- pG0d in de natuur
en in den mensch''
,- rBlik op den verleden,
tegenwoordigen en toekonlenden toestand des
Vaderlands'',- rHandleiding t0t detheoretische beoefening van den Nederlandschen pro-

WIIZO Van schilderen, nameljk van depein-

ture mate op linnen, en ontplooide daarna
op nieuw de vleugelszjnerseheppendever-

beelding.Hjlietdegeschiedenisdergodsdienst,
de mythologie en de oude helden varen en

zastjl (1848)'', - mBeknopt leerboek voor ontleende zjne stofaan desomberstegebeurhet aanvankeljk onderwjs in demoedertaal tenissen van onzen tjd.Z00 ontstond eene

(
1853-1857,3 stukkenl'',- pllandleiding reeks van stukken, die zich in het algemeen
voorde practische oefening in dezinsontleding door een schrikw ekkenden humor en door
(1856)''
, - rW egwjzer bj de zinsontleding
(1852- 1854, 11 stukkenl'',- rDe zinsontleding gegrond op redeontleding (1856)',rHetgrondigonderwi
jsverdedigd'',- pspreektaal en schrjftaal'' - en rDe programma's

eenedramatische kleuronderscheiden,waarbj

W lerook (olibanum , thus) is de naam

hemel''1- XDeveroverinqenderwetenschap'',

het schoonheidsgevoel niet gestreeld, maar

gekwetst en gepjnigd wordt, zooals: pllet

laatste kanon'' - pDe levend begravene''
sioenen van een gemDenkbeelden en vi
voor de acten van bekwaamheid t0thetgeven guillotineerde'' - pDe zelfmoordenaar'' van lygerschoolonderwjs,toegelicht(1865)''. rNapoleon in de hel''1 - pW eerzien in den

van eene gomhars,die uit den stam van ver- - rchristns en de strjd derpartjen'',gcbillendeBoswellia.soorteninhetnoordoosten rPolyphemus''1 - en pDe vuurtoren van
Van

Afrika,in de nabjheid van kaapGarda- Golgotha''. Later bepaalde hj zich bj de

fui en OP eene smalle strook in hetmidden
der zuidoosteljke kust van Arabië,tusschen

beeldhouwkunst,door hem reeds in de dagen

der Jeugd beoefend,en overleed te Brusgel
kaap Noe:en kaap Sjedslerverkregenwordt. den 18den Junj 1865.Volgenszjnuitersten
Dit geschiedt door insnjdingen temaken in Nvil Yverden zjne nagelaten kunstgewrochten
den Btam enhethieruitwegvloejendmelksap ineenRjksmuséum bjééngebragt.Hjschreef

hard te laten worden.W ierook vertoont zich 00k eene otzofrede op Rubens (1840)''1ill de gedaante van schier kleurlooze,licht en ncaractères constitutifs de la peinture Qagele ofbruine,witbestovene,doorschjnende mandr(1863)'',beidebekroond.
korrels;deze kan men gemakkeltjk ;jnwrj- W lesbaden! de hoofdstad van een evenven!zj zjn wasachtig op debreuk,worden z0o genoemd dlstrict in de Pruissische proweek in den mond,smaken naarterpentjn, vincie Hessen-Nassau en t0t 1866 de hoofdInaar nietonaangenaam en hebben een spece- en residentiestad van hethertogdom Nassau,
rjachtigen geur,vooralwanneermen zever- ligt 115 Ned. el boven de oppervlakte der

warmt,terwjlzt
Jbj eenhoogenwarmtegraad zee aan de zuideljke helling van den Taun- ,
worden ontleed.W ierook bestaathoofdzakeljk 7 Ned.mjlvan Mainz,in een hoogst beval-

uit bars, g0m en aetherische olie,en komt lig oord, waaraan tevens m erkwaardige genagenoeg uitsluitend pver Bpmbay in den sehiedkundige herinneringen verbonden zjn.
handel.Reels de Phoeniciërsen Egyptenaren Hare nieuwe wjken zign regelmatig Mnge-
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legd en prjken meteengrootaantalprachtige enz.
).Men haefter in het geheelQ3jmaar
geboawen, sierljke villa's en groote hôtels. van deze ontspringen slechts twee,de KochT0t de voornaamste gebonwen behooren er:
de nieuwe Protestantsche kerk,in gemengden
stjlill 1853- 1862 doorBoo.
ggebouwd,met
5 slanke torens en groote marmeren standbeeldenvan ChristusendevierEvangelisten,de R. Katholieke kerk, in 1844- 1849 door

brunnen (660C.)en deAdlerbrunnen (640C.).
Al de bronnen leveren 1,
4 Ned. teerling-el
water in de m inuut. Eerstgenoemde bron

alleen geeftelken dag eeneaanzienljke hoe-

veelheid keukenzout en voorziet 11 badhuizen,waar men elken dag ongeveer400 baden
Sofmann in rondboogstjlopgetrokken,met gebruikt. Het water is helder en doorzigtig
drie beuken,fraajealtaarstukken,een groot en slechts bj enkele bronnen eenigzinsgeelorgel en een uitmuntend klokkenspel, - achtig;daaruitstjgenluchtbellen omboog,en
de nieuwe Bergkerk, - de Engelsche kerk hetbeziteen loogachtigenammoniakreuk,niet

(1862-1865),- denieuwesynagogei- het ongeljk aan dienvan gebluschtenkalk ofvan
Koninkljk slotaan de markt(1837- 1840'
,, gekookte ejeren,- voorts heeftheteenQaauhetmusétlm (1812),metsehilderjen,0uè- wen smaak.Hetgekleurdevlies,hetwelk aan
-

heden, voorwerpen der natuurljke historie de oppervlakte van het waterontstaaten den
en eene boekerj van 70000 deelen,- het naam van bron- ofzoutvliea draggt,bestaat
Palais Pauline ,
(18422 in Alhambrastjl),- nagenoeg uitsluitend uit kalk.aarde, en de
het gebouw der minlstel.iéle departementen, roode aanslag der kanalen, waar hetwater
in Florentjnschen paleisstjl,- hetgeregts- doorheenvloeit,bestaat uit jzer-oxyde,kiehof, - de kazerne, - het nieuwe hospitaal,- hetW ilhelms.ziekenhuis,- deschouwburg, m et een gedenkteeken ter eere van
Schiller op hetgchouwburgplein,- hetprachtige badhuis, 121 Ned. el lang, door eene
prachtige drinkhal m et de w arme bron ver-

zelzuur alum inium , zwavelzuur calcium en
inzonderheid uit koolzuur calcium en aluminium.Behalve genoemde bronnen bezitW ieBbaden in het westen en noordwesten van de
stad drieanderen van veelgeringerenwarm tegraad. De bronnen van W iesbaden worden
eenigd:met prachtige zalen.Hierbj behoort gebruikt om te drinken en zich in te baden

het rulme park meteen vjver,eenefontein en doenuitnemendediensten bj maagcatharrh
ter hoogte van 36 Ned.el en eene f#aaje en gebreken derspjsvertering,bj rheumatiBmarmeren Hygieia-groepy zich uitstrekkend mus, haemorrhoïden,jicht en allerlei huidt0t aan Dietemiihle, terwtll de Nerobergj ziekten. Te W ie8baden bevindt zich eene
meteen tempelversierd,een prachtig uitzigt heilgymnastiek,en in de nabjheid deretad
oplevert en op zjne helling zits
h eene Rns- verhef't zich de koudwater.inrigting Nerodal#
sisch-Grieksche kapèl verheft, door hertog terwjlmen er o0k de druiven-en melkkuur
Adol
f ter eere vap zjne in 1845overledene in toepassing brengt. Hetklimaat i:er zeer
gemalin E lizabeth gesticht.W iesbaden is de
zetel van het districtsbestuur, van een H0f
van appél, van lagere regtbanken,van eene
Kamer van Koophandel, van de bank van
Nassau enz. en heeft een gym nasium ,eene
reaalschool,eene hoogere burgerschool, een
blinden.instituut! een hospitaal,een schouwburg,een oudheldkundig muspum ,een schei-

zacht en bestendig, opwekkend en droog.
Voor het genoegen der badgasten is op uit-

stekendewjzegezorgd,en menheeftergunstige gelegenheid t0taangenameuitstaples.W iesbaden is ztgn oorsprong verBchuldigd aan
een kasteel, hetwelk de Romeinen in het

Jaar 11 er op hetvereenigingspuntvan drie
heirwegen dedenverrjzen,terwjlde warme

kundig laboratorium (van Freseninn,,een ge- bronnen er de volkplanting begunstigden.D e
bouw voûrntiverheid,eene W aterloo-obelisk plaatB droeg naar hetvolk der Mattiacersden
en met het garnizoen 47500 inwoners,onder naam van Mattiacum.Van datkasteelzjn in

welke zich 15000 1t. Katholieken en 1000 1838 op de hoogte van den Heidenberg overIsraëlieten bevinden. In deze stad vereenigt bljf
selen van muren ontdekt.Wejens hare
zich de Taunusspoorweg (Frankfort- cassel- ligging in het Duitsche gewestKunlgesandra,
W iesbaden) met den Rjnspoorweg (W iesba- het stamgebied der graven nan N l,dcx,beden- Lahnstein- W etzlar). Ztj is vooralver- hoorde deze stad :edert de llde eeuw aan
maard wegens hare minerale bronnen,zoodat ditgeslacht.In 1255 werd hettoezew ezenaan

er Jaarljks meer dan 60000 badgasten verschjnen. De bronnen, die er ontspringen,
waren reeds aan de Rom einen onder de namen van Fontes Mattiaci tbi
j Pliniws, of
Aquae Mattiacae tbj Ammianu Atvcdllip'
?
xt
:)

de W aleamb
sch,
elijn en vervielin 1355aanden

ouden Idsteinschen tak en in 1605 aan den
tak Saarbrûeken. Bi
deeling van 1659
,ide ver

kwam zj in hetbezit der ltjn Nassaw J.
d>-

qen, In 1764 werd de zetelder regéring van
bekend. - Intusschen verwierf W iesbaden Usingen derwaarts verplaatst,en in 1815 zae
hare vermaardheid eerst in de 16de eeuw,en MTiesbaden zich verheven t0t hoofdstad van
deze is daarna allengs toegenomen,zoodat er het hertogdom Nassau.- Het dotrot W ies00k de8 winters 5- t0t 6000 vreem delingen baden telt op ruim 99 D geogr.mj1 iet:

hun verbljfhouden.De talrjkebronnen ver- meerdan 679000inwoners(1875).
schillen er m inder in aard dan in warmteW iese (Ludwig), een verdiensteljk 0p-

qraad (40-660C.);zj behooren t0tdealkallsche zoute bronnen en onderscheiden zich
door een groot çehalte van vaste bestand-

voedkundige, geboren den 3osten December
1806 te Herford in W estfalen,stndeerde te

Berli
jn in degodgeleerdheid,wjsbegeerteen
deelen (ehloornatrlum ,cbloprcalcium ,chloor- letteren en werd in 1830 leeraar aan het
magnesium , thloorkalium , koolzuur caleium Friedrich-W ilhelm-gymnasil
4m te Berlgn,in
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1831 conrector aan hetgymnasium te K1a11B- Tschechen bj Brinn, studeerde eerst aan
thal,in 1833 prorectortePrenzlauen in 1838 het technisch instituut te Berljn en vervolpr
aarn
hetInJo1
a8c42
hims
tha1l
en8 te Weenen en bepaalde zicà,na het
siuomfesstoerBe
ljn.
en
8's
4c3het Vymna- g
oefdehj verwerven van eene uitgebreide kennis op
in Italië en werd lid van hetArchaeologisch het gebied dernatuur-en scheikunde,bjde
InstituutteRome.Voortsvolbragthj in 1847 anatomie en physiologie der planten.In 1861

eene wetenschappeljkereisdoorZuid-Duitsch- vestigde hj zicha1sprivaatdocentin die vakland en in 1850 door Engeland en Schotland. ken aan het polytechnisch instituut en zag
erzich in 1868 t0t buitengewoon hoogleeraar

In 1852 werd hj doorden ministervonAc'
.mer a1sreferentbj hetministérievanOnderwtjB geplaatst en voorts m et de regeling van
zaken van onderwjs belast.Na den Vrede
van 1871 moest ht1 de schoolorganisatie
in Elzas-Lotharingen op een D uitschen voet
brengen.In 1875 nam hiJzjjn ontslag en veB-

benoemd.In 1870 vertrok hjin diebetrek-

kinq naar de académie voorboschcultuurte

Marlatyunn en in 1873 naar de universiteit

te W eenen.Hjhieldzichhoofdzakeljk bezig
met proefondervindeljke plantenphysiologie,
waaxbj htJsteun zochtin denatuuren scheitigdezich tePotedam.Iitjschreef:pDeutsche kunde.Inzonderheid strekte htlzjnonderzoek
Brkefe iiber englische Erziehung (1852; 3de uit t0t de betrekking tusschen het lichten
druk,1877)'',- rveranderungen undGesetze den plantenqroei en t0t hetbladgroen.Van
fiir die höheren Scbulen in Preuszen (1867- zjne geschrlften vermelden wj: pEinleitung
1868, 2 dln;2dedruk,1875)/'
,- rDas hö- in die technische Mikroskopie (1867)',' here Sc,
hulwesen in Preuszen.Histoxisch-sta-

Mikroskopische Untersuchungen (1872)ô, -

K

tische Darstellung (1164- 1873, 3 dln)'',- rDie Entstehung des Chlorophylls in der
en rDie Bildung desW illens(1872;3dedruk, P:anze (1877):', - en pDie RohstoFe des
1873)''.
Pianzenreichs(1873)''.00k leverdehj merk-

W ieselburg (M0s0wy), een Hongaarsch waardige opstellen in de rsitzungsberichten

comitaat aan de overzjde van deDonat
len der KalserlicheAkademie derW issenschaften''.
aan de grenzen van Neder-opstenrtjk,teltop
W ietersheim (Eduardvon),eenSaksiech
35,81 L geogr.m .ijl bjna 80000 inwoners, staatsman, geboren in 1789 in de vesting
meerendeelsR.Katholieken,envormt,behalve

Luxemburg, studeerde te Leipzig in de reg-

aan den noordwestelijken zoom, eene vlakte ten en werd als staatsambtenaax geplaatst.

met vele moerassen ianqs de oeversvan de A1s oëcier bj het Saksische leger nam hj

Rabnitz en van hetNeusledlerMeer.Devoor- deel aan de veldtogten van 1813- 1814.Bj
naamstevoortbrengselen zjn er:tarwe,wtln, de verdeeling van Saksen bleefllj.schoon
rundvee, visch en salpeter. D e hoofdstad is zjne goederen op Pruissisch grondgebied geHongaarsch Altenburg. - Het vlek W iesel- legen waren, in Saksische staatsdienst en
burg aan de W ieselburgsche Donau bezit werd Hof- en Justitieraad te Dresden. A1B
e
en station van den sgoorweg van MTeenen hoofd van het distrietsbestuur in Voigtland
naar Raab, telt 4500 lnwonexs en is m erk- en vervolgens in hetErtsgebergte maakte hj
waaxdig dool'zijn uitgebreiden graanbandel. zich zeer verdienstelik door hetbevorderen

W ieselgren (Peter), een verdiensteljk dernjverheid.ln 1840 keerde hj naarDresZweedsch scbrjver, geboren den lsten Octo- den terug en onderscheiddezich sedert1831
be< 1800 in het kerspel W ieslanda in Sma- als regérlngscommissaris op de constitutionéle
land,studeerde te Lund,werd in 1824leeraar landdagen door welsprekendbeid en kennis
in de geschiedenis der letterkunde en daarna van zaken. In 1835 werd hj geheimraad en
adlund voor aesthetiek,in 1830 onderbiblio- zag zich belast methet bestuur derafdeeling
thecaris,verkreeg in 1833 eenestandplaatsals njverheid in het departement van Binnengodsdienstleeraar te W esterstad in Schonen landsche Zaken, w erd in 1840 m inister van
en in 1847 te Helsingborg,en w erd in 1857 Eerediensten Openbaar Onderwjs en stichtte

domproostte Gothenburg,waarhj den loden de Koninkljke Saksische Académie van W eOctober1871 overleed.Bebalve alsgodsdienst- tenschappen te Leipzig. Na zjn aftreden in
leeraarishj inzonderheid totbevordering der 1848 behield hj nog eenigen tjd hettoezigt
matigheid in Zweden i
jverig werkzaam ge- op deinstellingen terbevorderingvanSchoone
weest. Van zjne geschriften vermelden Nvj: Kunsten,maar begaf zich in 1853naar zjn
XSveriges sköna literatur (1833--1849, 5 buitenverbltjfNeupouch bj Bitterfeld,waar
dln;0ok lateruitgegevenl'',- ;Ny Smalands hjden 16denAril1865overleed.Hjschreef:
beskrifning(1844-1847,3 dln),- ennsyds. rDie Demokratle (1848)'',- pDerFeldzug

kandenavernes försttödslorëtt (1848)''. Daarenboven was hj een vljtig mede-arbeider
aan een Zweedsch biographisch woordenboek
(1836-1856,23 dln)en belastte zich naden
dood van Palmblad (1852) met de hoofdre-

des Germanicus an der W eser 16 n. Chr.

(1850)'',- rzur Vorgeschichte deutscher Na.
tion (1852)'',- en rGescbichtedermvölkerwanderung (1858- 1864,4 dln)''.
W ig (De)iseen enkelvoudig werktuig en
dactie daarvan, alsmede van een vervolg op bestaat veelaluiteen jzeren ofhouten driedatwerk (1858- 1865,5 dln).De Zweedsche hoekig prism a,welks doprsnede in den regel
Académie vereerde hem in 1863 met den een gelflkbeenige driehoek is.Zj bestaatuit
Kareblohan-prtjs wegenB zjne uitBtekende twee zamengevoegde hellende vlakken,zooverdiensten op Ietterkundig gebied.
dat hare evenwigtsvoorwaarden uit die van
W iesner (JuliuB),eenverdiensteljkkruid- het hellend vlak kunnen w orden afgeleid.

kundige,geboren 4en zosten Januarj 1838te Heeft de wig een regthoekigen driehoek t0t
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doorsnede en eeneqaauwe helling,dan draagt und Rechtsalterthtimer (1827- 1845, Q dlnl''

zj den naam van keg. Deze dient t0thet in hetlicht gaf.Van ztgne overige geschriften
aandrjven en aansluiten van 10s zamenge- vermelden wj: pGeschichte de8 Doms zu
stelde deelen in werktuigen. Gebruikt men W etzlar (1839)'',- pDie Korvei'schen Gede keg t0t het stoppen van raderen,tonnen

schichtsquellen (1841)'', - en nTraditiones

enz., dan noemt men haar gewoonljk een corbelenses (1843)//.In 1839 werd hj lid
stophout.

van de door de Duitsche Bondvsergadering

W igalois, wegens zjn helmsieraad 00k inqestelde commissiet0tregeling van hetarde ridder met het rad wgenoemd, is de held chlef van het voormalig Rjkskamergeregt.
van een Middel-lloogduitsch epos,omstreeks Daarop hebben zjne pDenkwi
irdigkeiten
hetjaar 1209 door een Frankisehen rlder, (1854)9'betrekking,diebelangrjke bjdragen
Wirnt %0n Grltzz
ller.
g (thansGrëfenberg!een bevatten t0t de Duitsehe Staats-en regtsgestadje tusschen Ni
irnberg en Baireuth),ver- Fchiedenis.iljoverleedteWetzlarinJanuarj
vaardigd.Van laatstgenoemde weet men niet 1866.

veelmeer,dan dathj ill1204tegenwonrdig
Jl
gli'
as Wilhelm Albert WkJAl#,een verwas btlden dood van den eersten hertog van diensteljk kruidkundigezgeboren den zlsten
Meran, Berthold fF, en vermoedelt
jk deel April 1821 te Treysa ln Keur-Hessen. Hj
nam a'
an den kruistogtvan 1228 zonderterug studeerde te Marburg in de w is-en natuurte keeren. Trqrzlf vervaardigde dit gedicht kunde en in de Duitsche letterkunde, deed
naar het verhaal van eEn schildknaap en examen voûr leeraar en hield daarna aan de

voorzag hetvan zjne eigene opmerkingen en universiteit te Berljn zich vooralbezig met
overdenkingen.Zjn voortbrengselvond groo- kruid- en dierkunde en eindeltlk te Jena met
ten bjval en werdin de15deen 16deeeuw mciroscopische botanie.In 1846 vestigde hj
m eerm alen om gewerkt.Eene prozabewerking
van 1472, door een onbekende vervaardigd,
werd in 1493 voor de eerste maal gedrnkt
en bleef als volksboek in den smaak zi
j
Nverd zelfs over
agt
schjgebr
nt h
et Enaar Skandinavië.
Daarentegen
ngelsche gedicht:
DLy beausdisconus (Desehooneonbekendel''
ontleend te Yfezen aan eene Fransche bron,
welligt aan het volksboek:pllistoire de Giglan-'.De W igalois''van W irntis uitgegeven

doorBeneeke(1819)en Pfeiler (1847)'.
W igand.Onderdezennaam vermeldenwj:
Paul Yklsd,een verdiensteljk gesehiedkundige, geboren den Qosten Augustus 1786
te Cassel.Ilj Btudeerde in deregten,belastte

zich a1s privaatdocent te Marburg en werd
er in 1850 buitengewoon en in 1860 gew oon
hoogleeraar en directeur van den plantentuin

en van hetartsenjmengkundiginBtituut.Van
zjnegeschriftenvermeldenwt'
J:rGrundlegung
der Pqanzenteratologie (1850)'',- plntercellularsubstanz und cuticula (1850)'',- pDer
Baum , Betrachtungen iiber Gestalt und Le-

bensgeschichte derHolzgewschse(1854)',-

BotanischeUntersuchungen (1854)'',- oFlora
v0n Kurhessen und Nassau (zdedruk,1875)/'
hrbueh derPharmakognosie(3dedruk,
rLe
1878),', - oueber Darwins Hypothese Pan-

genesis (1870)'',- r'
DieGenealogie derUrzellen als Löstlng des Descendenzproblem :
zich daarna metde uitgave van de rpolitische (1872)'
',- pDie Auiösung derArten durch
Zeitung''te Cassel,maarliet ze in1807varen

natiirliche Zuchtwahl (1872)'',- rDer Dar-

wegens moejeljkheden methetFransch be- winismus und die Natnrforschung NewtonB
nd Cuviers(1874- 1877,3d1n)'',- pDieA1stuur,werd daaro? procureurteCassel,toen u
vrederegter te Hbxter en eindeljk assessor ternative:Teleologie oderZufallv0rderAkabj het land- en stadgeregt aldaar. Na het demie der W issensehaften zu Berlin (1877)9'1
en Der Darwinism us, ein Zeichen der
schrjven van zjne rGeschichtp der gefiirsteten Reichsabtei Korvei(1819)''za4 hj zich Zeit (1878)''.
in 1821 door de Pruissische regérlng belast
W igchelaars noemt men hen, die uit
m et de taak, Om de oirkonden van K orvei bepaalde teekenen voorspellingen doen om en een gedeelte van het archiefte Paderborn trent toekomstige gebeurtenissen, zooals de

te bewerken. Hj bevorderde met tiver de auguresbj de Romeinen.
stichting van de Vereeniging voor geschied.
W igchelroede (De), is een werktuig,
en oudheidkunde in W estfalen (1824)en deed waaxmede hetmiddeneeuwsche btlgeloofverals haar orgaan het rArchiv fiir Gescbichte

borgen zaken, voûral onder den grond gele-

und Alterthumskunde W estfalens (18261838,7 dlnl''in het lichtversehjnen.Voorts
schreef hj: m'
Die Femgerichte W estfalenB
(
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vde
. Voor
hj:rDie ProvinzialrechtederFiirstentbiimer
Paderborn und Korvei in W estfalen (1832,

gene schatten meende te kunnen vinden.Zj

bestond dgorgaans uit een tak m et een gaffelverdeeling, gesneden van een hazelnotenboom in den nacht van St.Jan tusschen 11
en 12 uur onder het uitspreken van een bepaald foxm ulier. W anneer degene,die dezen

tak snjdt,alsook hj,diehem gebruikt,0n#eeken geboren is. dan
3 dlnl''en rDieProvinzialrechtedesFiirsten- der een zeker hemel.
thums Minden, der Grafschaften Ravensberg heeft dat gaFelvormig werktuig eene onfeilund Rietberg,der Herrschaft Rheda und deB baxe kracht.Immers - z00 zegtbetbjgeAmts Rechenberg (1834, 2 dln)''. In 1834 loof - wanneer men de uiteinden van den
werdhja1spstadtgerichtsdirector''naarMTetz- gaFelin de hand houdt en den tak voor zieh
larvetplaatst,waarhj een'genootschap voor uitstrekt, za1 deze zich op den plek,waar
geBchiedenis en regtsoudheden deed verrjzen schatten begraven zjn,naar de aarde buigen.
en de pW estfâlisehe Beitrk ezurGeschichte
W iggers (Heinrich AugustLudwig),een
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d
ee
nljJu
artsenjmengkundige, geboren
ven
rdi1
e2
nd
st
k nj
1803 te Altenhagen (in het
ambtSpringe), legde zich t0e op de pharmacie,studeerde te G6ttingen,werd in 1828
assistent bj Dtromeyeren daarna bj W öh.ler
en zag zich vervolgen: geplaatst bj de
generale inspectie der apotheken in het k0ningrjk Hannover,waarna hj van 1850 t0t
1868 de betrekking bekleedde van inspecteureneraal.In 18t0 zag hj zich ook belastmet

door de Iergche Zee, telt q ruim 24 D

geogr.mjl omstreeks 40000 lnwoners. Het

bestaat uit het dubbele schiereiland Rhinns
of Galloway dat van het overig gedeelte
van het graafschap door de Ryan-en de Luce-baai gescheiden is,uit het vrj vlakke
gewest Machars in het zuiden en onvruchtbare veenlanden ill het nonrden. Van de

rivieren zjnalleenDeCreeen de Bladenoch,

beide zich uitstortend in de W igtownbaai,
het nazien der apotheken in Schaumburg- over4den afstand van slechts w einige N eder-

Lippe.Nadathj in 1835teGöttingen gepro- landsche mtjlen bevaarbaar. Van de oppermoveerd was, vestigde hj er zich in 1837 vlakte is 370/0 onder den ploeg,en 0ok de
als privaatdocent en werd in 1848 buitenge- veeteelt is er van veelbelang.- De evenwoon professoren in 1864medicinaalraad.Hj zoo genoemde hoofdstad,aan den mond der
Bchreefo.a.:pHandbuch der Pharmakognosie Bladenoch gelegen, heeft eene Latjnsche

(5dedruk.1864)'',- enrlahresberichteliber sLhool,eenewhiskeystokerj,eenigenhandel
die FortschrittederPharmakognosieund Phar- en bi
jna 4000 inwoners.

macie 1814- 1873)''.
W ight (Het eiland), door de Romeinen

WM
''ck.Onderdezennaam vermelden wj:
Tkomas Yz
i/ck,een verdiensteljk schilder,

Veetis of Teeta geheeten en t0t hetEngel- in 1616 te Haarlem en volgens van der < ïlsche graafschap Hampshire behoorend,is van ligen teBeverwjk geboren.Vermoedeljk bede zuidkust van Engeland door de baaivan gaf hj zi
ch reeds op jeugdiyen leeftjd naar
Solenten Spithead gescheiden,heeft bj eene Italië en vervaardigdevooralln de omstreken

lengtevan 38eene bveedtevan 21Ned.mjl, van Napels talrtjke schetsen,die hj later in
eene oppervlakte Van 6,3 D geogr.mjl
krj
en
t- olieverf op het doek bragt.Voorts schilderde

ruim 66000 inwoners.Eene reeks van
hj markten, kwakzalvers, qoochelaars en
heuvels loopt midden door het eiland, van andere tafereelen uit het Itallaansche volksde Culver CliFs in hetoosten t0taan dehoe- leven, goudzoekers, alchemisten enz. Zjn
kige Needles (Naalden) in hetwesten.Eene w erk onderscheidde zich door een warm en
tweede en hoogere heuvelketen ligt in het aangenaam coloriet en was vooralin Enge-

zuideltlk gedeelte van het eiland en vormt land zeergezocht.Hjschilderdeo.a.:rEene

er steile,schilderachtige ktlsten.Hier hebben parade in hetStJamespark met Karel 11 en
uitgestrekte bergverschuivingen plaats gehad. zjne Hofhouding'',- alsmede een pGezizt

Dit zuideltlk gedeelte, door rotsgevaarten op Londen vôör den brand van 1666''.Hj

tegen koude luchtstroomen beveiligd,is we- overleed te Londen in 1686.In hetTrippengenszjn zachtklimaatwereldvermaard.Myr- huis te Amsterdam heeftmen van hem :pEen
ten, fuchsia'
s,verbena's en andere zuidelijke binnenhuis met fguren'', en in het mnseum

', terwjl
gewassen groejen hier in de opene lucht. te Berljn eene groote: pzeehaven'
Ook uiteen geologisch oogpunt is dit eiland men o0k te Dresden,M iinchen,W eenen enz.
hoogst merkwaardig. In het noordeljk ge- vcortbreng8elen van dezen kunstenaar aandeelte hebben de tertiaire vormingen de over- treft.Ook heeft hj etsen nagelaten.
hand, en in het zuiden krljtmetgroenzand
Jan U z
i
/ck, omstreeks het Jaar 1640 te
en w oudleem.De voornaamste rivieris er de Haarlem geboren.Hj was een zoon van den
Medina, welke bj Cowes zich uitstort in de voorgaande en bragt een groot gedeelte van
Solent. De voormalige uitgestrekte iepen-en zjn leven in Engeland door,waarhj gevecheikenwouden zi
jn thans grootendeels geveld. ten, Jagten enz. schilderde. Ilj schreef0ok
W olen lamm eren,tarwe,m eel,cementsteen een boek over de valkeniagt en overleed te
en witzand zjn erdeartikelen van uitvoer. Mortlake in Surrey in 1702.
De boofdstad is Newport, - voorts vindt
Adriaan 1lJs Wl
jek,geboren teRotterdam
men er Ryde,Cowes,Carisbiooke, Ventnor den Q3stenSeptember1641.Hj werdin 1664
pas
t
oo
r
t
e
Ket
hel
en trad in 1686 op met
en Osborne Hotlse,het zolnerverbljfder K0ningin. - W ight was reeds in overouden

een geschrift tegen de leer van Janseninn,

tjd bekend aan deMassiliënsers,die erhan- terwjlhi9zich metverregaanden jverteqen

del dreven in tin. In 43 na Chr.werd het diens aanhangers verzette.Dit gafaanleidlng
eiland onder keizer Clandiue door Temasia- t0t hevige botsingen,waarmede zich de nunwl,
: veroverd en bleef t0t 495 in het bezit tius te Brusselen het H0fte Rome bemoei-

derRomeinen.Daarop washetgeruimen tjd den.Eindeljkkwamen deStaten vanHollan;
onafhankeljk envormdein demiddeneeuwen tusschen beiden en namen den loden Mqi
een zelfstandig koningrjk, waarmede Hen- 1704 een besluitjwaarbj aan denbal
juw van
drïk V1 in 1644 H enry .PeclcAc-,, graaf Rjnland gelast werd, van Wikk aan te
rcs W arwiek beleende. N a den dood van
laatstgenoemde verviel het eiland aan de

zeggen, om binnen tweemaal viexentwintig
uur Delfsland en binnen acht dagen H olland
en W est-Friesland teverlaten,m etbedreiging,

Engelsch! Kroon.
W igtle,zieMatenen.
:ef
:9/:4.
dat hj anders als rustverstoorder zou worden
W igtown of W iqton,ook W est Galloway gestraft.Niettemin bediende hj bt
i zjne uitgeheeten,hetmeestzuidwesteljke graafschap wjking de mismetjeslotendeurenteW erkvan Sehotlxn4,ten westen en zuiden bespoel; hoven, waarop hj ln hechtenisgenomen en
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naar Iltrecht vervoerd Nverd waar men hem
t0t eene geldbaete van honderd gulden vernordeelde, Na het herkrjgen zjner vrjheid
begafhj zich naar Emmerik en werd rector
van het nonnenklooster te Calcar.Van zi
jne
geschriften noemen wiJ: pDen opregten Ca-
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nieuren adludantbjzjn vaier,in diedaeen
kplonel-ingenieur en directeur van de eerste
directie van foxtiqcatiën.Hj nam deel aan
den slag bj W aterloo en aan hetblokkéren
vanQt
lesnoy en Valenciennes,zagzichdaarop
.

bevorderd t0teerste-luitenanten vertrok naar

tholyk,thonendedatdodtaanallemenschen, ollze Oost-lndische bezittingen,waar hiizich
niemand uitgenomen,een genpegzame genade

gedurende eene reeksvan Jaren onderscheidde
geeftom te kunnen zalig worden enz.(1688)/', doorbeleid en moed.Hjbezochtzjn Vader-

mDen

Catholyken theologant,ofte theolo- land in 1828 en 1835,maar keerde telkens

gisèhe verhandeling aencaende de Goddeltlke naarIndië terug,za4 zich in 1843 benoemd
Gratie (1688)'', - ponderrigting voor alle t0t generaal-mAioor,ln 1848tjdeltlk t0tbeCatholyken aengaende hetlezen derH.Schrift velhebber van het Indische leger,bestuurde
(1699)'',- en pFormularium PapaeAlexandri de oncelukkig aqoopende tweede expeditie
V1Iadversushaeresin Jansenistariam (1709)''. naar Balien overleed den 30sten Junj 185Q.
Bernard e:l#Hk Cornelis Karel f
lcp der
Hubreeht A /
zffàïk Adriaan Jan nan Hdck
van Gï/ck, een verdienstelijk geschied- en W iiek,een verdiensteljk beoefenaarderwjsoudheidhundige, geboren den 14de: october begeerte en geboren te Gorinchem den 30qten
1774. Hi
J studeerde en promoveerde in 1798 Maart 1836.Hj studeerdeen prompveerdein

te Utrecht in de regten, liet zich in 1804 de letteren en zag zich in 1863 benoemd t@t
bj hetH0fvan Utrechta1sadvocaatinsehrj- hoozleeraar te Groningen. Reeds al8student
ven en werd tevens deken van hetkapittel leverde hj in de pGodgeleerde Bjdragen''

van St.Salvatoraldaar.In 1810 liethj zich belangri
jkeopstellen,diein 1861afzonderljk
de benoeming t0t lid der vroedschap welge- uitgegeven ZI
@
J@ïl.Voorts schreef htJ:plle 0orvallen, doch werd reeds het volgende gaar sprpng en de grenzen derkennis(1863)'9,-

ontslagen.In1811volbragthija1sgemagtigdc

Over het ontstaan en de beteekenis van we-

van zjn kapitteleene.reis naarParjs,om tenschap en wjsbegeerte (1864)''
l - .Mr.
Napoleonaftebrengenvanhetbesluit,waarbj JohannesKinker(1864)'',- pvoltalre(1868),,,
de kapittelen werden opgeheven, doch hj - ronderscheid tusschen goed en kwaad
kwam onverrigter zaketeruz.NadatdeFran- (1868)'',- rDe idealistische schoonbeidsleer
schen Utreeht verlaten hadden,werd hj lid e(i
n mDeGids''1869)''.- Hetlageronderwjs
van het stedeljk bestuur en in 1814 advo- n dr. A.Pierson (1869),7,- noe apvoeding
caat-iscaal voor de middelen in de provincie

der vrouw (1870)'' - rDe wiisbeqeerteder

Utrecht. In 1822 zag hij zich door de Pr0- ervaring (1872)''
, - en onderscheldene bjvinciale StatenafgevaariigdnaardeTweede dragen in tjdschriften.

Kamer der Staten-Generaal, waar hj geduder Yïlck,referendarisbj het
rende 18 gaar zitting had.Voorts werd hj departement van Koloniën en geboren teAm-

burgemeesier van Utrecht,welke betrekking barawa op het eiland Java den 27sten Sephj in 1838 nederlegde om plaats te nemen tember 1844. Hiivestigde zieh na de voleinin de Eerste Kamer'der Staten Generaal, di
ging zi
jnerregisgeleerdestudiëna1sadvocaat
zag zich versierd metde Orde van den Nedezlandschen Leeuw en in den adelstand opgenomen, w as 1id van onderscheidene belangrjke commissiën,en overleed den zlstenJult
j

1843. Van zt
jne geschriften vermelden wj:
Iets over de verantwoordeltlkheid der ministersvolgen:de grondwetvan 1815(1840)'',
pGeschiedenisvan hetoude handelsverkeer
derstad Utrecht(1838-1846,4 stukkenl'',-

te 'sGravenhage en trad vervolgens in dienst

als staatsambtenaar.Hj schreef:pDeNederlandsche Oost-Tndische bezittingen onderhet
bestuur van den com missaris-generaal du BuB

de Gisienies (1866)''
.

W %ding noemtmen in denregeldehan-

deling van een geesteltlke, waardoor eenig
voorwerp totgodsdienstig ofkerkelsjkgebruik
begtemd en van het ongewjde (profane)afgerOver de instellingen van hethooger onder- zonderd wordt.De wtldin: strekt zich uittot
wsjs te Utrecht,vöör de oprigting derhooge- kerken, altaren, kerkhoven enz. Door de
school in den Jare 1636'' - pproeve van wjding, die daarbj den naam van congecratio
verbetering van den afloop van hetwater in draagt, w ordt j)** de bediening der mi: de
de Gelderschevallei(1832)'',- en pDever- ouw el herschapen in het ligchaam en bloed
betering der waterleiding in de Geldersche van Christws.Zie voortsonderPriest
erwqding.
vallei, in verband met de daarstelling eener
W ijk btj Duurstede, eene oude Bta;
kanaalvaart in deze landstreek (1842)''.Hj in de Nederlandsche provincie Utrecht, aan
wa: curator der Utrechtsche hoogeschool, de Rjn1 die aldaar bj de uitstrooming van
directeur van het Utrechtsch Genootsehap, de Kxomme Rjn den naam van Lek ontvangt,

correspondentvan hetKoninklt
lkNederlandsc'
h ligt 2 uur gaans boven Culemborg in een
Tnstituut en lid derMaatschappjvan Neder- aangenaam oord en telt ruim 3000 lnwonera,
landsche letterkunde.
die zich hoofdzakeltjk bezig houden metlandCarel rls der Y'
i
/ck, een verdiensteljk bouw en veeteelt. Zj is de zetel van een
Nederlandsch krtbgsman, geboren te Zutfen kantongeregt en heeft een paar ko8tBcholen
den lstenFebruarj 1797.Op zjn zeventienden en eeneteekenschool,alsmedeeenebloejende
verlaardag nam hj dienst bj het batallon afdeelinqvan hetgenootschap voorLandbôuw
?ontonnier:,mineursen sappeursen zagzich en Kruldkunde.Volgensvelergevoelen iszj

m 1814 bevorder; t0t tweede-luitenlnt-inge- het Batavodurum V&n Ty tun,terwjl een
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kgsteelpabj destadin demiddeneeqwep den ofstroowjn te winnen.ls hetwedergedunaam droeg van Dorestadum.Dit laatste is
thans grootendeels vervallen. Men heeft er
een fraai, nieuwerw etsch stadhuis en eene
groote kruiskerk met een dikken, stompen
toren.In de 9deeenw werd dezeplaatsm eermalen door de Noormannen verwoest,maar
telkens weder ûpgebouwd en in 1300 door

rende den oogst regenachtig, dan slorpen de
druiven veel water op, en de wjn 'rordt
minder goed. De druiven bevatten zelden

halte de zure zouten in neutrale worden omgezet, terwjlma
deteho
to
eevneeeelhe
mt
i.dTnsui
dke
rur
ivein n
vO
ag
é
veel grootere
den Neroberg bj W iesbaden vond men op
den Q7sten Julj 0,60/0 suiker en 2,70/0vrje
zuren, en in dezelfde volgorde op den Q8sten

men 16,60 tot 14,0 phospborzuur.- 64,20
tot 71,40 kali, - en 4,70 tot 2,60 magnesia.

Augustus 8,20/0 en 1,90/0,- op den 28sten
September 17,50/0 en 0,80/0,en op den 12den
October 18,
60/0 en 0,90/
0.Z0o komtde druif
tot een toestand,waarin zj den besten wjn
levert (Edelreife),terwjl zj,zo0 zj langer
aan den stam bljft,t0teeneminderegunstige
gesteldheid (Edelfënle) vervalt. De druiven
worden geel,vervolgens bruin en verdroogen
bj goed weder t0trozjnen,terwjlzich bj
vo:htige lucht de bekende druivensehimmel
ontwikkelt.Bj hetverdroogenverminderthet
gewigt der bessen aanmerkeljk, nietalleen
door het verdampen van water, maar 0ok
door het verlies van andere belangrjke be-

bj de blaauwe druiven 0ok eene verwstof,

dat de deugd van den wjn hiervan in de
eerste plaats afhankeljk is.Den voortrefeljksten wjn verkrt
igtmendoorhetuitzoeken
der rjkste en schoonste druiven (Auslese.
AuBbruch). Dikwjls knaktmen den stengel

dedruiventusschenhoutenofjzerengegroefde
rollen verbrjzeld worden,zonderdaterdoor
het kwetsen van kernen ofstelen looistofin
het sap komt.Om een zuiveren,edelen wt
jn
te verkrljgen, verwjdert men 00k wel de

minderdan 12G/oen we1eensmeerdan 300/0
suiker,een mengselvan druiven-en vruchtensuiker.De verhouding tusschen zuren en Bui-

ker is in goede jaren en bj goede soorten
Gjsbreeht'
pcwAbkoudet0teenestadverheven. als dievan 1 tot29,in gemiddeldeJaren en
In 1449 wel'd zj met hetkasteelafgestaan bj middelmatigesoorten alsdievan 1t0t16,
aan den bisst
shop van Utrecht.Thanszjn de en deze verhouding w ordt w el eens eène
voormalige muren en walleninwandelplaatsen dergeljke als die van 1 t0t 10.Hetzuur der
veranderd.
rjpe bessen is wjnsteenzuur,hetwelk voor
W %k Roelandsz. (Jacobus van), een verreweg het grootste gedeelte in het sap
verdienstelt
jk Nederlandsch onderwjzer, ge- voorkomt in den vorm van zuur wtjnzuur
boren te MToerden den 7den Januarj 1781, kalium (wjnsteen).In ongunstigejarenen0nstond gedurende eene reeks van jaren aan rjpe bessen vindt men daarenboven in de
het hoofd van eene bloejende kostschool, bessen appelzuur, en zulke druiven bevatten
eerst te Hattem en vervolgens te Kampen. o0k meer gomachtige stoFen dan de rjpe.
Redenen van gezondheid noodzaakten hem, Looizuur ontbreekt in het druivensap geheel
in 1847 rust te nementen hj overleed op en al; daarentegen bevat het eiwitachtige
den 25sten Septembervan datzelfdejaar.Hj stoFen, yectinel
igchamen en onderscheidene
leverde eenereeksvan schoglboeken,alsmede; eigenaardlge stofen, w aarvan m en n0g niet
XAlgemeenaardrjkskundigwoordenboek(1828, veelweet,terwjlmen ze met den naam van
7 d1n en vervolgl'',- rDe ontdekkingen der extractiefstofellbestempelt,eneindeljkeenige
Nederlanders (1825- 1832, met Bernet,,,,- delfstoFen, vooral kali, phosphorzuur,kalk
en rMerkwaardigheden uitelkeprovincie van en magnesia. Het suikergehalte van het sap
bepaalt men door middel van den mostweger,
0ns Vaderland,enz.(1836)''.
W Mn
** is een alkoholbevattende drank, maarbj een wetenschappeljk onderzoek door
w elke verkregen w ordt door de gisting van middelvan hetmeer naauwkeurig polarisatiesuikerhoudend vruchtensap, bepaaldeljk het instrument. Het sap van rjpeRjnsche druigegi
stoenljS
ge
wo
kaP der bessen Van den wjnstok, ven bleek te bevatten op 100 deelen:16,44
druiven genaamd.Onrjpedruiven t0t 20,46 vaste bestanddeelen, - 14.99 t0t
bevatten hoofdzakeljk vrjezuren en weinig 17,40suiker,- 0,72 t0t0,48 vrtjezuren,Bniker,maar eerstgenoemden verdwjnen bj en 0,
27 t0t 0.40 aseh,waarbj de eersterj
het rjp worden meeren meer,vermoedeljk van cjferst0tdezelfdedruiven behoorten de
doordien door het tevens toenemend kalige- laatste desgeljks. In 100 deelen asch vond
Hetbehoeftintusschennaauweljksvermelding,
dat deze varhoudingen in verschillendejaren
zeer verschillend zjn.
De druivenschillen bevatten looistof en

die men slechts in enkele gevallen ook in het
sap aantreft.Metomzigtigheid kan men door-

gaans uit blaauwe druiven witten wtjn verkrjgen;om roûden wjn teerlangen moetoen

het zure sap met de schillen laten gisten,

waarbj hetzuurvan den mosten dealkohol

de verwstofallengst0toqlossing brengen.De
kernen bevatten veel loolstofen tevens eene
vette olie,en in de stelen vindt men behalve

looistofveelvrje zuren.

D e ingezam elde druiven w orden op vele
plaatsen in groote kuipen met de voeten in
stukken getreden, hoewel dit hier en daar
Btanddeelen. Hetis derhalve van belang,het 0ok methouten stampers gesehiedt.Veelbeter
Juiste ttjdstip voor den oogsttetreFen,om- ishet,den druivenm olen tegebruiken,waarin

der trossen en laat ze daarna n0g eenigen

druiven van de stelen door middelvan eene

tjd bangen of men legt afgesneden trossen rasp. 0m het sap (most)van de overigebeoy stroo in de zon,om uithetminderwater- standdeelen(schillenystelenjkernen)teschei-

rjkesap 4en Bed (vino secco,droogen wjn) 4enj maakt men gebraik van persen, die
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voor een groot deeln0gop zeereenvoudire van den most in alkoholen koolzllqr Wordt
wjze zjn ingeriqt, - voortsvan hydraull- ontleed, onderscheidt men drie tjdperken,
schepersen en elndeljk metbetere uitkom- nameljk de hoofdgisting, die gewoonljk 3
sten van centrifugaalmachines, die althans t0t 4 weken duurt,- de stille gisting ofdie
zooveel most leveren als de persen, maar van den jongen wjn:zich uitstrekkend tot
sneller werken en eene grootere hoeveelheid in het volgende voorlaar,- en de lagergiszonder drukking wegvloejend sap geven. ting, die den wjn totrjpheid brengt.Reeds
Honderd deelen druiven bevatten 60-80 dee- na verl
oog van 4 t0t5 dagen i: demostin

len most,maar dit bedrag is bj ingedroogde volle gistlng; hj wordt troebel,er ontwjkt
druiven geringer. Hierbj echter bljft eene koolzuur en erontstaateene schuimlaag,die
aanmerkeljke hbeveelheid van uitmuntende na 10 tot 14 dagen, bj het ophouden der
bestanddeelen in de bessen achter, doch men gas-ontwikkeling en hett0thelderheid kom en
zoekt die te verkrjgen door ze met water van hetvocht,allengsverdwjnt.Degistende
aan te roeren en hetpersen te herhalen.Op most wordt onderden naam van schuimwjn
zeervoordeeligewtjze bewerktmen de over- Fedronken.Men kan den wjn laten gisten
bljfselen van uitgelezene druiven metzuren ln open ktlipen en o9k, bj afsluiting der
most.Daarenboven bljftin de vastebestand- lucht, in vaten,die met eene gistspon geslodeelen een gedeelte van die zelfstandigheden ten zjn.Deze laatste bestaatuit eenebuis
achter,welkebelangrjk zjnvoordevorming en een bak met water,in het spongat z00van den eigenaardigen geur (het bouquet). danig geplaatst?dat het koolzuurontwjken
Laat. men demout(de stukgemaaktebessen) kan, zonder dat de buitenlucht er toegang
een nacht ofw atlanger staan,dan vermeer- heet.Bj de gistin: van rooden wjn worden
dertde geurvan den wjn.In Rauenthalperst de vaste bestanddeelen door het koolzuur 0pmen de uitgelezene, in stukken gestampte
druiven eerst uit na verloop van 18 tot 20

gestuwd, hetwelk m en door zeven.tralie-of
vlechtwerk zoektte verhinderen.Naargelang

dagen en verkrjgtdaardooreen heerljk bou- die bestanddeelen met meer geljkmatigbeid
quet. Het looizuur, hetwelk daarbj uit de over den most verdeeld zjn,heeft de gisting
schillen, kernen en stelen ontstaat, wordt
door heteiwitvan het druivensap gebonden.
Het sap, dat van zelf uit de voorzigtig in
stukken gedrukte druiven wegvloeit, levert

een beter verloop.Zoodra deze laatste geëin-

digd en de kleur van den wjn donkergenoeg gew orden is, gaat m en over t0t het
persen,waarna de wjn in vaten wordtgeden edelsten wjn (essence): en eenematige daan. 00k de witte wjn ondergaat na de
drukking geeft enkel sap u1tvolkomen rjpe hoofdgisting, waarbj het grootste gedeelte
bessen (persmost). Naar gelang de drukking van desuikerwordtontleed,eene stillegistoeneemf wordt het sap zunrder,dewtjlein- ting. De vaten, waarin deze plaats grjpt,
deljk 00k de onrjpebessen en zelfsde ste. worden t0t aan het spongat gevuld en 00k
steeds gevuld gehouden,om aan de zuurstof
len gekwetstworden.
Het verkregen sap (bj rooden wjn de z00 min mogeljk toegangte verschaFen.Gemout) wordt in vaten ofristkuipen gedaan, durende de nagisting w ordt aan de wanden
om het te doen gisten.Dltgeschiedt zonder van het vat wjnsteen afgescheiden,terwjl
eenige toevoeging van gist zeer spoedig,de- de draf op den bodem zinkt.De wtl
-n wordt
wjlde kiemen van gistingwekkendezwam- door aftaqping hiervan gescheiden.Hetk001m en in voldoende hoeveelheid in de lucht zuur, i
n Jongen wjn aanwezig, zet in het
j de klimmende warmtezieh uit,
verspreid ztjn en in den raost eene geschikte voorjaar ài
plaats vinden voor hare ontwikkeling.Voorts verheft zich in belletjes en bewerkthetverwordtde mostkrachtig omgeroerd en metzoo- schjnsel1datmen gewoonljk aaneenenieuwe
genaam de zw eepm achines bewerkt,waardoor gisting toeschreef. Naar gelang van klimaat

men de voortreFeljkheid van den wjn ver- ofgewoontetaptmen den wjnafinFebauarj
hoogt, inzonderheid wanneer men hetdaar- of Maart, dikwjls reeds in December, en
door verwekte schuim verwt
ldert.Van groo- brengt ze op lagervaten,waarin eene verdere
ten invloed op de meerdere ofm indere deugd afscheiding van wjnsteen en draf,maar 00k
van den wjnisdetemperatuurbj degisting. eene aanmerkeljke veredeling van den wjn
Tusscben 5 en 15O C. geschiedt deze zeer plaats grjpt.De mindor ëne wjnen worden
langzaam , en wanneer zj beneden 15O C. eindeljk op kleinere vaten,de edele soorten
bljft,verkrjgt men een aangenamen,geuri- op Cesschen overgebragten deze laatstengoed
gen en duuxzamen wjn.Tusschen 15Oen 25O gekurkten in horizontale rigting bewaard.
C. ontstaat eene stormachtige gisting,en de
De mostvan sleehteofmiddelmatigewjnwjn wordt vurig (rjk aan alkohol),maar Jaren bevat,in verhouding t0tdeaanweziye
m inder aangenaam van smaak, zonder geur

suiker, steeds eene voldpende hoeveelhel;

en minder duurzaam. In de Rgnstreek be- eiwitachtige ligchamen t0t het vormen van

weegt zich de gistingstem peratuur tusschen draf en ondergaat eene volkomene gisting,
150 en 15O C.en is dus eene ondergisting, zoodat men in Jongen wjn naauwelpkseen
terwjlmen in Oostenrjk en Frankrjk veel spoor van suiker aantreft. In mostmet veel
wjn verkrjgtbj bovenqisting.In hetzuiden suiker daarentegen vindt de drafzwam ten
van Europa komt hetelgenaardige van deze slotte geen voedsel meer, en daarenboven
laatste n0g duideljker aan den dag.Bj de houdt de gisting op, zoodra het alkoholgegisting,waardoor de onschuldige mostin be- halte geklommen ist0t12-140/o.In ditge-

dwelmenden wjn verandert,daar de suiker va1bevat de Jonge wjn en on4er bepaalde
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emstanligheden 0:k derjpere wjn eene vrj bj Portwjn 0,24 en bj Madera 0,25 procent.
groote hoeveelheid suiker, w elke nog niet De eigenaardige geur van den wjn ontstaat
ontleed i8. Men onderscheidt dientengevolge door den oenantaether,een mengsel van verdrooge wjnen,waarin de suikerdoorgisting schillende gtoFen, hoofdzakeltlk van caprylgeheelverdwenen is,en zoetewjnen,waarin en caprinezuren aether. Omtrent de stoFen,
men n0g eene zekere boeveelheid suiker aan- die hetbouquetvormen,iswegensbaregeringe
treft.Vele zoete wjnen echterzjn hun sui- hoeveelheid nagenoeg niets bekend: waarkergehalte vergchuldigd aan eenetoevoeging schilnljk vervullen daarbj zamengestelde
van suiker, aan het inkoken van den most aetiers, di
e bj de tweedegisting ontstaan,
of aan het Vermengen van dezen met 200/O en ferment-oliën de hoofdrol. In zeer oude
alkohol. Lobbige zoete wtbnen dragen den Wiinen ontstaat een eigenaardige geur, die
naam van likeurwjnen. Volgens de kleur door acetal voortgebragt w ordt of dien m en
onderache
idn
tmen witte en roode wtlnen,licht- althans doortoevoeging van een weinig acetal
wj
rooden
en bleekert.Jonge wpn draagt aan elken wjn kan bezorgen.VelegeurstoFen
in het eerste jaar den naam Van mo.
gt en der druiven,zooalsdie der muscadeldruiven,
daarna dien van groenen wjn,die eindeljk gaan regtsstreeks over op den daaruit verkregen wijn, zoodat men onderscheid maakt
in rnpen wjn verandert.
W jn bevat,behalve water,de niet veel tusschen geurwjnen en bouquetwiinen,zonder
verminderde vrje zuren van den most en de Juiste gfenzen tusschen die beide snorten
eenige weinig bekende extractiefstolen,o0k te iunnen aanwjzen.0m hetbonquettevernog eene overgeblevene hoeveelheid suiker hoogen,gebruikt men allerleibladeren,bloe-

(meestalvruchtensuiker),verwstof(oenocyanine in deroodewjnenen veranderdeextractief- en looistofen in de witte wjnen) en
sporen van vet,overbljfselen vanproteïnelig-

chamen, eenig lopizuur, g0m ,pectineligchamen en zouten. BiJ* deze bestanddeelen van
den mostkomen a1sgistingsproductenalkohol,
geringe hoeveelheden butyl-enpropyl-alkohol,
zamengestelde aethers, glycerine, barnsteen-

men en vruchten, vooral bloesems vaù den

wijnstok envandenvlierboom.Hetisogmerkeltik,dateeneolieachtigeemulsie,bjglstenden
most of bj eene gistende,wjnzure suiker-

oplossing gevoegd,een sterken wi
jnqeuxverwekt. Men meent,dateMn zeker kallgehalte

van den grond der wtlnbergen zeer bevorderljk is voor hetbouquet.In de vaten ondergaatdewjneeneaanmerkeli
lkevermindering

zuur,azjnzuur,welligt00k melkzuur,groo- (4 t0t41/:volumenprocenten in hetJaar);er
tere of geringere hoeveelheden koolzuur enz. komt nameljk luchtin de vaten,en de zuurHet alkoholgehalte bedraagt bj de W .i)-nen stof daarvan w ordt er scheikundig gebonden.
uit de Pfalz 7 9,5, bt
J die uit Franken Dezeoxydatiederbestanddeelenvan denwjn
8- 10, bj de Ri
ql
nwjnen 6- 13 (meestal is in den 100p der jaren vrj groot.ZjJis
9-19),bj deHongaarsche wjnen 9-11,btl sterker in kleine vaten dan in groote en herde Fransche roode wi
jnen 9- 14,bj deBa- gcheptdenjongen wjn in ouden wt
ln.W ordt
densche wjnen 9,
8- 11,5,bi
l de Champagne- de wjn op den dnur van zelfniethelderdoor
be
zi
nki
ng
der
t
roe
bel
m
a
kende
s
t
o
fen, dan
wjn 9- 12,btjden Xeres 17,en bj Madera,
Portwjn en Marsala 15- 24 volume.procen- kl
a
a
r
t
me
n
d
i
e
n
;
d
i
t
g
e
s
c
b
i
e
d
t
b
j
wi
t
t
e
nwt
jnmet
ten. De Fransche roode wjnen bevatten 0,5 vischljm en bj rooden wiln met eiwlt,en
en de Ri
lnwtlnen 3,6-8,60/0suiker Doch de 0ok wel metbloed en meik.Somtjdsvoegt
zoete smaak van den wjn komt o0k welvan men gips bj den most ofden wtjn,om de
glycerine, welke btjv. in de Oostenri
lksche kleurteverbeteren en doorontledinqvanden
wi
l
-nen ten bedragevan 2,60/0voorbanden is. wtlnsteen de afscheiding van de glstte beBiJhet ouder worden van den wi
ln verdwtlnt vorderen. Tot het duurzaam m aken van den
-n dient het zw avelen of het verbranden
allengg de glycerine, en hierdoor wordt hj wi*l
mager; ook door eene zekere soortvan gom

van zwavel in vaten,w elke terstond daaxop

(oenanthine,0,3- 1.10/0)erlangtde wjn eene
eigenaardige stevigheid (Körper).Hetextradgehalte (het bj uitdamping achterbljvende)
is bj Rjnwjn 4,2- 10,
6,bjJwjnen uit de

metwjn gevuld worden.In Frankri
jk belet
men de nagisting van zoete wjnen 00k we1

cent. Het gehalte aan zuren bedraagt btlde
Oostenri
jksche wjnen 0,47- 0,7,bj deFransche wjnen 0.40-0,
84,bj de Duitscbewtlnen 0,053- 0,82, bj de Spaansche wtlnen
0,36-0,63,bj dePortugêschewi
.
lnen 0,
40-

séren). Hiertoe heeft men dan ook zpne toe-

met wit mosterdzaad. Het meest wordt de
duurzaamheid van den wiln bedreigd door
Pfalz1,9- 10,7bi
jwilnenuitFranken1,1- 7,2, schimm elplallten, doch eene verwarm ing t0t
en bj Oostenri
jksche wjnen 2,25- 2,64 pro- 60OC.isvoldoende om ze te dooden (pasteurivlugt genomen, en men bezigt tot dateinde

bepaalde toestellen. De wt
ln veranderthierdoor nagenoeg nietvan smaak,w anneerm en
slechts den toegang voor de luchtafslllit.De

gepasteuriseerde wjnen houden zich goed,
en bj de Siciliaansche wjnen 0,
33-0,0
r5prp- terwillde niet verwarmde aan velerleibederf
cent. Het gehalte aan wtlnzuur wisselt af onderhevig zjn.Van looizuur verstokene wj-

0,67,bt
ideHongaarschewi
jnen057- %72,-

tusschen 0,2 en 0!7 procent, en men vindt nen worden ligt lobbig?waarbileene ontlehetmeestelooizuurln zwaargedekteBordeaux- di
ng van suikerplaatsgrtjpt.Diibederfver-

wjnen en in Portwjn. De hoeveelheid asch dwjnt echter bj krachtige wjnen weleens
(kali,kalk,magnesia,natron,jzer,zwavel- van zelf of bj het omschudden onder toezuur, phpsphorzuur en chloor) bedraagtbj strooming van lucht of ook btJeene nieuwe

Rjnwjn 0,19, bj Hongaarschen wjn 0,18j gisting na eene teevoeging van suiker. In-

W IJN.
tusschen kan men zoodanig bederfverhoeden

door detoevoeging van 15 Ned.wigtjestannine op 230 Ned.kan wjn.W jnen,dieweinig alkoholbezitten,worden bj een hoogen
warmtegraad en bj toestrooming van lucht
zeer ligt azjnzuur.Bj het begin van deze
om zetting is het van belang, door toevoe-
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mogtop zoodanige wjzea1shjt0thetvoortbrengen van goed biernoodiq acht.Dewjngaardenier echter verkrjgt ln verschillende
jarenzeerongeljkesoortenvanmost,waaruit
hj zelfs bj eene uiterst zorgvuldige behandehandeling niet altjd goeden wjn kan bereiden.Van belang voorde deugdzaam heid van

n m ostis in de eersteplu ts de verhouding
voeging van suiker eene nieuwe glsting te tde
doen ontstaan.Den wjn tedoordrlngen met usschen zuren en suiker, w elke m en door

zwavelig zuur kan de azjnvorming eenigen
tjd vertragen,maar niet geheel en alverhinderen.Roode wjnen worden we1eensbj
aanmerkeljken ouderdom en verhooging van

toevoeging van deze laatste gemakkeljk in

orde kan brengen.Zulk eene verbetering van
den m ost, waar weinig op te zeggen valt,
heeft echter hevige tegenstanders in hen, die

tem peratuur bitter: m en zegt,dat de bittere
stot'weggenomen kan worden doort'
oevoeging

met pzuiveren natuurwjn'' dweepen. Men
weet echter, dat bj den wjn,die in den
van 0,25t0t0,5Ned.wigtjegebluschten kalk handel voorkomt,nietveelrnatuurwjn''geog elke Ned.kan,doch men voorkomtdie vonden wordt.Reeds in dedagen derOudheid
zlekte door pasteuriséren.0y wjnen zonder vermengde men zuren wjn methonig.Door

veel alkohol ontstaat een w1t schimmelvlies Chaptal w erd eene toevoeging van rietals voorbode van hetzuur worden.Men ver- suiker en een binden van hetzuurmet mar-

wjdert dit uit het vat door aanvulling,en mer(chaptaliséren)aanbevolen,en deze hanzo0 het volstrektnoodig is, iltreertm en den delwjze wordt zeer algemeen, inzonderheid
wjn door linnen. Bj het verslaan vanden op de Bourgognewjnen!toegepast.Döberelnr j
wjn verdwjnen de alkoholen de zuren,en Lampadius,.#cllizz.g en lnzonderheid Gallverde wjn wordt eerst donker en qaauw en langden eene verdunning van den zuren most
daarna troebelen kwaljkriekend;indenaan- en eene bjvoeging van druivensuiker(gallivang geneest men deze ziekte doorcr et,ue séren),en deze handelwjze,die eene aankleine hoeveelheid aetherzwavelzuur bj te zienljke vermeerdering derhoeveelheid wjn
voegen. De vatsmaak ontstaat door aange- bezorgt en bj hetverwerken vanrjpe druis
token duigen ot'in dompiyekeldersen wordt ven goeden tafelwjn levert,heeftinDuitschdoor omschudden met olpven-olie en versch land algel
neenen bjvalgevonden.Daartoeis
uitgegloeiden houtskooluit den weg geruimd; eene naauwkeurige bepaling fan hetzuur-en
hierbj eehter gaat het bouquetgrootendeels suikergehalte Van den most nobdig,Waarna
verloren.
men eene normalemostsoortzoektte verkrj-

De wjnen worden aanmerkeljk verbeterd gen,die240/osuiker?0,60/
ovrjzuuren75,40/0
door hetversnjden,nameljk doorhetonder- water bevat. Gallglng uitvan de onderstelling vermengen van verschillende wjnsoprten ling, dat in de bessen eene voldoende hoeixl bepaalde verhoudingen. Om den zuren
smaak Weg te nemen, bezigt men koolzuren

veelheid bouquetvorm ende stolen aanwezig
is, om de verdunning van den m ostte verkalk (waarbj onoplosbare wjnzurekalk ge- dragen. Daalop rust dan 0ok de door Pétiot

vormd wordt) suikerkalk,neutrale wjnzure voorgestelde handelwjze, om de schillen,
kali (waarbj moejeljk oplosbare wjnsteen kernen en stelen bj herhaling met suikerontstaat)ofkalk.MTaneeerdewjn op lager- water te latengisten (pétiotiséren).Men laat
vaten ligt,lorm en de zuren m et den alkohol bj de bereiding van roode wjnen in de
allengs zamengestelde aethers, die minder eerste plaats den mout gisten, schept den

zuurzjn,terwjlvoortshetzuurgedeelteljk
in g0m schjntoverte gaan.Jonge wjnondergaat eene dergeljke verandering bj aanhoudende verwarming.Koeltmen den wjn sterk
af, dan heeft eene afscheiding plaats van js,
wjnsteen,verwstof,stikstothoudendezeltbtandigheden enz.; de alzoo verkregen wjn is

Jongen wjn er af,gietdaarna eene dergeljke
hoeveelheid suikerwater van hetgehalte van
het druivensap op de overbljtbelen,laat een
en ander bj een iets hoogeren warmtegraad
gisten en herhaalt deze handelwjze voor de
tweede en derde maal. Die wjnen worden
daarop bjééngevoegd,en na eenigen tjd 0n-

krachtiger,vuriger,bevatmeeralkohol,heeft derzoektm en het zuurgehalte,hetwelk men,
geene nagisting en brengtgeen bezinkselin zoo 'tnoodig is, door toevoeging van wjnvaten en Qesschen.Ditglacéren van den wjn zuur verbetert. In Frankrjk levert men op
geschiedt door middel van koude m engsels deze wjze eeneverbazendehoeveelheidgoeden verder door centrifugaalmachines, om de koope Bordeauxwjnen; men kleurt ze met
vloeistof van het js te scheiden.Dikwjls m alvabloemen en boschbessen, verhoogt de

word wjn met (1-20/0) alkohol vermengd kleur metaluin,verbeterthetlooi8tolkehalte
(gealkoholiseerd), hetwelk door een geoefen- met tannine enz. De gepétiotiseerde en geden wjnproever alleen in het begin wordt galliseerde wjnen zjn zeerduurzaam en ge-

opgemerkt. In den Jongsten tjd heeft men ljkvormig van smaak en vinden al
gemeenen
den wjn 00k dikwjlsmetglycerinevermengd bjval.Het'spreektvan zelf,datmen zeniet
(gescheeliseerd), om hem zoeter te maken. kan geljkstellen met de edele,ijnenatnurHiertoe bezigt men 1- 3 Ned.kan glycerine wjnen,die in goedejaren uitonvervalschten
op 100 Ned. kan wjn.Van n0g grooterbe- m08tgeWonnen Worden,maarZjVormen een
lang dan deverbetering van den wjn isdie verkwikkenden drankj welke in den regel
van den mogt. De bierbrouwer bereidt den veel gezonder is dan die wjn,welke meq
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zonder hulp der kunst verkrjgt.Hetgalli- wjn, - geedrqke Dfnds,die veel alkohol
séren en pétiotiséren mag men derhalve eene bevatten, zooals Bourgogne- en Portwjn,
zeer loleljke handelwjze noemen,wanneer vele Italiaansche, Spaansehe en Griek8che
het naar eiseh geschiedt.Het ontaardt echter wjnen enz., - zamentrekkende *7
/1:4 met
in de hand van zelfzuehtigefabriekantenmaar veel looizuur,zooalsBordeaux en veleRjnal te vaak in knoejerjj zoodat zj voort- wjnen,- enmousslrende'
lt
li
lzldp,zooalsChambrengselen leveren, die van pwjn zonder pagnewjn,moussérende Bourgogne-en Rjndraiven''weinig verschilt.Hier betreden wt
j wjnen enz.Van meerbelang evenwelisde
het gebied wjnvervalsehingen,waartoe men verdeeling der wjnen naardelanden,waar
indenJongsten tjdallemogeljkeverwstoFen, zj groejen.Tegenwoordig strektdewjneulzelfs anilinerood,heett aangewend, terwjl tuur zich uit over alle werelddeelen, maar
hetnietgemakkeljk is,devervalschingteont- zj ishetmeestontwikkeld in Europa,waar
dekken.
men haardoorwjnbouwscholen enwjnbonwBj het bereiden van wjn verkrjgt men genootschappen zoektte bevorderen.De hoevelerleiafvalenachterbljfselen.Detrosstelen veelheid verkregen wjn in millioenen Ned.
dienen t0thetmaken van brandewjn,azjn, vaten schrjven wjachterdevolgendelanden:
groenspaan, potasch en lichtgas en vormen Frankrjk 42,Itatië40,
3,Oostenrjk-Hongarje
tevens veevoeder, brandstof en mest.Uit de 23, Spanje 20,Portugal5,Duitsehland 4,4,
kernen erlangt men voorts door verkoling Zwitserland 1.1,Griekenland 1,1,Roemeni'
d1
eene zwarte verwstof.De wjnsteen uitde en Rusland 0,6.Buiten Europa wordtinzonvaten wordt gezuiverd,om dien in wjnzuur derheid veelwjn verbouwd inhetzuidenvan
te herscheppen.
Afrika,alsmede in Californië.overhetgeheel
Beschouwt men wjn a1sdrank,z00 dient neemt de wjnbouw in Noord.Amerika aanmen in de eerste plaats te letten op hetalko- merkeljk toe.Vandetalrjkewjnsoorten zjn
holgehalte.Intussehen is de welw
king van den sommige algemeen in trek, zoodat zj den
wjn eene z0o geheel andere dan die van naam van wereldwjnen hebben verworven,
alkohol,datmen 0ok aau de overige alkohol- nameljk in deeersteplaatsPort,Madera en
en aetherbevattende bestanddeelell eene be- Champagne,- voortsBordeaux- en Bourgoglangrjke r0l moet toekennen. Het gebruik newjn,en eindeljk Sherry en Rjnwjn.
van wjn verlevendigt inzonderheid de fan- Hetvaderlandvanden wjnstok,eengewest
tasie, en de vermeerdering der beeldenvoort- ten zuiden van de Caspische Zee,was tevens
brengende kracht bevorderttevens deaanéén- de oorspronkeljkezetelvan den Semitischen
schakeling der ideeën en verscherpt het ge- stam of van een zjnervoornaamstetakken.
heugen. Ook de werkzaamheid der zintuigen Voorzeker heeft men 00k dââr den eersten
wordt daardoor verhoogd;de indrukken zjn wjn bereid. Vandaar verspreidde zich de
levendiger, en het oordeel wordt hierdoor wjnbouw langs den benedenloop van de Eujuister. Alle willekeurige spierbewegingen fraat en verder zuidwestwaarts, - voorts
wordengemakkeljkervolbragt,destem wordt uit Syrië naar Klein-Azië en vervolgens naar
voller en sterker,alle m atheid en uitputting het Grieksehe schier-eiland, terwjl ook de
verdwjnen, en er ontstaat een aangenaam handeldrjvende Phoeniciërs haar derwaarts
gevoel van opgernimdheid, dat alle zorg, overbragten.ln den tjd van Homerus en Hew revel en vrees verbant. Z($ô althans luidt slodqs wasdt
zwjnbouw eralgemeeningevoerd
hetgetuigenisvan Moleschott.VolqensCabanLs en werd de wtjn er beschouwd als eene gave
zjn de bewoners der wjnlanden ln hetalge- van Dionysns (Bacchus). In Egypte werd de
meen vroljk, geestrjk en gezellig, opregt wjnstok reeds gekweekt in den tjd toen er
en voorkomend. Zj zjn we1 eenigzins op- de pyramiden verrezen; m en onderscheidde
vliegend, m aar koesteren zelden een duur- toen reeds verschillend: soorten van wjn.
zamen wrok en zjn nietsluw inhunnewraak. en deze werden btl feestmalen gebruikt.In
W egens zjn alkoholgestalte heeft de wjn Griekenland schjnt zich de wjncultuur uit
eenedergeljkephysiologische werking a1sde Thracië naar het zuiden te hebben verbreid,
brandewjn; is alzoo een matig gebruik van maar op de eilanden der Aegésche Zee uit
wjnaan lieden van gevorderden leeftjd zeer Creta,hetmiddelpunt derPhoenicischekoloaan te bevelen,toeh bljfteen overmatig ge- nisatie,naar Naxos en Chios,- voortsnaar
bruik of liever een mlsbruik van datvecht Lesbos,Cos en Thasos.De oudste Griek8che
hoogst schadeljk. Daardoor kan evenzeer zeelieden bragten den wjnnaarltalië.Romw
y.
: oFerde nog melk aan de goden maar
dronkemanswaanzin (delirium tremens) ont- !'

staan als door misbruik van brandewjn.00k Nnma Tovl
yilïld verbood reeds,wjnteplenhetwjn-en looizuurkan eenezeernadeelige gen op dehoutmjtderdooden.Aldaarwerd
werking hebben. Op geneeskundig gebied is de w jnstok het eerst gekweekt in Latium ,
wjn een versterkend middel. Hiertoe kan maar alspoedig overgebragt naar de m onden
vooralHonqaarschewjnofeeneanderezware van de P0jterwjlhet landschap Picenum
wjnsoortdlenen.
beschreven wordt als rjk in w'
jngaarden.
Gewoonljk verdeelt men den wjn in de Vermaard waren vooral de Rhetische wjnen
volgende soorten: Zode wjinen (likeur- en (vina rhaetica),de hedendaagsche wjnen uit
Btroowjnen en essences),zooalsLunel,Ma- Tyrol en Valtellino,w elke volgens Fir-/lil:
laga,Roussillon, Madera,Tokayer,Canarie- den hoogsten rang bekleedden naastden FaBect enz-, - zlre ot'ltarde '
Dï/les, zooal: lerner.In de latere tjden der Republiek was
Rjn- en Moeselwjn, almede Hongaarsche Italiëeenwjnhndgewordenjwaarmenwjn
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uitvoerde en koren invoerde.De vermaardste gekweekt. De wlnter van 1437 vernietigde
Italiaansche wjnen waren deFalerner,Mas- echter alle wjngaarden aan de W eichsel,
siker, Calonerj Caecuber, Albaner, S>aliner en na dien tjd heeft men er den wjnstok
en Sorrentiner.Het beoefenen van den wjn- nietweder geplant.
bouw in minder begunstigde gewesten wekte
W kn (Hendrik van), een verdiensteljk
deaandachtvanschriyersoverdenlandbouw , beoefenaar der Nederlandsche geschiedenis en
en Saserna schreef over eene verandering van geboren te 's Gravenhage den zlsten Junj
het klimaat, hetwelk warmer z0u geworden 1740,trad op elf
jarigen ouderdom indienst

zjn,terwjlbljkbaar de wjnstok zich aan bj de dragonders, maar verwisselde weldra

het klimaat gewende (acclimatiseerde) en de militaire loopbaan met de studie derregalzoo de guurheid van het weder leerde ver- ten, promoveerde in 1764, vestigdezich als
dragen.In lateren tjd heeftmenhetverdwj- advocaat te 'sGravenhage, was vervolgens

nen van den wjnbouw in Kngel
and,Bran- pensionaris in den Brielen daarna te Gouda,
denburg en Pruissen 00k in verband willen maar legde in 1788 zjne betrekking neder,
brengen m et eene verandering van klimaat om zich uitsluitend aan de beoetbning van
en er te weinig rekening mede gehouden, taalen geschiedenistewjden.Reedahadhj
dat de minder deugdzame inlandsche wjn in 1766 de Leidsche Maatschappj van Nedergeene koopers meer vond,toen hethandels- landsche Letterkande llelpen oprigten.In1795

verkeer het bekomen van betere wjnen uit zag hj zich t0t volksvertegenwoordiger gehetzuiden gemakkeljk maakte.In Frankrjk kozen, m aar werd eerlang archivaris der
verspreidde zich de wjnbouw t
lit Marseille, Bataafsche Republiek en bleef0ok onderlater
en in de eerste eeuw der Rûmeinsche Keizers do
bes
slj
zoodani
ganwerkzaam totaan zjn
otduur
,naal
me
k t0ta
den 27sten 8eptember
was Frankrjk reeds een mededingend wjnland m et eigenaardige druiven en soorten 1831. Behalve een aantalkleine bjdragen in
van wjn,dieverplanten uitgevoerdwerden tjdschriften leverdehj:pBjvoegsel:en aannaar Italië.Dehedendaagsche Bourgognewj- teekeningen op deVaderlandscheHistorie van
nen waren toen reedsvermaard,en de wjn- MTagenaar (met Lambrechtsen en anderen,
stok uit het gebied van den hedendaagschen 1790- 1796,20 stukkenl'',- rNalezingen op
Bordeauxwjn werd toen reeds overgebragt de bjvoegsels op de Vaderlandsche Historie
naar Italië. Intusschen ondervond men,dat (1798- 1729,2 dln)'',- milistorische en letde verkregene variëteitengemakkeljk weder terkundige avondstonden (1800)', plluisontaardden. Om den wk'n duurzaam te ma' zi
ttend leven (1812,6 stukkenl'',- en pluetken, berookte men hem naar Grieksche wjze ter- en geschiedkundige aanteekeningen op
en voegde er kruiden en specerjen bj. Dio- de rjmkronjk van Jan van Heelu betreFende
ot
ydl,
s(Bacchus) werd afkebeeld metdenthyr- den slag van W oeringen in het Jaar 1288
susstaf,gekroond m et een den.appel,omdat (1840)'' na zjn dood uitgegeven door dr.
men reeds vroeg door bjmenging van terpen- Jonckbloet en dr. Kroon.D aarenboven heeft
tjn den wjn tegen zuurworden zochtte be- hj onderscheidene gedibhten vervaardigd.
veiligen.Gedurende de heersehappj derRo- W knants(Jan),eenuitstekendlandschapmeinsche Keizers strekte de wjnbouw zich schilder derHollandsche school,werd volgens
uit in de dalen der Garonne Marne en Moe- de overlevering geboren te Haarlem in den
sel,zonderde Rjn teoverschrjden.DeGer- aanvang der 17de eeuw en w as, naar men

manen ontvingen den wjn uit Gallië. In meent, een leermeester van Pltilè Wpvwerltalië aanschouw de m en m et een afgnnstig m an. Zjne landschappen,meestaluitde Om o0g den wtnbouw in de wingewesten.Domi- streken van Haarlem gekozen,onuerschèiden
fïlp'
ll: gat'- hoewel te vergeet's - bevel! zich door eenvoudigheid en w aarheid, door
datdehelftvan alle wjngaarden bniten ltaliè zilverachtigheid, frischheid en hjnheid van
z0u worden uitgeroeid, terwjl Probus in toon en door eene meesterljke en tevens
Gallië, Pannonië en Moesië den wjnbouw zorgvuldige behandeling. Vooral zjne duinbeganstigde. In het westen van de R heingau gronden zjn schoon.Veelalwerdenzjnestukdagteekent de aanvang der wjncultuur van ken gestoFeerd door A .4,1/1 tfe Velde, Jan
de regéring van hetM erovingsche H uis.K aeel -tïzwdlùtzc/zen P làilip W ouwerman.Men meent,
de Groote zorgde voor den Duitschen wjn- dathj in 1667 overleden is.InhetMauritshqis
bouw door w etten en verordeningen,en vol- te'sGravenhageheettm envanhem:rEenboom gens de sage klimt hj ofak nu nog telken rjk landschap''en rEen dito metfguren van
jare, als de wjnstok bloeit, uit zjn grat', Lingelbach''- inhetrrrippenhuisteAmsterdam
om de wjngaarden langsdeRjn tezegenen. eennDuinachtiglandschapmetjagera'',- sEen
Men zegt, dat de wjnstok in Duitschland landschap metvee''1- en rEene boerenwnhet eerstwerd gekweektbj Mainz,W orm: 11illYl'1- in hetLouvreteParjseenvoortreFeen Spiera.De wjnbouw te Rûdesheim nam ljk pBoomrjk landschapmetjagers,herdersen
aen aanvang in 864 en die te Johannesberg vee (van 1668)' en rEen open landschap
,- in het
ongeveer twee eeuwen daarna.Omstreeksdien metherders,veeen valkenjagers''
Ljd plantte bisschop Benno van Meiszen den muséum te Dresden drie prachtige landschapmjnstok in Thi
iringen,en kortdaarnanam pen,- in dat te Miinchen een grootsluandIe wjnbouw in de Altmark en door Otto schap met vee in den morgenstond'' alsmede

)
J> Bambeeg in Pommeren een aanvang.In een tegenhangerdaarvan pin denavondstond''
rele plaatsen van Noord-Duitschland, zelfs - en in datte W eenen twee landschappen.
n Tilait en Königsbergjwordt de wjnatok 0:k heeft men onderscheidene lands:happeq
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vanWl
jnantsinEngelsuilekunBtverzamelingen. geboren te Dordrecht in 1525.Hj naxadeel
W knbeek (Henricua),een verdiensteljk aan het Verbond der Edelen,werd voor den
bevorderaar van het onderwjsin Nederland Bloedraad gedaagd en metverbeurdverklaring
en geboren te Leiden den 17den November zjner goederen verbannen.Getrouw aan de
177:, Btudeerde aldaar en promoveerde in zaak der vrjheid9 bleef hj briefwisseling
1808 in deregten.Hj werd voortsonderwj- houden met prins Wqllem 1,verscheen in
Zer Van den Z00n van den raadpenBionaris 1b;2 van wege de ridderschap ter staatsver8ehimmel
penninek en vertoefde metdiens ge- gadering te Dordrecht,bevond zich bj den
zin te Maastrichtj Spa,Parjsenz.In 1814 vredehandel van Breda en teekende de opwerd hj dlredeur derNederlandschestaats- dragt van de grat
bljkheid aan den prins van
courant, in 1816 commissaris en in 1818 OroAl
.# u
it naam der edelen.In 1574 werd
inspedeur der Latjnsche scholen. In deze hj uitgesloten van de algemeeneamnestieen
betrekking maakte hj zichzeerverdiensteljk, in het volgende jaar 00k uitEngeland vergeljk later in die van inspecteurvan middel- bannen.Hj was gouverneurvan Gouda,waar
baayen lageronderwjs,ontving in 1850een hj met vele onaangenaamheden te worstelen
eervol ontslag en overleed in 1866.Hj was had, en overleed in 1604.- Jaeob Oem > >
ridderderordevandenNederlandschenLeeuw Wqnyaerden,beschreven in 1613 in deridderen 1id van verschillende geleerde genootscbap- schap van Holland.Hjbekleeddeaanzieuljke
pen.Van zjnegeschrlftennoemenwj:plland- betrekkingen en wasin 1621deeerstbenoemde
leiding t0t het onderwjs der Nederduitsche van het gezantschap naar Engeland,om op
taal voor eerstbeginnenden op de athenaea nieuw een vel'
bond te sluiten met datrjk.
en collegiën'' - en pluatjnschegrammatica Hj overleed in 1650.- Daniè'
lO6> van <# (1825,: d1n)''.O0k vertaaldehj eenige ge- gaevden,heervan W erkendam en geboren te
schriften uithet Hoogduitsch.
Dordrechtin 1619.Hj werdin1666beschreW kngaardslak (Helix pomatia L.4 is Ven in de ridderschap Van Holland nam
de naam van een weekdier,hetwelk t0tde
afdeeling der slakken en t0t de fàmilie der

zitting in de Staten-Generaalen zag zich belast m et eervolle commissiën en zendingen.

longslakken (Pulmonata) behoort. De wjn- In 1672 begat'hj zich naarDenemarken en
gaardslak is voorzien van een buikig,geel- in 1682 metanderen naar l'
rankrjk,om er
ot'bruinachtig slakkenhuis en w ordtin M id- den vrede van Eurogatebevorderen.Hjwas
den-Europa overal gevonden, vooral in heu- een van de rjkste lngezetenen des lands en
velachtige?bëomrjkeen grazigestreken.Zj overleed in 1688.
verbergtzlch inhetnajaarbjvoorkeuronder W ijngeest,zieAlkohol.
het mos ter diepte van 15- 30 Ned.duim in
W knkoopsbaai, door de inbnorlingen
den lossen grond en Bluithaarhuisjemeteen Palaboean lïatoe (Vorsteljkeankerplaats)gekalkdeksel. ln April ofMeikomtzj weder heeten, is de naam van eene baaiop Java
te voorschjn voedt zich metgra:enJonge aan de westzjde derPreangerRegentschapspruiten en rigt dan we1eens groote schade pen,, tusschen den mond van de Tjibarenoh
aan ixl de wjnbergen. Deze dieren vvorden en den hoek 6odong Parat.Deingang tusschen
bevrucht in M ei of Junjqde ejeren hebben de hoeken Ragat en Tjirare heetteene wjdte
eene middelljn van 6,5 Ned. Btreep en zjn van ruim 2l/4de geogr.mj1 en de baai dringt
gehuld in eene vaste sehaal.Dewjngaardslak bjna even z0overlandwaarts.Haarzuideljk
legt er 60- 80 in een door haargedolvengat, en noordeljk strand is steil;debrandingstaat
hetFelk zj daarna vultmet losse aarde.De er onmiddelljk bj de rotaen,die in begroeide
ontwikkeling dier ejeren duurt 26 dagen. bergruggen uitloopen.De besteankerplaats is
V an ouds Avorden deze dieren in M idden- er de reede van Palaboean Radla, terwjl
D uitschland met graagte genuttigd. In het
zuiden van Europa dienen ook andereslakken
totvoedselvoor het volk.

men er o0k elder: goede ankergronden aantreft. De voornaamste rivier, welke zich in

deze baai uitstnrt, is de rrjimandiri.Bj den

W Mngaerden (Oem van)isdenaam van noordeljken hoek dezer baaivindtmen goueen aanzienlpk Dordtsch geslacht. Hiertoe vernementspakhuizen voor koëjen zoutjen
behoorden: Florin Oem elzlWgngaerden,die aldaar bevindtzich voortseene merkw aardige
na voleindiging zjner studiën in deregten grotjwaarin zich velevleermuizen ophoudeny
zich benoemd zag t0t raad in hetH0fvan

alsmede.zwaluwen,die eetbarenestenleveren.

Holland en a1s zoodanig gedurende 15 Jaren Eindeljk worden nietvervan deW jnkoopsin dienstwas van Phiti
pn de ScFzpop:en Karel

de F#o.'
revenswaahj van 1500 t0t1510
superintendent van den regiment en policie

terstede van Leiden,waardoor hj de belangen dierstadaanmerkeljkbevorderde.KarelF
benoem de hem daarop tot pensionaris van
Dordt,maarhj verdedigde de regtenvandeze
stad zoo kloekmoedig,dathjinongenade viel
en afgezetwerd,doch zag zich eerl
ang inzjne
waardigheid hersteld. Hj sehreef eene pln-

baW
aisleenkolengevonden.
onm alen (TheodorCharlesLion),een

Nederlandsch letterkundigey geboren te Malang in de Javaansche residentie Pasoeroean
den 13den 8eptember 1841,verliet Indië op

l3larigen leeftdd,studeerde en promoveerde

te Utrecht in de godgeleerdheid en vertrok
vervolgens naar Leiden, om zich aldaar toe
te leggen op de Indische taal-,land-en v01-

kenkunde.Hj schreefaldaar:pHugo deGroot
ven doorde Leidsehe Maatschappj,en over- Eene literarisch-apologetische proeve (1869)''
,
lee; 1 1H0.- Jkob 0- ,> Wnngaerkn, Hj werd eerst asunct-gecrekris en durn:
formacie upt Btuck der verponding'',uitgege- als verdediger des Christendom s beschouwd.
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secretarisderMMtschappjvanNederlandsche uit den stam en smagkt naar wtn.Deze
Letterkunde en bekleedde deze betrekking palmboom groeitaan de rivierSan Francisco,
t0t 1873. Inmiddels was hj reeds ip 1869 van de stad Barrado t0taan de grenzen der
benoemd t0t tweeden bibliothecaris te 'sGra- provincie Bahia,- voorts aande overzjde
venhage en tevens t0t cnnservator van het van die rivier in hetdistrietDomarca de MarMuséem Meermanno-W eatreenianum. Yoorts bara en Paracatu.De inwnners noemen hem
i: hj 1id en bestuurdervan hetIndisch Ge- boerîti,en hj is de hoagstepalmboom van
nootszhap en secretari: van het Koninkljk die gewesten. De waajervormige bladeren

lnstituut voor taal-j land- en volkenkunde vormen aan den t0p van den tronk een bol,
van Neerlandsch
en zjne noten
hebben de grootte
Indië.Hj leverde
van een hoenderei.
talrjke bjdragen
N
Tusschendeachubintjdscf
hriften,0nderscheidene bioben en het zaad
bevindt zich een
graphieén in de
XHandelingen''der
W . -A N '-A
xl,,-)l
..
roodachtigvleesch,
Leidsche Maat'N
Nraarvan :aen eene
V -'e' Nq
soort van am anschappj, en gaf
'>. delmelk bereidt.
n0g uit: ,Mr. J.
R.Thorbecke,eene
h
,
Nx
Men verkrjgtwjn
bibllographie
uit den 8tam van
z
N
(
$
ï
î
dezen palmboom
(1875)''.

W knne(Johan

Hjechreet',behalveLatjnschewerken en leerboeken:1Geschiedenis
(187:),,, - poeschiedenis van de
Nederlanden

W knpersse

(Dionysiusvandelj
een verdiensteljk
beoefenaar der
wjsbegeerteenge-

)

boren te Middelburg den 18den
Maart 1724,werd
eerst hoogleeraar
te Groningen en
'
vervolgenste Lei-

l

den,waarhj den
8stenOctober 1808
d

overleed. Ht 0nderscheidde zich
door zjne uitge-

A

N

w

I

en eene reeksvan
opstellen in verschillende
P
schritten.

W knpalm

.

breide kennis en
ongemeeneschranderheid en werd
als een ecleetieus

bj uitnemendheid
beschouwd. Zjn

l

boek: oEenigebespiegelingen der

(1173)''
? - rDe
moejeljkheid van
het ojsporen der
historlsche waarheid (inwjdingsrede, 1873)*' -

00k uit zjne

vruchten.

f

diensteljk beoefenaar der geschiedenis en geboren
te Hoogeveen in
Drenthe den 4den
Decem ber 1822j
promoveerde te
Groningen in de
letteren,werd a1daarachtervolgens
3deen2depraecept0r eé rector aan
hetgymnasium en
zag zich in 1873
benoemd t0thoogleeraar te Utrccht.

en

N.

/ iI.

Adam), edn ver-

Kantische wjsbegeerte (1805)'' is
n0g altjd belangrjk.

W knsteen

<l

Kà
X

Wtnpalm Lslauritia/nï
.
/'
E
'
rcl.

(Mauritia vinifera
M art.ziebjgaandeafbeelding)isdenaam vân
een palmboom uitBrazilië.Hjwordt30t0t50
Ned.elhoog en heefteenemiddelljn van 6
Ned. palm. De tronk is stjf en het loof
waajervormig en vinspletig meteenelengte
van 3 '
tot 5 Ned.el,terwjlde steelQ t0t

(tartarus), eene
zure,wjnzurekali

(04H5O6K), vindt
men in vele zure

vrt
lchten en plantensappen, vooral

i
n drulvengay,waaruithetzich bjdegisting
en vooralbp het op hetvat leggen van den

wdn als eene korBt aan den wand dier vasen
afscheidt.Dezeruwewjnsteen isgrjsofroodj
bevat wjpzuren kalk,verwstof:drafenz.en
wordtdoor oplossen,door hetklaren der0p3 Ned. el lang is. De vrucbt is eirond en lossing en door kristallisatie gezuiverd (Tartam et ruitvormige schabben bedekt.Een zuur- ru:depur
atuà,CremorKrtari).Om hetgeheel
aehtig zoetsap vloeitbjgrootehoeveelheden van kalk te bevrjden, moetmen de warme
XTV.
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oplossing vermengen met zot
ltzmlr en onder
omroeren laten afkoelen. Het zuivere zout
vormtkleurlooze,kleine,bardezuilen,gmaakt
zuur, lost op in 50 deelen kokend en 180
deelen koud water, mM r niet in alkohol,
verandert in de oplossing allengs in koolzure

gegnlfde,5-,zelden3-lobbige,ongeljke?grof
gezaagde, van onder weekharige,wolllge of
viltige,op hetlaatstmeestalnnbehaarde bladeren,metherhaald gaieldeelige ranken,uit
d
e knoojen ontsprinyendej sterk vertakte
bloemplulmen m et klelnejgeelachtig groene,
kalien laat00k bjverwarmingditzoutaeh- welriekende bloemen en met b01- of eivor-

ter, met k001 vermengd,en bj verwarming mige,berjpte,groene,geelachtige,roodet0t

metsalpeterzuivere koolzurekali.Menm eent, donkerblu uwe beBsen met één t0t vier peer-

datde wjnsteen in'smenachenligchaam des- vormige zaden.De zoaendrwif (V.Labrusca
geljks in een carbonu twordtomgezet,aan L.),dieongemeen spoedig groeiten zichonde pols meersnelheid bezorgt,detemperatuur derscheidt door hartvormige, vaak 3- t0t 5verlaagt,en bjvonrtgezetgebruikpiqdrjvend lobbige,getande, van onder grjs-ofroestwerkt,den eetlugtverminderten vermagering kl
euriqe,viltigebladeren.t0t kleine trnssen
veroorzaakt.Men gebruiktVtvocrtsalspur- vereenlgde bloemen en groote besBen,vindt
geermiddel en als
bestanddeel van
tandpoeder,enein-

men in de ooste-

ljkeenmiddensta-

deljk in de verwerj t0t het bereiden van bjtmiddelen, t0t het
vertinnen en t0t

b

kx

(S

W unstok (Vi-

,

praeqjraten.

t
is Tovrl.) is de
naam vaneenplantengeslacht uit de
fam ilie derAm pelideën.Het omvat
rankende! vaak
hoogopkllmmende
heestersmettegenûver de bladeren
geplaatsteranken,

k
ï
k/

X

*'

zuivere koolzure
kali en wjnzuur-

hetverkrjgenvan

y

.

,
'

-

tr

ten van NoordAmerika, en men
kweekt0:k inEuropa daarvan een
aantal verscbei-

e
p
/
>Qy
.,
G
->
.

$

1
.y
/
sz.'

aestivaliB * cA2),
met breede, hartvormige, soms 3en s-lobbige,grof

viltige bladerenen
t0t gropte trossen
vereenigde bloemen, kleine bessen en viltige ranken, groeit in de

schillende wjzen

gedeelde bladeren,
tegenover de bladeren geplaatste
bloemtrossen m et
in pluimen of
schermen gerangschikte bloem en
m et 5 of6 bloem bladen, die aan
de basis gescheiden en aan den

ladruif enz). De

gomerwl
jnstok (V.

en ongeljk getande! van onder
grjsachtig-groene,

/

gelobde of op ver-

denbeden (de Ca-

tawba-,de Isabel

zuidoosteljke Sta-

':'-

ten van Noor4Amerika,in Midden-enZuid-Am erika en telt deg-

-t
:;
1rk
.
..

j

,-

(,
)
'
,

t0pvereenigdzjn, :
zoodatzj alseene
gewelt
Me vjfbla-

'
ï
I
LLL
,
;
b
LLL
'
:
'

/

geljks een untal
verscheidenheden.
W jdersheeftmen
den hartbladigen
oïq/n.
sfpk (V. cor-

ditblia M ehx) in

Canada en in de

d

oosteljke en mid-

denstaten
van
Noord-Amerikaj
dige kap afvallen.
met hartvormige,
De vruchti: eene
ingesnedene, gebolronde of langronde bes.De eclfe'
tqnntok tande, o0k 3-lobbige, zelden onbehaarde,
(V.vinifera L.j,een hee8ter met een vertak- meestalaan deonderzjde,vooralop de nerten,dikken,diep in den grond doordringen- ven behaarde bladeren,losse,rjk-bloejende
e

De peterseliewi
jnstok.

den wortel,een boutigen,bj andere boomen
vaak totaanzienljke hoogteopklimmenden of
nederliggenden, wel eens zeer dikken (zelfa
tot 1,7 Ned.elin omvang),sterk vertakten
stam m et eene afbladerende, vezelige, geycheurde, uit talrtjke dunne lagen zamenge-

trossen en kleinebessen.Deeondbladige::)ï
/.ntok (V.rotundifolia Acâz)groeitin Virginia

en zuidwaarts tot aan Florida, heeft een
sterken wasdom en onderscheidt zieh door
hartvorm ige, zelden 3- of 4-lobbige, stomp
getande, meestal onbehaarde, glanzige blastelde schoxs,metsoms zeer lange,heen en deren, tot kleine trossen vereenigde bloeweergebogene, ronde, llier en daar verdikte m en en levertvooraldessertdruiven,die zeer
takkt'n)met langgesteelde,rond-bartvormige, groot van gtuk zjn.W j geven hiErbj de
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van al die ver8cheidenheden vormen de we-

wjnstok,nameljk van den peterseliewiinstok tenschap der ampelographie. Babo verdeelt
(V.v.laciniosaljen welin avaneen vrucht- ze in drie groepen naar gelang zj eironde,
dru enden tak, in b van een bleemknop,in bjna ronde ofbolvormige druiven opleveren,
e van dezen geopend,in d van dezen na het terwjl deonderafdeelingen gekenmerktworafvallen der bloembladen,in evan dezen met den door de bladeren en welnaar mate deze
uitgespreide meeldraâen en infvaneen door- meer ofmin behaard zjn,alsook naar den
gesneden zaadje, - de eergte op l/sdeder vorm en naar de tanden van deze.Totbevornatuurljke grootte en de overigen op 4-v0u- dering der am pelographie ontstond in 1873
dige grootte.

op het internationaal congrès van oenologen

Het vaderland van den wjnstok is niet te W eenen eene ampelographische commissie,
met zekerheid bekend.W aarschjnljk i: hj die jaarljks vergadert en hare bevindingen
afkomstig uit de landen ten zuiden van de
Zwarte en van de Caspi8che Zee. Hier en

openbaar maakt.Totdeverscheidenheden,die

voor den wjnbouw van groot belang zjn,
daar groeit hj in het wild, zooals in het behooren de blaauwe, vroege blu uwe en
Rjndalbj Spier: en Straatsburg en in het witte Bourgondigche druif, de vroege witte
DanaudalbjW eenen.Hjgedjtine1kgewest, en de m uskaat-Damascener druif, de w itte
w=r de gemiddelde zomerwarmte 20OC.en Elbling,de vjgdruif,de verschillende soorten
d6 gemiddelde winterkoude + 5-00 C. be- van goed-edel,de imperiaalwjnstok,de Kadraagt.In Europa lo0ptdenoordeljkegrens- darka-druif, de Keulsche en de malvoisieljn van den wjnstok van den mond der druit'
, de gele en yroene muscadeldruif,de

Loire (47,50N.B.)naar deRjn (51CN.B.
) Orleans-en deOranledruif,deblmquwe Porto-

en in Silézie tot 520en zelfs tot 53d N.B.J druif,de roodePortugéschedruif,(Kralovina),
maar daalt vervolgens in Bessarabië t0t46 de roode en witte rjesling!degeleen groene

N. B.ln Neorwegen wordtdedruifnogrjp zjde-druif,de roode tramlnerdruif,de vanilaan den oever van de Sogneflord op 61ON.B. ledruif en de vroege roode Valtellinerdruif.
De grenzen naar de zjde van den Evenaar In 0ns Vaderland worden vooralde Frankenliggen op 300,maardalen in het zeeklimaat

daler druiven gekweekt, die blaauw van

t0t100.In Noord-Amerikastrektdewjnbouw

kleurzjn
Dewjnstok is aan onderscheidene gevaren
blootgesteld:in hetvoorjaaraannachtvorsten,

zich uitt0t 50O N.B.en in de Alpen bereikt

dewjnstok teCamperlongoin Piémont(45-

46Q N.B.)eene hoogte van 970 Ned.e1,doch later o0k aan andere nadeelige werkingen

kan gemiddeld die van 530 Ned.elnietover- van het weder!voorts aan de aanvallen vah

schrjden.ln vroegeretjden had de wjnstok
ongetwjlbld een veel uitgestrekter gebied;
men vond toen wjngaarden in Engeland en
Noord-Duitschland OP plaatsen, W aar de
druifthansnaauwelijkstegenmuren en schuttingen t0trjpheid komt.
De wjnstok groeit oy zeer verschillende

velerleischadeljkeinsecten,van vogel:,marders en ander wild,aan den verdertbljken

zoodat de druiventrossen onder het lootdak

de Rheipgau,van rokay en van de Gironde
hupne uitstekendeeigenschappenverschuldigd;

invloed van verschillende woekerzwammen,
inzonderheid van het Oïdium Tuckeri, en

eindeljk aan verschillende ziekten.Dikwjls
moet derhalve één voordeelig jaar verschillende ongunstige jaren goed maken.ln de
gronden,op verweerde ultwerpselen van vul- Jongste eeuw had men in Duitschland 38redecanen, op aluinlei, lias, keuper, musschel- ljke,maarslechts11uitmuntendewjnjaren,
kalk, zandsteen, oorspronkeljke gesteenten waarin hoeveelheid en hoedanigheid niets te
en Blibgronden,m m'u vereischt eene bepaalde wenschen overlieten.De tjd van den wjnnatuurljke gesteldheid van den grond, een oogat wordt er van regélingswege bepaald.
w armte-en waterhoudend vermogen vandezen Hj viel van 1700 tot1865 slecht2 maalop
en vooral in de noordeljke geweaten een den 16den 8eptember, 84.m% 1 in de eerste,
gunstigen stand.Hj tiert alleen bj eene her- 78.maal in de tweede helft van October en
haalde krachtige bemesting,en metgoed ge- éénmaal op den 5den November.Degevoelens
volg wordtdu rtoe gemengde mest(compost), over het voordeel van een vroegen oflaten
m aar 0ok guanoaangewend,alsmedeverschil- oogst zjn verdeeld.In e1k gevaldientmen
lende phosphaten en kalizouten.M en beplant te wachten totdat de druiven rjp zjn,daar
de wjngaarden eerstna eene zorgvuldigebe- met hetrjpworden het suikergehalte toe-en
w erking van den grond en plaatst er de stek- het zuurgehalte afneemt.Na-rjpen van afgeken van éénlarig hout in het voorjaar in sneden druiven heeftgeene plaats.W ordtde
rjen. Men zoekt gewoonljk den wjngaard rjpe druit'door nog lanqeraan den stam te
te voorzien van dezelfde druivensoort. De bljvendoorde z0ngebrulnd,dan noemtmen
stekken worden voorts verpleegd, gesnoeid haar edelrjp, maar zoodra er eenig bederf
en aan stokken vastgemaakt. In Italië leidt begintte komen,erlangtzjden naam vanedelmen de takken over een dak valllatwerk, rot.Aandenlatenwjnoogstzjndewjnenvan
hangen.De grond van den wjngaard wordt
driemaal in hetJaar omgewoeld en van onkruid bevrjd.
D00r het kweeken van den wjnstok zjn

maarallesoorten vandruivenzjndaartoeniet
geschikt.Men oogstde druivendoordetrossen
met de hand afte breken ofdoor ze meteene

omstreeks 2000 verscheidenheden ontstaan, schaaraftesnjden.Bjhetinzamelenvandrui-

van welkeslechts228 bj de wjngaardenier: ven voortatelgebruik zorgtmen,dat zj niet
vonrhanden zjn.Deindeeling en beschrjving vallen. Men gebruikt de bessen in de eerste
37*

580

W IJNSTOK- W IJNZUUK

plaats tot het bereiden van wjn,voortsom
zeopbetdassertteplaatsen,wjdexsvooxde
druivenkuur en eindeljk om ze gedroogd a1s
rozjnen in den handelte brengen.Ookbereidt
men van m ûsteenedikkedruivenBtrûop,w elke
t0t het maken van wjn en ook t0tandere
huiseljke oogmerken kan dienen.Van rjye

ging om dubbelznuten te vormen.Zj ztjn
grootendeels vatbaar voor kristallisatie. Die
der alkali-m etalen lossen OP in Yvater; de
neutrale zouten der overiqe metalen zjn

daarin meestalmoejeljk oflnhetgeheelniet
Oplosbaar,maar lossen op bj eene toevoeging
van zout- of salpeterzutlr en m eestal0ok in

druiven kooktmen we1eens marmelade (ral- eene voldoende hoeveelheid kali- en natronsinéy charlotte d'
automne) of men maakt 100g en in ammoniak.Hetmerkwaardigst is
daarvan eene druivenlikeur. De kernen of de zure wljnzure kali(C4HsO6K),welke als

zaden leveren vetteolieen looistof.Dewjn- wqnsteen (zie aldaar) in den handel komt.
gaardspruiten,door snoejen verkregen,die- Neutraliseert men wjnsteen metdubbelkoolnen t0t veevoeder en mest,en bethoutkomt znur kali,dan verkrjgt men neutral
e wjnzeer goed te pas aan schrjnwerkers en t0t zure kali ttartarus tartarisatus, C4H406Ky).
hetverkrjgen van potasch.Eeneversts
heiden- Deze vormtkleurlooze prisma's,iszoutachtlg
heid met kleine vruchten zonderpitten levert bittervan smaak,hygroscopisch,gemakkeljk
oplosbaar in water,maar niet in alkoholen
de krrnten.

W knzuur ofwl
jnsteenzuur(C4H60:)vindt dient als laxeermiddel en t0t het Ontzuren

men in het plantenrjk algemeen verspreid, van wjn,omdat zj met het wjnzuur van
gedeelteljk als vrj zuur en gedeelteljk in dezen wjnsteen vormt.W jnzuurkali-ammo-

den Vorm Van Zllre Zollten in Zllre en Zoete ni
ak (tartarus ammoniatus, C4H4O6NH4K),
vruchten en in geringe hoeveelbeidinwortels, dat er weinig van verschilt,verkrjgt men

bast,hout en bladeren.Om hette verkrjgen
neutraliseertmen wjnsteen (zie aldaar)met
koolzul'en kalk,waarbj moejeljk oplosbare
wjnzure kalk en neutrale wjnzurekaliontstaan; men ontleedt deze laatste met een
oplosbaar kalkzouten daarna alhetwjnzuur

doorwjnsteenmetammoniakteneutraliséren.
Heet'tde neutralisatie plaats door middelvan
koolzuurnatrium ,danverkrjgtmen wjnzuur
kalinatrium (Seignette-zout,lartarus natrona-

tus,C4H4OoKNa+ 4H,0).Ditvormtgroote,

kleurlooze kristallen, sm aakt eenigzins zout
calcium na het afB'asschen met zwavelzuur. en bitter,isverkoelend?lostgemakkeljk op
De van het zwavelzuur calcium gescheidene in water, moejeljk ln alkohol, verweert
oplossing van wtlllzuur wordt door middel langzamerhand in warme lucht, smelt bj
van koolontkleurd en-ter kristallisatie voor- 38OC. en dient t0t een zachten verkoelend

zigtig uitgedampt. W jnzuur vormt groote, laxeermiddel.Bj het verdampen eener oplosdoorzigtige kristallen zonder reuk ofkleur, sing van 2 deelen borax en 5 deelen wjnheeft een aangenaam zuren smaak,geeft,a1s steen verkrjgt men boraxwjnsteen (tartarus

het gewreven wordt,lichtin hetdonker,lost boraxatus si
ve solubilis, CAH4OGKBO) in de
gemakkeljk Op in water, 0ok in alkohol, gedaante vaneeneamorphe,witte,hygroscopimaar niet in aether,polariseertregts,smelt sche,in watergemakkeljk,in alkoholnagebg 110OC.en in droogen toestand op 1350en noeg niet oplosbare,zeer zure massa,w elke

gaat over in isomeer metawjnzuur en bi
j bj verwarming smelt en a1s pisdrjvend en
hoogeren warmtegraad in diwtjnzltur,tartraal- purgérend middel en o0k bj huidziekten
'* uur natrium
zuur en wtjnzuur-anhydriëe.W ordtwjnzuur voorgeschreven w ordt. W Pnz
in de luchtverwarm d,dan verbrandthetmet (C4H4O6Naz+ 2HsO) vormt zuilen? die geeene lichtgevende vlam en onder ontwik- makkeljk Oplossen en tegen deluchtbestand
keling van een caramelgeur; droog wjn- zjn,en wordteerstbj2000C.watervrj.Het
IC4HSO6N + HzO)isveeloplosbaarzuur bljft in de opene lucht onveranderd, zure zout'

maar de oplossing beschimmelt, en bj een der dan hetkalizouten wordteerstbjruim
voortgezetkoken metwater ot'verdund zw a- 200OC.watervrj.W jnzurenkalk (C4H4O6Ca+
velzuur ontstaan brandig wjnzuur, druiven- 4HaO) vindt men in vele plantensappen en
zuur en optisch Onverschillig wjnzuur.W jn- in ruwen wjnsteen;bjwordt'uiteenechloorzure alkaliën worden in eene w aterige oplos- calcium.oplossing doorwjnzuurneêrgeslagen,
sing door een aftreksel van amandelen m et is zonder kleur en smaak en ter naauwerspoed in koolzure zouten Om gezet.M et8m el- nood oplosbaar in T7ater gemakkeljk in
tend kalihydraatlevertwjnzuur,azjnzuuren zuren,salmiak en koude kaliloog.Hetzure
zuringzuur. W jnzure alkalièn reducéren uit zout bevindtzich desgeljks in plantensappen
verwal'm dezilver-,goud-enplatina.oplossingen en vormtmoetjeljk oplosbarekristallen.W jndemetalen,en o0kuiteeneamm oniakalezilver- zuur jzeroxydule wordt met eene oplossing

oplossing wordtdaardoorhetzilverafkescheiden.Op 'smenschenligchasm werktwjnzuur
op dergeljke wjze a1s de overigevruchtenzuren, m aar de maag verdraagt hetminder
goed dan citroenzuur; zelfs werkt het.bj

van tzervitrioold00l*wjnzuurneêrgeslagen,
iskleurloos,moejeljk oplosbaarenoxydeertj
wanneer het verwafmd wordt in de opene
lucht Het oxydezout ontstaat,wanneer m en

jzerhydroxyde oplost in wjnzuur, is vuil
aanmerkeljke hoeveelheid a1s vergif.Men ge- geel en amorph;de oplossing lev6rt bj verbruikt het t0t het bereiden van limcnade, warming onder gedeelteljke redudie een 0npunseh,bruispoederenz.,alsmedetegenscheur- oplosbaar basiseh zout.llzerhydroxyde,met

buik, buikloop en maagcatbarrh. W tlnzuur wjnzuur digerérend,geeftwjnzure jzeroxp
levert twee reeksen van zouten (tartraten), dekali in de gedaante van glanzige,donker;ie zich pnderscheidcn docr ecnc eterke nei- brujne Khllbben.Dit dubbelzoutbevindtzich
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I11 jzerwjnsteen (tactarus ferratus), dien Op
leerddheeri
g
d,
eljke
bj wj
dezevindtmen bj degodgeregtsgeleerdh'eid enz. een
men als een vuil groen poederbj het digeréren van jzervjlselmetwjnsteen verkrjgt. aantal aangenomen bepalingen, die op dat

Het lost grootendeels op in water, smaakt gebied der w etenschap niet verder w orden
zuurachtig en wordtaan badwatertoegevoegd. onderzocht.Zelfs in hetdageljkschlevenwor-

W ksbegeerte (philosophie)isvolgensde den wj bestnurd door het onderscheid tus-

beteekenic van het woord een streven naar

se,hen waarheid enIogen!endebeweegredenen
van 'smenschen daden vlnden doorgaanssteun
in de begrippen van het nuttige,aangename,
eervolle,geoorloofde,goede,enz-,zonder dat
m en over al deze begippen m etnaauwgezetverkreeg datwoord (philosophie)het btlrger- heid heeftnagedacht.Vo0r zoover in hetberegt,en de Romeinen en 00k deanderewes- schouwen van deze beginselen de verheventersche volken hebben hetovegenomen.Het ste ideeën van 'smenschen geest,die van het

wjsheid, naar de kennis der waaxheid,en
men meent,datPythagornsde eerstegeweest
is,dieden naam vanw?'
;zemetdienvan wjpgddr verwisseld heeft. Reeds bi.j de Grieken

eigenaardige der wjsbegeerte ls gelegen in goede,schooneenware,betrokkenztjn?heeft
den aard van het onderzoek derverschillende men dewjsbegeertedewetenschapderldeeën
zaken en aangelegenheden.Men is het daar- genoemd, voor zoover zj t0tdediepste
over eens, dat het philosophéren bestaat in diepte der kenniszoektaftedalen,heetzj
het nadenkend onderzoeken van iets,en alle de w etenschap van den oorsprong aller dinwjsbegeerte acht zich dan ook in hetbezit gen of van het absolute zjn,- en voorvan doornàdenken verkregenkennis.Dewjs- zoover ztj de éénige weg is van grondig 0nbegeerte treedtalzoo steedsdâârtevonrscht
lny derzoek omtrent den aard en den omvang
waar zich te midden der ervaringsverschgn. onzer kennis,noomtm en haarde wetenschap
selen de behoefte openbaart aan eene wer- van de mogeltjkheid en van de grenzen van
king der ged chten, waardoor verdeeling, ons weten.In de dagen der Oudheid verbond

orde,teregtwjzing,aanvulling en uitbreiding menmethëtbegrip vanwjsbegeerte0ok dat
bevorderd wordt. De wjsbegeerte zelve is vanlevenswjsheid,en o0k nu n0g steltmen
de kennis in en door begrippen.Alle weten- een wjsgeer in practisehen zin vooralFeen
schappen del'halve, welke zich niet kunnen mensch,diezjn wandelbestuurtvolgen:de
vergenoegen meteene bloote waarneming der weldoordachte beginselen deT rede en zich
ervaringsverschjnselen, zjn gedrongen, den niet blindelings Iaat leiden door de gewoon-

weg der wtlsbegeerte te bewandelen.In dien ten en gevoelens van den dag. Bj deaanzin igde wjsbegeerte eenealgemeeneweten- vankeljke ontwikkeling derwetenscbap was
schag en,volgensdebepaling derOuden,de de wjsbegeerte n0g nletvan eerstgenoemde
kennlsdergoildeljke enmenscheljkedingen. gescheiden,en de oudste proeven van wj8Terwjl geene enkele wetenschap zich aan geerige beschouwing waren één met de beden invloed der wjsbegeerte kan onttrekken, perkte ltennis der natuur aan de eene en
ontleent deze laatste aan alle w etenschappen

met de godsdienstige leerstellingen en gebo-

hare stof.De oorzaak,datde wjsbegeerte, den aan de andere zjde.Maar naarmate een
in w eerwil van ditinnig verband.zich toch
van de overige w etenschappen losgerukt en
t0t zelfàtandigheid verheven heeft, kan dus
alleen schuilen in hetfeit,dat tlit de massa
der overige begrippen een zeker aantal begrippen zich verheft als middelpunten van

tak van wetenschap een hoogeren trap van
ontwikkeling bereikte,gevoeldem en o0kdui-

deljker de behoefte om dien afzonderljk te

behandelen, zoodat men de ervaringsweten-

schappen allengs losmaakte van de wjsgeerige bespiegelingen.
beyaaldegewesten van hetdenken ofa1son- Men verdeeltde wtjsbegeerte in een aantal
wrlkbare assen, om w elke zich alle weten- wjsgeerige wetenschappen.Daarop wjzen de

gchappeljke bespiegelingen bewegen, zoodat namen: redeneerkunde, bovennafuurkunde,
deze niet tot duideljkheid kunnen gebragt zielkunde, nattlurlijke wjsbegeerte, wilsbe-

worden door één enkelen tak vanwetenschap, eerte van degodsiienst,aest
hetica,aetàica.
maar slechts door bet verband,hetwelk alle regtsphilosophie enz. Reeds Plato splitste de
takken :an w etenschap tot een geheiyl ver- wtjsgeerige wetenschap in dialectiea,physica
eenigt.Daardoorvertoontzich dewjsbegeerte en ethiea,hetgeennogsteedsovereenkom tm et
als eene w etenschap, die zich boven alle de verdeeling van den nieuweren tjd in reandere wetenschagpen verhef
t en over den deneerkunde,practischeen theoretische wjsaard derdingen ultspraak doetin hethoogste begeerte. Arislôteles maakte onderscheid tusressort. De natuurkundige wetenschap bjv. schen physica en ethica, naar gelang van

brengt 0ns de begrippen van hetzjn en wor- hetdoorden wjsyeerbeoogdedoel,naargeden,van de voorwerpen en van hunne eigen- lang dit gelegen ls op het gebied der bloote
schappen, van oorzaak en werkillg,van stûf kennis of op dat van het werkeljk leven.
en krae.ht,om de wetten te bepalen,volgens Anderen,bepaaldeltjk Kant,bouwden deverwelkedeondersteldekrachtenindestoFeljke deeling op b8t verschil der zielsvermogen.
natuur velerlei veranderingen en eigenschappen doen ontstaan. De wiskunde beschouw t
de ruimte en de getallen als gegevens om ,
zonder te vragen, wat ruimte en getallen
eigenljk zjn,de verhoudingen engrootheden,
door ruim te en getalaangewezen,te bepalen.

Eenvoudiger evenwel is het, den grondslag
der verdealing te zoeken in het verschilvan
begrippen.Eenehoofdklasse van deze vormen
die der kennis, en uit het onderzoek daarvan ontstaa't de physica in den zin derouden
en de metaphysica in dien dernieuweren.De
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begrippen vsn eene andere hoofdklasse bevatten zekere beslissingen over de waarde of
de onwaarde van 'tgeen gedachtwordt.Daart0e behooren de begrippen van het schoone
en goede methet daartegenovergestelde.Practisch vindt men daarin de redenen van aan-

van Cartenlns t0t Yant eenesubledieverlgting bezprgde. Voor de dagen der oudheid
waren deze twisten de verschjnselen vaneen
dreigend verval,waarbjhetscepticismusaan

zoek,wierschennisdaarentegen eenvoldoend

eeneherhaling van bekende stelselsof
' een be-

de eeneen de dweeperj aan de anderezjde
de overhand erlangden. De Romeinen, die

neming of verwerping, zoodat zj beweeg- sedertde 2de eeuw vôôr Chr.bekend werden
gronden worden van hetdoen en laten.Beide met de Grieksche wjsbegeerte, waren in
reeksen van onderzoek hebben ditmetelkan- weerwil van alle pogingen van Coeroj om
der gemeen, dat zj betrekking hebben op haar onder zjne landgenooten ingang te
begrippen,van heteene begrip t0t hetandere vergchaFen, weinig geschikt, om aan de
voortschrjden enhareresultaten enkelinden vlugt der bespiegelingen nieuwe kracht bj
vorm van begrippen kunnen verkondigen.Zj te zetten. Practisch belang voerde ben in
leiden dus als van zelf tot de vraag, ofer de armen van de wjsbegeerte van Epiew
voordezehandelwjzemetbegrippen eenebe- r..ç en van de Stoa, en watLuceti%s, Sepaalde wet bestaat,wieropvolging ten waar- neea, keizer M areus dvrdliv.
s enz. ter beborg strekt voor deJuistheid van het onder- vordering der wijsbegeerte deden? was ôf
kenmerk isvan deverwerpeljkheiddaarvan, vredigen van individuéle ethische behoeften.
eene vraag, die 0ns brengtt0tde rede- In de eerBte eeuwen na Chr.w>8 de wjsneerkunde (dlaledica of logica), welke als begeerte reeds grootendeels het uitsluiten;
de algemeene weg (methode) van iederwe- eigendom van geleerde mannen geworden
tenschappeljk onderzoek in hetalgemeen kan of onderworpen aan een beginselloos eelecworden beschouwd. Daarenboven vindt men

ticismus, dat de vaan verhief eener troe-

in de wjsbegeerte n04 een aantal andere bele vermenging van leerstellingen van P(merkwaardige tegenstelllngen en onderschei- f#ogxc: en Plato en bebagen Bchiep ln
dingen,die d9or de woorden empirismus,ra- all
eqorie en mptiek. Inmiddels was het

tionalismus,idealismus,realismus,materialismus,sensnalismus,spiritualismus,criticismus,
scepticismus,pantheism us,theismusenz.w orden uitgedrukt.Men zieonderdiebenamingen.

Deontwikkelinqderwjsbegeerteopenbaart
zich in hare geschledenis.Ook dezeheefteen
mythists
h tjdyerk,inzonderheid in hetOosten.H0e gewlgtig voor dealgemeene geschiedenis der beschaving de oud8te wjsgeerige

Chrlstendom opgetreden en bedreigde het
Heidendom met den ondergang.Hetk0nwel
iswaarden toegang nietbeletten aan deO0s-

tersche gnosis en aan de wetenschappeljke
beschaving derGrieken,maarzjnBteunpunt,
hetdenkbeel
d vaneenegoddeljkeopenbaring,
was voor het Christendom een beletsel om
menscheljkewjsheidenwetensehapdaarmede
pp dezelfde ljn te plaatsen.Het wilde aan

stellingen der Indiërs, Chinézen,Perzen en deHeiden8che wjsbegeerteslechtseenplekle
Egyptenaren ook wezen mogen,toeh zjn zj vergunnen als voorbereiding voor de #6OPenveelm eer de vruchten van fantastische voor- baarde godsdienst.Intusschen vindtraen eene
stellingen dan van bedaard nadenken. De krachtige poging totreactie bj de Heidensche

eersten, bj wie men dit laatste opmerkt, wjsbegeerte in hetAlexandrjnsche Ne0-Plazjn de Grieken.DewjsbegeertederGrieken tonismus.Daarin werden Oostersche voorstel-

streeft naar haar doel,de ontwikkeling van
het in de schoolvan Sôcates gevormde stelsel,langszeerverschillende wegen.Deschool
der Ionische denkers zoekt alles te verklaren uit de grondstoFen der natuur, - die
van Pytkagoras uit w iskundige vormen, en die der Eleaten uiteeneredekunstige aan-

lingen met de begrippen van Platoen Arotô-

fele: zamengesmolten,om demagtderbesyiegeling tegenover de Christeljke openbarlng
te handhaven. Die readie verzonk echter in
een spelderverbeelding,in eene bescherm ing

van hetbjqeloof,entoen zj bjheterkennen

van de Chnsteljke godsdienst door den Staat

éénschakeling van begrippen,totdatdewjs- hare politieke Bteunsels verloren had, verbegeerte haar zwaartepunt vond in de ethi- dween zj tegeljk met het Heidendom.De
sche bespiegeling van So-t
glfe:; hierop bleef ontwikkeling van het Christendom had vonr

zil rusten,terwjlzj zich allengsverhiefen
naarallezjden uitbreiddevandatverworven
standpunt. Ten aanzien van de verhouding
van deGriekschewjsbegeertet0tdenieuwere,

de wjsbegeerte al dadeljk ditgevolg,dat
alle wjsgeerige vraagstukken doordeChris-

om de dingen te doorgronden zooalszjzjn,
zoodatzj zich t0topAristôtelenin eene0bJectieve rigting bewoog.De vraag naar de
kenteekenen (criteria) der ware kennis vindt
men eerst na Aristôtelesbj deJongereAca-

tenschaqpeljkonderzoek.DiegeestderKerk,

tenleeraars enkel opgevat werden in hunne

verhouding t0thet Christeljk geloof,en daar

is hetvan belang op te merken,dateerstge- hetChristendom alspoedig den vorm aannam
melde uitging van een volkomen vertrouwen van een geheelvan leerstellingen, verdween
op de kracht en de magt van het denken, onderzjneheerschappj allevrjheid van we-

démie, en de twisten van deze met de Stoa

welke zlch eerlang openbaarde in de gedaante
van de hiérarchie, gafmet den valvan het

W estersch-Romeinsche Rjk aanleiding tot
de vernietigingderaloudebeschavingentevens

tot die der der aloude wjsbegeerte.Onder-

zjn als hetware hetvoorspelvan hetonder- scheidene kerkvaders, zooals Tert%llianu ,
zoek naar de mogeljkheid der kenni: in het onderscheidene pauyen, zooals Gregoriws &
algemeen, dat aan de nieuwere wjsbegeerte œ oot6,verwierpen alle wetensehap en kunBt
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a1sde wjsheidderwereld (scientiasecularis)j t0teen openbaar idealismus,en op datgebied
en in den donkeren nachtder diepste onwe- beweegt zich hetmeerendeelder stelselg,die

tendbeidschitterdenslechtsenkelewjsgeerige uit de schoolvan Kantverrezen zjn9zooals
m qnnen, zooalsAlewinu in de 8ste en diafv,
v die van Fieltte,e:.pIenz-,terwjlzich later
Erigena in de 9de eeuw .Inm iddels hadden de pessimisten, zooals Deltopenhaner, Rartsommige vorsten, zooals Karelde Groote en mann enz.daarvan hebben verwjderd.
Alfred t
le O oote,metbelangBtelling geznrgd
W Msheid (sapientia) is een woord.dat
voorBcholen,die metkloostersen bisschopsze- eene theoretische eneenepradischebeteekenis
telswaren verbonden,en daardoorontstondin heeft. In het eerste geval is wjsheid een
de lode en llde eeuw de scholastieke of veelomvattend en grondig weten en komt

middeneeuwschewjsbegeerte,dieaandeuni- overeen met wjsbegeerte; zj is dan het
versiteiten heerschappj voerde, maar zich tegenovergestelde van onwetendheid en van
boog voor de magtder Kerk.De kring van waanwjsheid.In practischen zin iswjsheid
denkbeelden,waarin de scholastiek zich be- een verstandig en lofwaardig willen volgens
woog,werd eehteraanmerkeljk verruimd en de eischen der rede.Zj staat in ditgeval
teven: geschokt, toeh sedert de lzde eeuw
door tusschenkomst der Arabieren, van de
9de t0t de lode eeuw de bezitters van den

tegenover de dwaasheid, die onverstandigej
de sluwheid, die onopregte middelen aanwendt? en den hartstogt, die ongeoorloofde

grootsten schat der toenlnaligr geleerdheid, bedoellnqen nAjaagt.

de volledige werken van Aristp'fele:algemeen
W eiejntlns
(Gadus merlangus) is de naam
bekend werden. Toen ontstonden in de van
vlsch, die tot de familie der Schel13de eeuw de groote mannen derscholastiek, viBchachti
yen (Gadoidei) en tot de ordeder

nameljk Albertu * J.
çll:,Tkomak
gvandglîlo W eekvinnlgen (Malacopterigii) behoort. Hj
en Dwn.g Scofvd.Kort daarop verhiefo0k het onderscheidt zich van de overige soorten van
nominalismus het hoofd,en de leer,z0o ge- het geslacht Gadu: doordien hj geen voelvaarljk voor de Kerk, dat iets wjsgeerig draad aan den bek heeftg3 rngvinnen en Q
waar,maar theologisch onwaar k0n zjn of M rsvinnen bezit, een slanker vorm heeften

omgekeerd, bragt de grondslagen van het eenverdernaarachteren gesyl
etenmond met
onvoorwaardeljk geloof aan het wankelen. eene onderkaak,die korter ls dan de bovenIn de 15de en 16de eeuw ontwaakte na de kaak,en zeergrooteoogen.Hj wordtruim
verovering van Constantinopel de studie der 4 Ned.palm lang,is op den rtlg roodachtig
klassieke Oudheid met nieuwe kxacht. De grjs en aan de zp
-den en op den buik zilverKerkhervormingvernietigde deperken,gesteld wit,meteenezwarte vlek bj de borstvinnen.
aan een vrj onderzoek,en van alle kanten Zt
jn vleesch iswiten nietonsmakeljk,maar

had de scholastiek doodeljke aanvallen te slap en week.Hj komtvoorin degeheele
verduren.Eindeljk leiddedezucht,om den Noordzee, en aan de Engelsche k11stwordt
onvruchtbaren woordenstrjd over deverbor- hj in menigte gevanqen,gedeelteljk versch
genheden der godsdienst te vervangen door gegetepengedeelteljlklngezoutenengedroogd.
eene nasporing van de wetten der natuur,
W kwater noemt men het water. dat
langsvele omwegen vanmagischeen mystieke doorgaans aan den ingang der R.Katholieke
droomerj totde grootscheontdekkingen van kerken in daartoe bestemde bakken voorhanCoprnL- nen Galllez
den is, opdat de kerkgangers zich daarmede
Metde 16deen lrdeeeuw beginthettjd- zouden besprengen.Het bestaat uit wateren
perk der nieuwere wjsbegeerte. Het autori- zout, en de gewoonte om het te gebruiken
teitsgeloof werd vexworpen , en terwjl Baeo werd,naar m en meent,reedBin de Q4eeeuw

rJ> Ter%lam zich bjhetonderzoekdernatuur ingesteld in navolgingvan dereinigingen bj

bepaalde en degroudleggerwerdderervarings- de Israëlieten en Heidenen. Hetdaartoe beleer,zocht Descartes de algemeene voorwaar- Btetade Yiater Nierd eerst sedertden aanvang
den derkennisop te sporen,waarbj hj het der 17de eeuw gewijd. Ook in de Grieksche

zelfbewustzjn tot yteunpunt verhiefvan alle Kerk is wjwater in gebruik.
menscheltjke wetenschap. De eenvoudige op- W uzen (Dezeven)vanGriekenlandwaren
m erking,datalbetw eten enkelin dengene, gnomische diehtersder Oudheid.Menbeperkte
die het weet,aanwezig is,bragtde aandacht hun aantal tot zeven. omdat men dit cjfer
der denkers van de VoorWerpen der kennis a1seenheiligcjferbeschouwde;daarom sprak
op den oorsprong en degrenzen vandezelaat- men o0k van zeven dagen der week, van
Bte.Vandaardatniet,zooals bj deGrieken, zeven planeten en van zeven wonderen der
de tegenstelling van vorm en stof,maar die wereld.De namen dier wjzen waren:Solon,
van de ervaring en van den aangeboren 00r- wetgever te Atbene,Pittaens van Mitylene,
spronq der kennis het uitgangspunt vormde Bianvan Priene,0Mb.,eupboorvanSparta,
der nleuwere wilgbegeerte,d1e zich in het Cleobul'us,beheerschervan Lindus,Prianderb
criticismus van Kantt0teen boogen trap van beheerscher van Corinthe, en Tkalen van
ontwikkeling verhief.Deaangeborenoorsprong Milete, de stichter der Ionische school van
der grondwaarheden werd met den meesten wtjsgeeren.Sommigen noemen voor Cleobnlnn
nadruk door Dpinoza en door Leibno gehand- een ander.

baafd, terwjl de oorBm ong dex waarbeden
uit de ervaring vooral door Loeke verdedigd

W ikke (Vicia Z.
) is denaam van een

plantengeslachtuitde familie derVlinderbloewerd. De besliasing van dezen strjd door migen. Het onderscheidt zich door een groeKant lei44e eerst tot een vermomd en later nen stengelen door even-gevinde,door:teqn-
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blaadlesgrschraagdebladeren,wieralgemeene deze laatste niet verkrilgbagr, z0p kan men
bladsieelln eene vertakte pfonvertakte kla- hetdoelniet bereiken.Hetdoelvan den wi1
wier uitloopt. De bloemen bestaan uit een
s-tandigeù ofs-spletigen kelk en eenevlindervormige bloemkroon.De vruchtiseenetwdeof meerzadige peul. De stengel klemt door
middel der klawieren zich vast aan omringende voorwerpen, zoodatde wikken t0t de
klim planten behooren. D e meest algem een

kan loleljk of berispeljk,geoorloofd, bereikbaarofonbereikbaarzjn;derededoetdaarover uitspraak, en men kan hetzelfde verzekeren van de middelen. Naar gelang de
wil door het oordeel der practi8che rede of
door boozen hartstpgtbepaald wordt,noemt

men hem verstandig ofdwaas.Hetzedelt
jk
voorkomende soorten zi
ln: de Vogelwikke (V. willen geeftgetuigenisvanvrjheiddeszeestes,
cracea Z.),eene sierltjkeplantmetblaauwe het onzedellpk willen van afhankeljkheid.
of paarse bloemtrossen en veelvuldig op Daar een afbankeljke wi1geen wilis,maar

onze bouwlanden voorkomend, de zccAf- een bli
nd begeeren,noemtmen denwilteregt
hari-qe Yïkàe (V. villosa Roth.b,de Roomsohe een streven naar 't geen waarltlk goed 1s.

oi/
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Degewone wikke(FftG &athaj.

volkomen vrj ig
en zich boven
den drang der
omstandigheden

verheft (indeter-

minismus). Niet
zonder grond
wordt door n0g
anderen aangevoerd, dat de
waarheid 00k
hier in hetmid-

den ligt.Bj het

handhaven van
het determinis-

de mogeljkheid of enmogeljkheid van de muBontneemtmen M n den mensch zi
jn rang
vervulling derbegeerte nietverdernadenkt,- alszedeljk wezen;heefthi
jgeenvrjen wil,
en van het wenschen daardoor,datditlaatste dan is hj o0k nietverantwoordeljk voorzjne
in spijt van de onmogeljkheid derwensch- daden,dan kan hjgeengoed ofkwaaddoen,
vervuiing aan het verlangde bljft vasthou- waarvoorhj in de termen valtvan belooning
den,terwjl de wi1verdwjnt,zoodra deze of straf. Immers de wil, waardoor htlv0lonmogeljkheid bljkt.Het a1s bereikbaar ge- bragt heefthetgeen hj deed,wasdoorinvloed
dachte voorwerp van den wi1 draagt den van elders bepaald. Bj het verdedigen van
naam 7an doel en 'tgeen men ter bereiking hetindeterminismus daarentegen dient men in
hiervan aanwendt dien van middelen.Teregt het 00g te houden,dat men geen vrjen wi1
luidt duB het spreekwoord: wie het doel kan toekennen aan de zoodanigen, die zich
wil,moet QQk Qe middelen. willen,wantzjn door hartstogten laten beheerschen, mMr
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alleen aan hen, d1e zlch d00r zelfkennld en hllweljk trad nletdeultstekendetenneelkunzelfbeheersching van elken noodlpttizen in- stenare: Ahqnnte #Jy#$v,.Zjn eerste werk
vloed van elders hebben loszemaakt Tn den was de uitmuntende mpnnraphie:oHeinrich
regelza1dust
levrjheid van 'smenschen wil vpn K1e1st (18G3)''.gevolcd donr pMéngchen
onvolkpmen zi
ln.
und Geister (1865)''.Daarna gchreefhj bjna
W ilberforce (W i11iam),een Britsch phil- uitsluitend voor het tooneel.en het drama:
antrpop,cpboren te Hullden 24stenAugustus Der Graf v0n Hammerstein (1870)'
'.als1795, studeerde te Cnmbxidge en werd in medede bli
jspelen:oDieVermâhlten (1872)'',
1780 11d van het Parlem ent. Tn de zitting - oDie Maler (18723'', - en olugendliebe

van 1789 deed hi
l metPitt een voorstelfot (18734''vonden grootenbilval.Gedurendezjn

afschaëng van den slavenhandel en wist in
1792 met eene geringe m eerderheid het be-

verbll
jfte W eenen gchreeihj detrelrspelen:

oorzaak. dat die maatregel niet aanstonds
werd uitgevoerd.Niettemin hadden de pogin-

Die Hochzeltsreise naeh Riga (1877),,9enhettreurspal:mKriemhild(1877)'9,dieover

cchus.derVolkstribun (1873)''waarmede
oGra
sluit door te dri
lven,dat die gruwelin 1795 hi
l den Grillparzer-prt
js verwierf, - olrria
een einde z0l1 nemen. De porlpg en de ge- und Messelina (1874)''.- rGiordano Bruno
vaarljke toestand derkoloniëp waren echter (1874)'', - 1Nerp (1876):',- het bljspel:
gen van W ilberforee de uitwerkinz,datin de
zittgng van 1806 bet minigtêrie Foz zelf een
voorstel indiende tot wexing van den Britschen slavenhandel, hetwelk, door Wilber-

bet geheel wel wat pp het efect bereken;

ziln.Meer roem verwierfhtidoor zi
lne ,NOvellen (1869)''
,- pNeneNovellen(1870)'9,>Neues Novellenbuch (1875)'',- en pFridoJorc: jverig ondersteund, in hetvolgende linsheimlicheEhe(1875)/'.ZjnJonggtedrama:
*
+
laar t0t wet verheven werd.Van 8 Janunri
l oNafalie''ward intugschen te Berljn zeertoe1808 af werd de slavenhandelop geheelhet geiuicht. Eindeljk vermelden wi
l van hem :
Britsch gebied opgeheven. Nu spande W il-

in,
oHölderl

der Dichter de8 PantheismuB

berforce zich in.om ook deoverigebeschaafde (18704' - en oGedichte(1874)''.
W ild (Franz). een beroemd operazanger,
Staten t0t het nemen van een dereeli
jken
maatrezel te bewegen. Hi
J schxeef daarover geboren den Blsten December 1791 te H011aaan Tallevrand en aan de Vorsten van Pruis- brunn in Nedpr-oogtariri
lk,werd reeds vroeg

gen en Xugland,en op zjn aandringen brazt koorknaap in Klosterneuburg! later zanger
Castlere%qh deze aangelegenheid ter sprake

in de H0fkapêl te W eenen, ln 1809 in de

op het Conqrèste W eenen.Hi
J zorzdevoprts, kapel van Enterhazy te Eigenstadt,verbond

dat de verdraçen,waarbi
l Frankri
lk,Spanle zich in 1811 aan den schouwburg te W eenen
en Portugal zlch t0t de afschaëng van den
slavenhandelverbnnden,met naauwgezetheid
werden nagekomen. Na de afgchaming van
den slavenhandel verlangde hi
;
J die der sla-

en werd xeeds in 1813 alB eerste tenorzanzer

bt
9 de Hof-opera te W eenen en in 1817 a1s

kamerzanger te Darmgtsdt geplaatst. Nadat

h$
Jsedert1800kortentjdaan deTtaliaanache
vernj.Reeds in 1816 deed hjJin hetParle- opera te Parjs en vervolgenste Casselwas
ment een voorstel tot vermindering van het werkzaam geweest, keerde hi# in 1830 naar

aantal Nezers in W est.Tndië,en toen de re- W eenen ternz,waar ht
Jtot1847verbonden
géring sedert 1893 eene volkomene emanci- bleef,vestizde zich daarna buiten betrekking
patie der Negers voorbpreidda, ontwikkelde te Oberdöbling b$JW eenen en overleed aldaar

V lbrf-ee den grootsten i
lver, zorzde met den zlsten Januarj 1859.Hi
J wordtvoor den
Buœton,datinbetLalerhufsdezezaak gron- voortreFelqksfen tenorzqnger gehouden, die
dig werd onderzocht en verzam elde een groo- ooitSn D llitschland heeft bestaan.
W ilda (W ilhelm Eduard).ean verdiengteten voorraad wapenen ter bestrgding van
zibne tegenstanders. Sedert 1825 bleef hiJ ljk beoefenaarderGermaanscheoudheden,en
geboren den 17den Augnstus 1800 te Altona,
studeerde te Göttingen,Heidelbere, Kielen
Chelseaden29stenJulj!.833.Tnziln opractical Kopenhazen in de regten, vestlgde zich in
view ofthe prevailing rellgioussyBtem softhe 1896 a1,advopaaùte Hambllrg en werdin1831
professed Christians (1797 enlaterl''tradhj op professor te Halle, in 1842 te Breslau en in
w egeng ongesteldheid van het tooneel der
openbare zaken verwi.lderd en overleed te

a1s een i
lverig aanhanger der Staatskerk,en 1854 te Kiel, waar hj den 9den Aua stus
zjne rcorrespondence''verscheen in 1840 in 1856 pverleed.Hil is de erondlezger der ver2 deelen. Van zii
ne vier zonen gingen drie zelibkende Germaansche regtszeschiedenis in
overtotdeR .KatholiekeK erk,en devierde, Dui
tschland en schreef:oDasGildewesen im
Samnel lFïlùdrforcd (geboren 7 September Mittelalter (18S1; nieuwe drnk, 18381'',1805, # 19 J11li
.
l 1873), werd bisschop van en ,Das Strafrepht der Germanen (18424:'.
W inchesterengroot-aalmoezenierderK oninein Met Reyseher sfichtte ht
Jin 1838 het: pzeiten heeft onderscheidene godgeleerde geschrif- gchrift fn
-rDeutsp,
hes Recht''.
ten ulteegeven.
W ildbaan (Eene) is een boech, door
W ilbrandt (Ado1f), een verdienstelibk m uren, hazen of hekken omgloten, om aan
dichter en proza-sehriiver,geboren den 24sien het daarin aanwezig wild den uitgang te
AuznstuB 1837 te Rostock, studeerde in, de beletten.Men heeft daarin gewoonljk herten,

letteren en gesehiedenis te Rostock, Berlijn reepn,hazen,wilde zwjnen enz.Het ma: er
en Miinchen,bepaalde zieh in laatstgenoemde

nietonfbreken aan eenevoldoendeuitgestrekt-

stad bj de lptterkundice loopbaan,maar ver- heid groencrond,om aan deze dieren voedsel
trok in 1871 naaz W eenen,waarhj in het te verschaFen,noch 00k M a water, Qm hpp

:8C
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dnrstte lesschen.Daartoe wordt00k we1een z:hlungen (1863)'
',- pDichtungen(1863)'',gedeelte van den grond methaver en rogge Erzâhlungen (1866)'', - pperlen aus dem

G zaaid nfmetaardappelsbepoot,terwglmen Sande(1867)''- rzurDâmmerstunde(1871)'',
in den 'winter zorgt, dat het wild niet0m - - en een aantalwerkenvoordeJeugd(1871komtvan gebrek.Eenewildbaan is eenezaak 1877, 16 dln).Eene uitgave vanhare gezajke werken verscheen in 1862 in 8 deevan weelde en dientom aan vorsteljke per- menl'
sonen hetgenot te verschaFen van de jagt 1en Na haar dood werden hare gedichten

op dredelstesoorten van wild.
onder den titel: pMein Liederbuch (1877)'
W lldbad,eenstadjeinhetW irtemberg- gedrukt.
sche Schwarzwalddistrict ligtin een bekoorW ildschut (Dirk Hendrik),eenverdienljk da1aan de Enz 430 Ned. el boven de steljk Nederlanésch godgeleerde,geboren te

Amersfoort den z7sten Augustus 1788, studeerde te Utrecht en werd in 1814 predikant
te Apeldoorn, in 1816 te Dordrecht en in
1819 te Amsterdam , verkreeg in 1853 een
berg de W ildsee,waarbjmen geene atkoer- eervol emeritaat, vestigde zich te Velp, en
rivier opmerkt.VooralechterisW ildbad ver- overleed den 6den Augustus 1868. Hj waB
maard wegen: zjnegeneeskrachtigebronnen lid of bestuurder van verschillende genoot(indilerente warmewateren meteene tempe- schappen en kommandeur der orde van den
ratuur van 34- 37,50 C.)tdie uitde kloven Nederlandschen Leeuw ,en schreefo.a.:s,Brief
van eenegranietrot:tevoorschjntreden.Het over den admiraal van Kinsbergen aan mr.
watel. heeft een qaauwen, zout-loogachtigen M.C.van Ha11'',- pvragen over deBjbelsmaak en wnrdt inzonderheid gebruikt voor Bche geBcbiedenissen (zde druk, 1826)'', oppervlakte der zee.is met Pforzheim door
een spoorweg verbonden, en heeft eenige
fabrieken en ruim 3000 inwoners.In de nabijheif
l dezer plaats heeft men op een hoogen

badentenbehoevevan ljdersaanverlamming, Onderwjs in bet'Christeljk geloofn=rde
iicht,rheumatismus,oude wonden enz.Jaar- leer desBjbels'',- pKortbegrip de8CbrisljkBverschjnen erongeveer6000badgasten. teljken geloofs'',- pHandboekjeop eenreiB
en de bad-inrigtingen zjn eruitmuntend.In den Rjn opwaartst0tSpiers,langsdeBerg-

:F

het groote badhui: heeft men 7 gemeenschap- strasze en de voornaamste baden van den
peljke baden of bassins en 43 éénpersoons- Taqnus (1829)'' - XMemoria Hermanni
baden. Daarenboven heeft men er ecne bad- Royaard: etc.(1836)''
Herderljke brief
inrigtingvoorbehoeftigelhenhetgeheelbevindt aan de gemeente te Amsterdam (metanderen,

zich qnder het opzigt van hetstaatsbestuur. 183ô)'',- pGesgrekoverhetConcordaat''1W lldenow (Kar1Ludwig),een verdien- >Matthias Claudlus ofde W ansbecker Bode,
steljk kruidkundige, geboren te Berljn in gekenduitzjneschriften(1838-1843,Qdln)'',
1765,Btcdeerde in de genees-en kruidkunde,
rOver den geest derNederlandscheHerwerd in 1798 gewoon hoogleeraarindenatuur- vormde Kerk ln onze dagen bj de tegenljke historie Mn het genees- en heelkundig wonrdige woelingen (1842)M,- en vele leercollège te Berljn ixl 1810 hoogleeraar in de redenen.terwjlhj talrjke bjdragen leverde
geneeskunde en dired eurvan den botanischen in tidechriften.
tuin aan de qas.gestichteuniversiteitaldaar, W ilfried of Winfried, een jverig veren overleed ln 1812.Hj schreef: pFlorae kondiger vAn het Christendom en geboren in
Berolinensisprodomus(1787)''
,- pGrundrisz 634 te Rippon in het Engelsche graafschap

der Krâuterkunde (1792J7dedruk van Link, York, studeerde te Rome en werd na zjn
1831)''
,- pluinnaeispeclesplantarum (1798- terugkeer de leermeestervan Alfred,koning
1826,6 dln;het 6de dlvan D nkjb
',- -An- van een gedeelte vanNorthnmberland.Hkzag
leitung zum Selbststudium derBotanik(1804; zichbenoemdtotbisschopvanYork,maarzjne
4dedrl
zk! 1832)'',- sEpumeratio plantarum trotsehheidberokkendehem velevjanden,zoohorti regli Berolinensis(1809)'',- en rHor- dathjbjTheodorws,aartsbisBchopvanCanterbury (Kantelberg),werdaangeklaagd.Hjbetus Berolinensis(1816)''.
W ildermuth (Ottilie),eeneverdiensteltlke gaf zich op reis naar Rome,om zich bj den
Duitsche schrjfster. geboren den 22sten Fe- Paus te verdedigen, maar landde wegenB
bruarj 1817 te Rottenburg,aan de Neckarj tegenwind op de kuBtvan Friesland,waarhj
was de dochter van den pKriminalrath'
'Ron- door koning Ad-qLllgu met onderscheiding bedcA:fz,trad in 1843in hethuweljk metden Jegend werd en zelfsverlofontving,om het
hoogleeraar W ilderm%th te Tiibingen en over- Evangelie te verkondigen.Hj legde alzoo in
leed aldaar den 12den Julj 1877.Van hare dat land de grondslagen,w aarop vervolgens
talrjke geschriften,die zich door echtvrou- W illebrcdenBotifaeiushebbenvoortgebouwd.
weljk gevoelendooreenbeminneltikenhumor In hetvolgende vooqlaarbegafhj zich naar
zeer gunstig onderscheiden, noemen wj: Rome en wistzjnezaak z0o goed tebepleiBilder und Geschichten aus Schwaben (5da ten,dat bjin ztlnebisschoppeljkewaardigdruk, 1865, Q dln)'', - polympia Morata heid werd hersteld en eerlang naar Engeland
(1854)'',- oAus dem Frauenleben (1855,Q terugkeerde. Zjne gestadige pogingen,om
d1n; 5de druk, 1865)'', - oAuguste (1858, de nog grootendeels zelfstandige geeBteltlken
5dedruk?1865)'',- pDie Heimath derFrau aldaar onder de heerschappj van den Paus
(1859! 4de druk, 1865)'',- psonntag-Nach- te brengen, gaf echter aanleiding tot hevige
mittage daheim , erbauliche Betrachtungen botsingen,zoodathjnogmaal:vanzjnbisdom
(1860)'', - rTm Tageslicht. Bilder aus der werd ontzet.Hj toog echter wederem nM<

MTirklichkeit(1861),',- plzebensrxthsel,Er- Rome en keerde geregtvMrdigd terug.Hj
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overleed in 709.Van zjne geschriften vinden Hetbepalen der goortrustvooralop hetéénwj vermeld: pDe catholico celebrandi pa- of tweekleurige en vroeg of laat afvallen der
schalia ritu'' - De clericorum tonsura'' - Bchutblaadjes,de kleur derhelmknoppen na

1,De regulis monachorum''
, - ,Acta et de- hetuitwerpen van het stuifmeel,hette v00rcreta concilii Strenchaliensis'', - en rEpis- schjn treden der katle: vöör,metofna de
tolae''@
bladeren, de m eerdere of mindere lengte der
W ilgen (Salix L.
4 is de naam van een vruchtstelen,het inééngedrongen oflang uitplantengeslacht uit de familie der Salicineën. gegroeid voorkomen der takken, hetaantal
De aoorten van dit geslacht komen vooral meeldraden en den vorm der stengelbladeren.
voo
igeenplaatsen,worden gemakke- In 0ns Vaderland telt men 19 soorten van
l
jkr dop
oorvocht
gtekk
vermenigvuldigd, bieden wilgen. De meest bekende daarvan zjn:de
met taaje volharding weerstandaan velerlei witte of saiettvil.q (8.alba Z.),hetwaardltout

schadeljken invloed en sommigen strekken ofdeamandelbladi
ge '
lt
lïly (8.amygdalinaL.4,
zich verdernoordwM rts uitdan eenige andere
boom of heeater. De wilgen komen voor als
boomen ofheestersen onderscheidenzich door
lancetvormige, afwisselende, enkelvoudige

d
ekat-ofbindwilq (S.vlminalisZ.),de ruipe
of waterwél.q (S.Uapraea Z.
)!degeoordeY1!#

(S.auritaL.
4endekr%ipende'
l
t4l#(S.repensZ.).
In wilgenbast vindt men Aeellooizuur,z00-

bladeren en tweehuizige, t0t katles veree- datde bastvan de witte wilg in de genees'
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Salo eapvaea.

nigde bloemen.Deze laatsten zjn zeereen- kunde a1s zamentrekkend middel wordt gevoudig. In plaats van een bloemdek vindt bezigd, alsmede een alcaloïde,hetwelk den
men twee honigkliertles in den okselvan een naam draagt van salicine en vooral verkre-

vliezig schutblad. De manneljke bloemen gen wordtuitdeSineW # (8.purpurea Z.);
hebben Q meeldraden en de vrouweljke1t0t de salicine wordt met goed gevolg voorge5 stampers.De vrouweljkekatjesveranderen schreven tegen tusschenpoozende koorts.Eene
na de bevruchting in vrucht.aren en leveren gele verscheidenheid der '
witte W # (8.albaj
eengrootaantaltweekleppige,éénhokkigedoog- var. vitellina) en de bindwLlg leveren teenen
vruchten, met talrjke zeer kleine van eene tot het vlechten van manden en tot hetophaarkuif voorziene zaden.De talrjkesoorten binden van planten. Van het hout der witte
van ditgesiachtzjn moejeljk van elkander en deramandel
bladkeoïI.
gmaaktmenklomte onderscheiden,omdatzj elkanderweder- pen, hoepels en krlbben langs de rivieren.
T0
t
d
e
me
e
r
z
e
l
dz
a
me
B
o
orten behooren de
keerig bevruchten, tweehuizig ztin en vele
reedavéör4:ontploojingderbladerenbloejen. ùurorwil
g (8.penundra L.),de brooze1:17
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(S. fravlll: Z.) en de sierljke tr- wll
.
q (S. te Berli
ln in 1709.Zj was eeneinnigbemlnde

BabylonicaZ.4.Opgaandewilcenboomennoemt zllster van Frederik II,ward,evenals deze,
m en schietwilzen! en zoodaniee, die op ze- dopr haren vader m et hardvochticheid be-

kerehoogte zjn afgehakt,om op dien stomp handeld en verbpnd zich,nadcteenhuweli
lkseene menigte twtlgen voortte brengen,dra- plan met den prins nan < J!!C.ç qchipbreuk
gen den naam van knotwilzen, die in een had geleden,in 1731inden echtmetFrederik,
eigenaardig Hollandsch landschap zelden ont- later markgraaf van Baireuth.ZiJwas geest-

breken.W $Jgevenhierbj eeneafbeeldingvan ri
jk, maar tevens praatziek en ondeugend en
van de ruige waterwilg, nameli
lk in a van bezorgde zich aan het kleine Hofvan haren
een mannelllken en in bvaneenvrouweltlken. weini; beteekenenden gemaal eenige afwisseiak,in c valleen tak met bladexen,allesop

line doorletterkundizen arbeid eneenedrnkke

l/sde der natuurli
.
lke grootte, in d van een briefwisseling.Zi.Joverleed in 1758.Van haar
schubje met 3 meeldraden.in e van een der- zin latex in het lichtverschenen:oDenkwiirgelslk schuble met een atamper en in f van digkeiten aus dpm Leben der königliehen
eene vrucht,alles op drievoudige grootte.

W ilhelm ,zie V llem.
W ilhelm (Kar1), de componist van het
vaderlandllevend lied der Duitschers: mDie
W achtam Rhein''en geboren den 15denSeptember 1815 te Schmalkalden, werd onderwezen door Rchmiten A ndrê te Frankforten
door Dpohr te Cassel,was van 1840 tot 1866
werkzaam a1s directeur van de liedertafelte
Crefeld en vestigde zich daarop om redenen
van gezondheid te Schmalkalden.Naar aan-

pxenszischen Prinzessin Friederike Sophie

W ilhelmine von 1706- 1742 (1810, 2 dln;
2dedruk,184h)''.
W ilhelm sbaven , de oorlogshaven der
Duitsche Noordzeevloot,iseene totde Pruis-

sische landdrosteni
l Aurieh behoorende,maar
door het gebied van Oldenburz omslotene

stad a'
an de Jade.Zi
J is metOldenburz dopr
een spoorweg verbonden en telt ruim 10000
inw oners.

W ilhelm shöhe! zie nnder Oassel.
leiding van het zilveren huweli
lksfeest van
W ilibald of W lllibald (De heilige),gekoning W ilkelm van Pruissen deed hj den boren in Engeland omstreeks hpt Jaar 700,
llden Juli
l 1854 door honderd zaneers ztin trok in 720 met zjn broeder W unnibold ter
woorden van Dehneeken- bedevaart naqr Rome en hat Heilige Land,
oW acht am Rhein (

Hqçer)''zingen,enditliedvervuldedekri
jg8- toefde vervolgens op den Monte Casino,tptlieden, dia in 1870 tezen Frankri
jk te velde dat in 739 zjn oom W lnfrled (Bonifacius)
trok, met groote geestdrift. Reeds in 1860

bem t0t reisgenootkpos op.zjne zendingsreiwas W ilhelm tot Koninkli
jk PruiBsisch mt
l- reizen naar Duitâchland.en werd den Qzsten
ziekdirecteur benoemd, ontving in 1871 we- Julil 745 (volzens anderen reeds in 741)begens genoemd lied een Jaargeld van 3000 noemd tot eergten bisschop van Eichststt.
mark.maar overleed reeds den 26sten Augus- In dia betrekking maakte hj zich met ztln
tus 1873 in zi
lne geboorteplaats,waar ver- brpeder en met zjne zuster W al
pur.
qiszeer
voleengeen qedenkteekentezi
gnereerverrees. verdlensteljk door de uitbreiding van het
W ilhelm l (Aug1st), een beroemd viool- Christendom ,stichtte vele kerken enkloosters
kunstenaar: geboren den Qlqten Septem ber en overleed den 7den Ju1i
J 781 te Eichstâtt,
1845 te UBsngen in Nassau, ontvine aldaar waar z;
iln stoleljk overschot in de hoofdkerk
van den H of-concertdirecteur Konrad FlcAer werd bllcezet.
het eerste onderrigt in de muziek en k0n
W ilibald A lexis,zie Körin.q.
reeds a1s acbtlarige knaap solo-stukken voorW ilken (Friedrich), een verdiensteli
lk
drazen en medespelen in het kwartet. In Duitsch ieschledschrjjver,geboren den Q3sten
1861 deed Liszt te W eenen onderzoek naar

zt
lne bekwaamheid, en deze bragt hem in

persoon naar Leipzig, om hem aldaar aan
den eoncertdirecteur David a1s een tweeden
Pqqanini der toekomstvoor te stellpn.Danld

Mei 1777 te Ratzeburl,studeerde te Göttincen in de gpdgeleerdheid en vervolgensin de
Oostersche letteren engeschiedenis?en werdin
1800 repetitor b!@de theoloeische faculteit te

Göttinzen, in 1803 onderwi
jzer en opvoeder
gafhem viex Jaar laue onderwtls in hetviool- van den .'Jeuzdigen prins Geortq 'X IAJ- non
?:-à.r.ç-Uppe, dien ht9naa'
spel,terwiblhi
lvan Réel
tter en Sanptmannon- ,9c:J'
r de universiderwqsontving in detheoriedermuziek.Nadat teit te Leipzig vergezelde,in 1805 hoogleer-

hSJ Leipzlz had vaarwelgezegd,trad hj in agr in de geschiedenis te Heidelberg en in
het huweltik met de vrjvrouwe k
%opge ral 1807 daarenboven dirrcteur der universiteifsD 2q
karten volbraetschier aanhoudend kunst- boekeri
l. In die betrekking bewerkte l1t
J in
*
relzen,terwill hj W iesbaden tpt woonplaats 1815 te Rome de terugcave v:n een gedeelte
heeft. W aax ht
J zich liet hooren,oogstte hlJ der Palatilnsehe bibliotheek, in den Dertiggronten bibval. Met geestdrift bezield voor Jarigen 00r1o: door Till
y aan den Paus geRichard W aqner,belastteh$Jzich in 1876met Bchpnken.Tn 1817 werdhjopperbibliothecaris
de taak van concertf
lirecteur bi
j de tooneel- en hoozleeraar aan de universiteit te Berli
ln,
voorstellingen te Baireuth. Ook te Londen
werd zlln uitstekend vioolspel met groote
toeiniehing beeroet.
W ilhelm ine (Sophie Friederike).markgravin von Pcsrev//z.oudste dochtervan koning Frledrla + 2!73:7- I van Pruissen en
m n knningin Dopho Dorofkl,werd geboren

in 1819 gewoon 1id van de Acadêmie van

wetenschappen aldaar,van welk ligchaam hj

sedert 1829 vaste secretaris was,daarna historiograaf van Pruissen, hoogleeraar in de
geschiedenis aan de militaire school,raad in

het collegie van censuur en eindeljk in 1830

geheim regéringsraad.In 1826 on4ernam hj
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eena wetenschappeljke reqsnaarItaliëen in
1829 eene andere,op lastvan hetministérie,
naar Frankrjk en Engeland.Hj overleed
den 24stenDecember1840.Aanvankeljk heeft
hj eene Perzischespraakkunsten chrestomathie en werken over de Oostersche geschiedenisgeleverd.Zjnvoornaamstegeschriftechter
iseene pGeschichtederKreuzzùge(1807--1832,

1 dln)''.00k schreef bj eene pGeschichte
der Heidelberger Bi
ichersammlungen (1817)'',
en eene pGesehichte derKöniglichen Biblio-

s84

nam in 1816 dienstbj demarineenz:g zieh

in 1838 belast met hetkommando over eene
expeditie t0t onderzoek van de 8tille Zee,de

Zuidpoolzee en denoordwesteljkekustenvan
Amerika. Hj zeilde rondam kaap Hoorn,

ontdekte in de Zuidpoolzee het naar hem
genoemdeW ilkesland,bezochtdaarop Bornéo
en de Sandwich-eilanden,de kusten van Oreg0n en Calitbrnië en keerde in Junj 1842
terug naar New York. Hj gafver8lag van
dien togt in zjn sNarrative of the United
Statesexploringexpedition (1845,5 d1n)''
.In

thek zu Berlin (1828)5'.
W ilkes.Onderdezennaamvermeldenwj: 1845toeldehj geruimen tjd op devlootaan
Jol
6n <5!ke,
:,een Engelsch schrjver,ge- de westkust van Amerika en vestigde zich
boren te Londen den liden Oetober 1727. daarop teNew York.In 1825 werd hj kapiHj studeerde teLeiden en werd in 1757 1id tein.Na hetuitbarsten van den burger-oorlog
van het Parlement. Nadat George I1I den werd hj benoemd(1861)t0tbevelhebberder
tl'00n beklommen had, werd W ilkes de veJ- oorlogskorvetrsan Jacinto''en nam den 8sten
klaarde tegenstandeirlvan den m inister Bute, November 186'1 8lidell en M ahon, door de

zoodathj dezenin onderscheidenevlugschriften metheftigheid aantastte.Tevensdeed hj
sedert Junj 1762 hettjdschrift:rNorth Briton''in het lichtverschjnenjwaarin hj het

Zuideljke 8taten naar Engeland gezonden,
op het Engelsche schip p'rrent'' gevangen,
'tgeen scherpe protesten van de zjde van
Engeland uitlokte.In 1862 zag hj zich t0t

Btaatsbeleid van hetministérie gispte en zeltb commodore bevorderd, voerde bevel over
den persoon des Konings niet ontzag.Door de iotille 0P de Jame: River en verniblde
den staatssecretarisHalfaœ werd daarop een den 28sten Angustus 1862 City Point,waarna
bevel van inhechtenisneming niet tegen hem , hjWto!sqhoutbj-nachtopklom.
maar tegen den redacteur van genoemd
llkle tDavid), een beroemd Engelsch
tjdschrift uitgevaardigd, en weldra bevond schilder, geboren den 184en November 1785
W Ilkeu zich in den kerker.De regtbank even- te Cults in het Schotsche graafschap Fifej
we1sprak hem vrj,en hj mogtzelt
'
seene bezocht in 1796 de académie te Edinburgh
actie van schadevergoeding instellen tegen Kn vertrok in 1805 naar Londen,waar hj
den staatssecretaris.Deze beslissing was voor zich bekend maakte door de stukken: pDe
geheel Engeland van belang, omdat er uit dorpspoliticus (1806)'',- pDe blinde vioolbleek,dat zoodanig bevelvan inhechtenisne- speler (1808)''
1 - XDe gewonde vinger'',m ing zonder opgave van den naam desgenen, en pDe pachtbetaling''.In 1811zag hj zich
tegen wien het gerigt was,geenerleikracht t0t 1id der Koninkljke Académie en in 1#823
*
bezat. W ilkes bragtdaarop eene nieuwe uit- t0t 8chotsch Hofkc'
hilder benoem d.Vgn Zpno
gave van den rNorth Briton''in gereedheid kunstgearochten uit dien tjd noemen wj:
en vertrok vervolgens naar Parjs,waar hj ,Deki
nderen opderattenjagt'',- r,Dedo
rpswegens een duël geruimen tjdin degevan- kermis,,,- pHetblindemannetje-spel
- pj)un.

F
enis moest doorbrengen.Na zjn terugkeer oan Gray'', - vHet konjntje (1816)''y ln Engeland verklaarde hetLager lluis,dat
Hetontbjt(1817)''
,- rDekleinebode',-

de rNorth Briton'' een schimpschrift was, XDe familie Avalter Scott (1818)''j - rDe
bepaalde,dathet door beulshanden z0u wor- voorl
ezing vanhettestament(1820)'.,- pRaad

den verbrand en verwjderde in 1768 den eens t1821)'', - rDe invaliden te Chelsea$
redacteuruithetParlem ent.Vrilkesbegafzich de tjding lezend van den slag bj W aterloo
toen op reisj maar zag zlch te Londen t0t (1821)'' - pDe aankomstvan koning George
volksvertegenw oordiger herkozen. Die keuze IV te Leith (1821):', - pDe prediking van
werd door het Lager Huisgewraakt,w aarna

John Knox indehoofkkerk teSt.Andrewg/'j-

hj in de gevangenis geworpen,wederom ge- en pDe fjmilie in hetgebergte (18252''.T0t
kozen e1luithetParlementuitgeworpenw erd, herstel zpner yezondhei
d vertoefde hj van
eene gebenrtenis, die t0t viermaal t0e 1825 t0t 1828 ln Italië en Spanje,waarhj
voorviel. Daardoor klom zjne populariteit; eene reeks van tatbreelen schilderde uit den
hj werd in 1772t0tsheriF en in 1774 zelfs oorlog 0P het Pyrenesche schiereiland Van
t0t lord-maloor van Londen gekozen en ver- 1808 t0t 1814! welke zich thans te Londen
wierfzich bj hetbekleeden vandezeambten in het Koninkljk muséum bevinden.Wnlkie
zoozeer de algemeene achtingj dat de regé- volgde het voetspoor van Eogarth en onderring zich bj deverkiezingen voorhetParle- scheidde zich,evenals deze,dooreenenaaawment in laatstgenoemd jaarnietlangertegen keurige waarneming van het karakteristieke
zjne candidatuur durfde verzetten.In 1779 in de natuur,alsmede door den dramatischen
verleende de stad Londen hem flaarenboven inhoud zjnerstukken,terwjlhj tevensveel
een aanzienljk ambt, en bj overleed den te danken had aan de Hollandschegenreschilzosten December 1797. De gycorrespondence ders.De schilderjen, na zjn terugkeer uit
of W ilkes'' is in 1805 in 2 deelen in het Spanle vorvaardigd,doen 0nsechterdenken
licht verschenen.
aan Titiaan en Vela8guez.Tot dit tjdperk
Oâcr?
w W ilkes, een Noord-Amerikaansch behoorto.a.zjnpcolumbus(1835)''
.In 1830
admiraalggeboren te New York in 18b5.Hj zag Wilko zieh t0teerste-Hotàchilderbenoemd
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en leverdeonderscheidene portrettenvanleden
van hetKoninkljk gezin.Voorts Rhilderde
hj eenigehistoriestukken,zooals:ppau:Pius
VlI te Fontainebleau, aan Napoleon I de
onderteekening weigerend vanhetConcordaat''
en ,,Devlugtvan Maria Stuartuithet kasteel

Lochleven (1837)''.VoortsBchilderdehj:psir
David Baird,het1jk van TippooBahib vindend''en rpaulus II1 en Benvenuto Cellini''
alsmede pKeizerin Josephine van Frankrjk
bj de waarzegster''.In deze stukken kan

Van

Duitschland en van den Koning van

Denemarken,hoewelhj te Parj:gevestigd
bleef,waarhj uitstekendeleerlingen vormde.
Napoleon I benoemde hem t0t ridder van het
Legioen van Eer en het Inatituutnam hem

op onder ztne leden.Hj stierfteParjsden
5den April1808.
W illebrord,een jverigeverknndigervan

het Chriatendom en teregt den apostel van
Nederland genaamd, was een Angelsaks en
aanschouwde bet levenslicht in Northumber-

men den meeBter der Engelsch-Holla*nd
sche land in hetJaar668.Nadathj in Ierlandt0t
*
sch001nietmeerherkennen raaar er Z:n
o0k priester wasgewjd,gafhj zjn verlangente

anderejwelkea1shetwareterugwjzenopeen kennen om de bljde boodschap des vredes te
vroegçr tjdperk,.zooals:pDebruid aan haar brengen aan de Friezen en 8akeers,die door
toilet'', - rDe eenige dochter (1839)'9, - Pepqnaande heersehappijderFrankenwaren
*De SpaanBchemnedermethaarkind(183,,4)'', onderworpen.EerstbegafhjzichnaarUtrecht

rDe zaturdagavondvan den dagl
ooner ,- cn vervolgens naar Taxandrië, het hedenHet gebed aan àfel'',- pDe dood van het daagBehe Noord.Brabant en Limburg, waar

-

hert'' - en De lersche whiskeystokerj'
'. hj onderscheidenegemeenten stichtte,terwjl
In 1840 begat htjzich naar hetOosten en er o0k nu n0g vele kerken aan hem zjn geoverleed gedurende de terugreis op een schip wjd. Nydat hj voorts een togt naar Rome
in denabjheid vanhetheteiland Malta den had volbragt, begat'hj zich naar Zeeland,
lsten Junj 1841. Hj heet: o0k een aantal wMr hj op W alcheren een afgodsbeeld 0mgravure: geleverd,eninhetNationaalMuséum verwierp en velen bekeerdet0thetChristeljk
ver
s eens
ns
tand(bSeir
eldJoth
enzjnereere.
Wree
Rki
on
geloof. Hj vond intusschen veel tegenstan;
Gardner) een be- bj den Frieschen koning Radbontjdoch na
roemd Egyptoloog,geboren den 5den October den dood van dezen zette hj zjneprediking
1707 te Hardendal: in W eatmoreland,ontving metjver voorten vond een krachtigen helper
zjne opleiding te Harrow en te Oxtbrd en in BonLfaciws.Eindeljk veatigde hj zich te
vertoefde geruimen tjd in Egypte,waar hj Utrecht! waar hj deSt.Maartenskerk (den
zich wjddeaan hetbeoefenen van de oudhe dom) stlchtte en a18 aartsbisschop het meeden des landB. Hj Bchreef: Manners and rendeelderNederlandsehegemeentenbestuurde.
custom : of the aneientEgypti
an:etc.(1837- Hj overleed op den 6den ot'7denNovember
1841, 5 dlnl' - pModern Egypt and The- 739 en werd in dedoor bem gestichte abdj
bes(1844,2 d1n)'',- pArchitectureofancient vanEpternach bj '
rrier begraven.

Egypt(1850metatlas)'',- nPopularaccount
of the ancientEgyptians (1854; 2de druk,
1871)''
, - en p#igypt in the times of the
Pharaobs (1857)''
, benevens onderstheidene
opstellen in het tj
àdschrit'
tder pGeographical
Society''.Hj beschreefzjne reisnaarde8lawische provinciën van Turkje in ,,On Dalmatia and Montenegro, with an Journey to
Mostar in Herzegowina (1848, Q d1n)''.Eindeljk vermelden wj zjne verhandeling:pOn
colour and the necessity of tbe generaldlFusion of taate among a11 classes (1858)''1 en

W illehad ,in den aanvang der8steeeuw
in Engeland geborenj werd er t0t priester

gewjd, begat'zieh in 770 met verlof van
koning Abred naar Frie8land en kwam er in
denabjheidvan Dokkum ,waarmen in diezelfde eeuw Bonifaeius had vermoord. Hj
werd er metgroote onder8eheiding bejegend,
onderwees er de kinderen der edellieden,
bragt er velen tothet Lhristendom en begaf

zieh vervolgens over de rivierLovevecke (de
LauwerB)naar hetland van Humareha (Hum-

Bterland).Hier echtervond hj een woesten
afgodisch volk, dat hem voorzeker terstond
Engelache vertaling van Herôdotu.Hj over- zou hebben gedood, zo0 hj het niet door
leed den zgsten October 1875.
zjne welsprekende taal tot kalmte had geW ille (Johann Georg), een uitstekend bragt. Nu raadpleegde men het lot, om te
graveur, geboren den 5den November 1715 zien of W illekad al dan niet den dood had
nabj Gieszen,legde zich eerst t0e op het verdiend; het l0t was hem gunstig, zoedat
geweermaken,kwam te Stru tsburg in kennis hj ongemoeid k0n vertrekken.Nu begafhj
met den graveur G. F.Sekmidtjbegafzich zich naar Drenthe,waarhjhetwerk derbemetdezen naarParjsen oet
bnde zichaldaar keering met jver voortzette.Door het 0min de graveerkunst onder de leiding van den verwerpen derafgodsbeelden deed bjerec.
hter
schilder Ri
gand. Het eerste blad, hetwelk de menigte in w oede outvlamm en;men viel
hem roem bezorgde, was het portretvan den op hem aanmetstokken,en eenzjnertegenmaarschalk Fonq%et de WelleIsleb en na dien standers kwam op hem afmeteen ontbloot
tjd verlangden deberoemdsteFranscheschil- zwaard, om hem te onthoofden.De geloofsders,dat hj gravures zou leveren naarhunne verkondiger had echter een kistje met reliBtukken.O0k graveerde hj naarschilderjen quieën aan een riem om den hals bevestigd,
van oude meesters,en vele prenten van zjne en toen de w oesteling hem een slag toebragt,
hand mogen aan8praak maken op den naam doorsneed het zw aard enkelden riem ,zonder
van meesterstukketl.Hj werd Hotkraveurvan aan W illekad eenig leed te vernorzaken.D aarden Koning van Frankrjk,van den Keizer door werden dm Heidenen zoo getroFen,dat
hpt Egyptologisch gedeelte van de groote
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zj hem verder geenerlei hindernig in den
weg legden, waarha hj in 780 op verzoek
van Karel W Groote naar W igmodia trok,
eenelandBtreek in Baksen.Hierwashjjverig

r9t

beschouwd,openbu rde zich de wrevellgen

hem z:0duideljk,datmenhetgeradenvond,
hem eenigen tjd naareldergte doen reizen.
De Prins begaf zich den 22:ten Mu rt naar

werkzaam en werd op de synpde te W orms
t0t bisschop over 6onderscheidenelandgtreken
gewjd,0.a.00k over oostergo,en overleed
te Blexen in het hertogdom Oldenburg op

Lnnden, waar zjne stMtkundige gevoelen:

beateld.

digde naar de Pruissische Natianale Vergade-

door den omgang met prins Alrt, Te,lj
Ru.
s.
%ell, Palmerston enz. eene betere rigting

verkregen. Met jver nam hj deelM n het
den 8sten November739.Zjn stoFeljk over- streven naar de eenheid van Duiœ hland.In
schot werd naar Bremen gebragt en aldaar het begin van Junj keerde hj terug naar
in eene door hem gebouwde kerk ter aarde Berljn. Hj zag zich gekozen tQt afgevaar-

W illem.Onderdezennaam vermeldenwj: ring, aanvaardde het mandaat,bield er eene

Den tegenwoordigen Kei- eJlDuitsckland, korte redevoering overde cnngtitutionéle beginselen, maar nam verder geen deelM n de
te weten:

W illem ofeigenljk W ilhelm Fde#rïcAL%d- beraadslagingen. Den 8sten Junj 1849 wer;

G#, tevena koning van Pruissen, tweeden hem het opperbevd toevertrouwd aver de
ZO0n Van Friedria <ïI&I- III en van ko- troepen, bestemd t0t beteugeling derrevnluningin Louik ,eenedochtervanhertogKarel11 tionaire beweging in Zuld-Duitschland, en

vanMecklenburg-strelitz.Hjwerdgeborente
Berljn den 23sten Maart 1797.Op den lsten
J arp
-- 1807, ill Pruissens rampspoedigsten
tjd na den slag bjJena,werdhj t0tolhcier
benoemd. Hj genoot onder de leiding van
Delbrûek en kapitein Reoke eene voortreFeljke ppvoeding en onderscheidde zlch reeds

nadathj te Mainzaan een aansl
e waspntsllapt, bragt hj in weinige weken de Ptàlz
en Baden tot onderwerpillg.In October 7an
datjaar zag hj zich benoemdt0tmilitairen

** en in W estlàlen en
gouverneur &an de R Pn
vestiyde zich te Coblenz, en in 1854 werd
jjB** tevenB kolonel-generaalder infanterie met
Vroeg door een helder verstand; liefde tot den rang van veldmaarsthalk en gouverneur
or
de en een ernstig karakter,zoodathj op der vesti
nq Mainz. De vroegere ongunatige
@@
ZP
n vader geleek1terwjl hj in gaven de8 stemming Jegen: den Prins wa8 wegens zjn
geestes moest onderdoen voor zjn ouderen atkeer van de uit8pattingen der stM tkundige
broeder Fri/,
: LFr%edvicl
t Wilhelm TF).ln en kerkeljke reactle en vaq de aanmatiging

1814 werd hj totkapitein benoemd,volgde van hetjonkerdom ten eenemale omgekeerd,
zjn vader op den veldtogt naar Frankrjk, zoodat hj, vooral sedert de verwikkelingen
verwierfbj BarsurAube(Q6 Februarj)het metOostenrjk,alsdehoofdvertegenwoordiger
Ilzeren Krui,,trok den 3lsten Maart binnen

van de magtvan Prui8sen werd aangemerkt

Parjg, volgdezjn vaderdesgeljksnaar EnFeland en bragt,den 8stenJunj 1815totmaJ00ropgeklommen,eenbatal
jonvanheteerste
regimentdergarde opnieuw naarFrankrjkj

endemeerderheiddervaderlandlievendeenvrtjzinnige partj hetoog ophem gevestigdbield,
toen hj gedurendedeziektedesKoningsden

23eten odober a1s diens plaatsvervanger en
alwaar eehter de onllog reeds geëindigd waq. den 7dell October 1858 als regent de teugel:

Den lsten Januarj 1816 aanvaardde hj het van het bewind in handen nam.Nadat hj
kommando over een batal
jon van de land- den 26:ten October den eed op de grondwet
weergarde te Stettin, werd in 1818 generaal- hadat
kelegd,benoemde hj den 54enNûvemmaloor over eene brigade garde.infanterie, ber het liberale ministérie Soltenzollern (de
verkreeg den lsten M ei 1820 hetopperbevel nieuwe aera''
) en ontvouwdedaaraan op den
over de eerste divisie der garde en werd in 8stez
ldaaraanvalgendezjneregéringsbeginselen
1825 Iuitenant-generaal der garde.Bj herha- en bedoelingen.W él verklM rde hj,dathj
ling werd hj wegens Staats-en tàmiliezaken niet voornemens was met het verledene te
naar het Hof te Petersburg gezonden. Den

breken, maar kwam toch op beslissenden

llden Junj 1829 trad hj in hethuweljk met toon in verzet tegen alle schjnheiligheid en
prinses Auxq%sta - zz Raknen-W eimae, wier huichelarj.Ook gafhj te kennen,datPruiszuster JYaria in den echt verbonden was met sen zich niet ljdeljk kon overgeven aan den
zjn Jongeren .broeder Karel.Zj schonk hem drang der buitenlandsche staatkunde, mM r
twee kinderqn, Friedrich Mslldl- (geboren door wjze wetten, door ontwikkeling van
18 October 1831) en Lonize (geboren 3 De- zedeljke kracht en door het Btreven naar
cember 1838 en thans groothertogin van eenheid zjn gezag in Duitschland moest
Baden). Na den dood zjns vaders in 1840 uitbreiden. Ileze gevoelens vonden bj het
erlangde hj als vermoedeljke troonopvolger volk en in het nieuw gekozen Huis van Afvan zjn byoeder Friedria F5IAe!- IF den gevM rdigden grooten bjval,daar dekerketitel van rprins van Pruissen'' en zag zich ljke reactie en deRussischestaatkundevan
eerlang bevorderd totgeneraalder infanterie. Friedriek '
F ïl#el- 1F algemeene ontevredenBj het uitbarsten der revolutie van 1848 wag heid hadden gewekt.Terwjlmen zich dMrin
de Prins we1 i8 waar een voorstander van verbljddw lette men ternaauwernood op die
het verleenen eener constitutie, maar wilde uitdrukkingen van den Prins, waarin hj
vooraf de beweging gedempt zien door ge- sprak van de onvermjdeljkehervorming van
weld van wapenen. Daar hj tevenB wegens het leger en van de daardoorvereischte geld-

njne ingenomenheid metden militairen stand middelenjbjaldien Pruissenaan zjneroeping
11: een verdediger van hetabgolutigmug werd zau beàntwaorden.Dittachw% bj denPrin:
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de hoofdzaak, en hj werd daarin versterkt meer bewoog i: eenevrjzinnigeyigting.De
door den 100p der gebeurtenissen in 1859. gehats ministers uithettjdperk derbotsing
Intusachen k0n de meerderheid van het Huis ontvingen hun ontslagenrulmdénplaatsvoor
van Algevaardigden er niet t0e besluiten,de vrienden eener vrjzinnige hervorming. De
M uzienljkekostenderlegerorganisatle,in1860 ontwikkeling van dlen Bond werd beiemmerd

ontworpen, in vertrouwen op de constitutio- door den oorlog tegen Frankrjk,waarin de
néle en vaderlandlievende gevoelens van den Kûning en zjn leger nieuwe lauweren bePrins goed t'
e keuren.Door ongeduld gedre- haalden.W ederom plaatste hj zich aan het

ven, wilde men eerst de bljken zien van hoofd der troepen, voerdezelfhetbevelbj

eene krachtige en vruchtbare Duitsche poli- Gravelotte en bj Sédan en bestuurde van
tiek. Op den 14den Julj 1861 beproefde zelfs October 1870 tot M aart 1871 metonvermoeide student O&car Weclw te Baden-Baden den jver uitVersaillesde uitgebreidemilitaire
een aanslag op het leven van den Vorst, operatiën,alsmede de diplomatleke onderhandie na den dood van FriedricA W illtelm (2 delingen over de herstelling van hetDuitsche

Januarj 1861)t0t den troon geroepen was, rjk. D0or de afkondlgingjwelke den 18den
doch bragt hem slechts eene gerlnge wonde Jauuarj 1871 op het kasteelte Versailles
ch en
toe. De krooning (18 j
oötober 1861) ver- plaats greep,aanvaardde hj voor zi
meerderde het wantrouwen met betrekking voorzjneopvolgersop den Pruissischentroon
tot de constitutionéle gevoelens van den Ka- den tltel Aan DultstsN Keizer en beloofde

ning (zie onder Pruik
gsen).De nieuwe verkie- Dsteeds vermeerderaar van hetDaitscherjk

zingen V&n 6 December 1861 ademden een
**aede
trMa
edia
ng
gee8t van voorultgang, en g9
ra(al
17
rt
van hetministérle der Xnieuwe
1862)'' hetwelk door den Koning ontslagen
werd, omdat het de goedkeuring der leger-

te zullen wezen, niet doorm ilitaire veroveringen,maarin goederen en gaven desvredes

op hetgebleddernationalewelvaart,vrjheid
en zedeljkheid.''Den l6denJunj 187: hield
hj een söhltterenden intogt te Berljn.ltusorganisatie neit verkrjgen k0n,ontstond een teloos wjdde hj zich nu wederaan debehevige strjd, waarbj de Koning zjn voor- langen des lands,zooweldoor de organisatie
nemen,de leger-organisatiejmethardnekkig- van het leger in het Duitsche rjk alsdoor
heid bleefvaethouden en ter verdediging van binnenlandsche hervormingen in den Pruissihet gebate ministérie-Wid-cgcà alhetgewigt schen Btaat.Getrouw aan pligten wet hield

van zjn koninkljk gezag in de schaallegde.
De Koning verlooreerlang zjne vroegerep0pulariteit, zooals inzonderheld bleek bj de
halve eeuwfeesten van den bevrjdings-oorlog

hj inden zoogenaamdencultuurstrjd onwrikbaarstand tegen alleultramontaanschevlejerjen en bedreigingen en antwoordde in zjn
schrjven van 3 8eptember 1873 op beslissen-

westen met Prui
ssen (1863-1865). Terwjl
onder deze omstandigheden aan geene binnenlandsche hervormlngen te denken vielen
zelts aan allerlei polleie.reglem enten een stultend gezag w erd toegekend, volgde de Koning op raad van B%ëmarek eene bepaalde
polltiek metbetrekklngtothetDuitstshevraagstuk. Daar de openbare m eening de bedoelingen van Iismarck nietbegreep,beschouw de
men de houding van den Koning op hetVor-

Tevensbevestigde hj doorzjnevriendschay-

en Van de vereeniging van verschillende ge-

steneorlgrès van 1863 en in de Sle6swjkHolsteinsche zaak van 1864 a1s een spiegel-

gevecht, en men bleef atkeerig van zjne
staatkunde. Om aan dien strjd een einde te

den toon op de aanmatiging van den Paus.

peljke gezindheden den vrede methetbultenland.Tot dat einde sloût hj in September
1872 den Drie-K eizersbond m et Rusland en
Oostenrjk, waardoorbj deze beide Mogendheden totverzoening stemde.'Pothetbewaren
van den vrede dienden voorts de bezoeken,

welke hj in 1813 afegde te Petersburg en
te W eenen en in 1875 te Milaan.Doorzjne
onvermoeide werkzaamheid voorhetalgemeen
welzjn verwierf hj de toegenegenheid van
zjn volk, welke zich vooral op den lsken
Januarj1877bj hetvieren vanzjnTo-jarigen
diensttjd en opden 22stenMaart1877opzjn
80stenverjaardagkrachtigopenbaarde.Tegroo-

maken zonder de uitmuntende leger-organisatie, met veel moeite verkregen, Prds te ter was dan 00k de ontzetting, toen een
geven, vereenigde zich de Koning met de werkman uit Leipzig, M aœ A##eI,door s0cogmerken van Bismarekbzoodatin 1866 de ciaal-democratischedweeperjverblind,opden
beslissende oorlog met oostenrjk ontstond. llden Mei 1878,toen d.eKeizerpetdeGrootDe Koning plaatste zelf zich aan het hcofd hertogin van Baden in een open rjtuig was
van hetlegeren behaalde de glansrjkeover- gezeten, onderscheidene revolverschoten op
winning bj Königgrëtz.Bj devredeaonder- hem loste,m aarzonderhem tetreFen.saauwe-

handellngen deed htjvoortsatbtand van zjn ljks echter was men van den schrik bekowensch, om zich meester te maken van de m en, toen de Keizer drie w eken later naar
Hohenzollernsche vorstendommen inFranken, de Diergaarde reed en OnderdeLinden twee

daarbj de plannen van Bi&marek omtrentde schoten op hem werden gerigt, zoodat hj
d en in de
Duitsche eenheid niet wilde verjdelen, en door 30 hagelkorrels aan het hoot'

wistden Landdag tot gevoelens te stemm en, armen werd gewond. De boosdoener, K arl
w elke de eensgezindheid tusschen den m 0- Fbùxlïzw , deed eene poging t0t zelfmoord,
narch en het volk herstelden. De grondwet maar werd terstond gevat.Hoewelde Keizer

van den Noord-Duitsehen Bond van 1 Julj wegensde ziekte,door ztlne wonden veroor1867 kwam t0t Btand, en de Koning werd zaakt, den Gden Junj den Kroonprins t0t

#urvan pregidentjterwjlhj zicà leeren plaatsvervanger moeat benoemen, bewM rde
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hj eene ongeschokte kalmte.Reeds in het bloedigen sl@g, waarin Harald met de kern
midden van Julj k0n hj wedernaarBabels- van den Angelsaksisehen adelsneuvelde.Naberg vertrekken,vanwaarhj zich den 29sten dat W'tllem hierop Londen veroverd hadj
van die maand naar Teplitz begaf.De bad- deed hj zich den 25sten December 1066 in
kuur had eene gunstige werking en na het W estminsterkroonen,waarbj hjden gebruibezoeken van Gastein op den 23sten Augus- keljken eed als koning aiegde.Hj begiftus volgde eene volkomene genezing.Reeds tigde zjne Normandisehe baronnen met de
in het midden van Beptember begat'de Kei- landerjen der Kroon en der gesneuvelde
zer zich naar Cassel, om er de groote ma- Angelsaksen, handhaafde eene gestrenge
noeuvres van hetleger bijte wonen.Voorts tucht, deed burgten verrjzen teLonden en
aanschouwde hj den 20sten September bj op het land, maar ging n0g nietaanstonds
W abern de groote parade van het lldekorps, over t0t eene wjziging van den aard van het
woonde den 26sten van die maand de onthul- grondbezit. Hiertoe werd hj eerst gebragt
ling bj van hetgedellkteeken,tereerevan door de jogingen der Angelsaksen om het
zjn vaderverrezen,en vertoefdeindenherfst vreemde Juk af te schudden.Op een in 1067
te Baden-Baden, vanwaar htjzlch in sovem- door Wiilem gedempt oproerin hetnoorden

ber naar Coblenz en W iesbaden begaf,Groot en westen van Engeland volgde in 1068 eene
was de hulde, welke hem overal werd ge- n0g veelergere beweging in Northumberlandj
bragt.In Julj had men reedsuitkleine gif- waar de Engelsche graven * rear en Edwin
ten een W ilhelms.tbnds bjééngebragtten be- zich aanhangers verklaarden van Edgard e/1ddrage van 1800000 mark van 12 millioen ling, een telg van het aloude vorstenhuis,
gevers. Hödel werd den 16der Augustus te dif! desgeljks steun vond bj de koningen
rïtfzozl
Berljn onthootk
i,maar Nobiling stiert
'aan M aleolm van Schotland en Svend F.sf/l/

zjne wonden opden 3den September1878.

De Koning van Pruissen en Keizer van
Duitscbland onderscheidtzich meerdoor vastheid van karakter dan doorgroote gaven van
den geest. Hj heet'
t eene lange,indrukw ekkende gestalteeneen welgevormd,vriendeljk
gelaat. Regelmatige w erkzaamheid en eene

Vaq Denemarken.Deze laatste,diedesgeljks

aanspraak mu kte op den Engelschen troon,

zond zjn broedi
!r Oskjörn en zjnetwee zonen derwaarts,en deze stapten aan denmond
van de Hum ber aan land. W illem echter

haal
de door omkooperj Osbjörn overtotde
belotte, dat deze in het volgende vooljaar

matige levenswjs bezorgen hem eene slechts vertrekken en zich m et eene plondering der

zelden gestoorde gezondheid. Inzonderheid kusten vergenoegen zotl, noodzaakte voorts
roemtmen zjne groote beseheidenheid daar M alcolm tot den terugtogten veranderde gehj aan de verdiensten van Bismarck,M oltke heel ngordeljk Engeland in eene wflestenj.
en R oon volkamen regtlaat wedervaren.A1- Daarop bejverdell
tjzichjdeadelljkeAnqelgemeen werdt erkend,dathj bj eeneover. saksische geslachten stelselmatig uitte roegen
drevene schatting van zjnevorsteljke waar- en hetNormandische leenstelselin te voeren.
digheid zicb laat,leiden doorzjn gevoelvan O0k bevorderde hj hetgebruik van de Norm andisch-Fransche taalin alle openbare aanpligtjegenshetwelzjn van zjn volk.

Koningen rls Engeland,nameljk:

W illem de Fdrotlerclr, den stichter van

gelegenheden, doeh hj slaagde er niet in,
het Angelsaksisch als volkstaaluitden weg

het Engelsch.Normandische vorstenhuis. l1j te ruimen. A lle latere pogingen tot opstand
werd gebaren in 1027, w as de onwettige bj d8 Angelsaksen, die daarbj hulp ontvinZOOn Van zïo&ert 11 de D yïrel, hertog van

gen van de Schotten,welke zich m et enkele

een pelgrimstogtaanvaardde naar hetHeilige

den, bleven vruehteloos en werden door den

Normandië,en werd in 1033,toen zjn vader ontevredene Normandische baronnen verbon-

Land, als zjn opvolger in het hertogdom K oning metbloedige gestrengheidonderdrukt9
erkend.Toen na hetoverljden van zjn vader vooraloflk toen zj Robert,den oudsten zoon
(den 22sten Julj 1035 te Nicaea) bloedver van W tllem ,in plaats van zjn vader op den
wanten en vazallen hem hethertogdom poog- troon wilden beengen.Toeneindeljk eenaan-

den te ontrukken!vond W illem een m agtigen val van koning Knoet de S eilioçe van Denebondgenoot in zjn leenheer en voogd Hen- markenin 1084 mislukte,wasdeheerschappj
drik I van Frankrjk.Op lglarigen ouderdûm van W illem voor goed gevestigd. In 1086
aanvaardde hj de heersehappj en trad in vcltooide hj zjn beroemd mDomesday b00k'',
1053 in het huweljk met eene dochter van eene opgave bevattend van hetblalastingschulden Graaf van Vlaanderen, waarna hj in dig grondbexiten een uitmuntenden grondslag
menigenstrjdmetnaburigegebiedersgrooten vormend voor de statistiek van Engeland in
roem behaalde. iteeds in 1051 bragthj aan de middeneeuwen. Gestreng waren vooral 's
zjnzwakken bloedverwantEdu rddeBelùder, Konings jagtwetten; zelfs het betreden der
koning van Engeland,teLonden een bezoek, vorsteljke wûuden was onder bedreiging van

bj welkegelegenheid,dezehem deopvolging harde straFen verboden.Om zjn Jagtluptte
gen, herschiep Wlllem in Svinchester
beloofde op den Engelschen troon. Toen nu bevredi
na het overl
.j
endlandschapinbosch.
tjden'van Eduard (5 Januarj een vruchtbaar enbloei
1066) graaf H arald rJ4 W esseœ zich van het Reeds in 1070 had hj perken gesteld aan de
bewind nleester m aakte, stapte W illem den grenzelooze hebzueht der geesteljkheid,en
29sten September 1066,naar men meldt met eene verordening van 1085 verbood de behan-

60000 man,btj Hastings aan land en leverde deling van geesteljkezakenvoordenwerelder zjn mededinger den 14den October een ljken regter en omgekeerd. Dûordien het
XIV.
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oproer van z#n zoon Robertbegunstlgd werd
door Pkili
ppu I van Frankrjk,kwam hj
met laatetgenoemde in oorlog. In Augustus
1087 trok bj te velde tegen Parj: en ver-

barsten: bragt de teugels van het bewind

wederln zjnehanden,doordien de Generale

Btaten hem totkapitein-generaalen admiraal
der Vereenigde Provinciën benoemden.Door

woestte onderweg alleB te vuur en te zwaard. zjn moed en beleid,alsmededoordensteun,
H** werd echter te Manteg sar Seine door dien hj van anderemogenheden wistte vereen va1 van zjn paard gewonden overleed krjgen, redde hj de Nederlanden van een
te Rouen op den 9den september van laatst- dreigend verderf. Hj plaatste zich aan het
genoemd Jaar. Zjn ljk werd te Caen ter hoofd van een leger,uitDuitsche.Spaansche
aarde besteld, en in 1851 verrees te Falalse en Nederlandsche Boldaten zamengesteld en

een standbeeld te zjnereere.Volgenszjne wist zich in den onbeslisten slag bj SeneFe
beschikking werdhj in Normaudiëdoorzjn (11 Augustus 1674)staandetehouden.Zjne
oudBten zoon lobertenin Engeland doorzjn beqerkte oorlogsmiddelen en de weitblachtige
t'veeden zoon W illem 11 opgevolgd.
polltiek der bondgenooten verhinderden hem
ïvillen%11 de Aoode,tweeden zoon van den echter, een graateren veldslagte wagen.Hj
voorgaande en van prinse:Matkilde1lJl Vlaan- moestden lldenApril1676hetonderypitdelven

dee4. Hj werd geboren in 1056 en den
Qyxten Septembgr 1087 a1s koning van Engeland gekroond.ln de eerste Jaren van zjn
bewind zag hj zich in een hevigen Btrjd
gewikkeld met. de geesteljkheid overdeinkomsten der vacantq kerkeljke bedieningen
en nverde investituur.In 1090 beprocfdehj
eene poging om Normandiëaan zjn broeder
Robrt te ontrukken, behaalde op dezen en
op dienB bondgenoot Plili
ppwnvan Frankrjk

voorden maarBchalk d6Zlae-lplrg bj Nont-

eenige Voordeelen en vdrwierfdoor den vrede
van 1091 de graateehappen Eu, Fécamp,
Cherbourg enz.In 1093 deed koning Maleolm
van Bchotland weder een invalin Engeland,
maargeraakte in eene hinderlaagensneuvelde

laten varen.In het voorgaandeJaarwashj
in het huweljk getreden met M aria,eene

cassel,en Valenciennes,Kamerrjk(Cambrai)
en 8t.Omer vielen in handen derFranschen.

Terwjl de Generale Staten geneigd waren,
te Njmegen een afzonderljken vrede te sluiten,tastte Willem ,een tegenstandervan deze
onderhandelingen,de Franschen wederom aan

bj Bergen (M9ns, 14 Augustus1678),maar
moest den volgenden dag bj detjding van
den gesloten vrede de behaalde voordeelen

dochter van koning Jacob 11 van Engeland.
Toen deze laatste pogingen deed om Engeland terug te brengen in den schootder R.
metzjn zoon Ed%ard.O0k Donaldtdebroe- Katholieke Kerk en de regten van het Parder en opvolger van Malcolm , moest voor lement te besnoejen,werd door Bchieralle
Willem het onderspitdelven,alsmede de Ko- partjen de gewapende tusschenkomBt van
ninq van Wales,die een gedeelte van zjn Willem ingeroepen.Deze stapte den 5den N0gebled aan Engeland moest atbtaan. Een vember 1688 te Tol.bay aan land. Terwjl
nieuwe oorlog tusschen Engeland en Nor- duizenden derwaarts snelden om hem te 0nmandië werd verhinderd door een invalder dersteunen, nam Jaeob de vlugt naar Frankbew onerg van W ales in 1094.In 1095 kwam rjk, en W illem , die den 18den December
m bert A ooàzly,graaf van Northum berland, 1688 zjn intogt hield in Londen) belastte
in opstand, maar vielin handen van koning zich tien dagen daarna met het voorloopig
W ill- . Om de kosten van een kruistogtte regentschap.Hetkostteintusschenveelmoeite,
bestrjden, verpandde Robert mJs Normandië aan den toenmaligen staat van zaken een
in 1096 ziln hertogdom aan Willem. Toen w ettigen vorm te geven.Het Parlem ent kon

deze nu desgeljks aanspraak maakte op een alleen door den Koning worden bjééngeroeaangrenzend Franseh gewestybarstte een00r- pen;de beide H uizen vergaderden alzooonder
10g uit tegen Frankrjk ,maar eindigde reeds den naam van pconventie'' en namen het
in 1098 met een wapenstilstand. W illem 11 besluit (nadat W illem bet voorstel van het
werd den Qden Augustus 1100 doorden edel- Hooger Huis,om zjne gemalin tot Koningin
man W illiam z
g/r re!toevallig op de Jagt uit te roepen, beantwoord had m et de be-

gedood,en daar hj ongehuwd wa8,had hj dreiging, dat hj alsdan naar Holland zou
zjn
kj
ongeren broederHendrik I t0topvolger. terugkeeren), om aan bem en zjnegemalin
illem 1I1, een zoon van W illem 11 van de Britsche Kroon op te dragen (12Februarj
Orc4je! stadhouder van de Republiek ddr 1689), met de bepaling, dat hj alleen Z0u
Verelnlgde Nederlanden, en van Henriette regéren en dat na beider kinderloos overljA>1J Stnart, eene dochter van Karel A den prinses Anna,de zuster van M aria,erfkoning van Engeland.Hj werd den 14denNo- genaam z0u zjn van den troon.Doch vöördat
vember 1650,acht dagen na hetoverljden Willem den troon beklom,moesthj de rDevan zjn vader!te 'sGravenhage geboren en tslaration ofrights''onderteekenen,de regten
na den dood zjner moeder (1661)opgevoed Van het volk en van het Parlement bevatdoorzjnegrootmoederAmalia rcl Dolms.In tende.O0k door de Schotsche Nationale C0nzjne Jeugd zag hj zich doordeNederland- ventie werd hem den lluen Mei1689,juist
sche handels.aristocratie,aan w ierhoofd zieh eene maand na zjnekrooningin W estminster,
de gebroeder: d6 Y ïff(zie aldaar)bevondenj de kroon toegezegd.De door haar opgestelde
uitgesloten van de am bten en w aardigbeden, en door den Koning en de Koningin bezwote voren door zjn geslacbt bekleed,maar rene rclaim ofrights''kwam ,wat de staateenevolkabeweging,in 1672bjdenaanvang kundige rigting betreft, met de Engelsche
vu een earlng lgen N dewnk X1V uitge- XDeclaration overeen,m= rverbood in Schot-
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lan; de Episcopale kerk-ordening. In En- toebereidselen t0t een 00rl0g tegenFrankrjkj
geland werd door eene afzonderljke acte overleed hjden 19denMaart1702ten gevolge
verdraagzaamheid gewaarborgd M n de Pr0- Van een valme
we
rd npgezj
aa
rd
zjnets
chn
oop
nz
us
terenAn
na.
testantsche dissenters, daar de Koning het volgd door
Gront-

toekennen van geljke regten aan allegezind- Brittanleisaanhem degrondelaqenverschulheden niet verwerven kon. Zonder moeite digdzjnerkerkeljkeenstaatkundlgevrjheden
verkreeg Willem de toestemming van het en in hetalgemeendievanzjnmodernstxn.
ts-

Parlement tot het deelnemen aan den 00r10g beleid en Europa devernietiging derFranBche
tegen Frankrjk en tot een.verbond met de overmagt.
IV eea#rïk, derden zoon van
GeneraleStaten.Vöördathjecbterdenoorlog
verklaren kon,landdeJaeob,bjgestaan door Georye111.Hj werd geboren den QlstenAude Franschen, in lerland, en het geheele gustus 1765,trad in 1778 als kadetin dienst
eiland schaarde zich aan zjnezjde.Hetduurde bj de Brit
sche marine, narn in 1780 dell
Jaren vôôrdat W illem het onderworpen ha4 aan een gevecht tegen den Spaanschen admlaan zjn gezag.Den 104enJulj 1690 behaalde raalJuan d6 Langara,voorts aan de verovehjeeneglansrjkeoverwinningaan deBoyne. ring van het Fransche achip jproteua''en in
en in 1690 was de rustin lerl
and hersteld. 1181 aan de expeditle,die Glbraltar van het
Na dien tjd k0n hj zjnekpchtenonverdeeld noodige voorzag, en bezocht in het daarop

wjden aan den Européscben oorlog.In Fe- volgende jaar de W est-lndische wateren.In
bruarj 1691vertrok hj met45000 man naar 1785 werd hj luitenant ter zeeen eenJ%r
de Nederlanden. maar ondervond in dezen later kommandant van hetfregat j,pegasusF'.
veldtogtweinig voorspoed,en in den volgen- Bj zjn terugkeer in Engeland verkreeg hj
den evenmin. Terwjl de Engelsche vloot in den titelvan hertogvan Clarenceen St.2.#rdx):
Mei 1692 eene schitterende zegepraal ver- en graaf van X lzldfdr.Toen in hetvolgende
wierf, behielden de Franschen te lande de Jaar een oorlog tegen Spanle dreigde uitte
overhand.Inmiddelsmislukten de vernieuwde bargten, ontving hj zjne benoeming t0tkapogingen van Jaeob11 orn in Engelandvasten pitein-komm andant Van e0n schip Van 74
voet teverkri
jgen en een aanslag tegen het stukken en den 3den Decembert0tgchout-bjleven van killem IIIt door de Jacobieten nacht. Hoewel hj allengs opklom in rang,
gesmeed! werd ontdekt. Niettemin maakten
de treurlge toestand der Engelsche geldmiddelen W
de hevigevrs
re
jdwe
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rj
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je;
nde
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was het hem niet langer veroorloofd, M n

de krjgsbedrjgen deelte nemen.omatreeks
het Jaar 1790 knoopte hj eene betrekking
aan met de Iersche tooneelspeel
sterD#a J0g-

kwam in September 1697teRjswjkt0tBtand, dans, die hem 10 kindel'en schonk,doch in
en Lodewqk XIV erkende daarbj dekonink- 1811 brak zj deze verbindtenis af, waarop
ljke waardigbeid van Willem IIL In het zjt0thettooneelterugkeerdeenzichin1815
binnenland had W illem ,die sedert den dood naar Frankrjk begaf,waarzj te 8t.Cloud
van zjne gemalin (28 December 1694)alleen in zeer behoeftige omstandigheden overleed.
heerschappj voerde,metvele moejeljkheden De Hertog trad daarop den llden Junj 1818
teworstelen.Zjnestilzwjgendheid,zjneon- in het huweljk met Adelheid,prinse: van
verschilligheid Jegens de staatskerk en de Saksen.Meiningen en leefde meestalzeer stil
geesteljkheid enzjnebegnnstigingderW higs op zjn landgced Bushy Park bj Londen.Na
hadden reeds in de eersteJaren van zjn be- den dood van zjn broeder, den hertognan
stuur het vertrouwen van een groot gedeelte rork, verkreeg hj in 1827 de meegte Mndes volks geschokt, terwjl de twisten van spraak op den Britschen en Hannoverschen
de W higs en 'rories in bet Parlementen de

troon e1ttevens van het Parlem enteene ver-

aanvallen,diehjzelfdaarbjteverdurenhad, hooging van zt
jn Jaargeld tot een bedrag van
hem met zooveel wrevelvervulden,dathj 40000 pond sterling. revens werd hj door
m eermalen hetvoornemenkoesterde,dekroon den i
nvloed van Canuinq tot groot-admiraal
neder te leggen. Gedurende zjne laatste des rijks benoemd IndIe betrekking gafhj
regéringslaren bezorgde de buitenlandsche aan admiraalCodrington eene geheimeinstrucpolitiek hem velerleimoejeljkheden;weder- tie, welke, in strjd met hetverlangen van
om moest hj in den Spaanschen Successie- het M inistérie, aanleiding gaf t0t den slag
oorlog ten behoeve van het evenwigt van van Navaxino (20 Augustus 18274. W egenB
Europa de overmagt van Lodevnqk XITrbe- zjne vrjzinnige qevoelens geraatte hj in
Btrjden.Toen deze laatste hettestament van botsing met het mlnistérie Wellinyton en nam
Karel fr van Spanle had 6rkend,waardoor in 1828 zjn ontslag als grootadmiraal. In
de Fransche pretendent als éénig erfgenaam 1829 verklaarde hj zich in hetHoogerHuis

der Spaansche monarchie werd aangewezen, een voorstander van de emancipatie der R.
bewoo: Willem in 1701 het Parlement,om Katholieken. Wegens hetoverljden van zjn
10000 man naar de Nederlanden te zenden, broeder Geor.qe IV werd hj den 26stenJunj

en nadat hj den 22st'n Junj van datJaar, 1830 t0t den troon geroepen,en na eene
na het overljden van den éénigen zoon van korte weifeling gat
'hj hetroervan Staatin
?rnses Anna,de Protestantscheerfopvolging handen der Whlgs, die na een langduriqen
ln Engeland gewaarborgd had,sloothj den strjd in Junj 1832de Parlementshervormlng

7den 8eptember daaraanvolgende te 'sGraven- doordreven. Deze maatregel,alsmede de herhage een verbond met den Keizer en metde vorming van het stedeli
jk bestuur in EngeNederlanden.Terwjlhj zieh bezig hield met land,de hevigestrjd om deIerschetienden
38*
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en de verwikkelingen in Canadamaakten het volgens gezamenljk strj; te voeren tegen
bestuur van W zllem IV onrustig,maartevens den bi
ssehû? van Utrecht.Na betoverljden
hoogst merkwaardig.De buitenlandschestaat- van Dirk,d1eslechtsééne dochter,Ada,achkunde bepaalde zich gedurende zjn bewind terliet, begafzich Willem op aansporing van
t0t de aangelegenheden van het Pyrenésche Pkilé
pn mcs Wassenaer,Jan -4 Rqswl
jk en

schiereiland en dat van den Balkan.Zjn andereedelennaarZeeland,waarhj alsgraaf
wensch, nm met meer kracht op te treden gehuldigd werd.A da,inmiddelsm et dengraaf
legen de zt
lchtvan Rusland om veroveringen van Zapzlgehuwd,werd indenburgtteLeiden
te maken moest hj wegens den tegenstand door de Kennemers belegerd en eerst naar
van het kabinet en van hetParlementlaten Tessel en vervolgens naar Engeland gebragt,
varen. Ht
1 overleed in den nacht van den waarna W illem 00k in Holland alsgraat'werd

lgden op den zosten Junj 1837.Daar zjne uitgeroepen.W élbad hj testrjdentegenden
éénige wettige dochter nietlan: na hare ge- graaf van Loon, doch deze werd met zjn
boorte gestorven was, werd hj in Engel
and leger op de vlugt gqjaagd,en keizerPhilipdoorzjne nicht VietoriaeninHannoverdoor ,l: erkende in 1204 het regt van <ill:-.
zjn broeder Ernst zlçzl.
:f opgevolgd.Voor Deze vocht in den Vlaamschen strjd tegen
dekinderen,bem doorboraJbgdlldgeschon- Frankrjk, viel in den slag bj Bovines(2;
ken,had hj nazjnetroonsbeklimming goed Julj 1214) in handen van zjn vjand,docN
gezorgd.De oudstejGeorge Tïfzclcrdxce, ver- kwam tegen een 'aanzienljk losgel
d weder
kreeg in 1831 den titelvan graafvan * x4- op vrje voeten.Schoon doûrpausRonoriusI11
ster, en diens oudste zoon W illiam George i
n den ban gedaan,besloothj deeltenemen
Fïfzcllrexce, geboren den 19den Mei 1824, aan een krulstogt,dk
-oeg het stadhouderschap
is de tegenwoordige graaf nan A ll.
sfer.De in Holl
and over aan Boudeu:qn rJ4 Benthem
tweede zoon van W gllem,nameljk lord Fre- en aanvaardde in 1217 de reis met 12 w:1derick M tzdarenee,geboren in 1799,overleed bemandescheqenen 58koggen.Hjvereenigde
alB opperbevelhebber in Bombay den 3osten zich metde Engelsche kruisvaardexs,bela8tte
October 1854.
zich methetopperbeveloverdegeheelevloot,
Graven TGn Holland en Zeeland nameltjk: verdreet'! te Lissabon aangekomen,de SaraY ille- f, een zoon van Flor'
is 111. Htj eenen u1t Alcazar en stevende naar St.'Jean

veryezelde zjn vader op een toytnaar het d'Acre.Voortszeilde hj naarEqvpteenverHellige Land en droeg nietweinlg bj totde overde er Damiate, waarop hj naar zjne
bemagtiging van St.Jean d'AcreinPalaestina Staten terugkeerde en een tweede huweljk
(1191),nadat zjn vadereenjaarte voren te slootmetde keizerin-weduw e M aria rca BraAntiochië wasoverleden.Na ztjn terugkeerin àysf. In de volgende Jalenj welke rustig
Holland,waarzjn ouderebroederDirk VII voorbjgingen, verleende htl vogrregten aan
inmiddelshetbewindhadaanvaardjleefdehj onderscheidene steden en overleed den 4den
aanvankeljk in vrede,maarmisverBtand gaf Februarj 1222.
vervolgens aanleiding t0ttwiBt.Nu vervoegde

W illem zieh bj de W est.Friezen en vond de
Dreehterlanders t0tbjstand bereid.Ook Dirk
verzamelde een aanzienljk leger,en daar de
strjd tegen de Vl
amingen hem naar Zeeland
riep,droeg hj het bèvelover de naarNoordHolland bestemde troepen op aan zjne gemalin AleLd.Zjtrok in Augustus 1195 naar

W illem 11,een kleinzoon van den voor-

gaande cn een zoon Van Floris IV en Van

M achteld tllAzBrabant.Hj werd vermoedeldk
geboren te Leiden in 1228. Op zeqiarigen

leeftjd kwam hj bj hetoverljden van zgne
moederonderdevoogdjvanzjnoom O/foI1I!
bisschopvanUtrecht.enaanvaardde,toen hj
den ouderdom van veertien jaren bereikthad,

zelf hetbewind.Reeds in Oetober1247 werd
hj te W oeringen, niet Ver van Keulen,t0t
Room sch Koning gekozen in laatstgenoemde
stad in den Dom tot ridder geslagen en 4en
kwam door tusschenkomst van invloedrtjke lsten November van betvolgend Jaar te Aken
bloedverwanten eene overeenkomst tusschen gekroond.Hj behaalde bj Oppenheim eene
de beidebroederst0tstand,waarbj bepaald overwinning op Koençaad JF, den opvolger
werd, dat Willem eene aanzienljke som uit van Frederik 11, en trad in 1252 in het hude Geervlietsche tollen en daarenboven de weljk metElLzabeth.,eenedochtervan OttoJ,
Friesche'gewesten oostergo en MTestergo in hertog van Brunswjk.W egensdegeschillenin
leen ontvangen zou.W eldra werd Willem in Vlaanderen begat'hjzichnaarHollanden bragt
Friesland als graafgehuldigd,maar vond er aan de Vlaamscbe gravin,Zwarte A crwçdef,
een hardnekkigen tegenstander in Hendrik eenenederlaagtoe.luaatstgenoemde,metwraakd6 fzlxe, graaf van Kuinre. Deze laatste zuchtvervuld,zochthulpbjKarelvan2pJ'
olen
leed evenwel de nederl
aag en nam de wjk stond dezen llenegouwenafondervoorwaarde,
Kennem erland en bragt er,geholpen door de
trouweloosheid der onlgekoehte bewonersvan
Nieuwe Niedorp en W inkel, haren zw ager
eene geweldige nederlaag toe.W eldra echter

naar graaf DLrk,die hem vriendschappeljk dathjhaarindenstrjdtegendenRoomschen
belegende.Toen graafWillem vervolgenszjn Koning zoudebjstaan.Anjo.deednueeninval
broeder wilde bezoeken,werd htjop lastvan in Nederland en wist het nagenoeg geheel
dezen door den graaf van Xlïwze gevangen aan zjne beerschappj te onderwerpen.W é1
genomen. W illem ontkwam echter en begaf zocht W illem hem doorgoede woorden te bezich naar graaf Otto 1)cl Gelder,men wiens w egen, Jan van dredle,: in het graafschap
docllterAleidehjin hetbuweljk trad,waarna ongemoeid te laten,m aar ontving hierop het
de beide brceders zich verzoenden,nm ver- uitdM endantwoord,datde waterknningm= r
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uit zjne moerassen moest komen en tjd en vrede t0t stand,wgarbj deGraafvan H0lplaats bppalen om hem onder de oogen te land ontslagen werd van de leenhulde aan
zien. Willem was daartoe bereid en bepaalde den Graat'van Vlaanderen, terwjl Wilom
den :jd,alsmede de plaats op de heide te afstand deed van alle aanspraak op Aalgt,
Asschebj Maastricht,maarAR)'
ou bleefweg. Geertsbergen, W aas en de Vier Ambachten.

Hoogst rampspoedig w as de veldtogt van
Graaf W illem omringde zich meteen achitW illem tegen de W est.Friezen.Zwqargehar- terenden hofstoet,gafgroote feesten enkostte
nast zakte hj metzjn paard btjHoogwoud alzoo veel geld aan de ingezetenen.Die der
doorhet jsen werd doorzjnevjandcn ge- steden waren echter steeds tot geven bereid,
dood.Zjn zoon Floris F ontdekteeerstin indien slechts hunne mildheid metvoorregten

1282 het ljk van den gesneuvelden vader, werd beloond.Eene van zjnedochters trad

dat in eene prachtige kistwerd gelegd en te in hethuweljk met W illem van A lïk,eene

Middelburg bjgezet. Graaf W illo onder- andere mct keizer Lodewnk tul Beiirenen
scheidde zich door voortreFeljke gaven,be- eene derde met een Engelschen prins, die
vorderde met kracht de opkomst dersteden

later onder den naam van Edward III de

en deed hier en daar voortreFeljke gebou- kroon ontving.Graaf Willem zocht den twist
bj te leggen, welke in die dagen tnsschen
wen verrjzen.
W illem III de Goede,een zoon van graaf den Paus en zjn Keizerljken schoonzoon
Jan 11 en van Pkilippa eene dochter van

was ontstaan,doch te vergeefs,daardePau:

Hendrik, graafvan Luxemburg.Hj gat
'reeda hem en geheelDuitschland in den ban deed.
vrosg bljken van bekwaanlheid en dapper- O0k bevestigde hj zjn gezag in Frie8land,
heid, bewerkstelligde in 1302 eene landing
op de Vlaamsche kusten behaalde er eenige
voordeelen, maar w erd door de Vlamingen

zoodat de abt van 8t.Odulf(te Staveren)
en verscheiden Friesche afgevaarGigden zich
naar Haarlem begaven om hem te huldigen,

in Middelburg belegerd,zoodathj deze stad, waarna hj allerwege ambtenaren in Frieametbeding van hetleven endevrjheid voor land aanstelde.Gedurende zjnelaatgtelevenszich endezjnen,aan denvjandmoestover- jaren vertoefde hj te Valencienne: en overleveren. In 1304 verklaarde Guy rJl Tlaan- leed aldaar den 6den of7denJunj 1337.Zjne
#eex den oorlog aan graafJan,en toen W Ll- gemalin Johanna werd npn in het Cistercienlem tegen hem te velde trok, leed hj de ser klooster te Fontanelle en gtierf in 1342.
nederlaag op Dniveland en ontkwam ter

W illem IV,een zoon van den voorgaande.

naallwernood naar Zierikzee, waarna bjna Hj was bj den dood zjns vaders eerst19
geheelHolland in handen derVlamingen viel. #
jaren otld,maarhadreedsvöördien tjd het
Eerlang eehter kwamen de ingezetenen tegen bewind gevoerd over Zeeland.Ook was hj
hen in verzet,en jonker W illem maakte zich toen al lang gehuwd met Johanna, eene
meester van Schponhoven. Daarop t:ok h(j dochter van Jan I1I, hertog van Brabant.
naar Zeeland, ontzette het belegerde Ziprik- Voorts sI00thj een verbond metEduard fH ,

zee en behaalde eeneglansrjkeoverwinning m aar geraakte kortdaarna m et dezen in on-

op de Vlamingen,waarna hi
n onderschel- min, zoodatEduard Henegouwen plunderde,
.ii
dene steden van Holland gehuldigd werd. waarna de graaf zich aan dezjdegchaarde

V0'rtsbegafhj zich naarHenegouwen,hetwelk hem desgeljks was ten deelgevallen,
en toen naarFrankrjk,waarhtJin hethuweljk trad met Johanna '
t
wv Tal.lis, eene

van Frankrjk, doch haar eerlang verlietj
waarna hj de wapenskeerde tegen de Franschen,maarhierdooraan zjnelandengrpote
schade berokkende.Vervolgens,na hetherstel
zuster van Pltilippnn (later Philippus fF).Tn van den vrede, volbragt hj eene bedevaad
datzelfde Jaar (1305) beschreefhj te '
sGra- naar het Heilige Grat'en zorgde dat Jan t)J>
venhage eene vergadering van edelen en afge- A rkelbenoemd w erd totbisschopvanUtrecht.
vaardigden van de steden,om een geschilte Dpch ook metdezen geraaktehjin twisten
beslechten over de belastingen.Voorts deed sloeg hetbeleg voorUtrecht,welkestad hj
hj prachtige steekspelen houden, o. a. te geducbt in het naauw bragt. Hj liet zitsh
Haarlem . w aar 10 graven, 100 baronnen en dan ook niet t0t verzoening bewegen dan
1000 ridders verschenen. De rust van zjne ondervoorwaarde?dat400 ingezetenen in linregérin: w erd gestoord door een inval van nen kleederen,ongegord,bloofhoofdaen bargraafR obertnan Vlaanderen in Henegouwen, revoets hem vergilenis kwamen smeeken.
en daar de Hollanders en Zeeuwen welger- Daarna trok hj naar Friesland, stapte bj
den, Willem bj te staan, moest deze een Stavoren aan land,maar leed eene geduchte

nadeeligen vrede sluiten, nameljk aan de nederlaag, waarbj hj zelf sneuvelde.Zjn
Vlamingen de opperhaerschapptjoverZeeland 1jk werd eerstbegraven in hetOlde Klooster
ten westen van de Schelde afstaan en zich bj Bolsward en laterte'sGravenhagebtlgezet.
W ill- F, een zusterszoon van den voorverbinden t0tdeopbrengstvan eeneJaarltlksche schatting. Die verpligtingen waren ech- gaande. Zjne moeder Margaretâa werd door
ter niet van langen duur. Bj den eerlang den Keizer, baar gemaal, na den dood van
uitbalstenden oorlog van de Vlamingen tegen W illem IV met Henegollwen, Holl
and en
de Franschen snelde graaf W éllem den Fran- Zeeland beleend,waarop haarzoon Willem F
schen koning Lodewj;k X te hnlp,voerop zich naar Holland begaf en er onder den

tal van galejen metdebloem van den Hol- titel van Verbeider (toekomstig gebieder)het
landgchen adelnaarRupelmondeen verbrandde bewind aanvaardde. Hij voerde oorlog tegen
deze stad.In Mei 1326 kw am vervolgens de

Jan rg> Arkel,bisschop van Utrecht,leed
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tusschen Ilsselstein *en Jutphaas eene bloedige nederlaag en sloot een wapenstilstand
van twee maanden.Inmiddelshad M argaretha
den grafeljken titel en hetgezag overH0lland,Zeeland en Friesland'aanhem afgestaan,

volgende Jaar begaf K 'lem zich naarEngeland en na zjn terugkeer openbaarden zich
bj dezen Yorst sporen van krankzinnigheid.
Meteigen hand en zonder éénige reden doorstak hj den edelman Gerrit van Ylfdgfp.
gd.
ondervoorwaarde,dathj haarJaarljks6000 Hj werd dan 00k in 1358 te Quesnoy opgegauden gchilden(kleineFlorentjnsche gouden sloten en eindigde eerst30 Jaren later zjn
gulden) zouafstaan.Dieovereenkomstechter leven. Hj was gehuwd met Macltteld van
waB niet bezegeld, zoodat de edelen en 8teden weigerden daaraan te voldoen, zoolang
M argareth,
a daarin niet mondeling in hunne
tegenwoordigheidhadtoegestemd-slechtsDordreeht erkende W illem alsgraafen werd hierin
gevolgd door Rotterdam ,Schiedam en Delft.

Zlnccdfer,eenezustervan Eduard Jff,koning
van Engeland.
W illem Ff,oudstenzoonvan hertogâlbreeht

van Wdijcresen van dienseerstegemalinMarglrefAc, eene dochter van Lodewl
jk, hertog
van Bryga in Silézië.Hj werd geboren in
Will6m aanvaarddedeqrafeljkewaardigheid, 1345, droeg in zjne Jeugd den naam van
.

maar werd door@@velerlelomstandigheden verhinderdjaan Zpne geldeltjke verpligting te
voldoen. Toen nu M F qarethat door ontevredene edelen aangespoord om zelve weder a1s

graaf van Ood/errclf, kw am reeds vroeg in
dienstvan den hertog van Wovr.çol#ï:en hielp
in 1385 Damme in Vlaanderen veroveren.

gravinoptetreden,llarenzoonnaarQnesnoy
ontbood,verklaarde W illem ,datbjalleovereenkomsten,methaaraangegaan,al8nietigbeschouwdeen8l00tmetMqmond,zrlzl,Heemskerk enz.een verbond tegen die edelenjwelke
zich aan de zjde zjner mneder schaarden.

Henegouwen,maar toen Willem in 1393 deel
had genomen aan den moord van Aleid van
Poelyeenten zich naar hetslot Altena begaf,
beslootAlbreoht,hem dâârte belegeren.< ïl-

M argaretha herriep nu haren afatand,en de
oorlog ontbrandde, die ons land onder den

Zjn vader bclastte hem met het bewind over

lem nam echterdewjknaar'sHertogenbosch

en vervolgens naar hetFrangche H0f,waar

een rtlk Amsterdamsch koopman, Willem
Foçu
erf, hem van de noodige geldmiddelen
naam van Hoekgcheen Kabel
jaauwschetwis- voorzag.Weldra verzoendehj zich metzjn
ten omstreeks 150 Jaar heeft geteisterd.De vader,werd t0t ridder geslagen,ontving de
aanhangers :an Mar-qaretha of de Hoekschen Orde van den Kouseband en deed in 1390 en
droegen roode en die van W illem ofde Ka- 1398 een togtnaarFriesland.Terwjldeeerste
bellaauwseben graauwemutsen.Willem stond expeditie ten nadeele van de Hollanders uitwel is waar te Geertruidenberg het hoog be- viel, wist hj er na de tweede het gezag
wind over Holland enZeelandaan zjnemoe- van zjn vader te doen eerbiedigen.Daar de
deraf,maarzjneverzoeninrvond geenbjval Friezen zich echter eerlang daaraan zochten
in Holland, waar de verblttering dageljks te onttrekken, ontbrandde er in 1401 een
toenam ,en toen M argaretha zich wedernaar geweldige oorlog,die weldra door den vrede
Bejeren had begeven, maakte W ill6m zich werd achtervolgd.Voort8streed hj voorspoeeigendunkeljk meester van het gezag onder dig tegen den heer van Arkel en w erd na
den titel van graaf van Holland,Zeeland en den dood zjns vaders (1404)als graaf gehulFriesland en verbeidervan Henegouwen.Zjne digd.DeHoekscheen Kabellaauwgchetwisten
moederbevredigde hem echterdoordenafstand bleven onder zjn bewind voortduren; 00k
van Zeeland en de toezegging van het gezag streed hj tegen Rdnond 1u> Gelderen nam

over deNederlandscbegewestennaharen dood, deel aan ondersöheidene andere oorlogen. In
wM rop W illem het bewind nederlegde en 1405 werd keizer kklgismund te Dordrecht
zich naar Bei
eren begaf. Op aandrang van feesteljk door hem onthaald.Hjvergezelde
.i
zjneaanhangerskeerdehjevenwelnaarHol- met een gtoet van edelen dezen naar Partjs,
land terug, liet zieh huldigen en stond er en overleed te Bouchain.den 3lsten M ei 1417.

eerlangM n hethoofd van eene magtige partj. Htl is tweemaal gehuwd gewee:t,eerst met
Vruchteloog trachtte Edward II1 hem met Maria,eene dochtervan WarelV van Frankzjne moeder te verzoenen. Will- waagde rjk,en toen metM argarethatl
cl Bowrgondkë.
metziine Hollandsche vlootopdievanEduard
tg
fl#Flolderaran deA@lùliek dr Fereeskd:
en M araaretha een aanval, maar moest na Nederlanden,nameljk:
een hevig gevechtafdeinzen.Kortdaarnawerd
W illem f,prin: nan & c4/:,den grondlegdie strjd hervat op de Maasnabt
lden Briel ger van Nederlands onafhankeltjkheid. Hj
en Zwartewaal.De alag duurde van den mor- werd geboren den 16den April 1533 te Dilgen t0t den avond en het water der rivier lenburg inhetland van Nassau,wasinzjne
NFerd rood Van bloed. Ilier leed Margaretha
de nederlaag. Nogmaals wilde Ednard eene
verzoening bewerken tusschenmoederenzoon,
doch deze laatste verwierp die pogingen en
vervolgde de aanhangers en vrienden van

jeugd paee bj Kaçel F, werd door diens

zuster M aria in de R. Katholieke godsdienst
opgevoed en verwierf in z0o hooge mate de
gunst van den Keizer, dat deze hem reed:
vroeg met gewigtige zendingen belastte en
œK-gare
tka.Deze nam dewjk naarEngeland, eerlang totstadhouderbenoemde vanHolland,
en eindeljk gelukte Let aan Jan rx Beaw Zeeland en Utrecht.Na den doodvanKarelV
mont en W alraven rll Iuuzemburg eene ver- verzette hj zich met kracht tegen de maatrezoening tot stand te brengen,welke M arga- gelen,doordiensopvolgerPhillp.
gJfgenomen

gefv nietlang overleefde,daarzjden 23sten ter onderdrukking van de burgerlkke en godsJunj1356teValendenneBstierf.Inhetdaarop dienstige vrjheid.Omdat Phklipnde vroeger
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gewaarborgde privilegiën schond, plaatBte
W ill6m t)J4 Oraqje zich aan het hoot'
d van
den opstand en wist zich metopgcraaptebenden en bekrompene geldmiddelen staande te
houden tegen den bekwaamsten veldheer van

aanvaardde pp l8-iarigen leeijd hetbewind.

hj op den loden Julj 1584 teDelftgetroFen
doorhetdoodeljk loodvanBathasarGerards.
Zjne laat8te woorden waren eene bedevoor
zjn volk. De uitstekende grondlegger van
onze vrjheid,doorvelendenVaderdesVader-

Enyeland en begaf zich later naarzjne be-

Hj was een weiwillend Vorgt, maar niet

bestand tegen de binnenlandsche woelingen,
die hem tjdeljk va'
n zjne waardigheden beroofden1 waarin hj in 1788 werd hereteld.
zjn tjd,den hertog rand!eJ.Hj werd een Toen echter de omwentelingsstorm ,in Frankaanhanger der Hervorming, maar onder- rjk uitgebarsten,zich 00k in 0nBVaderland
scbeidde zich tevensdooreene edeleverdraag- deed gevoelen en door de komstderFranschen
zaamheid. Nadat te Antwerpen de aanslag de anti-stadhouderljke partj de everhand
van Jeqn Jcvr:#vy,die den Prins eene wond behield, vertrok htjin 1795 met zjn gezin
toebragt,misluktwas(Februarj1582),werd op eene visscherspink van Schevingen naar

lands genoemd,onderscheidde zieh doorberadenheid, schranderheid en volharding. Men
noemde hem W illem de ZlnF.#er,omdat hj
karig was metwoorden,maarklpek indaden.
De Genprale Staten hebben in 1609 in de
Nieuwe Kerk t.e Delft een prachtig praalgraf

zittlngen in Daitschland,waar hj den 6den
April 1806 te Brunswtjk overleed.Hj was
gehuwd metFrederika z
gf
ppAil Witkelmkna rl>
P rwissen.

Graven nan #J.
:,
:c>,nameltik:
Willem Lodewqk.graafnanNl.
:#cl,eenzoon

van Jan,graafvan .
luq
vq
çlv-/illesllrg,broeder

van den Ztoj
,
i
#er en geboren den 13'
1en Maart
1560.Reedsin 1580 nam htjdeelaandekrjgsverrigtillgen in de Ned8rlanden,voerde bevel

te zjnereere doenverrjzen.Ook prjkt>jn over Fransche troepen in het beleg van Gro-

metqlen beeld op het plein te '
sGravenhage ningen en Koevorden en werd er door een
en zjn rniterstandbeeld in bet Noordeinde kanonskogel getroFen aan het linker been.

aldaar.HjJisgehllwd geweestmetAnna '
ptzl Voorts bezorgdehj levensmiddelen aan het

Egmond,gravln van #lr:Al,- met Annavan doorSpanlaardenbelegerdeLochem enontzette
dq/r.
vdp,de moedervan prinsM anrits,- met dezestad.W eldrawerdhj benoemdt0tetadcharlotte van .
& lrlt
)s, die hem 6 dochters houdervanFrieslandenmaakteerzich meegter

schonk, - en met Louhe de &lkay, de van de Sljkenburg en Oldemarkt.Hj deed
moeder van prins FrederLk e dldrïk.
voorts den Spanjaarden veel afbreuk, verW illem Jf,een zoon van Frederik .
V'
:>#rîk

overde in Groningen de schansteZoutkampen

en alzooeenkleinzoon van den Zwjger.Hj nam deel in 1591 aan de bemagtiging van
werd geboren te 'sGravenhage den 27sten Njmegen en in 1594 met M aurLtn aan die
Mei1726.Toenhj na hetoverljdenvan zjn van de stad Groningen. Hj werd nu nok
vaderhetbewind had aanvaard,werd eerlang
de Vrede van Munster geteekend.Deswege
bragt men eene vermindering in het leger,
welke den Prins-stadhouder geenszins aangenaam was.Hierdoor ontstonden botsingen,en

Btadhoudervan Grpningen endeOmmelanden,
en ontwapende in laatstgemelde gtad in 1600

baar in te nemen.Na een beleg van weinige

W illem , graaf v@n #l,
:.
:c., een zoon van

W illem III, zie boven onder de Koningen
t)Js Engeland.
W iliem ITr Karel eesdrfk Friso,een zoon
van Jokan < ï!!- Friso,prins nan Orc47>,
stadhoudervan Friesland en Groningen.Nadat

scheideneeterkteninVlaanderenjonderacheidde

de burgerj.In de kerkeljketwisten van die
dagen achaardehj zichaandezjdevanprins

M aurits,zonderevenwelde onverdraagzaam-

vooralAmsterdam jverdlemetkrachttegende heid z00vertedrjvenaIsdeze.Hj wa8geçx ,eene dochter
bedoelingen van den Stadhouder Zelfs wei- huwd met Anna van XJ#.
elhem reedsden
gerde deze magtige stad,den Prins alsafge- van Willem f,doch zj ontvi
vaardigde der Algemeene Staten te w oord te z3sten Junj 1588 zonder kinderen achter te
staan, zoodat hiJ eene krijgsmagtafzond om laten.Hj zelfoverleed den 3lsteuMei1620.
dagen ecbter kwam eene soortvan vergeljk Jan t)J4 Nanaw en M agdalena, gravin van
tot stand,en deJeugdige Stadhouder overleed W aldeek. Hj werd geborenin 1591,bewees
in datzelfdeJaar(6 November1650).Hjwas a1s veldmaarschalk den Vereenigde Nederlangehllwd met M arla twl Groot2r;/dJx7':.
den belangrjke diensten, veroverde onder-

zich in 1633bj debelegeringvan Maa8tricht
en bemagtigde Orson en sommige Bteden in
het land van Cleefen Berg.Bj den aanslag
van Frederik A:4#Hk op Antwerpen bezette

ik van Callo,maartoen betvalBch
zjn vader op eenenoodlottige wjzebjden hj den di
Moerdjk verdronken was, aanschot
lwde hj geruchtwerd verspreid,datde Spanlaarden
op den lsten 8eptember 1711 te Leeuwarden meteene qrooteovermggtnaderden,nam hj
het levenslicht. Het dreigen van een 00r10g in verwarrlngdevlugt,waarbj bj welQ000
van dezjdevanFrankrjkmaaktetentweeden man verloor, zoodat de onderneming van
male een eindeaan hetStadhouderloozetjd- Frederék lTendrik t0t groot miBnoegen van
perk, en de Prins werd in 1747 t0tstadhou- dezen schipbreuk leed.Willem ontvingin1641
der en kapitein-generaalbenoemd.Hj over- bj de belegering van Gennep eene hevige
leed echter reeds den 22sten october 1751 te kaeuzing,en de gevolgen daarx:n deden henz
'sGravenhage.
in 1642 bezwjken.

W illem Frederià, graaf van AJ::> ,zeon
W ilom F , een zoon zoon van den v00rgaande en van prinses Awna van F../>!cp#. van Ernst Cl.
&i-ïr.stadhouder van Friegland,
Hj werd geboren den 8sten Maart 1748 en en van Sopho Ae#oïo;,eene Gochter van den
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hertog çan zrll#vlï/k. Hj werd geboren te had: pllles voor het volk,maarniet: door
'.Alde draden van het beheerhield
Arnhem den 7den Augustus 1618, nam deel het volk'
aan den oorlog in Vlaanderen en werd den bj zooveelmogeljk in handen,zoodatdoor

13den Julj 1641 stadhouder van Friesland en
tien Jaarlatervan Groningen en Drenthejt0t
grooten spjt van Frederlk edvtfrià,die alle
gewe8ten onder zjn stadhouderschap wilde

zjnebesluitendegewigtigsteaangeleyenheden

werden geregeld.Gedurendezjn bewlndwerd
hi
j als een vader des Vaderlandsdoorzjne

aanhangers vergood, maar het bleek vooral

ve
reeniyd zien.Dit jaf aanleidin: t0t ver- na zjn afstand,dat de vrtizinnigen in den
deeldheld tusschen dIe beide Vorsten, maar lande volstrekt niet gediend waren metzjn

nahetbjleggendaarvan diendegraafW tllem landsvaderltjk bestuur.
op loleljkewt
jzein.hetlegerderStaten.op
Willem 11 (Frederik George Lodewjk),
Bglarigen leefttid trad hj in het huweljk een zoon van den voorgaande en geboren te
met A lberiina 2#p:#, tw eede doc,hter van 'sGravenhage den Gden December 1792.Hj
Fredenik A '
eltfrik en Tierd in 1654 door den wasmetzjngrootvadernaarEngelandgevlugt,
Keizer in den Vorstenqtand opgenomen.Op maar werd reeds in het volgendeJaardoor
den 24stenOctoberwerd hj bjhetbeproeven zi
jne moeder naar Berljn qebragt,waarhj
van een zadelpistool zwaar in hethoofd ge- zich in 1809 t0t oëcier bj het Pruissische
wond,zoodathj zeven dagendaarnaoverleed. leqer zag benoemd.Nietlang daarnaspoedde
Koningen der Nederlanden,namelt
lk:
hj zich weder naar Engeland, bezocht de

W illem 1, een zoon van den stadhouder hoogeschool te Oxford en werd luitenantW illem F engeborente'sOravenhageden 24sten kolonel en aide-de-camp bj het Engelsche
Augustus 1772.Hi
@ was in 1791 gehuwd met leger.Daarop vertrok hj met Constant2dFrederika5:t/ï.
:ckill
telminavanTrldq
:.
sel,nam betque naar het Spaansche Schiereiland, om
op roemrijke wjze deelaan den00rl0gtegen onder W ellinkqton deeltenem enaanden00r10g.
de Franschen in 1793 en 1794, streed dap- Den 29steu Junj 1811 kwam hj te Li8sabon
per bi
j Neerwinden, werd door keizer Frans en den 6den Julj in het hoofdkwartier van
van Oostenrjk aan het hoofd geplaatstvan Wellihqton,diehem t0tzjn ad,
iudanten kort
een leger van 50000 man,m3aT zag zich g0- daarna totkolonelbenoemde.Hj woonde er
noodzaakt totden tertlgtogt.Daarop vestigde debestorming btjvan Ciudad-Rodrigoen van

hj zich te Berljn,waarhj zich metonver- Badajoz,ga( bj het beleg van Burgos bljken
moeiden tjver op de staatswetenschappen toe- van ongemeene schranderheid en streed bj
legde, en vertrok vervolgens naar Silézië, Celada del Carnino. Villa Rodrigo en Villa
waar hj aanzienljke door hem aangekoc,
hte Muriël,alsmede indenabtjheidvanSalamanca.
goederen bt
zstuurde.Bj de landing van het In den Blag bj Vittoria(21 Junj 1813)0n-

Engelsch.lîussisch legerkorps in Noord H01-

derscheidde hj zich door groote dayperheid

land in 1799 batrad hj voorkorten tjd den en in de veldtngten in de Pyreneeen bleef
vaderlandschen grond, maar keerde w eldra hi
j den opperbevelhebber vergezellen.Deze
raar Duitschland terug, om de goederen in

zond hem voorts met dépèches naar Enge-

bezit te nemen, w elke hem onder den titel

land,waar de Prins metonderscheiding werd

van Vorst van Fulda waren toegekend.Van

deze beroofd, leefde hj vervolvens op zjne
goederen in Posen, trad in 1809 in Oostenrjksphe dienst en vestigde zich na den slag
bj W agram in Engeland. Hier bevond hj
zichj toen in 1813 Nederland bet Fransche

Juk afwierp en hem uitriep tot souvereinen
Vorst.Hj begafzieh herwaartsenaanvaardde
het bewind onder de belofte van eene constitutie. In hetvolgende Jaar zag hj zich door
de tegt?n Napoleon verbondene Mogendbeden

belegend.W eldra echterkeerdehjnaarSpanle

terug en nam den loden November 1813 deel
aan den slag aan de Nivelle. K ort daarop

begat'bj zich weder naar Engeland en vervolgens naar Nederlandj waar hj den 19den
December aankwam en drie dagen later benoemd werd tot generaal-en-chef en inspecteurgeneraal van alle wapens van het Ne-

derlandsche leger. Eerst in het voorlaar van
1814 was eene legermagtbeschikbaar,waal'-

over htJ den llden April 1814 hetopperbe-

benoemd totgouverneur-qeneraalderOosten- velaanvaardde.M et hetuitzigtop een huwe-

rt
lksche Nederlanden en ln 1815 t0tkoning ljk metprinsesChavlottebegafbj zich naar
zhtverbindtenis
over de vereenigde zuidelt
jke en noordeljke Engeland, doch de bedoelde e'
Nederlanden,waaroverhjt0t1830denechep- kwam niett0tstand,zoodathjweldl
'aterugter xwaaide.Toen werden de Belgpn afvallig, keerde naar 'sGravenhage. Hj vergezelde
en W illem I behield alleen dee1fnoordeljke voortskeizer Aleœander op eenereisdoorH0lprovinciën.M ethardnekkigheid.m aar tever- land en ging toen naarBru8sel,waarhj den
13den Angustus a1s Engelsch generaalhetopçeefs worstelde hj tegen zulk eeneaanzien- per
bevel aanvaardde over de Engelsche troeljke vermindering van gebied, en toen hj

eindeljk deonafhankeltlkheidvan Belgiëhad
erkend, deed hij den 7den October 1840 afstand van de Kroon,ging,daar zjne gemalin
overleden was, een morganatiseh huweljk
aan metgrav'n Henrietted'Oaltremonten veBtigde zich te Berljn,waar hj den lzden Deeember 1843 overleed.Hj was een vorst,die

pen, die in België moesten blt'
lven. In die

dagen werd hj benoemd tot ridder van het
Gulden Vlies en van de Bath-orde.Hj werd
in België door het volk met de betuigingen
eener levendige ingenom enheid begroet en
betoonde o0k toen reeds die w eldadige

mildheid,welke hem zjn jeheeleleven bj-

met groote belangstelling de w elvaart der in- bleef, terwjlhj daardoor lnzonderheid den
gezetenen zoeht te bevorderen en t0t leu: bloei der gchoone kunsten bevorderde.Hj
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maakte zich tevens bekend met onze verde- vaardde de regôring den l7den Mu rt 1849,
diginssmiddelen aandezuideltjkegrenzen van benoemde, door de omstandigheden VedronBelgie,en toen Napoleon van Elba was terllg- gen!in oil
tober van datJaarhetvrjsinnig
gekeerd,streed hj als bevelhebber van het minlatérie-Tltorbecke,maarbemoeidezich,als
lste legerkorps ondei. het opperbevelhebber-

een echtconstutioneelVorst,z00weiniq mo-

schap van Wellington bj W aterloo en werd geljk metderegéringszaken.In 1874 vlerde
er door een geweerkogel in den linker arm hj metgrooten luisterhetzilveren feestvan
gewond.Hetdankbaar Nederland schonk hem zjn Koningschap.Den 18denJunj 1839 wa8
hetdomein van Soestdjk,eenpaleisteBrussel hj in hethuweljk getreden met Dophia Freen een domeinpark te Tervueren.W eldra ge- derika A c/#ïltfl (j-3 Junj 1877),eenedochna8 zjne wond en reeds den 17den Julj nam ter van den Koning van W iirtemberg.Beider
hj te Parjs hetbevelhebberschap wederop oudste zoon, geboren den 4den 8eptem ber
zich. Hj vertrok vandaar den zosten Augtls- 1840,overleed te Parjsin 1879,en detweede
tus,w erd vooralte Amsterdam m etuitbundig

;O0n , prins A leœander, geboren den Qssten

18de tezenw oordige Kroongeluich ontvangen, reigde vervolgens naar Augustll: 1851,*
Petersbtlrg en trad den zlstenFebruarj 1816 prins. Nadat koning W illem IlI zjneeerste
in het huweljk metgrootvorstin Anna TJfz- gemalin door den dood verloren had, herlomna van Rusland. Toen in 1830 de onllls- trouwdehi
iden7denJanuarj 1879metprinses
ten in België uifbraken,begafde Prins zich

EmmavanTTQ!4:ck,diehem den3lstenAugugtus

derwaarts om z0o mogeljk de rust te her- 1880 eene dot
zhter schonk. Het Koninkljk
stellen.Zjne pogingen.die in het noorden gezin betrekt slechts nu en dan hetpaleis te
des lands gropte verontwaardiging wekten, 'sGravenhage en bevindt zich meestentjds
waren echtertevergeefs,en nadatzjnezen- op het lustslot Het Loo bti Apeldoorn. De
ding naar Londent om aldaar sympathie te Koning derNederlanden draagt,evenalgzjn
verwerven voorde zaak van zjn vader.des- vader en grootvader,tevens de Groothertogegeljks mislukt was,zag hi
j zich benoemd li*jke Kroon van Luxem burg.
opis# ran Y'Rrfd-àe,i,nameljk:
t0t opperbevelhebber derkrjgsmagt,die ge- Een ,K'
reed stond,België binnen te rukken.In den
Willem I, geboren den 27sten 8ejtember
daarop volgenden Tiendaagschen Veldtogt gaf 1781 te Li
iben in Silêzië, waar zlch zjn

de Prins doorslaande bltjken van krjeskundige bekwaamheid en sloeg de Belgen bj
Hasselt en btj Leuven. Bj Bautersum werd
zjn paarddporeenkanonskogelgetroFen.Het
i: bekend,dat het Nederlandsche leger wegens de tusschenkomst der Franschen m oest
terngtrekken.De Prinswerd nu t0tveldmaar
schalk benoemd en ve8tigde gedurende aeht

vader (later Frederik T,koning van W iirtemberg)a1sgeneraal
-majoorin Prqi8sischedien8t
in garnizoen bevond.Zt
ine moeder waB prinses Ahqnsfa CarolLna Frederika Zozzl ran

#rvxdz
//c
l
/k Wol
fenbûttel.Hjbegafzichal8knaap

.

met zt
ine ouders eerstnaar Rusland,daarop

naar Zwitserland en in 179() naar MTiirtem-

berg,waar zjn vader in 1797 het bewind

#
i
#
aren a1sogperbevelhebbervan hetlegerzjn aanvaardde. In 1800 tra'dhj als vrjwilliger
hoofdkwartler te Tilburg.Na hetsluiten van

in Oostenrjksche dienstonderhetbevelvan
den vrede hield hj zich bezig met een ont- aartshertog Johan en onderscheidde zich in
werp t0tverdediging deslands,en toen zjn den sl
ag bj H ohenlinden, reisde daarop in
vaderafstand deed van de Kroon,aanvaardde 1803 in Frankri
jk en Italië en woonde a1s
bj denTdenOctober1840hetbewind,waarna Kroonprins van 1806- 1812 zeer stilte Stuttden Q8sten November daaraanvolgende de in- gart. In 1808 trad hj in het buweljk met
huldiging plaats had in de Nienw e kerk te prinses CarolLna d l-çl.
&fl van #eï/e:>,doch
Amsterdam. BtJ zijne troonsbeklimming be- scheidde van baar in 1814,waarna zj eene
vond zich de schatkist in een berooiden toestand en hetontevredene volk verlangde herziening der grondwet. Dat verlangen nam
toe, zoodat de Koning daaraan gehoor gaf
en in M aart 1848 eene com missie benoemde
om bedoelde herziening t0t stand te brengen.

echtverbindtenisaanknooptem etkeizer Frann

1848 werd afgekondigd. De Koning opende

gendheden had geschaard, aanvaardde de

r4s Oostenrqk. Toen in 1812 Napoleon den

veldtogt tegen Rusland ondernam , stond de
Krtxonprins aan het hoofd van het W iirtembergsche contillgent,m aar moestwegenseene

gevaarljke ziekteteW ilnaachterblilven.Toen
Zj volbragtmetspoed hare taak,zoodatde voorts na den vplkerenalag btJ Leipzig zjn
nieuwe grondwet xeeds den 14den October vader zich aan de ztide der Verbondene Mo-

den 13denFebruarj 1849 de Staten-Generaal, Kroonprinshetbevelover het7dearmeekorps,

voor de eerste maalvolgens de nieuw e bepa- bestaande uit hetW iirtemberxsche contlngent
lingen der grondwet gekozen,begafzich ver- eneenigeoostenrjkscheenRussischeregimenvolgens naar Tilburg en overleed aldaar den ten.Hj legde bnitengewone veldheerstalenten

7den Maart 1849.Door zjne welwillendheid aan den dag,gafden dporslag aan den gunen weldadiglleid,door zjlle gemeenzaamheid stigen aqoop van hetgevechtbtlLa Rothlere,
en ziln ridderli
jken geesthad hj de toegene- maar werd den 18denFebruarj bj Montereaq
genheid verw orven van allen,die hem ken- aan het wjken gebragt.O0k gedurende den
den.'
re 'sGravenhage verrees een standbeeld veldtogt van 1815 wt
mrd htJ bela8t met een
kommando in den Elzas.In 1816 traf
lhtJin
tekzilnereere.
illem III (Alexander PaulFrederik L0- het huweljk met groothertosin Catharina
dewjk), een zoon van den vporgaande en Paulowna, de weduwe van prln: Peter flll
geboren den 19den Februarj 1817.Hj M n- Kolntoin-oldenburg; zj overleed, na4at zj
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hem twee dochters geschonken hadjM aria,
geboren in 1816 en in 1840 gehuwd met
Al
fred,graaf van Neippergj generaal-maloor
in W qrtembergsche dienst,en DophLa!geboTen in 1818 en overleden a1s gemalln van
W ill- Jff,koning der Nederlanden.Bj het

van deCasselscheljn.Hjoverleedden25sten
Augustns1592.Een gedeelte van zjnewaar-

constitutie.Metwelwillendenjverbevorderde
hj de belangen van den landbouw en van
depaardenfokkerj,onthield zich vanallebe.
gunstiging der reactie op kerkeljk en staat-

Januarj 1743,verkreeg het graaf8chap Ha-

nemingen werd uitgegeven te Leiden in 1618
door Snellius onder den titel:rcoeliet siderum observationes Hassiae J. P.W ilhelmi''.
W illem f, eersten keurvorst van Hessen,
overljden van zjnvaderin1816schonk W il- te voren als landgraaf W illem IX . Hj was
l6m eene algemeene amnestie,verligtte de las- de zoon van lacdgraafFrederik 11 en van
ten des volks,begerkte deuitgaven van het Maria, eene dochter van Georxqe 11 van EnH0f en verleende ln 1819 aan zjn lant
leene geland, werd geboren te Cassel den 3den
nau, studeerde te Göttingen,vertoefde gedu-

rende den Zevenlarigen O0rl0g aan hetHof
van zjn o0m,koning Frederik V van Dene-

kundig gebied, maar vergat de wegruiming marken. met wiens zuster Wilhelmina Olr0der kleingeestige bureaucratie en openbaarde linahj in 1764 in hethuweljk trad,enaanzjne vaderlandsliefde inzonderheid in een vaardde voorts zelfde regéring in het graaf-

gloejenden haat tegen Pruissen, vooraljin schap Hanau.In 1176 verkocht hjaan Ende Jaren 1849 en 1850.Den 15denApril1820 geland zjne soldaten ten behoeve van den
bad hj zich op nieuw in hethaweljk ver- oorlog in Noord.Amerika. In 1778 nam hj
bonden metPauline,eene dochter van hertog als Pruissiseh generaal.maloor deel aan den
Lodewùk eJs Wûrtemberg, en deze schonk Bejerschen Successie-oorlog en werd in 1785
hem den 6den Maart 1823 een troonopvolger. opvolger van ztjn vader in bet bewind van

Hj overleed den 25stenJunj 1864.
Een Aerfog van .
/rla-ïfk,nameljik:
W éllem dl-çudf Lodemnk At
vï-ilïltxs Fre#:Hk, hertog van Brunswqk,geboren den
Qssten April 1806 en tweeden zoon van den
in 1815 btIQuatrebras gesneuvelden hertog

Hessen-cassel. Hj bestuurde de zaken des
lands met jver en Bpaarzaamheid, ruimde
vele misbruiken uit den weg, deed fraaje
gebouwen verrjzen,voerde belangrjkeverbe-

bj Auerst:dtin october 1806zich metWilI:- en zjnouderen broederKareleerstnaar
Zweden en vervolgens naar Bruchsal begaf,
YFaar ztjden Qoeten April1808 overleed.De
Prinswerd daarop in Engeland en sedert1814
in Brunswjk opgevoed.studeerde in 1822 te
Göttingen en tradin1823alBmaloorindienst

volk,bepaaldeljk doorzknegeldzuchtenzjne

teringen in op hetgebied van de Kerk envan

hetonderwjs,maarkon zichnietonthouden,

Frederik Gille- en van prinses M aria Xfzzl- vooralsedertde Oroote Franscheomwenteling
beth YïpAel-ip.
c van Baden,die na den slag de hand der verdrukking te leggen op zjn

begunstiging van het militarismus, dat hem
a1s Boldatenverhuurder aan Engeland aanzien-

ljkevoordeelenopleverde.Indenoorlogtegen
de FranscheRepubliek schaarde hj zich aan
de zjde van Pruissen.heroverde den Qzsten
December 1792 Frankfbrt aan de Main en

bj een regiment Pruigsisehe kurassiers In deed in 1793 zjne troepen,1Q000 man sterk
1826 ontving hj van zjn broederbetvorsten- en in Engelsche soldij,inVlaanderenopnieuw
dom Oels in Bilézië, en toen deze door den tegen de Franschen ten strjde trekken.Voor
opstand van 7 September 1830vexdxevenwas, het kleine gebied op den linker oever van de
belastte W illem zich den 28stenvan die maand Rjn, dathj in 1795 verloor, ontving hj tot
voorloopig m et het bestuur des lands en den schadeloosstelling in 1803 de keurvorsteljke
zosten April1831 voorgoed,nadateen beslnit waardigheid, welke hj onder den naam van
van den familieraad Karel onbekwaam ha4 Willem I aanvaardde,alsmede onderscheidene
verklaardom te regéren.Hj wisteenegoede ambten in Keur-Mainz en de rtikBstad Gelnverstandhouding te bewaren metde Vertegen- hausen. Daar hj zich in 1806 bj Pruiesen
woordigers en liet het beleid der zaken in voegde, docb zonder zjne troepen met het
handen van zjne ministers,terwt
llhj gedu- Pruissischelegertevereenigen,werdzjnl
an;
rende het grcotste gedeelte van het Jaar te naden slagbj JenadoordeFranscbenbezet,
Oels vertoefde.In 1866 voegdehj zich niet zoodat hj den lsten Novemberdewjk nam
bj de tegenstander: van Pruissen,maarbj naar Holstein.Toen hj biJden Vrede van
den Noord-Duitschen Bond, doch weigerde Tilsitverkallen werd verklaard vanden troon,

standvastiç,eenemilitaireconventiemetPruis- terwjl men zjne landen bj hetkoningrjk

sen teslulten.Daarhj ongehuwd i8,zalhet
Huis Brunswl
jk vermoedeljk met hem uitBterven.
Men Ic>#rxf - ke%rncsten van A'
eddelj

W estfalen voegde,begafhj zich naar Praag.
Vanhier vaardigde hj bj het uitbarsten
van den Oostenrjksch.Franschen O0r10g in

1809 eene oproeping uit aan de Hessen en
1 weten:
erzameldebj Egereenekleinearmee,waarW illem IV. een zoon van Philép.gdeA onf- v
mede hj zich wederom wilde meestermaken

moedégeen geboren den 14denJunj 1532.Hj van zjne landen,maar hj zag bj den ongewjdde zich in zjne Jeugd met jver aan de lukkigen aqoop van den oorlog zich genoodstudie der wiskunde en vervolgens aan ster- zaakt, zjne troepen eerlangte ontsl
aan.Eerst
rekundige waarnemingen,waartoehtlin 1561 na ,den Volkerenslag bj Leipzig werd het
op eene derpoorten van Casseleen toren deed vreemdeJuk inKeurhessenafgeworpen.ReedB
verrjzen.Hj werd in 1567te Casselopvol- den zlstenNovember1813deed W illem bjhet
ger van zjn vaderin hetbewind en stichter geluich zjner onderdanen zjn intogt in de
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hoofdstad en zond daleljk Q0000 man hulptroepen naar hetlegerderVerbondeneMogendheden.00k in 1815bragthj 12000 mantegen
Frankrjktçvelde.ZjnwenschomalspKoning
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gaf WLll6m den 15den vaà die maand zjne

toestemming t0t eene vergaderinç derStanden,en reeds den 5den Januarj 1831wer;

de nieuwe constitutie afgekondigd. W egens
der Katten'' te worden erkend,vond op het onlusten over den'terugkeer van de gravin

Congrès te W eenen geen gehoor,zgodathj von .
zet
uol'
lfz (11 Januarj),welke men gedan o0k den titelvan groot.hertogvandehand dwongen had om naar elders te trekken,
wees en zich vergenoegde met dien van keur- verplaatste de Keurvorstzjne residentie naar
vorst met het daarm edeverbonden praedicaat Hanau en belastte den Keurprins met het

vanrKoninkljkeHoogheid''.Voortsbehandelde regentschap. Na dien tjd woonde de Keurhjdebinnenl
andschezakenalsot'detjdzjner vorst bj afwisaeling in en bj Hanau (op
baliingschapniethad bestaan.Hjregeldealles Philipparuhe), in Baden en teFrankfortaan
op den vroegeren voet, herstelde de voor- de Main,gescheiden van zjne gemalin,na
malige misbruik6n, ja, zelfs den haarzak wier overljden (19 Febrnarj 1841) htIzich
bj de soldaten:verdreefalle vreemdelingen in het huweljk begafmet reeds genoemde

uithetland,tièrceerde destaatyschuldennam gravin çon Zdq
sq
volïdz, en na den dood van
alle staatsdomeinen weder ill bezit,00k die deze(12 Febraarj1843)metCarol
Lne,barqnes
welkegedurendededagen vanhetKoningrt
jk non Wecçel,geboren von 2-le,,c#.Hj overW estfalen door anderen gekocht en betaald leed te Franktbrtden zosten November 1817.

waren.W élriephjdeoud-HessischeStanden
Een graaf zl Lippe-g
%nâa%mb%r.
q-Bk'
kebur.
g,
meermalen btjéén,om met hen eenegrondwet te w eten:
t0t stand te brengen,maar deze bleefachter,
W illem ,pqraaf zl Ll
ppe-k
%eâanmbur.
q.Bkkeomdat de volksvertegenwoordigers zich met àvrc,geboren te Londen den 9den Januarj
kalmte en vastheid tegen zjnewillekeuren 1714.Hgont
vingzjneopleidingteGenève,stuaanmatiging bleven verzetten,- voûral0m- deerde vervolgens te Leiden en te Montpeldathj niets wilde hooren van eene scheiding lieren nam daarop a1svaandrigdienstbjde
van de staatgkas van zjne eigenemiddelen. Koninkljke ljfwacht in Engeland.Na den
Hj verleendeuiteigene magtden 4denMaart dood van zjn ouderen broederbegafhj zich
1817 eene soort van staatswet,en overleed a1s toekomstige erfgenaam van het bewind
naar Bickeburg, vergezelde ZPn
@ vader, in
den 27stenFebruarj 1821.
Willem 11! een zoon van den voorgaande die dagen generaal in Nederlandsche dienst,

en geborenden l8stenJulj1777.Hjstudeerde op een veldtogt in de Nederlanden. terwjl
te Marburg en te Leipzig en trad den 13den hj zich in den slag bj Dettingen (27 Junj
Februarj 1797 in het huweljk metprinsea 1743) ondergcheidde, en nam voort:a1svrjAugwnta, eene docbter van koning Frodria williger in hetKeizerli
jk leger deelaan den
W ilhelm 11 van Pruissen Toen deFranschen veldtogtvan 1745in Italië.Nahetoverljden
in 1806 het land in bezitDamen,volgde hj va#@n zjn vaderaanvaarddehj hetbewindiq
zjn vadernaarHolstein en Praag envertrok ZPn klein grondgebied en besnoeide er aanin 1809 naar Berljn. In 1813 streed hj bj stonds de weelde der Hofhouding. Om zich
Leipzig in de Pruissische gelederen.Hj riep in de krtigskundete bekwamen,bezochthj
den 3osten October te Cassel de Hessen op eerst Frederik de Groote te Berljn, reisde
tot den strjd tegen Frankrtlk,was na den daarop weder naar Italië en begafzich 0ok
terugkeervan zjn vaderbj deuitrustingvan naar Hongarje. Bj het uitbar8ten van den
het leger jverig werkzaam , en aanvaardde Zevenlarigen Oorlog voegde hj ziöh met een
in M aart 1814 het opperbevel over de troe- uitstekend geoet
bnd eontingent bj de armee
pen, die bestem d waren,de vestingen Metzj der gealliëerden,zag zich benoemd tot veldThionville, Luxemburg en Saarlouis in te tuigmeester.generaal en onderscheidde zieh

sluiten.Na den Vrede van Parjswoondehj
te Hanuu.Toen hj na den dood zjnsvaders
den zqsten Februarj 1821 den troon beklom ,
wekte ht
J door doelmatige hervormingen bj'
velen de beste verwachtingen,maardehoop,

meermalen door ztjne dapperheid. In 1759
werd hj opperbevelhebber over de geheele
artillerie der Verbondene Mogendheden. Na

den aanvalvan Frankrjk en Spange op Por-

tugal(1761)belaattede ministerYombalbem

dat hj in overeenstemming met de Standen methet opperbeveloverde vereenigde Engeleene grondwet zou vaststellen, bleef onver- sche en Portugésche troepen.W illem gcheepte
vuld. Ook was hj niet genegen, de oude in het votlqiaar van 1762 zich in over Engestaatsw et door eene betere te Vervang0D.Y*
IJ
* land naar Portugal en werd erterstond t0t
het mignoegent daardoor opeewekt, kwam veldmaarschalk benoemd.Dbch deoorlog nam

n0g verdeeldheid ondex zjne bloedverwanten. in datzelfde Jaar door den Vrede van F0nToen hj zjne minnares,Emllie Orfl@p uit tainebleau een einde,waarna Wéll- in 1:63
Berljn, in 1821 t0t gravin von AeicAdpàccA naar zjn vaderland terugkeerde.Hj had in

en lqter tot gravin non Zeqs.:ovïfz verhief,ver- Portugal 0ok eene militaire school en eene
wjderde zich de Keurvorstin, die in hooge artillerieschoolgesticht,alsmede eene Bterkte
mate de liefde en achting der ingezetenen bj Elvas,doordenKoning tezjnereerefort
genoot, van het H0f,en vele leden van den Lippe genaamd. In zjn graaf8cbap maakte
adel volgden haar voorbeeld. De Keurprins hj zich zeer verdiengteljk doordebevorde-

apoedde zich naar Berljn en verzoende zich ring van landbouw en njverheiden door de
eerstin 1830 weder metzjn vader.Ten ge- ogheëng van vele heerendiensten.O0k hier
volge van den opatand van 6 September1830 stlchtte hj eene militaire acadlmie voorar-
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tillerie en genie en deed ten behoeve van verdrag overaandeVerbondeneMogendheden,
deze de kleine vesting Mrilhelmsstein aan het maar wees hunne voorstellen, 0tn zitsh met

Steinhuder Meer verrtjzen.In 1767 bragthj hen te vereenigsn, ridderljk van de hand.
In 1814 bestlurde hj met 10000 man uit
organisatie van het leger te voltopjen.Hj Baden de blokkades van Straatsbtzrg,Landauj
nogmaals een bezoek aan Portugal,om erde

overleed den 16den September 1771 en liet Pfalzburg,Lichtenberg,Liitzelstein en Bitsch.

slechts eene dochterachter,zoodatzjn neef Nadathj in 1815bjhetCongrèsteW eenen
Pkiléppus 11 hem opvolgde.
de belangen van het Badensche Vorstenhuis
Een Aerfo.q nan Beqeren.namel
had voorgestaan leidde hi
jk:
j b*
!*
) de nieuwe
W illem IV een zoon van Albreeât JF uitbarsting van den oorlog tegen Frankrjk
d van Duitsche troepen de blok(t 1508). Hj regeerde aanvankeljk onder aan het hoof'
voogdj en sedert1511eenigentjd zelfstandig kades Van Schlettstadt en Neubreisach,alsmet zjn broederLodewî
jk over de Bepersche mede ie belegering Van Hiiningen. Op den
landen9diehjgezamenljk aan zl
jnenakome- 4den october 1817 &verden de graven non
lingen achterliet, omhelsde in 1524 voor het Hoehber.g wegenshet gevaar datderegêrende
verkrjgen van de souvereiniteitover debis- 1jn in Baden zou uitsterventtotgroothertoschoppen in Bejeren en van deopbrengstvan geljke prinsen en markgraven van Baden beKerkeljke goeéeren dezaak van hetR.Ka- noemd.In 1819 werd hj lid van deEerBte
tholicismus en was een van de jverigste Kamer, in 1825 opperbevelhebber van het
tegenstanders der Hervorming,welke op zjn leger in Baden, en nam vervolgens jverig
grondgebied nid geduld werd.Aan de zjde deel aan de openbare aangelegenheden des
van Karel F nam hj deelaan den Schmal- land8.De volksbewegingen van 1818 noopten
kaldischen Oorlog,maarhj slaagdeernietin, hem , het opperbevelover hetleger neder te
de waardigheid van Keurvorst van de Pfalz leggen,en wegensongesteldheiddeedhjverte verkrjgen.Nadat hj de Jezuïeten naar volgens 00k afstand van de betrekking van
Ingolstadtgeroepen en alzoo deze universiteit voorzitter der Eerste Kamer.
@ Hj- overlee;
t0t een bolwerk der R. Katholieke reactie den lldenOctober 1859.Hj wassedert1830
gehuwd metEloabetk,eenedochtervanwjlen
gemaakthad,overleed hj in 1550.
Een Aerfo-ç nan &lkdel,te weten:
hertog Lodeœj;k van Wirtemberg.
W illem, Ae/o# nan t
gtzkdex, een zoon van
2264 prins r/xl Baden. namelpk
- :
keurvorst Frederik de dfrï/#lcrevan Sakyen. Willem fmd-ï/k Auqnst, prinseJ4 Baden
Hj regeerdenaden dood zjnsvaders(1428) en derden zoon van groothertog Leopold.Hj
gemeenschappeljk met zi
.in ouderen broeder, werd geboren den 18den December 1829,trad
keurvorstFrederik de Zt
zcAf-oedke,overde in 1849 als eerste-luitenant in Pruissische
landen van W etlln,verkreeg bi
jde verdeeling dienst,zag zich in 1856 als maloor geplaatst
van 1445 Thiiringen en de Frankische bezit- bjdegardeartillerieenwerdeinéeljkgeneraaltingen? maar geraakte,door verkeerde raad- maloor en kommandant van de garde-artille'

gevers opgestookt,in twistmet zjn broeder, riebrigade. In 1863 nam hi
j zjn ontslag en
w aardoorde Saksische broederoorlog ontstond. trad in hethuweljk metM aria von Leucl
ttenHiJ verzoende zich eerst den Q7sten Januarj ôl'r#,aanvaardde in 1866 hetopperbevelover
1451 te Naumburg m et Frederék,nam ook de Badensche divisie in het8ste Bondskorps
deel aan de tw isten van markgraafAlbreeh,t en haalde zich door ztlne groote voorzigtigzcAille.v m et Nûrnberg, volbragt eene bede- heid seherpe verwjtingen op den hals.In den
vaart naar Palaestina en overleed kinderloos oorlog tegen Frankrjk
' in 1870 voerde hj
in 1461.
E en mark-qraafrJl Baden,nameljk:

bevel over de lsteBadensche brigade in het

korps van W erder, ontving btj Nuits zware

W illem Zodeo'
i/à Ahqwst, markgraaf van wonden,behoordealsafgevaardigdevanBaden
Wldel. tweeden zoon van groothertog Karel in 1871- 1872 t0tden Rjksdag en werd verFrddedk van Baden uit zjn tweede huweljk volgens tot generaal der infanterie benoemd.
Een Aerfo.g ran A eckldpàlr.g,nameljk:
metdegravinvon eocBdtg.Hjwerdgeboren
den 8sten April 1792 te Karlsrube,droeg tot
Frederik <ïI/:> Nikolaas,hertog van M e
1817 den naam van graafvon A oc?zàer,g,ont- cèldz?lvc;,tweeden zoon van groothertogPawl
ving metzjn broeder(later groothertog Leo- Frederik en van.prinses A lezandrine van

poldb eene uitmuntende opvoeding, trad in Pruissen (eene zustervan keizer Wilhelm f).
1805in krj
lgsdienst'
,nam a1sluitenant-kolonel !l
E)(
iI2ii
ï'
p werd geboren den 5de),Maart 1827,nam
k'
,
in het hoofdkwartier vml Massêna deel aan dienst in het Pruissische leger, werd komden oorlog van 1809 en werd den 8sten No- m andant van het 6de regim ent kurassiers,

vembert0t generaal.mqloor benoemd.In 1812 tradden 9den December1865inhethuweljk
voerde hj beveloverdeBadenschebrigadej metprinses Aleœandrine van Pruisyen,voerde
die in het 9de Fransche armeekorps onder in 1866 bevel als generaal-mAioor over eene

maar8cbalk Votor werd ingedeeld,en onder- brigade ligte kavallerie, in 1870- 1871 als
seheidde zich vooral in de laatste gevechten luitenant.generaal over de 6de afdeeling kavan dien noodlottigen aftogt.In Januartj1813 vallerie, maar werd den gden september bj
zag htl zich bevorderd totluitenant-generaal de ontplomng te Laon gewond,bleeftot aan
en zag zich in Auguqtus belastm ethetkom - het einde des Jaars afwezig en betoonde in
mando overeen pas opgerigtkorps uitBaden. de gevechten bj Le Mans (
Januarp 1871)
Gedurende den volkerenslag van Leipzig be- qroot gebrek aan voortvaxendheid.Hj wa8
vend hj zich in de aà4 zelve,gafhaarbj ln 1873- 1874 kommandant van de 22ske
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divisiete Cassel,waarhjalgemeeneergernis
verwekte door zjne verregaande losbandigheid,zoodathj op wachtgeld kwam en zieh
in Schwerin vestigde.
E en llrfdAerfo.gvan Oodfdxrjk,te weten:
Willem,aartshertog van O/.
sfenrïjà,derden
zoon van den generaal-veldmaarschalk,aartshertog Karel. llj werd geboren den zlsten
April 1827, koos de militaire loopbaan,nam
aI: vrjwilliger deelaan den ltaliaanscheu

4b5

eenedochtervan landgraafFrederik Zopoik
nan A'
ed.
:ezl-spr
zllvrg,zonderdehjzich geheel
enalat'op iaischbach.Hi
joverleedteBerljn
den 28sten september 1851.

Eengraafnan Toï/ldr.
:,nameljk:

W illem fX ,graafb,
an Tolfe djdenoudsten

bekenden minnezanger (troubadour).Hj was
een magtig en geestrjkymaar tevens ligt-

zinnig Vorst,regeerde van 1087 tot 1127 en
nam deelaan denongelukkigen kruistogt van
00r10g van 1818 en 1849 en als inspecteur 1101 aan hethoofd van een legervan 300000
der veld-artillerie aan dien van 1859.Later man.Een negentalvan zjne liederen is bewe
rd hj insyeeteur-generaalder geheelear- waard gebleven;deze onderscheiden zichdoor
tillerie en lultenant-veldmaarschalk. Daaren- bevalligheid van vorm en geestrjkheid van
boven bekleedde hj 0ok vooroostenrjk het inhot
ld en geven getuigenis van zjne diehambtvan grootmeester der Duitsche Orde.In terltjke gaven. O0k zjne dochter Eoonore
den slag bj Königgrâtz (1866)voerde hj be- van Toif/rdbekleedteenemerkwaardigeplu ts
ve1over de artlllerie en werd gew ond.
in de geschiedenisdertroubadours.

Eenyrldnan Arxiddea,nameljk:

W illem er (Marianne von),geboren Jung,

Ikederik W ïl/zedvz Earel, prins van Tr.1- is in den jongsten tjd meerbekend geworden
:el, derden zoon van koning Friedria < ï2- wegens hare betrekking t0t Götk. In 1798
ltelm 11 en een broeder van koning Frledrieln kwam zjalsdel4-jarigedochtereenerweduwe
W ilkelm 111. Hj werd geboren te Berltjn uit Linz m et bet gezelsehap van den balletden 3den Julj 1783,diende sedert 1799 bj meester Traub naar Franktbrtaan de Main,
de garde, streed in 1806 aan het heofd van waarzjalsbevalligetooneelzangeresgrooten

eene brigade kavallerie bj Auerstëdt en wa8 bjvaloogstte.In 1800nam debankierJol
tann

voorzitter van de comm issie t0treorganisatie Jakob rox W illemer, in die dagen voorzitter
der kavallerie te Tilsit. Om van Napoleon der schouwburgcommissie te Frankfort,haar

eene vermindering te verkrjgen deraan het
land opgelegde ogrloaslasten, reisde hj in
December 1807 naar Parjs, maar bereikte
sldchts vooreen klein deelzjn oogmerk.O0k
vertegenwoordigde hj in 1808 Pruissen op

in zjn huis op en sloot in 1814 met haar
eenehuweljksverbindtenis.AldaarleerdeGötl
te
de dichterltjke, rjk begaafde vrouw kennen
en vond in haar het beeld verligchameljkt
van Suleika in zjn rW e8töstlichen Divan-'.
het Congrès te Erfurt. Tegen heteinde van Die betrekking iseerstvoorkorten tjdmeer
datJaarvergezeldehj den Koninj naarPe- bekend geworden door de uitgave van den
tersburg, Yioonde sedert Februarg 1809 te Briefwcchselzwischen Goethe und Mariann:
lrönigsberg en nam vervolgens te Berljn met von W illemer (1877)''.
W illem s. Onder dezen naam vermelden
jver deelaan de reorganisatie van Pruissen
@@
en van hetleger.Gedurende den bevrjdings- W P
:
oorlog van 1813 bevol'
ld ht
jzich in hethoofdW illems,eenuitstekendVlaamsch
kwartiervanBlûelter,enindenslagbjLi
itzen letterkundige, geboren den llden Maart 1793

(2 Mei) voerde hj bevel over de reserve- te Bouchout, een dorp bj Antwerpen.Hj
kavallerie 04 den linker vleugelderarmee, was de zoon van een zaakwaarnemer,4ewaarna hj ln den slag bj Leipzig de veree- zworen landmeter en ontvanger der belastlnniging tot stand bragt van hetnoorderleger gen, werd voor het koster-am bt bestem d
met dat van Blûaev.Later bragthi
j de 8ste en bezochteerstin 1804eeneschoolteContich
brigade van het armeekorps van York over en vervelgens te Lier,om Latjn,zingen en
de Rjn en onderscheidde zieh bj Château- orgelspelen te leeren. W eldra echter onderThierry en Laon en vöör Parjs door beleid scheidde zich de knaap doorgrooten lust in
en moed.Na den Vrede van Parjsvergezelde de beoefbning der letteren,en die lustwer;
hj den Koning naar Londen en nam vervol- aangevuurd door het 1id van den gemeento
gens deel aan de onderhandelingen van het raad l er-qmann en door de dichters BA%w6n&
Congrès te W eenen.In 1815 voerdehj bevel e11 Ceulemans, die hem onderwjs gaven en
over de reserve-kavallerie van het 4dearmee- Van boeken Voorzagen.Opil
4-larigen leeftjd
korps.Sedertden Tweeden Vrede van Parjs trad hj reedsop a1ssgeler n hetrderjkers-

vertoefde hj bj afwisseling in Frankrjks gezelschap: pDe Cecllianen'' en toen zjn
hoofdstad en op zjn kasteel Fischbach bj vader zjne betrekkingen verloor, nam hj
Schmiedeberg in Silézië. Van 1824 t0t 1829 wraak doûr het vervaardigen van een hekelwasht
jgouverneurvandebondsvesting Mainz. dicht op den maire van Bouchollt. In 1809
In 1830 benoemde de Koning hem tot gou- Tverd jj** als klerk geplaatst te Antwerpen

verneur-generaal van de Rjnprovinciën en
V3n W estt'
alen, Waarna hj zich vestigdete
Keulen. Nadat hj in December 1831 deze
stad verlaten hadjwoondehj bj afwiu eling
te Berljn en op Fisehbach.In Maart1834
werd htjgeneraalder kavallerie en nogmaals

bti den notaris '
p@4 Puyenaer. Hier was hj
lid van hettaal-en dicbtlievend genoot8chap:
5T0tnut derjeugd''en daarmedenam zjne
letterkundige loopbaan een aanvang.In 1811
dong hti mede in een wedstrjd tothetvervaardigen van een pGeboortezang aan den
gouverneur van de bondsvesting Mainz. Na Koning van Rome''en hetvolgendejaarbehetoverljden van zjnegemalin Mariazzizsg, hnxlde hj teGentden eersten prjsmeteea

606

W ILLEMS.

gedicht op het onderwerp: pDe slag van Almanak met vaderlandsche herinneringen
Friedland en de Vrede van '
rilB'
1t''.Met geeat- op elken dag van hetJaer(1826- 1827)'',drift bezong hj in 1814 den va1van Napo- XHistorisch onderzoek naer den oorgprong en
Ie:>, - voorts de herstelling der Nederland- den waeren naem der openbare plaetsen en
sche talkldoor W iklem I en de hereeniging andere oudheden van de stad Antwerpen
van Noord-en Zuid-Nederland.Hjverdedigde (1828)'', - pMaria van Brabant, dichtstuk
in een gedicht:pAen de Belgen''met kracht (1828)'
'1- ,De la langue Belgique(1829)''1
en talentonze tM 1en 0nsVaderland,terwjl - sMengelingen van historiBch-vaderland-

hj in eene sverhandeling everdeNederduit- scben inhoud (1827-1830/'
/, - pvoorzegschetaalenletterkunde''denroem onzerschrj- gingen van de Heilige Hlldegarde omtreut
vers bemelhoog verhief. Willems werd ip1815 de Belgische omwenteling (1831)'',- pover
adjunct-archivarisderstad Antwerpen en den e
enigeNederlandscheeedenenvloeken(1834)''
30sten Nnvember1821ontvangervanregistratie - rRrjnaertdeVos,naerdeoudst
eberyming
aldur,terwjlhtjdenzostenJulj1827dentitel (1834)'*, - pReinaert de V0s, episeh fabelontving van 1id der Koninkljke eommissie dicht van de twaelfde en dertiende eeuw
voorgesehiedenis.Inmiddelaslaagdehj erin, (t836)'', - sitymkronyk van Jan van Heelu
al8 Vlentvol schrjver, spreker en zanger (1836)'',- pBelgisch Museum vonrdeNedervelen zjnerlandgenootenmetheiligegeestdrift landsche Tael- en Letterkunde (1837--1846,
voor de vaderlandsche letterkunde te bezielen 10 d1
Z)'', -- rDe Brabantsche Yeegten of
en koateltike zaden uit te stroojen in het Kronyk van Brabant door Jan de Klerk van
hart de' Jeugd,doch de Belgische opstand Antwerpen (1839--1843/' -- sLeerboek van
van 1830 verhinderde die zaden te ontkiemen de voornaemste regels der Nederduitsche veren t0t rjpheid te komen.W kllems,die zich si:catie en dichtkunst, gestaeft door voormetjvertegen eenescbeiding van hoord-en beelden enz.(.
1840)'',- pRedevoering,uitgeZuid-Nederland had verzet, vielin ongenade sproken bj de opening van het Vlaemsch
bj het Belgisch bestuur en werd den l7den feestden24stenOctober1841(1841)'',- pBeJanuarj 1831 verbannennaarhetstadjeEek- slissing der Koninglyke Commissie wegens
l00 bj Gent.Daarbleefhj werkzaam ophet de geschilpunten in het Bchryven der Neder-

gebied derNederlandschetaalenqeschiedenis duitsche tael enz. (1839)''j - mNog iets ter
en legde zo0 groote bekw aam held aan den

verdediging der taelcommissie (1839)'
/, -

da:,dathj in April1835wederom geplaatst XVan den derden Edewaert,coninc van Enw erd als ontvanger van reji
stratie teGent. ghelant,rymkronyk enz.(1840)''1- pBriefaan
Ook werd hj den 6denJunjdaaraanvolgende prolessor Bormans over de tweeklanken uu
benoemd tot 1id der Konillkljke Académie en 1 (1841)'31 DOver den geest,waerdoor
van W etenschappen te Brussel. terwjl hj de Vlaemsche letterkunde zich moet doen
vonr en na het lidmaatschap ontving van na- Qnderschei
den (1844)'',- en roude Vlaemgenoeg alle geleerde genootschappen in Ne- sebe l
iederen (1848)/'.uitgegeven doork
%lel-

derland.Met jver trad hj op a1s verdedigerderNederlandschetaalen werd doorzl
jne
tjdgenooten erkend a1shethoofd en de leider
der Vlaamsche beweging.Den 24sten Junj
1846 begafhj zich naarhetstadhuiste Gent,

laert.Vonrts leverde hj een grootaantal bjdragen in Jaarboekjesen tjdschrlften.Hj was
versierd metde Leopold-orde,en in 1818 ver-

reeseen gedenkteeken op zjn graf.
Derapkien Oorselïd A mandwn 'c ïlle-,, een
om er als voorzitter der A'onteinisten de ge- verdienstelgk letterkundige en tooneelschrj-

krenkte regten dezer vereeniging van Vlaam- ver,geboren den 5den Augustus1818 te Brusscbetooneelliefhebbersteverdedigen,enpleitte sel, waar hj eene betrekking bekleedt bj
met zooveelgloed,dathj dooreene beroerte de Compagnie du Centre.H j schreefo.a.:
getrofen w erd en eenige uren daarna over- rDe hertog van Alva (1848, bekroondl''j

leed.Van zjnegeschriften verschenen,behalve
de reedsgenoemde: rDe puynhoopen rondom
Antwerpen ot'bespiegeling op hetverledene

spronkeljke boertige tooneelliederen
poor
(185b
2)'', - pW illem Beukels,oorspronkeljk
zangspel(1853,met Stroobantl'',- p'sKnech-

(1814)'' - rDen ryken Antwerpenaerot'de ten wilis'smeesterswil,tooneelspel,(1853,
hebzuchtige neven,blyspel(1815)'', pAnt- met Roelantnjb* - rlets van achter de gor-

YFerpB vreugd b**de wederkomst der schil- djn, eene schets naer de waerhei
d (1854)'',
derstnkken door de Franschen haar vroeger - sEene gelukkige hnweljksgetuige,tooneel-

nntroofd (1815)'' - pDe kunsten en weten- lied (1856)/',- rDejeugd van Linneus,hisschappen,gedicht(1816)'',- NouintenMatsys torisch bljspel met zang (1859)'',- pHet
ofwatdoetde liefdeniet,tooneelspel(1816)'9
, Vlaemsch tooneel, deszelfs oorspronr, wat
- pLykrede op Joannes Abraham Terbrlg- het vroeger was en wat het thans dlent te

gen (1819)'',- pverhandeling overde Neder- wezen (1859)''1- rTooneelstukjesvoorJ0nduitsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de gens en meis
jesscholen (1859)''
m'
rRoode
ooneel
?t-den
n
zuydelyke provintiën derNederlanden(1819- luimen (1859),,,- pDe Baes ul
18n24)(
''
-2),?By *BKoningskomstte Antwer- Ezel (1862)'', - rDe visschersdochter,drape
182
, - oover de poëzy van den matischeroman (1853)59.- ,!Descheefgemutste
dichteren van den schilder (1823)M,- pover enz. (1863)'' - rDurfde ik 'thaar een: zegde Hpllandsche en Vlaemsche schryfwyze gen (1865)'',- rDe verdiensten der Vlamin(1824)M,- poverhetkaraktervan den Ne- gen onder het oogpunt der kunsten,letteren9
derlandachen Bchilder (1825)*',- poudg be- en wetenschappen (1835)'',- pverslag over
volking derprovincieAntwerpen (182G)''
,- den toestand van het Vlaemsch tûoneel te
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Bruggel vgn 1860- 1864 (1865)'',- rBundel klassen,nameljk diedergrootkruizers,komtooneelliederen (1872)'' - pverhandelingover m andeurs en ridders der 3de en 44e klaasej
den neusklank in den Brusselschen tongval - debenoeminggeschiedtdoordenKoning,t versiersel der orde is een wit geëmaii(1872)9',- sllistorischebjdragenen verhalen he
(1875)'' - en p'BLaids praal en pracht leerd kruis met acht gouden geparelde pun(1873,2 dln)'',- alsmedeeen grootaantal ten; op de armen van het kruis vindtmen
de woorden: pvoor moed,beleid en troow'',
bjdragen in tjdschrilten.
Al
fonn *
<1!1-.
:, een Vlaamsch letterkun- en daarover ligt hetBourgondische kruisvan
dige,geboren den zlsten Februarj 1839 te groene lauwrierstokken, verbonden door een

Brussel.Hj studeerde aldaaren promoveerde
in de wtsbegeerte en letteren, waarna hj
zich vestigde in zjnegeboortestad,waarhj
zich bj voortduring bezig houdtmetde be-

gouden vuurslag; de keerzjdei:een blaauw
geëmailleerd medaljon, wM rop zich in het

opstellen overP.C.Hooftenden rlteinaert'',
gafvoorts in het licht:pW at men in Frankr
jk zooaloveronzeletterkundedenkt(1857)''
,
en pstudie overMaerlant(1859)'',terwjl
hj voolts eene nieuweuitgave bezorgde van

van oëcier verwerven bj hetontvangen van

1 dlnl'' alsmede bjdragen ln verschillende
tjdschriften.
Peter Kasper exiàrdclf Willemn,desgeljk:
een verdiensteljk Viaamsch letterkundige,
geboren den 6denJanuarj 1840teMaastricht.
Hj studeerde hier aan het atbenaeum ,be-

van heteiland Curaçaoen ligteropdeznid-

midden van een lauwerkran:eene W bevindt,
alle: gedekt door eene gouden keninkljke
oefening der Vlaamscheen Nederlandsche taal kroon; het lint is oranle met twee Bmalle
en letterkunde. In tjdschriften leverde hj blaauwe strepen.MiliGiren beneden den rang
de Militaire W illem8orde derde klasse eene

verdubbeling van soldjj en van die orde
vierde klasse een verhooging van eoldj ten
bedrage van de helftvan die,welke zj ge-

rDe Byenkort'der H.Roomsche Kerke)van nieten.
W illem stad , eene vesting in de provinPhilip8 van Marnix enz.(1858,2 d1n)''.
Frans W i!I:-:,eenverdienstelt
jkVlaamsch cie Noord.Brabant, aan hetHollandsch Diep,
letterkundige,geboren den zosten Maart 1839 is eenezeerruim gebouwde stad,welke :mte Oolen in deproéincieAntwerpen.Hj ont- streek8 2000 inwoners telt.Men heefter 0nving zjne opleiding aan de normaalschoolte derscheidene milltaire gebouwen. Deze vesLier,werd eersthulp-toen hoofdonderwjzer ting werd in 1583 op kosten van den prins
en zag zich in 1875 benoemd t0t kantonnaal nan Orc4# gesticht,waarna de Staten van
schoolopziener te Antwerpen,waar hj tevens Brabant hem tervergoeding eenestrook land:
werkzaam is als leeraar in de w iskunde aan in hetmarkiezaatvan Bergen-op-zoam afstonde schoolvan njverheid.Hj schreef:pG0e. den. De W illemstad is merkwaardig wegen:
the's Herman en Dorothea,gedicht in llegen den kloeken moed, waarmede in 1793 de
zangen (1864)'*,- pDeHeiland,dichterljke baron ran ./odfdelcczr haartegen de Franschen
bespiegelingen (18701''
, - pEerste liedjes verdedigde, die na een beleg van veertien
voor de Jeugd (1871)'
,- en rDriestcmmige dagen onverrigter zake moesten aftrekken.
liederen voor de schooljeugd (1868- 1874, - Eene andere W tltemstad is de hoafdplaat:

kust aan de St. Anna-baal.De eigenljke

stad vormteen onregelmatigen vierhoek,aan

dl
'ie zjden door hooge muren omringd,terwjl zj metde vierdeaan hetwatergrenst,
zoodat de schepen er kunnen lossen.Zj i:

zocht vervoigetls de hoogeschoolte Leuven, in het algemeen in Holl
andsehen trant gepromoveerde in de letteren,oefende zich ver- bouwd.M ethetfortAm eterdam en hare drie

der aan de hoogescholen te Parjs,te Berljn voorsteden teltzj omstreeks 8000 inwoners.

M en vindt er scheepstim merwerven, gouvernementsgebouwen, kleine fortenj het paleia
Fransche werken schreefhtj:pDe verdiensten van den gotlverneur enz. De bevolking bevan den hoogleeraar J. B.David in hetge. staatuit Blanken,K leurlingen en Negera.
bied der Nederlandsche taal- en letterkunde
W illiam s. Onder dezen naam vermelden
(1867)'' - rNederlandsche gedichten met Wp@@:
taal- en letterkundlge aanteekeningen van
Sel6nA lric Willoms,ecneEngelscheachrjfwjlen hoogleeraar J.B.David,enz.(1869)''j ster, geboren in 1762 te Londen.lteed:op
' - en l8-jari
pDautzenberg herdaeht (1869):
ve
ge
rhal
n leen
eft
:jdtradzj opa1sdichtere:,en
nOver de verbuiging der zelfstandig gebruikte hare
lEdwin and Elfrida (1782)''
en te Leiden en werd daarna hoogleeraar in
de oude letteren. Behalve onderscheidene

bjvoegljke naamwoorden en voornaamwoorden enz.(1871)''alsmedebjdragen en redevoeringen, opgenomen in de werken van het
genootschap rMet Tjd en Vljt''.
W illem sorde (De),eene militaire orde,

- en pperu (1/84)''werden metbjvalontvangen. sedert 1788 toefde zj meestal in
Frankrjk en w erd in de dagen van het
Bchrikbewind Wegen: hare verdediging der
Girondjnen in deyluetterswritten 'in Prance

werd den 3osten April 1815 ingesteld doo/ (1790 en 1792)'' ln den Kerker geworpenj
koning Willem 1 voorde Nederlandsche land. maar na den val van Robesporre weder op
en zeemagt ter belooning van uitstekende vrje voeten gesteld.Nu betrad zj hetgebie;

daden van moed,beleid en trouw ,terwjlzj der staatkundige woelingen, jverde in den
ooi aan vreemde krjgslieden kan worden beginne voor de republiek, maar werd later
verl
eend.Zj draagt den naam van Militaire eene vurige bewonderaargter van Napoleon Jj
W %llsmsorde en de Koning van Nederland is wiens ongenoegen zj echter wekte dnor eene
steedshaargroptmeester,- zjbeatu tuitvier ode,wM rin zt
' degraatNei; van hu rva4er-
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land verheerljkte.Zj overleed teParjs den of the applicatinn ofthe Roman alphabet t:

14den December 1827. Van hare geschril
ten the languages ofIndia (1859)''1- pStory nf
no
e
me
n
wj
v
o
o
r
t
s
:
p
po
e
ms
(
1
7
8
6,
2
d
l
n
)', Nala (1860)''1- Indian epicppetry:snbstanee
lforxegulating theslave- of leetures (1863)'' - PA Sanskrit manual
ppoem on the bit
trade (1788)'', - den roman rlulia (1790,2 (zde druk, 1818)'', - plndian wisdom (3de
d1n)'', - pLetters on the politlcal state of druk, 1876)'', - en pModern India and the
Franee(1795-1796,4d1n)'',- en psketcbes Indians(Qdedruk,1878)''
.
nl'the state ot'mannersand opinions in the
W jlligen (Van der). onder dezen naam
Frenebrepublic (1801, 2 d1n)''.
vermelden wj.:

Adriaan 'pczlder W'
illi
gen.een Nederland8ch
geschiedkundige, geboren te R otterdam den
lzden M ei 1766. Hj betrad de krjgsmanshj dienst bj de Engelsche artillerie en zag loopbaan, maar nam in 1789 zjn ontslag en
zich in 1825 t0t luitenant en in 1840 tot ka- vestigde zieh te Oss,waarhj landbouwkunpitein bevorderd.'
1'ot 1843 toefde hj vûorts dige proeven deed,en vervolgens te Tilburg,

Sir <kIiam Fex'
ttlïck W illiams,een Britseh
generaal,geboren den 4den Deceulber 1800 te
llalilax in Nieuw-sch:tland.Reedsvroeg nam

ln Turkje en werd in 1847alsBritsch com- waarhj in 1795 totdrossaartwerdbenoemd.
m issaris naar Erzeroem gezonden,om deelte Kort daarna zag hj zich gekozen tot pl
aatsnemen aan devredesonderhandelingentusschen vervangend representant van Bataatbch Brade Perzische en '
rurksche gevolmagtigden. bant.ln die dagen sehreef hj eenigetoaneelp7
e9
le
:oselico (1794)'',- pclaudine
Ook bevond hj zich in 1848 bj deregellng (s1
8n).$jzooalpsi
van de grenzen tusschen 'rurkpe en Perzië.
teeommandatiebrieven (1800),,,

In 1845 werd hj majoor,in 1852 luitenant.

-

en pW illem en Klaartjeofdevoorbeeldige

kolonelen in 1854 metden rang van kolonel pastoor (1806)''. Sedert 1801 begon hj zieh
a1sBritsch eommissarisbjhetTurkscheleger op de schilderkunst t0e te leggen,reisde in

geplaatst.In laatstgenoemdjaarklûm hj op Frankrjk en Italië en vestigde zich vervoltotgeneraal-majooren vertrok naarErzeroem , gens te Haarlem. Hj ergerde zich aan de
om deze stad te versterken.Bovenalm aakte verheëng van Lodewî
jkNapoleon op den Ho1hj zich verdienstelgk te Kars,waarhj,in- landschen troon en n0g m eer aan Nederlands
middels doo1' de Turken t0t ferik (divisie- inljving bj Frankrjk.Na 1813 washj 1id
generaal) benoemd en aan den Turkschen van Teylers genoûtsehap en schoolopziener,
opperbevelhebber Wasnéf-pao
ja toegevoegd, en schepte bj voortduring veel vermaak in
de stad op eene uitstekende wjze tegen de reizen.Hj overleed den lqdenJanuarj 18.
11.
Russen verdedigde. Toen hj zieh niettemin Hj schreef, behalve genoemde tooneelstukbtj verdrag moest overgeven (29 November Ren:rlteizedoorFrankrjk in brieven(1806,
1855),wel'd W '
tliiamsal:krt
jgsgevangenenaar 3 stukkenl'',- rparjs in den aanvang der
Engeland gebragt en k0n eerstna hetsluiten 19de eeuw (1805, 3 d1n; 2de druk, 1814)''1
Verhandeling over de redenen van het
van den vredenaarzjnvaderland terugkeeren. De Sultan verhief hem t0t moesjir en ktein getal historieschilders in Nederland
de Koningin benoemde hem tot baronet van (1808)'9 met zilver bekroond,- pAanteekeKarsjterwjlhetParlementhem eenjaargeld ningen op een togtle door een gedeelte van
toekende van 1000 pond sterling.Hj werd Engeland in 1823 (1825)'' - pAanteekenindaarop gouverneurvan W oolwich en was van gen op een togt
je door een gedeelte van
1856 tot 1859 1id van hetParlem ent.In 1860 Duitschland in 1828 (1829)'',- en pGeschiewerd.hj voûrts bevelhebber der Britsehe denis der vaderlandsche schilderkuust sedert
troepen in Canada en in 1870,inmiddels tot de helft der 18de eeuw (1840, 4 d1n, met
generaalbevorderd,gouverneurvan Glbraltar. R .'tlls Eyndenl''.
M onier TFïllilzzz.
s, een uitstekend beoefePieter van der W illl
gen,een verdiensteljk
naar van heteanskriet.Hj werd geboren te Nederlandsch godgeleerde9geboren te RotterBom bay in Indië den lzden Novem ber 1819, dam den zosten October 1778. Hj werd ach-

ontving zjne opleiding aan King'sCollegete tervolgenspredikantteHaringkarspelen DtjksLonden,studeerde te Oxtord en werd in 1844
hoogleeraar in het Perzisch, Hindostansöh
en banskriet aan het East-lndia Uollege te
Haileybury in Indië. Sedert 1860 echter be-

horn,te Ilillegom enteTiel,in 1846emeritus,

practical grammar of the Eanskrit language

XOverdekrachten deninvloedderjewoonte

en overleed den l7den December 1847.Hj
schreet'0.a.:pverhandeling overde waardj
derwetensthappenin eenvolgendleven(1829),
beantwoordde twee prjsvragen der Maatkleedthjden leerstoelvoûrhetSanskrietaan
brd. H '*scbreef: A schappj:TotNutvan'
de universiteit te Oxt
tAlgemeen,nameljk:
(1846;4dedruk,1877)'' - eene uitgave van t1820)'' - en rEen spreekwoord uletaltoos
het Sanskrietisch drama: rvikramûrvasi een waarwoord (1823)''1- en leverde onder(1849)'',= eene uitgavevan depsakûentalâ'' scheidenebjdrageningodgelcerdetjdschrilten.
plzl der '
cilltt
/ex Tz., een zoon
meteenevrjevertalingvan ditgedicht(18554 Adriaan '
4de druk,1872)'*1- SAIIEngllsh and Bans- van den voorgaande, geboren te Hillegom
krit dietionary (1851, 1872)'',- cltudiments den zosten September 1810 en overleden te
of Hindtlstani, with an explanatlon of the Rhedersteeg den zzsten Augustus 1876. Hj
Persi-Arabie alphabet(1858)'',- pllindustani w as dodor in de geneeskunde,pradiseerde
primer (1859)1* - eene uitgave van den Hin- te Haarlem en schreef:pAanteekeningen over
dostanscben tekstvan pBàgh oBahàr(1859)9', Haarlemsehe schilders en andere beoefenaar:
- xoriginal papers illustrating the history 4er beeldende kunsten enz. (1866)'') - en
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eenegeïllustreerdeuitgavevanzjnegedichten
veelalmetderzelverprjzen en namen vanaf in gereedheid (1840) en leverde vervolgens:
1731- 1866(1873)''.
lashesatlifewith a freepencil(1845)''
,:yl
W illigis of W illegis, aartsbisschop van ,peopleIhavemet(1850),',- enpsketchesof
Mainz, geboren te Schöningen in het land scenery,cel
ebritiesandsodety (1851)''!welke
t
van Brunswjk,was dc zoon van onbemid- metgraagte werden gelezen.Metav prrl:heetdelde ouders en bestemd voor den geestelj- %hj in 1846 hetletterkt
lndig dagblad:yllome
ken stand.W eldra zag hj zich door Otto I Jonrnal'' gestieht. Daarna schreef hj: rA
geplaatst bj de kanselarj en in 975 door SummereruizeintheMeditenanean(1852)'',Otto 11 benoem d t0t aartsbisschop van M ainz PA health-trip to the Tropics (1853)''j en aartskanselier van D uitschland.M en heeft Famous persons aud places (1854)''
,- en
het te danken aan zjn beleid en moed,dat pout-doors at Idlewild (1854)''.Hj was een
de kroon behouden bleefvoordenJeugdigen zedensthilder bj uitnemendheid en verbond
koning Otto III,bedreigd door de aanslagen eene levendige verbeelding en geestrjkheid
van H endrik de Tfzlïdfzpeker,en dat Theopha- metzuiverheid en sierljkheid van taal. Hj
wïJ in 984 t0tvoogdes en rjksregentesge- overleed te New-York den Qosten Januarj
kozen werd. O0k had hj in de dagen van 1867, en in 1869 verscheen eene nieuwe uitTlteophania en Adelkeéd een aanmerkeljken gavevan zjne ppoeticalworka''.
invloed op het rjksbestuur.W jdersstondhj
W illisen (W ilhelm von), generaal in
in grootaanzienbjkeizerHendrik ff,wiens Prtlissische diensten geboren in 1790teStaszaansprakenophetkoningschaphjondersteunde furth in het land van Magdeburg,wa8 geduen dien hj vervolgens kroonde.Hj maakte rende den veldtogt van 1806 alsjonkergeeen aanvang met het bouwen van den d0m plaatst bj een regimentinfanterie,studeerde
te Mainz,legdebj AschaFenburg eene brllg naden VredevanTilsiteenigejarenteHalle,
over de Main en bj Bingen eene over de nam daarna wederdienst(1809)bjeenO0sNahe, bevorderde kunst en wetenschap en tenrjkschvrjkorps,waarmedehj inTyrolen
deed veel voor het onderwjs.Hj overleed Italië streed, en trad in 1811 weder in da
den 23stenFebruarj 1011.Sommigenmeenen, Pruissische gelederen. Gedurende de veldtogdat het rad in het wapen van Alainz van ten van 1813 tot 1814diendehj a1s oëcier
hem - den zoon van een wagenmaker vanden generalen stafbj de Silézischearmee
afkomstig is.
en in 1815 a1skapitein bjden qeneralen staf
W illink (Daniël),een Nederlandsch dich- van Blûcher. Later werd hj btl.den grooten
ter, geboren te Am sterdam den 3lsten Mei generalen staf geplhatst, waarna hj aan de
1676,was aldaar wjnkooperen lid van het militaire schoolteBerljn zichbelasttemethet
diehtlievend genootschap: Constantia et 1a- onderwjs in de krjqskunsten krt
igsgoschiebore. Hj overleed den 16den October1TQ2. denis. In het pMilitâr W ochenblatt'' plaatHj schreef: rAmsterdamsche rempe of de ste hj in diedagen eene reekBvan opstellen
Nieuwe Plantagie, begrepen in twee boeken overden Rnssisch-poolschen oorlog,w aardoor
nevens den Amstelstroom (1712)'' - rBloem- hj kortentjd degunstdesKoningsverbeurde.
krans van Christeljke liefde en zededichten ln 1840 werd hj kolonel en chefvan den
,,Naaml
jstvanNederlandschekunstcatalogen,

(1714)'' - pluusthot'van Christeljke dank- generalen stafvan het7dearmeekorpsinPosen

en bedezangen (1T15)''
,- puhristeljke ge- en in 1843 generaalmajooren kommandant
beden voor yder dag der weke enz.(1717)'' van eene brigade te Breslau.In Maart 1848
erdamsche Buitensingel (1723)'',- benoemde de Koning hem tot gevolm agtigde
rAmst

7De lustplaats Groot Heerema bj Franekf
)r
:1734),,, - en pAmsteIlandsche Arcadi
a of
beschrjving van de gelegenheid,toestand en
gebeurtenissen van Amstellandt enz (1737j
2 dln)''.
W illis (Nathaniël Parker), een Amerikaansch dichter en schrjver, geboren den
20sten Januarj 1807 te Portland in Maine,
st**udeerde aan Yalecollege teNewhaven,w aar
ZPn eerste dichtbundel: Scripture sketches
(1823)''in het licht verscheen die grooten

in Posen, om er de reorganisatie van het

hertogdom te bevorderen, maar hj slaagde

er niet in,het bloedvergieten te doen ophouden en het vertrouwen der verschillende par-

tjen te verwerven; hj haalde zich dan 00k
doorzjnevruchteloozetoegevendheidlegensda

Polen den wrevelderDuitschers en hetongenoegen van het Hof op den hals. Om die

reden begat'hj zich met verlof naar Parjs
en in den w inter van 1848 naar Italië,om
zic'
h aangaande den veldtogtvan de oosten-

ichttein 1828ketnAmerican rjkers tegen Sardinië op deplaatszelve alle
bjvalvond,st
Monthly Magazine'' dat later den naam ont- mogeljkeinlichtingenteverschaFen.Daardoor
ving van pNew York Mirror''en schreefeen ontstond zjn belangrt
jk werk :pDer Italiënibundel verhalen onder den titel:prrhe legen- sche Feldzug des Jahrs 1848'', hetwelk het

dary''.Sedert1831 vertoefde hj bjafwisseling
in Am erka en in Engeland en schreef:rpencillings by the way (1835)''en plnklings of
adventure(1836)'',dereisverhalen:pluoiterings

derde deel vormt van zjne pTheorie des
groszen Kriegs(zdedruk,1868,4dln)''.T0en
hj bj de aanmerkeljke promotie van 1849
gepasseerd werd,vroeg hj zjn ontslag en

of travel (1839, 2 d1n)'',en rLetters from ontving het met den titelvan luitenant-geneunder a bridge (1840)'',alsmede detreurspe- raal.ln April1850 evenwelplaatstehj zich
1en: pBianca Visconti'' en p'
l'ortesa the usu- aan het hootd van het Sleeswjk-Holsteinsche

eger.Hj wasechterzeerongelukkiginzjne
rer'' die in den Amerikaanschen schouwburj l
met bjvalwerden ontvangen.O0k bragthg ondernemingen;deze eindigden metde nederXIV.
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laag bj Idstedt en met den vruchteloozen Q dlnl''
1- psertum Floraehispanicae(1852)'',
M nval op Friedrichstadt.Hj legde dan 0ûk - ?Iconegetdeseriptionesplantarum novarum ,
het kommandp neder, woonde eenige jaren critlcarum etrariorum EurppaeauBtro-occidente Parj: en keerde vervolgens terug naar talis,praecipue Hispaniae (1852- 1864,2 dln
Sleeswjk.Hj schreefnog: pAkten und be- met 158 platenl'',- pAnleitung zum Studium
merkungen iiber meine Sendung nach dem der wissenschaftlichen Botanik (1853- 1854,

Groszherzogthum Posen im Frihjahr 1848 Q d1n)':, - pDie Halbinsel der Pyrenâenj

(1850)'', en overleed te Dessau den 25sten neues Handbuch der physikalischen und poliFebruarj 1879.- Een Jongere broedervan tischen Geographie v0n Spanien und Portugal
Willésen nam dienst in 1815, klom op t0t (1854)'
',- ,,llieWunderdesMikroskops(18554

den rang van adlt
ldant.generaaldesKonings 4dedruk,(1877)'',- pDeutscblandsLaubhölzer
en generaal der kavallerie en overleed den im W inter (1859)'',- pprodromus ioraehisz4sten Augustus 1864 als Pruissisch gezant panicae (1861- 18*
t8, 3 dln met Langett'
,aan het Panseljk H0fteGenzano bj Rome. Fiihrer im Reich der deutschen P:anzen
W illkom m .onder dezen naam vermelden (1863)/'1- rStreifzibge durch die baltischen
:@
Provinzen (1872)''
Wp:
,- n'
Diemikroskopischen
Willkomm,een Duitsch Dmanschrj- Feinde des W aldes (1866- 1855)':,- gForstver, geboren den loden Februarj 1810 te liche Flora von Dentschland und oesterreich
Herwigsdorfbj Zittau,studeerde in dereg- (1875)'' - pAtlas der Botanik (1875)''ten en daarna in de wjsbegeerte te Leip- gDer botanische Garten der UniversâittD0rzig en wjdde zich vervolgens eerst aldaar pat (1873)7
', - rspanien und die Balearen
te Hamburg aan (1876)'
/' - en !
'Der Böhmerwald (1878)'.
en vervolqensteLiibeck enbewoog
zich als O0k bewerkte hj de af.
letterkundlgen arbeid. Hj
deelingen Spanjeen
aanvankeljk in de Portugalvoor het pllandbuchderGengraphie''
d
y
b
l
a
d
e
n
r
o
ma
n
s
c
h
r
j
v
e
r
ngting van het plonge Duitschland''.Zjne van Stein-körsekelmznn.
romans:,:DieEuropamiiden (1838)'',- ,,L0rd
W illmet (Johannes), een verdiensteljk
Byrcn (1839, 3 d1n)'', - rEisen,Gold und beoefenaarderOostersche faal-en letterkunde,
Geist (1843)''
,- en rDieNachtmahlsbriider werd geboren te Amsterdam den 13den Nain R0m (1847,3 dlnl''geven daarvangetui- vember 1750,studeerde eerst aldaar,toen te
genis.Metschoonenglansschitterdezjntalent Harderwjk en eindeljk teLeiden in deg0din de verhalen:pGrenzer,Narren und Lotsen

geleerdheid en in de Oostersche letteren,werd

(1842)''j - nsagen und M:rchen derOber- vervolgens predikant te Nederhemert en te
lausitz (1845)'',endenvoortreFeljkenroman: Loenen aan de Vecht en zag zich in 1794
Die Familie Ammer (1855)'/.Later bedolf benoemd t0thoogleeraarte Harderwjk,vanhj zjne voortreleljke gaven onderdeasch waar hj in 1804 a1shoogleeraar in de 00sder veelschrjverj;van zjne talrjkeromans tersche talen naar Amsterdam vertrok. Hj
en verhalen noemen wj:pIm Wal
dund am overleed daar ter plaatse den 22sten Odober
Gestade (1855)'
:# - pltheder und Matrose 1835. Bebalve eenige porationes''leverde hg
(1856, 2 dln)'',- pverirrte Seelen (1860,3 een rluexicon Arabicum in Coranum etc.
d1n)'', - en pFrau von Gampenatein (1869, (1784)'' en eene s:schets van den ataat der
3 dln)'.
Oostersche literatuur in Holland in de XVIII
Heknrok A orifg K llk- m, een verdienste- eeuw (1820)''in de werken der Derde Klasse
ljk kruidkundige en een broeder van den van hetKoninkljk Nederlandsch Instituut.
voorgaande.Hj werd geborenteHerwigsdorf W ilm ington, eene stad in den Noordbj Zittau den QgstenJunj 18Q1,studeerdete Amerikaanschen Staat Delaware en in het
Leipzig in de natuur-en geneeskunde,begaf graafschap New Castle,tusschen de Brandp
zich in 1844 0p last van een Botaniseh Ge- wine en Chriatiana.rivier en boven de plek,
nootachap nM rSpanle,om erplanten tever- w aar laatstgenoem de zich uitstortin de Delazamelen, en zette vervolgens van 1846 t0t ware,heefteen R.Katholiek collegeeneenige
1849 teLeipzig zjne studiën voort.Op eene andere scholen,scheepstimmerwerven,fabrietweede reis naar Spanje doprkruiste hj de kenVanspoorwegwaggon8,katoen-enWolspinBaskische provineiën,Aragon,Nieuw-castilië nerjen,koren- en buskruidmolens,laarzenen gedeelten van Valencia,Estremadura,Leon fabrieken en omstreeks 31000 inwoners.In

en Oud-castiliëenvolbragterzjnebotanische, de nabjheid dezer stad vindtmendeminerale
geognostischeengeograybischewaarnemingen. bron Brandywine Springs. - Eene andere
In 1852 vestigde hj zlch teLeipzig alspri- :fJ# van dien naam ligt in den Noord-AmerivM tdocent in de kruidkunde,maar werd weldra t0t hoogleeraar benoemd achtervolgenste
Tharand, te Dorpat en te Praag en bezocht
in 1873 de Balearische Eilanden en het zui-

kaanschen StaatCarolinaen in hetgraafschap

New llannover,30 Ned.mj1bovenden door

forten verdedigden mond derCapeFear-rivier.

Zj is de bel
angrjkste koopstad van dezen
den van Spanle.Vanzjnegeschriftennoemen Staat, en tot de uitvoer-artikelen behooren
wj: pzwei Jahre in Spanien und Portugal er: ooft, groenten, hout, hars, terpentjn,
(1847, 3 dlnl'',- rRecherches Burl'organo- katoen en tabak.Hetaantalinw onersbedraagt
graphie et la classlfcation des Globulariées eroqstreeks14000.
(1850)', - sDie Mtrand-und Steppengebiete W llm s (Johann W ilhelm),een verdiensderIberiachen Halbinselund deren Vegetation teljk componist. geboren den Bosten Maart
(1852)'',- pW anderungen durch die nordöst- 1772 te W itzhelden in het hertogdom Berg,
lichen undcentralenProvinzenSpaniens(1852j ontving eerstonderwjsindemuziek vanzjn
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vader en vervolgen: van een ouderen broeder
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C.DebevolkingbestaaterpitLithauers(480/0)j

teElberfeld,waarnahjzich alsmuziekmees- met Russen, Polen, Israëlieten en Grootter vo tigde te Luttringhausen. ln Augustus Russen,beljdtmeerendeels deR.Katholieke
1791 spoeddehj zich in die betrekking naar godsdienst en houdtzich hoofdzakeljk bezig
Amsterdam jgafer 1esindemuziekenoefende met den landbouw, die er eene groote hoezich verder onder de leiding van den bekwa- veelheidroggelhaver,boekweiten gerstlevert.
m en toonkunstenaarHoderman.W eldramaakte Omstreeks 38*/
0 van de oppervlakte is met
hj zich bekend door zjne compositiën en bosch begroeid.De boschcultuur leverterveel
W a8 0P vele concerten als tweede Euitist brandhout, dat langs de rivieren wordt verwerkzaam ,terwjlhj 00k alsobligaatspeler voerd, voorts timmerhout,bast,pek,teeren

telkensnieuwe toeluichingenoogstte.Hjheeft terqentjn.De paardenfokkerj en deveeteelt
ongeveer 50 door hem vervaardigde muziek- bevlnden er zich in een verwaarloosden toestukken in hetlichtgegeven.00k vervaardigde stand;daarentegen bloeiterdebjenteelt.De
hj de muziek voor 0ns Volkslied: rWien njverheid iservan weinig belangendehanNeerlandsch bloed''.In 1808 werd hjlidvan de1 in hout, graan, honig en was meestin
het Koninkljk Nederlandsch Instituut van de handen van lsraëlietep.De spoorweg van
wetenschappen, letteren en schoone kunsten Petersburg naar W arschau met een tak naar
en in 1824 organist van de Doopsgezindege- KownoenOost-pruissen doorsnjdtditgouvermeente te Amsterdam.Nietalleen om zjne nement.Zjn gebied vormdeeensdekernvan
bekwaamheid, maar 0ok om zjn karakter het grootvorstendom Lithauen, dat door het
genoothj dealgemeene aehting,en overleed huweltjk van JagellometdePoolsche vorstin
den 19denJulj 1847.
Jadwi
gametPolen vereenigden bjdetweede
W ilm sen (Friedrich Philipp),eenDuitsch verdeeling vanditrjkaanRuslandtoegevoegd
ppvoedkundige en vervaardiger van geschrif- w erd.
ten voor de '
jeugd,werd geboren te Magde- De eV0nZ00 genoemde hoofdstad, aan de
burg den Q3sten Februarj 1770.Hj bezocht W ilija en aan den mond derW ileika gelehet gymnasium te Berljn en dehoogescholen gen, alsmede aan den spoorweg van Peterste Frankfort aan de Oderen te Halle.Daarop bnrg naar W arschau, is de zetel van den
keerdehj terug naarBerljn en werd ereerst gouverneur-generaal,van een R.Katholieken
huisonderwjzer en vervolgensleeraaraan de bisschop en van een Luthersch congiBtorie.
Bchoolvan professorRartwng.Metjverlegde Er zjn twee groote voorsteden,35 R.Kahj zich t0eop de vakken van opvoeding en tholieke kerken,onderwelke zich de in 1387
onderwjs,werd in 1798 godsdienstleeraaren gebouwde hoofdkerk bevindt met het graf
lidderschoolcommissieteBerljn,bevorderde van den Heiligen Casimir, 6 Grieksch-Rusde uitgave van een nieuw kerkeljk gezang- sische en 3 Protestantische kerken,eene sy-

boek en overleed den 4den Mei 183t. Van nagoge, eene moskee, onderstheidene klooszjne geschriften,Van welke 00k in het Ne. ters! een vervallen kasteel, een keizerljk
derlandsch werden vertaald,vermelden wj: palels, het paleis-oginski (thans gouverne-

DDeutscher Kinderfreund (1802)9', meer dan mentsgebouw),een schouwburg,naauwej0n-

zoo-maalherdrukt,- pDasLebenJesu(1816),,, reaelmatige etraten en 18 pleinen.T0tde talDie ErdeundihreBewohner(1812-1815, rjke inrigtingen van onderwjsbehooren er:
3 dln)''j- rDerMenschim Kriege(1815)''.- de R. Katholieke godgeleerde académie met
DHersil'
la'
s Lebensmorgen (1816; 2de druk,
1821)''- en rEugenia(1819;2dedruk,1824),,
.
W ilna, een Russisch gouvernement in
Lithauen, is omgeven door de gollvernemonten K ownor, W itebsk Minsk, Grodno en
Soewalki en telt OP 772 o geogr.mjlruim
een m illioen inwoners. Hetis in 7 arrondissementen verdeeld.De bodem vormter eene
zandige, heuvelachtige vlakte, waarvan de
ondergrond, metuitzondering van hetnoord-

eene boekertb,de Lithauensehe-orthodoxe académie,de school voor Rabbjnen,eene reaal-

school,eene adelljke school, eene kweekschoolvoor onderwjzers,een gymnasium voor
meisles, een seminarium voor priesters en
drie Hebreeuw sche scholen. De univergiteit,
in 1576 gesticht en door keizer Aleœauder I
vernieuwd, werd na den Poolschen opstand
van 1832 opgeheven, waarna de meeste en

belanqrjkste hulpmiddelen naar Petersburg
oostelp
-keyedeelte,waardezand-enkalksteen en Klew zjn overqebragt.W ilna bezit een
der Devonlsche vorming voorkomt,t0tdeon- oudheidkundig museum , een instituut voor
derste tertiaire vorm ing behoort en uit lagen doofstommen,een vondel
injenhuisen andere
van leisteen,kiezeligen zandsteen,grofkorre- inrigtingen van weldadigheld, eenige fabrieligen kalksteen en mergelbestaat.Vandedelf- ken, brandewjnstokerjen, een l
evendipen
stoFen vindtmen er:goeden zandsteen,gras- handelen 64000 inwoners,onder w elke zlch
enjzersteen,lignietenveen.Derivierenbehoo- 20000 Israëlieten bevinden.- Deze stad,te
ren er meest alle t0t het stroomrebied van voren in het Duitsch Zur W ilden ofW ildau

de Niemen,die gedeelteljk dezuldeljke en
van Grodno afde westeljke grensvormten
er de Wilila opneemt. Langs een gedeelte
der noordeljke grenzen stroomt de Di
ina.
Eene aanmerkeljke ruimte wordt er ingeno-

geheeten, is zeer 0ud,was in het tjdperk
der Heidenen eene gewjde ylaats en werd

in 1323 doorgrootvprst Gedim%n vanLithauen
t0t residentie gekozen. In 1387 deed Jagello
er het Christendom invoeren en in plaatsvan

m en door 400 kleine meren en metbosch be- deHeidenschetempelsdehoofdkerk verrjzen
dekte moerassen.Het klimaat is ergematigdp In 1569 trokken de Jezuïeten derwaarts en
en de gemiddelieJaarljksche warmte 6,55 stichtten ereen eollegium ,hetwelk door Ste39*
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phannszlfbrsin 1578 in eene académie her- begaf hj zich omstreeks hetJaar1794 naar
schapen werd.In 2e lide eeuw had W ilna Amerika,waar hj later als onderwjzer op
veelteljdenvan deplunderzuchtderZweden verschillende plaatsen in Pennsylvanië werken Kozakken, en gedurende den Noordstshen zaam was. De natuurpnderzoeker Bertram
oorlog moest deze stad t0ttweemaalt0a eene
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Zweden. ln 1795 verviel W ilna met geheel dene togten had velbragt,begon hj in 1806
Lithauen aan Rusland.Bj den aanvang van te werken aan zjneuitmuntende pAmerican
den veldtogtvan 1812 bezette Napoleon deze ornithology'',waarvan heteerste deelin 1808
stad en organiseerde vanhier 4en opstand in in het licht verscheen,en hj had datwerk
Lithauen.In Junj 1831hadden ertweege- met n0g zes deelen verrjkt,toen hj den
vechten plaats tusschendePolenendeKussen, 23sten Augustus 1813te Philadelphiaoverleed.
en bj dePoolsche beweging van 1863-1864 Het werd uit zjne nagelaten papieren door

heeft generaalM'
arawiew deze uit W ilna met Ord vervol
gd (dl8en 9,1814)endoorLueien
ongemeene gestrengheid gedempt.
.fpz
/l.pt
z
r
f
:
metn0g vier deelen (1825-1833)
W ilsen (Frans Carel),een Nederlandsch voltooid.
novellenschrjver,geborente MTeenen in O0s- Sir llobert FAP-J: W ilson, een Britsch
tenrjk den 6denApril1814,trad in Oosten- generaal, geboren te Londen den 17den Au.

rjkschekrjgsdienst,nam in4839alsluitenant
zjn ontslag,begaf zich naarzjn neefBotpordcâek te 'sGravenhage en vertrok in 1842
a1s vrjwilliger naar de Oost,waar hj op
Sumâtra'
s W estkust bj terreinopnemingen
werkzaam was.Van 1855 t0t 1867washj

gustus 1777.Hj tradin Maart1793 in Britsche dienst,werd luitenantbj het15deregiment dragonders en onderscheidde zich bj

herhaling in den veldttoqt in Vlaanderen
(1794): zelfs behoedde hj ln hetgevechtbj
Cambrai (24 April)keizerFrans11 voorgechef der militaire topographische terreinopne- vangenneming.Kort daarop wdrd hj totkamingen en van 1810 t0t 1875 chefvan het pitein benoemd, diende in 1795 in Ierland,
teekenbureau der statistiek.Daarop vroeg en vergezelde in 1799 den hertog van Ftlek op

verkreeg hj een eervolontslag en werd re- zjnetweedeongelukkigeexgeditienaar Holdacteur van hetdagblad:rDe Indiërr'.Voorts Ab
land,volgde in 1801 als maloordoenjeneraal
ereromby naar Egypte, vertrok ln 1805
schreefhj: rBoro-Boedoer,tekst- en plaatwerk (1848 en 1853)''
,- oloain dooeloe,lain onder sir Darid -Ptzir# naar Brazilië en nam
sakarang Of voorheen en thans,schetsen tzit in 1806 deelaan de verovering van de Kaap
Oost-lndië (1869,2 dln)'',- rDeduivelop de Goede H00p.In November 1806vergezelde
Java.Nederlandsch-lndisehe novelle uit onzen hj generaalEntehinsonnaar Petersburg,trad

tjd (1870)'',- pNaarEuropa(1871,2 d1n)''
,
onja K00 en tante Leen.Indisch verpNj
haal uit den tegenwoordigen tjd (1872)'',rUit de K oningin van het Oosten. Verhaal
uit Batavia (1873!Q dlnl',,- pDoor vuuren
water. Verhaal mt Midden-lava (1873)'',XE1k zjn deel.Indisch verhaal (1874)'',XBoven op de sterren (2 dln)'',- en pHumoristische reis van W illem bj '
tHandje
(1876)'.
W llsenius (Abraham) Of Wilsen, een

als vrjwilliger in Russischediensten streed
in de meeste gevechten in den 00r10g tegen

Frankrjk.Bj het uitbarsten van den oorlog

in Spanje (1808) organiseerde hj bet Lusltaansehe legioen, hetwelk onder zjn kommando belangrtike diensten bewees aan het
Engelsche leger. In 1810 werd hj bevorderd

tot luitenant-kolonel en in 1812 a1s brigadegeneraaltoegevoegd aan het Engelsch gezantschap te Constantinopel.Gedurende den veld-

togt van 1812 bevond hj zich als militair

Nederlandsch godgeleerde, geboren te V lis- verslaggever van zjne regéring in het Russisi.ngen! werd in 1629 beroepen te St.Anna sche en gedurende dien van 1813 m eestalin

ter Muiden, woonde vervolgens eenigen tjd het Ooptenrgksehe hoofdkwartier,maar zjne
te Slnis en overleed in 1670. Hj was een werkzaamheid in hetbelang des volks w erd
groot jveraar V00r de Hervormde Kerk en door hetconservatieve kabinetvan diedagen
schreef0.a.:rCortbegrypvandqdwali
nghen weinig op prjs gesteld.Zjne medewerking

derRoomsche Kerckeenz.(1644)',- rcorte t0t redding van den Franschen generaalLabeljdenissevan hetalghemeyne Christelycke mcldffe,na de tweede Restauratleder Bourbons
gheloove enz. (1644)9', - ocatechisatie ofte ter dood veroordeeld,was oorzaak,dat hj
eenvoudighe onderw ysinghe in alle de funda- in 1815 drie maanden in den kerker werd
menten derChristelyke religie enz.(1644)'',- opgesloten. In Julj 1816 keerde hj terug

** door het volk m et
en pTheophillektia ofte Godsbevondeneliefde naar Londen, Waar jjP
geestdrift w erd begroet, terwjlin een dagt0t8Xneuitvercorellen enz.(1653)''.
W llson.Onderdezen naam vermeldenwj: order van den Prins-regentzjn gedrag,weAleœander < ïI,
:0>,een verdiensteljk orni- gen: misbruik van het Eugelsch uniform ,
tholoog.Hj werdgeborenden6denJulj 1766 gestreng werd berispt. W ilson, die vx'oeger
te Paisley in Schotland, leerde het'weven, reeds een nllistorical account of te British

maar zorgde tevens voor zjneontwikkeling expedition ln Egypt(4dedruk:1802,2 dlnl''
en trad weldra op als dichter.Zjn gedicht: en een pAccountofthe campalgn:in Poland
XW atty and Meg (1792)''behoortt0tdebeste in 1806 and 1807,with remarks on the chavoortbrengselen der Schotsche muze. Toen racter and composition of the Russian army
men hem alB 1id van het Gencltschap van (1811)''hadin hetlichtgegeven,wjddezich
Volkgw ienden verdachtmaaktebjdepolicie, nn wederM n letterkundigen arbeid enschreef
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0.a.:PA sketch ofthe military and political beoefenaar der Oostersche letterkunde. Hj
powerofRussiain the ïear1817(1817)''.ln werd geboren in 1786, studeerde in de ge1818 vertrok hjnaarZuld-Amerikaom onder neeskunde en kwam in 1808 als art: en
Bollvar te strjden, maar geraakte eerlang scheikundige in dienstder Oost-lndischeC0mmet dezen in botsing,keerde terug,werd lid pagnie.Te Calcoetta wjdde hj zich aan de
van het Parlement, volgde eene vrtjzinnige studie der Indische talen en leverde in 1813
rigtingen Onderscheidde zich doorzjntalent eene uitgave van Kalidasa'n gedicht: pDe
als redonaar. De groote deelneming, w elke

hj bj het procès tegen koningin Caroline
aan den dag legde.was oorzaak,dat hj uit
het leger verwjderdwerd.Toen in 1823 het
Fransc'
helegereen invaldeed in Spanje,om
er de constitutie te vernietigen,trad hj in
dienst der Cortes, maar werd bj Cornna

Meghadûta'
' Llet eene vrje vertaling in rjmende Engelschejamben.Daarop volgdeeerlang het groote pDictionary Sanscrit an4
English (1819;3dedruk,1860)''.Eene vrucht

v
an zjn vertoefteBenares,waarhj zitting
had in de commissie t0treorganisatie derunl-

versiteit,was zjn pllindu theatre (1826Dientengevolge verloor hj zjne oostenrjk- hj de vertaling van 6 drama's,een overztgt
sche, Russische en Pruissische ridder-orden. van 23 andere en eene verhandeling over de
In 1826 werd hj wederom afkevaardigdnaar dramaturgie der Indiërs leverde.Als secretahet Parlement, m aar zag zich in 1831 niet risvallhetAziatisch Genootschap teCalcoetta
herkozen, omdat hj zich tegen de Ret
brmbill verrt
jkte hj dewerken van ditligchaam met
had verklaard.Koning Willem IV bevorderde een aantal voortreFeljke opstellen.In Maart
hem in 1830 t0t luitenantgenezaal. Tn 1835 1832 vertrok hj alshoogleeraarin hetSanszwaar gewond en vlugtte naar Gibraltar. 1827,3 d1n;3dedruk,1864- 1867)',waarin

kwam Wilson aan het hoofd van het 15de krietnaar de universiteit te Oxford,werd in
regiment hussaren en zag zich in 1841 t0t 1836 tot bibliothecaris aan het EaBt India
generaalen in 1842 t0tgouverneurvanGibral- House benoem d en schreef: XVishnu-purâna
tarbenoemd.Hj overleedteLonden den9den (1840, vervolgd door VNVI'?1 - psankhya-

Mei1849.Uit zjne nalatenschap werd n0g Kârika (1838-ï'',- pGrammar ofthe Sanscrit
in Let lichtgegeven:pNarrative of the inva-

language (zde druk,1857)',- pDasakumâra
sion of Russia (1860)''en nPrivatediary of carlta (1846,eene verzameling van Indische
travels, personal services and public events novellenl'', - sAriana antiqua (18414 2de
during the mission and employmentswith the druk, 1861)'',- en pllistory oftheBritsh
European armies in de campaigns of 1812- lndiafrom 1805to 1835(1846,3dl
n)''.Zjne

1814 (1861,2 dln)''.

vertaling van den rRig-veda (1850 enz.; Qde

druk, 18G8)'' is na ztln dood door Cowell
schrjver, bekend onder den pseudoniem van voortgezet. Hj overleedte Londen den 8sten
Christoplter .
FbrJ#.Hj werd geboren den18den Mei1860.Hj heeftzich vooralverdiensteljk
Joltn '
Jr5lq
sozl, een Engelsch dichter en

Mei 1785 te Paisley in Schotland,studeerde gemaakt door de belangstelling der 1.ndiërs
te Glasgol en te Oxford in de regten en in hunne letterkunde OP te w ekken.Eene uit-

vestigde zich vervolgens Op zjn landgoed gave van zjre gezamenljke werken in 12
E lleray in Cumberland. Na het verlies van deelen w erd in 1862- 1871 bezorgd doorRost.
Sir Areh.dale W ilson,een Britsch generaal,
zjn vermogen keerde hj in Schotland terug
en werd in 1841 advocaatte Edinburgh,in

geboren in 1803 te Kirby-cane in Norfolk.

1818hoogleeraarin dewjsgeerigezedekunde lIj trad in 1819 in dienstbj deartillerie in

aan de universiteit aldaar, en overleed den

het Bengaalsche leger,nam deelaan de bele-

3den April 1854.Zjne merkwaardigste opstel- geringen bestorming van Bhoertpore(Januarj
len, in het door hem gereligeerde pBlack- 1825)en wasvervolgenseene reeks van jaren

wood's M agazine'' geplaatst, werden t0teen kommandant der artillerie in Doem-Doem ,
bundelvereenigd onder den titel:plaherecrea- waar hj zich vooral vermaard maakte door

tions of Christopher North (1842, 3 dln)''. de vermetelheid, waarmede hj zich aan de
Zjne gedichten:p'
l'he isle ofpalms (1812)'9 tjgerlagt waagde. Daarna streed hj roemen yr
lahe city of the Plague (1816)''geven rjk tegen de Sikhs en veroverde na den
getulgenis van eene opmerkzam ebeschouwing slagvan Tsjenab(1849)deversterkteplaatsen
der natuur, van eene rjke verbeelding en in Miroet,rukte voorwaarts naar Delhi,trok
van geestdrift voor het schoone en goede. dell31sten Meiover den Hindoen en bereikte

Cok zjne mNoctesAmbrosianae'',waarinstaatkunde, letterkunde en Jokkernj elkander de
hand reiken,vonden grooten bjval. Wilson
was een vuriq bewonderaarvan Wordswortl
t
en hj dichtte ln denzelfden trant.A1sromanschrjver leverde hj in 1822 een bundelver-

den 7den Juntj het Britsche leger, waar hj
aan het hoofd kwam der artillerie.In Julj
belastte hj zich met hetbevelOver de belegeringsarmee en veroverde den Qosten September de stad na eene zesdaagsche bestorming.

life (nleuwe druk, 1866)/'en rrhetrialsof
MargaretLindsay (nieuwe druk,1866)'.00k

In 1858 Onderscheidde hj zich alskommandantderartillerie bjdenstrjdvanLakhnau.
Na zjn terugkeerin Engelandbevorderdede
Koningin hem t0tgeneraal-majopren t0tbaronetmetden titel Wélson rJl Delhi,terwjl
deOost-lndischeCompagniehem eenJaargel;
toekende'van 1000pond sterling.Hjoverlee;

Horace A'
ly-lp Wilson, een beroemd

Henry < iId0>, een Amerikaansch staats-

halen uithet Schotsehe volksleven onder den
titel: yluights and shadows of the Scottish

leverde hj: oEssays(1868?4 d1n)'',en zjne
PMemoirs(1861,2 dln)''zjn uitgegeven door
den 9dun Mei 1874.
zjne dochter.
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man, geboren te Farmington den 16den Fe-

W impers (cilia) ofoogltaren zjn korte,
bruarj 1812. Hj kwam in de leer bj een stevige haren,op den voorsten zoom der 00gschoenmaker, maar legde zich tevens t0e op
staatkundeenstaathuishoudkunde,tradin 1840

lidsranden geplaatst. De haarwortels dringen
door tusschen hetkraakbeen en dekringspier,

alsaanhangerderW higsopenljka1sredenaar
op en zag zich benoemd t0t 1id van het
staatsbestuurvan Massachusetts.Hj waseen
jveraarvoorhetabolitionismus,eenvoorstan-

en daaraan vindtmen smeerkliertjes,welke
uit4- 6 korrelsbestaan.Meestalzjn dewimpers van weerszjden van het 00g gewelfsgewjs naar elkander toegebogeny zoodatzj

derder knownothings,werd in 1855 alssena- heto0g beschutten tegen stofenz.en hetlicht
t0r door Massachusetts afgevaardigd naar het temperen. Nemen zj een binnenwaartschen
Congrèst diende in den burgerloog in 1861 stand aan,dan veroorzaken zj prikkeling en

korten tljd a1sstaf-oëcieronder Mae-Clellan, ontsteking van het ,
hoornvlies, waarbj het
zag zich in 1872 t0t vieepresidentder Unie
gekozen, en overleed te M'ashington dea

gezigtsvermogen onherstelbaar kan verloren

gaan.Bj dat gevaarkan een bekwaam opeofthe antl-slavery measures (1864)''en ollis- W im pfeling (Jacob),een verdiensteljk
tory of the rise and fallofthe Slave-power letterkundige, geboren den 26sten Julj 1450
te Schlettstadt,bezocht de vermaarde school
in Ayerica (1872- 1876,2 dlnl'
' vervo1gens aan de universiW llts of W iltshire, een der zuideljke aldaar,studeerue

Qzsten Seqtember 1875.Hj schreef:pllistory rateuraandehaartjeseenanderenstandgeven.

graafschappen van Engeland. , isomgeven door teiten te Freiburg, Basel,Erfurten Heidelde graafschappen Gloucester,Oxtbrd,Berks, berg eerst,in de regten en daarna in de godHampshire, Dorset en Somerset en telt op geleerdheid, verkreeg in 1486 eene vicarisruim 63 D geogr.mjl omstreeka 260000 praebende aan den d0m te Spiers en vertrok
inwoners. ln het zuideltjk gedeelte van dit in 1489 als leeraar in de welsprekendheid en
graafschap strekt de Vlakte van Salisbury dichtkunst naar Heidelberg.Nadathj eenige

zich uit,eenehoogvlakte,welket0tdekrjtmenvrjhoogeheuvelsverheFen.Dedalvlakte
van Pewsey scheidtditzuideljk krjtdistrict
van de Marlborough Downs,wellle desgeljks
t0t de krjtvorming behooren.In hetnoordwesten vindt men groenyteen en oöliet. De
voornaamste rivieren zjn er:de zuidwaarts
stroomende Avon van Salisbury, de Lower
Avon (eene zjrivier van de Savern) en de

jaren laternaarStraatsburgwasteruggekeerd,
ter,waarhj onderwjsgafaan adelljkejongelingen. Zjn meest begaafde leerling was
JakobS/vr- non t
g/lr-dcà,voorwien hj het
opvoedkundig geschrift: rDe integritate''opstelde (1505).MetGailerron Xli,
çert
vàer.
g bezorgde hj eeneuitgavederwerken van den
Franschen kanselierdeGer.
:ozen leverde bj

vorminq behoort,terwt
jlzich aan harezoo- vestigde btlzichaldaarin hetW ilhelmskloos-

den Femeent
eraad van Straatsburg het voorbovenloop van de Theems met de Kennet. stelln! om er ter ogbeuring van hethooger

Landbouw en veeteelt ztjn er de voornaamste onderwjseengymnaslum testichten,hetwelk
bronnen van bestaanq 370/0 der oppervlakte echtereerstin 1536t0tstand kwam.Hj zag
is er onder den ploeg en 500/0metgrasbe- zich voorts in een pennestrjd gewikkeld met
groeid,en men heeft er ruim 700000 schapen Tl
tomas M '
arner wegens ztjn geschrift:rGeren om streeks 90000 runderen.Debodem levert mania'' waarin hj beweerd had,dat deElzas
er voorts jererts,en men heef'
t erjzersmel- nooit bewoond wasgeweest door de Galliërs.
terjen, jzergieterjen, machinenfabrieken, Op last van keizer Maœimlllaan I werden
wol- en zjdeweverjen enz. De hoofdstad is voorts door Wimpfelin.
q tien pGravamina (beSalisbury, en t0tde oudheden van dit graafschap behoort het algemeen bekende Stonehenge.
W ilzen of W ilten is de naam van den

zwarenl'' der Duitsche natie ingediend, om

stellen van gjzelaarsent0thetafeggeneener

W im pFen of W impfen is de naam van

eene hervorming der Kerk te vragen. Die
poging bleef ethter vruchteloos, en o0k
het ontwerp van een Duitseh concordaa'
t had
magtigsten en krjgshaftigsten stam dernoord- geenerlei gevolg. Beide stukken werden in
westeljke Slawen.Zj woonden sedert de ;de 1520 gedrukt. Wimpfeling beleefde den aaneeuw tusschen de Havel en de Oostzee,de vang der Hervormiug, maar schaarde zich
Oder en het Miiritzmeer en waren verdeeld nietaan dezjdeharervoorstanders.Hjoverin onderscheidene kleine volken, van welke leed te Schlettstadt den 17denNovember1528.
de Hevellers en Redariërs de voornaamste Zjnemeestbekendegeschriften zjn,behalve
zjn.Hun heiligdom verbiefzich teRethrain de reeds genoemde: DPraeceytorg6rmanicus
hetland derRedariërs.Kareld6 Grooteonder- (
1497)''' - pDe adolescentla (1500)'' nam in 789 een togt tegen de W ilten en rEpitome rerum germanicarum (1505),:
, noodzaakte hunnen vorst Drayawit t0t het en DCatalogus episcoporum Argentlnensium''.
belofte van getrouwheid.Hoewel00k andere een 0ud souverein geslachtuit Zwaben,hetVorsten het voorbeeld van Dragawitnavolg- welk een aanvang neemtmet Megmwnd eerden, was hunne onderwerping niet van lan- m Gn%
een keizerljk veldheer,
gen duur. Hen volkomen onderhetJuk te die ixl 1273 op den Rjksdag te Spiers van
brengen gelnkte eerst aan H endrLk I in 928 Rudolf von A'
tzl.
sùlr.
g den ridderslag ontving.
en later (983)aan Albreektde zeer van Bran- D iens zoon Karel -4v.çl,
:f,desgeljks keizerdenburg. U it de bisdommen Brandenburg en ljk veldheer,verplaatsteden zetelder fàmilie
Havelberg werd hetChristendom aan deW i1- naarNi
irnberg.Van de leden van lateren tjd
ten gebragt.
noemen wj:
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Frllz 7-#1.:Serold,vrjheerron <ïm#:l- bestuurde vervolgens den aanleg der vergterBernebvg, geboren te Zweibriicken in 1/32. kingen bj Olmiitz en kwam daarop bj den
Hj trad ln Fransche dienst,nam deel aan generalen stafvan hetRu8sischehoofdkwartier
den Zevenlarigen O0rl0g en vervuldein 1760 onder Koetoesow. Als generul-adlndant van
a1s generaal aan het H0f van hertog Karl aartshertog Karel te W eenen geplaatBt,Btree;

rp> W ûrt- berg eene belangrjke rol.In 1770 hj vervolgens in die betrekking bj Regenstrad hj als kolonelen kommanlantvan een burg,werd t0t generaal-maloorbenoemd en
Duitsch regiment weder in Fransche soldj, tevens t0t chef van den generalen staf van
was in 1789 luitenant-generaal en komman- het groote l
eger en onderscheidde zich bj

dant van Neubreisach, werd gedurende de Aspern, W agram en Znaim. A1s luitenantrevolutie alsaristocraatin den kerkergewor- veldmaarschalk en bevelhebber eener divi8ie
pen en overleed te Nancy den 24sten Decem- behaal
de hj çrooten roem in den volkeren-

cember 1800.Hj heeftpMèmoires''achterge- slag bijLeipzlg en in onderacheidene gevechlaten (1788).
ten in Frankrjk, was van 1816- 1819 miliFJII ,vrjheervon Wimpfen-Berneburg,een tair kommandant te Troppau en verkreeg in
broeder van den voorgaande en geboren te 1820 hetalgemeen kommando te Venetië.In
Zweibriicken in 1745.Hj werd reedsvroeg 1824 werd hjchefvanden algemeenen kwarvaandrig bj het regiment Zweibricken in tiermeesterstaf te W eenen en in 1830 veldFransche dienst,voerde later bevel over een tuigmeesteren generaalenchefin Oostenrjk.
vrjkorps in Corsica,vervolgensover hetre- In 1844 werd hj alsveldmaarschalk gepengiment Bouillon, waarmede hj zich onder- sioneerï en overleed te W eenen den Qgsten
scheidde bj de belegering van Gibraltar,zag Augustus 1854.
zich in 1789 in Normandië t0t afgevaardigde
FrannAlrlEd%aed s0s Wimpfen,generul
van den adel gekozen en behoorde tot de in W i
trtembeTgsche dienst en geboren den
eersten, die zich apz
nsloten bj den Derden gden Januarj 1776. Hj werd door keizer
stand. In 1192 voegde hj zich alsgeneraal Franz 11 in den gravenstan; opgenomen en
wederbj hetlegeren verdedigdein Septem- overleed in 1842.
ber Tbionville.Daarop voerde hj bevelover Franz r0l Wimpfen,een zpon van den
het kustleger bt
J Cherbourg. Na den va1der voorgaande en geboren den Qden April 1797.

Girondjnen (31Mei1793)verklaardehjzich
tegen de Nationale Conventie, bragt een
korpspartjgangarsnaarNormandiëenvlugtte
vervolgens naar Engeland. In 1799 keerde
hj terug en verkreeg van den Eerste-consul
eene aanstelling t0t divisie-generaal, werd
laterinspecteur.generaalderpaardenstoeterjen
en overleed in 1814.
EmanuëlFJII ,vrjheervon Wimpfen,een
kleinzoon van den voorgaande en geboren te
Laon den 13den 8eptember1811.Hj bezocht
demilitaireschoolte St.Cyr,nam dienstbj

Hj nam in October 1813 als onderoëcier
dienst bj het Keizerljk leger,woonde in

1813 en 1814 in de hoofd.armea der Gealli-

eerden verschillende gevechten bj en bevon;
zich in 1815 bj de troepen van Frimontin
Italië. In 1838 begaf hj zich als generM lmalooren brigadiernaarTriëst,kwam in1846
aIg luitenant-veldmaarschalk Mn het boofd
eener divisie van het tweede azmeekorps in
Italië en onderscheidde zich in den veldtogt

van 1848vooralbj Vicenzaen Cuatozza.Al8

bevelhebber der troepen, bestemd voor de
een regimentinfanterie,organiseerde inAlgé- interventie in den Kerkeljken Staat,n00d-

rië de Turco'
s,kommandeerde hun reqiment zaaktehj Bolognaen Ancona dooreenbomin den Krim-oorlog, werd in 1855 brlgadegeneraal,onderscheidde'zich in 1859inItalië,
zag zich tot divisie-generaal bevorderd, en
vertrok daaroy wedernaarAl
gérië,waarhj
eerst de provlncie Algiers en daarna Oran

bestuurde en in Maart1870 een gevaarljken

bardementt0tcapitulatieenaanvu rddedaarop
de leiding van het bewind in deLegatiën.In

October 1849 werdhj civielen militair gouverneur van Triëst en stadhouder van het
Kustland,voortsveldtuigmeesterenvoorloopig
opperbevelhebber van de vloot,belastte zich

opstand Ngist te dem pen. In laatstgenoemd in 1854 eenigen tjd methet kommando over
Jaar zag hj zich belast m et het kommando het eerste arm eekorps, w erd in 1861 a1B
over het5de korps,waarbjhjFaillyverving, veldtuigmeester gepensioneerd en overleed te
verscheen den 3lsten Augustus bj de armee Görz den 26stenNovember1870.- Zjn zoon
te Sédan, aanvaardde den volgenden dag, Heinrick Emil is het hoofd der grafeljke
nadat M ae Mahon gewond was, hetopperbe- liln, en zjn broeder graafFelo bekleedt de
ve1 en onderteekenbe op den 2àen september betrekklng van Oogtenrilksch gezantte Rome.
W inchester,eene stad in hetEngelsche
de capitulatie.Hj begaf zich vervolgensnaar
Algiers.Hj schreef:rsédan (1871)/'en mRé- graafschap Hampshire, ligt aan de ltching,
ponse au généralDucrotpar un oëcier supé- 18 Ned.mjlten noorden van Southamptoa,
is eene der oudste steden van Engeland en
rieur(1871)9'.
Maœ, Vrg
..jjrey ron <iv,F:p, gebpren te de zetel van een bi8schop$heefteene hoofdMiinster den 19den Februartl1770. Hj nam kerk (1079- 1486), in zeer verschillenden
in 1786 dienstbijeen Oostenrjksch regiment bouwstjl(van den Angelsaksi8chen tQt den
infanterie, oorloogde in 1787 als vaandrig laatsten spitsboogtrant)opgetrokken,eene der

tegen de 'Purken, vervolgens a1s eerste-luite- grootste Engelsche kerken metgedenkteekenant tegen de Franschen en werd in 1801 nen van Saksiscbe en Normandischekoningen,
bevorderd t0tluitenant-kolonel.In 1805 werd - een college, in 1387 door W ykeh- ge-

hj a1skolonelbjden Hofkrjgsraadgeplaatst, sticht,eene kweeksehoolv00ronderwjzers
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groote kazernes,in 1683 door Wren gebouwd
en oorgpronkeljk t0teen paleisvoor KarelJT
bestemd,eenmuséum ,eenekorenbeurs,eenige
regtbanken? onderscheidene instellingen van
weldadigheld en omstreeks 17000 inwoners.
T0t de oudheden behoort er op de markt

diolei en Albani, alsmede in AreMnto, die
inmiddelstotcai'dinaalen staatssecretariswaB
benoemd, welwillende begunstigers vond,
maar vooral met Mengs eene vriendschappe-

ljke betrekking aanknolpte, welke srooten

invloed had op de rigting zjnerstudlën.In
eene kruisuitdentjdvanHendrik111,eene de eerste plaats vestigde hj schier uitsluioude stadspoort, de bouwval van W olvesey tend zjne aandacht op de oude en nieuwe
Castle (een voormalig bisschoppeljk paleis) kunstgewrochten. In het voorjaar van 1758
en eene oude kapél.waarin .zich de tafelbe- bezocht htl Napels,Portid ,Herculaneum en
vindt,rondom welke,zo0 men meent,koning Pompeji,in Septembervan datjaar,op herArtkur met ztjne riddersgezeten was.Eene haalde uitnoodiging van baron Sfp.scFz, o0k
Ned.mjIten zuiden van MTinchesterverheft Florence, waarhj negen maanden vertoefde

z
ich het in 1136 qestichte, thans prachtig om de verzameling van gemm en van dien
gerestaureerde Hospltal of St. Cross. W in- kunstliefhebberterangschikken.De catâlogus
chester is het Romeinsche Venta Belgarum daarvan is getiteld: rDescription des pierres
en hetoud.BritscheCaerGwent(WitteStad) gravées du feu baron de Stosch (1760)''.0men werd dbor de Angelsaksen W intanceaster streeks dien tjd ontving Winekelmann zjne
genoemd. Deze stad was de eerste hoofdstad benoeming t0t bibliothecaris eu opziener der
van geheelEngeland en wegens hare markten verzameling van oudheden bj den carqinaal
en aIs stapelplaats van den w olhandel van
veelbelang.Toen echterHendrik II1Londen

Albani.In den zomervan 1760 voltooidehj
ztjne rAnmerkungen iiber die Baukunstder
t0tresidentie koos,kwam zj allengsin ver- Alten (1762)'', en in 1762 bezocht hj met
val. ln 1142 werd keizerin M atàilde er door

graafBrûltlnogmaalsNapelsen de omstreken

de partj des Konings belegerd;- in 1644 dier stad.E en geschrift tot opheldering van
werd zj doordetroepen van hetParlement eenige duistere plaatsen in de fabel-en oudingenomen, en in 1666 woedde er de pest. heidkunde dtjgde onwillekeurig uit t0t een
Een anderW inchester ligtin den Noord- groot werk,hetwelk onder den titel:pM onuAmerikaanschen Staat Virginia, in het dal menti antichi inediti(1762,2 dln;2dedruk,
der She> ndoah, en telt omstreeks 5000 in- 1821)'' met 268 koperen platen en vele viW 0n0rS.

guetten in den tekst in het licht verscheen.

W inckelm ann (Johann Joachim),een In 1763 zag htJzich t0teerste-opzienervan

beroemd oudheidkundige, geboren den 9den alle oudheden in en rondcm Rome benoemd
* V0n den herculanisehen
December 1717 te Stendal in de Altmark, en schreef o. a@@
was de zoon van een echoenmaker,bezocht Entdecktlngen (1762)'',
oversuch einer

eerst de schoolin zjnegeboortestad,daarna Allegorie,besondersfiirdieKunst(1766),'hetgymnasium teBerljn,studeerde teHalle en rlAbhandlungv0nderFëhigkeitderEmpqnin degodgeleerdheid en oudeiettdren,teJena dungen desinSchönen in der Kunst und dem
in de wls- en geneeskunde, werd in 1742 Unterricht dexselben (1771)''.Zjn belanghuisonderwjzer te Heimersleben bj Halber- r
'tjkst werk echter is:rGeschichte der Kunst
stadt, in 1743 conrector te Seehausen in de des Alterthums (1764;nieuwste druk,1870)''
,
Altmark en ill 1748 bibliothecaris van den later aangevuld door zjn rAnmerkt
zngen
Saksischen minister graaf von W#zlcl te iiber die Geschichte der Kunst (1767)''. In
Nöthenitz bj Dresden.Denabjheid van Dres- 1764 had W znckelmann met Volkmann en
den metzjne merkwaardigekunstgewroc,
hten Heinrielt Fïîdzli eene'derde reis naar Napels
en de om gang m et kunstenaars en kunstken- ondernomen, waaromtrent hj mededeelingen
ners, inzonderheid met Oeser, voorts met gaf in zjne Nachrichten v0n den neuesten
Dppert,Hagedornenz.,verhoogdenzjneliefde herculanischen Entdeckungen (1764)''. Het
t0tdekunst.Hetaanbodvan denPauseljken grootste gedeelte van hetJaar 1766 wildde
nuntius te Dresden, Areltinto, om hem eene hj aan de bewerking van het rDiscorso
betrekking te bezorgen aan de bibliotheek te preliminare'' en van de mM onum entiinediti''.
Rome,bewoog hem in 1754 totde R.Katho- In 1767 volbragt hj eene vierde reis naar
lieke Kerk overtegaan.Hj vertoefde echter Napels en Herculaneum en in hetdaarop vol-

n0g een Jaar te Dresden,waarhj zich met gende Jaar begafhj zich in gezelschap van
de studie der kunst jverig bezig hield.Als den beeldhouwer CavaeeppL over Venetië,
eerste vruchtvan dezeverschenen zjne pGe- Verona en door Tyrolnaar Miinchen enW eedanken iiber die Nachahmungen der griechi- nen.Op zjne terugreiswerd hj te Triëstin
schen W erke in der Malereiund Bildhatler- eene herberg den 8sten Junj 1768doorlbran-

kunst (1754;2de druk, 1756)'. Alle beden- eesooA rchahqelivermoord.Stervendebenoemde

kingen,daartegen ingebragt,verzamelde hj hj cardinaalAlbanit0tzjn erfgenaam.Door
zelfin zjn msendschreiben iiber dieGedan- zjne pltunstgesehichte'' en de rMonumenti''
ken v0n der Nachahmung der griechischen werd hj de grondlegger van de.
wetenschap
W erke ih der Malerei und Bildhauerkunst der kunst.Geljk Herder de oudheid van het
(1755)'',om ze vervolgensin de pErlëuterung Oosten,;z00 ontslujerde hj die van Griekender Gedanken v0n der Nachahmung u.s.w. land voor den blik ztlner t/dgenooten.Hj
(1755)'' te weerleggen. In het nalaar van was de eerste, die van een onafhankeljk
1755vertrok hj meteenJaargelddesKonings standpunt en m etonbenevelden blik devoortnMr Rome,wMr hj in de Cardinalen Pan- brengselen 4er klassieke kunst gadesloeg en
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van hare verhevenheid en harmoniez00levendig doordrongen was, dat ht
i
, den antieken
geest dwingen k0n,eene gestalte aan te nemen in zjne eenvoudige1kernachtige taalen
zich alzoo in de beginselen zjner leer te
openbaren in k-olmaaktesehoonheid.Uiteenige
wenken van ;7ellL).us Patérenl
ntsen QulntLlia9,.: had Winckelmann hetdenkbe6ld opgevat
van eene geschiedkundige ontwikkeling der
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op verschillende tjden van den dag regelmatigewinden te voorschjn roept,vooralin de
heete gewesten,waar de dageljksche gang

der tenaperatuur zeer groot is.
Al laten wj deze laatsten voorloopig bniten rekening, toch zien wj in hetgrooteverschil Van warmtegraad ill de keerkrings-en
de poolgewesten Onzer Aarde eene gestadige
oorzaak van temperatuurveranderingen in den
kunst,en langs dien weg wist hj in zjne dampkring.De gordeltusschen de beide keerKKunstgeschibhte'' de eigenaardigheden, den kringen is gestadig blootgesteld aan de nagestjl en de çrondtrekken der oude kunstge- noeg loodregte stralen der z0n en wordtalzoo
wrochten duldeljk voor testellen.W inekel- sterk verwarmd,zoodat de daarboven aanwemann onderscheidde zich vocrts door een zige luchtlaag jler wordt en onophoudeljk
m inzamen omgang en een opregt karakter. opstjgt. Z0o ontstaat eene luchtkolom van

Eene uitgave zjner gezamenljke werken, aanmerkeljke hoogte,en deze is in de keereerstbezorgd voor Fernow en voortgezetdoor kringsgewestenveelaanzienljkerdanindesubMei;er en Johannes ScFlzflz:isin 1808- 1825 tropische landen.Een breede luchtmassastjgt
in 11 deelen en in 1838 enz.op nieuw in

er steeds omhoog,maar kan in de bovenlagen

het licht verschenen. In den laatsten ttjd nietopgehooptbljven,zoodatzjaldaarin de
wordthetverjaringsfeestvanWinekelmanndoor bovenste lagen naar het noorden en zuiden
het Archaeologisch Tnstituut te Rome steeds
plegtig gevlerd.

lnoet Ftroomen.De verbreking van hetevenwigt in de Onderste luchtlagen veroorzaakt
W ind is de naam van een horizontalen alzoo eenderwaartsspoedenvanminderwarme
of nagenoeg horizontalen luchtstroom. Naar lucht uithet noûrden en zuiden.Deze wordt
gelang van de kracht van dezen bestempelt dan 00k wederom verwarmd en klimt desgemen hem metden naam wind (inmeerbeperk- ljksomhoog,Op deze wjze ontstaateen geten zin),storm en orkaan.De grenzen van stadige benedenstroom van de polen naarden
deze verschillende sgorten van wlnd ztjn niet Evenaar en een gestadige bovenstroom van
metnaauw keurigheid aangewezen.Desterkste den Evenaar naar de polen:zj worden met
luchtstroomen zjn de orkanen, en wanneer de nam en vanpoolstroom enaequatoréaalstroom

deze bj eenevoortschrtldendetevenseenerond- bestempeld. Ontstond daarin door bi
jkomende
draajende beweging hebben,noemtmen hen om standigheden geenerleistoornis,dan zouden
o0k wel, lkringstgrmen, cyclonen, typhoons die beide de heersohende winden zjn op
enz.
Aarde. Doch reeds de onefenheid van den
Geljk de z0n eene bron is van leven in de grond legt daaraan bezwaren in den weg.D e
bewerktuigde schepping,z00 iszj o0k eene benedenst
roomen stuitenhieren daar0yberg-

oorzaak van beweging in de onbewerktuigde ketens en veranderen hierdoor van rlgting.
natuur.De dampkring zou qestadig in rust Voorts kan de opgestegene warme lucht op
bljven,wanneer het zonnellchtnîetde ver- haren togt naar de polen geenszins haren
schillende aardgordels ongeltlkmatig ver- hoogen warmtegraad behouden en begintbj
warmde en j)Be* de omwenteling der Aarde hare afkoeling te dalen.Ditgeschiedtop den
de w isseling van dag en nachtdeed ontstaan. gematigden gordel,waar alzoo depoolstroom
Overal W aar de tem peratuur eenor lucht- en de aequatoriaalstroom metelkander in botïaas3a klim t, zet deze zich uit en zoekt sing komen en om de overwinning strt
jden.
eene grootere ruimte in te nemen;zj wordt Alzoo heeftm en aldaar het gebied der afwisjler en stjgtomhoog,zoodatin deonderste selende w inden.In het algemeen toch m oet
lagen eene ruimte ontstaat, w elke terstond door de ontmoeting van twee luchtstroomen
door de naastbjgelegene luchtmassa's wordt eene gemiddelde rigting ontstaan,welke van
aangevuld.Tmmers de luchtiseeneveerkrach- de kracht en van de rigting dier luchtstroo-

tiye vloeistof,welke aanhoudend naareven- men afhankeljk is, ofzj moeten elkander
w lgt van spanning streeft. Hûe grooter de

doordringen,zoodatmen strookenkrjgt,die
wisselingen van warmtegraad zjn op eene naar het noorden gaan, afgewisseld door

bepaalde plaats, des te grooter is o0k het
verschil van spanning in de luehtmassa's en
des te Iûeer staat nlen aan sterke luchtstroom en bloot, indien diezelfde w armtewisselingen niet op de naburige plaatsen
in denzelfden zin voorkûmen. Locale lucht-

stroomen zijn afhallkeljk van vele toevallige om standigheden, doch zulke winden
hebben 00k zelden eene grootekracht;alleen

dan, wanneer eene plaatseljke oorzaak een
aanmerkeljk verschil van temperatuur doet
ontstaan, bjv. bj hagelbujen, kunnen de
daardoor voortgebragte stormen eene groote
kracht erlangen. O0k aan zee kan men we1
eens een bepaalden invloed waarnemen,die

andere, welke daartussihen zich eene weg
wisten te banen naar hetzuiden. Voegt men

daar nu de plaatseljke omstandigheden bj,
dan behoeft het ons niet te bevreemden,dat
wj in 0nsklimaatvelerleiwisselingvan wind
waarnemen. Eindeljk schjnen de bovenstroomen,die van den Aequator naarhoogere
breedten vloeien, gedeelteljk onder eerstgenoemden terug te keeren,zoodatzj degedaante van een cylinderaannem en.
T0t nu toe hebben wj niet gewezen op
eene omstandigheid, welke bj de bepaling
van de windrigting eenebelangrjke r01vervult,nameljk de aswenteling derAarde.Terwjl eerstvermelde twee hoofdstroomen in de
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rigting van het noorden nMr hetzuiden en opmerken van den luchtBtroom ,die van den
omgekeerd onwrikbu r zouden volharden, Evenaar komt,den indruk erlangen alskwam
indien deAarde stilstond,verandertde rigting deze wind niet uit hetzuiden,maaruit het
van den wind bj hetbereiken van een hon- zuidwesten. Dit verschil van beweging van
geren oflageren breedtegraad.Daar de Aarde den wind en van een vastpunt op de oppereen b0l isj hebben de onder den Evenaar vlakte der Aarde loopt te meer in het00g
gelegenepunten de grootsteomwentelingssnel- naar mate dat punt verder van den Evenaar

heid,terwjldeze aan de polen = 0 iB.De verwjderd is. De wind verkrjgt daardoor

luchtj door de aantrekkingskracht der Aarde eene meeren meer westeljkerigting,en vera
an deze geboeid,beweejtzich metdezeen andert op een bapaalden breedtegraad in een
we1 met dezelfde snelheldr welke de Aarde zuiveren westewind.Het omgekeerde merkt
bezit cp hetpuntjwaardeluchtzich bevindt. men op bj den poolstroom,die,vanhetnoorDe luchtmassa's, welke boven den Evenaar den komend, op de zich sneller bewegende

n
ystjgen,hebbenderhalvedegrootstesnelbeid; meer zuideljk gelegene punten achterbljft.
zp bewegen zich met de Aarde van het wesontstaatdewind bjv.op 60OB.inhetnoor-
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te: naar het oosten met eene snelheid van den van Europa,dan zalhj,a1shtbhetzui15G of225 geogr.mj1in hetuur.Deze snel- den van Europa of Afrika bereikt heeft,
keid kenmerkt den aequatoriaalstroom 0ok schoon aanvankeljk regtetreeksvan hetnoor-

steedsbj hetbereiken van hoogerebreedten; den naar het zuiden stroomende,zich geBtaNvanneer op eene bepaalde lengte, bjv. dig meer naar het westen wenden en alzoo
van 0O, eene luchtïassa boven den hqvenaar achtervolgens in een noordoostewind en oosi
svopges
bj
. 10tegen en na een zeker tjdverloop, tewind veranderen.Een en anderwordtV00ruren, ongeveer dertig geogr.mjl gesteld in ;g.1.HierisN denoordpoolenAA
naar het noorden voortgeschreden, dan za1 de Evenaar, zoodat de hieman evenwjdige
zj wegens hare eiyenaardige omwentelings- cirkels de breedtegraden voorstellen. Men

kraeht gedurende dlen tjd 2250 geogr.mjl
verder oostaaarts zjn voortgestuwd.Op dit
tjdstip echterbevindtzich het30 geogr.mjl
(20) noordeljker gelegen punt op 00L.nog
geenszins 2250 geot
Tr. mtJ
'l verder naar het

neme nu aan,datde hoek PNQ eene beweging der Aarde in 2 uur vertegenw oordigt,

welke beweging plaats grjpt in de rigting,
doordebuitenstepjlen aangewezen.Bvanneer
u oy 70ON.B.bjaeenluehtstroom ontstaat,
oosten, omdat de lengtegraden reeds korter n
die zlch regtstreeks naar hetzuiden wilspoe-

zjn qeworden, en Juist zooveel als het den, dan zou deze, z00 de Aarde stilstond,
verBchllvan lengten op 00 en 20B.bedraagt, allengs over de punten bed en ehetpunt Q
is de luebtstroom vooruitgekom en.Een waar. bereiken, dat iB,hj zou noordewind bljven
nemer op dezeplek (2OB.)za1alzoo bj het t0tM n den Evenaar.Nu echteriB na verloop
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van Q uur het punt b in derigting der bui- eene omgekeerderigting volgen.Deze invloe;
tenste pjlen voortgeschreden en zjne plaats van de aswenteling derAardewerd reedsdoor
ingenomen door het punt b'.Ditzelfde geldt Hadl
et (1735) opgemerkt, maar eerst door
van de punten ede en Q?welkedoorc'd'e' Dove ln den vorm van eene wet voorgesteld.
enP vervargen zjn.Nuzl
lnechterdeafstan- Datde zonnewarmte in het algemeen de 00rden bb', cc' enz.groater dan de afstand aa', zaak is der bewegingen in den dampkring,
zoodatsaen het verschilkan aanwjzen door is reeds door Aréstôtelesgezegd en later door

de lijnen bb' cc'? dd' ee* enz.De van A

Baeo ey> Verulam (1648) en eindeljk door

komende luchtstroom heeft du8 ten gevolge Salley (1658)aangewezen.O0k wanneerpoolvan de omwentelingssnelheid bj a eene snel- stroomen op lagere enaequatoriaalstroom enop
heid, waarmede hj in 2 uur een boog aa' hoogere breedten ontstaan,ontwaartm en der-

a:egt. Deze laatste is geljk aan den boog ge1jke verschjnselen.

bb''1 dat wilzeggen,wanneer de wind geduDe rigting van den wind kan men in de
rende die twee uur omstreeks 10O in zuide- onderste luchtlaag gemakkeljk door middel
ljke rigting k0n aQeggen,dan z0u hj zich van den windwjzerbepalen,maarmen mag
nietin hetpuntb maar in hetpuntb''bevin- daarbjnietuithet00g verliezen,datzj ge-

den,zoodatzjne rigting die van ab'zalzjn.
Schrjdthj metdezelfde snelheid zuidwaarts,
dan moethj allengsinderigtingl'c'#'overgaan en noordoosteljk worden,daarbj t0t
aan den Evenaar volhardend.Erzjn echter
geene winden,die zulk eenesnelheidbezitten;
zelfs de hevigste orkanen hebben meer dan 2
uur noodig om 10 breedtegraden te doorloo-

woonljk indehoogereluchtlageneeneandere
is.Dikwjls komt het voor,datin verschillende boven elkander gelegene lagen de rigtingen elkander kruisen, vooral wanneer de
aequatoriaalstroom n0g niet gedaald is t0t
aan de oppervlakte der Aarde.Het i: echter
00k van belang,de rigting van den wind in
de hoogere luchtlagen waar tenemen,'tgeen
men w egens overgroote bezwaren t0tnu toe
niet heeft beproefd. Het éénige middel,het-

pen.Laten wj 0nseen luchtstroom voorstel1en van geringe kracht.die in een uur 11/:
geogr. mjl doorloopt,dan za1 hj voor 10 welk wj tot nu toe totdateinde bezitten,
s hetwaaznemen van de beweging der wolbreedtegraden honderd uurnoodiq hebben en i
alzoo eerstna verloop van dien tjd den zes- ken, hetwelk met naauwkeurigheid geschietigsten breedtegraad bereiken. In dien tjd den kan metden anemometer(windmeter)of
heeft hetpunt b reedseen afstand doorloopen

liever wolkenspiegel van Aimê ofvolgens de

van 50 X bb',terwjlde wind metde ooste- methode van Dr.Kreeke. De gewone windljke snelheid van hetpunt.slechts50 X aa' wjzer of windvaan der observatoria i: eene
heeft afgelegd. Het verschil bb'' moet men stang,aan de bovenzjde voorzien van eene

dus met 50 vermenigvuldigen, om het ver- vaan,die aan de rigting van den luchtstroom
schilderafgelegde wegen tevinden.Daardoor gehoorzaamt en de stang doet omdraajen,

blijkt (bj constructie),datdewind den zes- welk van onder een wjzer heeft! die over
tigstengraad noorderbreedteeerstbjhetpunt de windroos loopt,welke in 32 wlndstreken

p bereikt, en dat men de loopbaan van den
wind door eene spiraaltusschen de punten a

is verdeeld.

De riçting van den wind is intusschen
en p kan aanwjzen.Men zietvoortsuitde slechts ée
'n der factoren,diebj debeschou-

qguur, dat de wind ten laa#ste nagenoeg ge- wing van den luchtstroom in aanmerking k0heel oost is geworden.Geven wj aan den men.Men moet 00k de kracht van den luchtwind grootere snelheid,bjv.41/:geogr.mjl stroom bepalen.Meestalvergenoegtmen zich
in het uur, dan komt deze na verloop van m et eene benaderende schatting, naar het
33 uur van den Tosten op den 60sten breedte- voorbeeld van Lamont door de cjfers 0- 4
graad.H et verschil van weg bb* moet men aangewezen.Hierbj beteekent0 eene schjnalzoo m et 161/
c vermenigvuldigen, wanneer bare w indstilte, dat wi1 zeggen een wind,
m en den afstand wil w eten, dien de wind zoo zwak, dat hj niet eens de bladeren der
in verqeljking van het punt b achterbltjft. boomen doettrillen,- 1 iseen luchtstroom ,
M en vlndt door constructie, dat hier eene die alleen de bladeren inbewegingbrengt,spiraalvan den vorm ap'ontstaat.Een lueht- door Q worden 00k de kleine takken bewo-

stroom eindeljk, die 15 geogr. mjl in een gen,- bj 3 ook de dikstetakken,terwjl
uur doorloopt (reeds een hevige storm),be- de kruinen der boomen buigen, - en door
reikt den 60sten breedtegraad eerst na 10

uur en bljft dan slechts 5 X bb''bj hetpunt
bachter.zoodathj dezen breedtegraaq snjdt
bj puntp'
'.Zjnespiraalisderhalveap'.Slaan
wj laatstgenoemde twee luchtstroomen gade
o? hun verderen weg, dan bljkt het, dat
dle, welke 41/: geogr.mjlin het uurafegt,
den 50sten breedtegraad ontmoetbj c,terwjl
de andere dien reeds bj q? den 40sten bj n
en den 30ster bj e bereikt.O0k dezebeide
winden erlangen meer en meereene oosteljke

42 die alle hevige winden omvat, w ol'den
dlkke takken afgebroken,boomcnontworteld,
huizen verwoest enz.Menkanechterdekracht
van den wind naauwkeuriger bepalen door

zjne snelheid waar te nemenjhetwelk ge-

schiedt door ligte voorwerpen aan den luchtstroom toe te vertrouwen en te zien,hoeveel

ttjd ztJnoodighebbenom den afstandtusschen
twee bepaaldepunten te doorloopen.Bj voor-

keur bezige men hiertoe zeer ligte ballons,

daar bjv. papiersnippers op zeer onregel-

rigting,schoon niet z00 spoedig alsdeeerste. matige wjzeworden voortgegleurd. Rtamkart
Dezelfde beschouwing kan men toepassen op deed het door de snelheid van den rook der
den aequatoriaalstroom j waarbj de spiralen schoorsteenen te bepalen.
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Vonr de kracht van den wind heeftmen beweging, dan draait de buis A 0m.Deze
heeft van binnen bt
l a eene moerschroefen
om de stang D kan zich de schroefring b be-

eene landnehaal met de cjferB 0-6,welke
stilte,Qaauwe koelte,koelte,frissebe koelte,
Bterker koelte, storm en orkaan aanwjzen.
Daarenboven heeft men de zeesekaal van
Beaufortmet de c'
jfers 0- 12,die de v0lgende beteekenis hebben: 0 bladstil(geene
beweginq in het schip), - 1 een zuchtle
(het Bchlp luistert naar het roer),- 2 een
zachtwindje (hetschip loopt1- 2 knoopen),
3 een koeltje (2-4 knoopen),- 4 een
weinig wind(4- 6knoopen),- 5eenefrissche
koelte(bovenbramzeilskoelte),- 6eeneQînke
ko
elte(gereefdemarszeils-enbramzeilskoeltelj
7 eencBterkebries(dubbelçereefdemarszeilskoelte),- 8eenestormachtlgebries(driemaal gereefde marszeilskoelte), - 9 een
storm (eenedigtgereefdemarszeilskoelte),10 een sterkestorm (digtgereefdegrootzeilskoelte),- 11 een vliegende storm (storm-

w egen,welke doorde moerschroefwordtvastgehouden. W anneer de buis A omdraaitgaat
met deze de schroefring b naar boven ofnaar
beneden,naar gelang van de rigting van den
wind.Aan den schroefring b bevilldt zich een
draad et die langs de stang D naar beneden

loopt t0tin hetgebouw,waarhj oenedwarsstang .
: doetrjzen ofdalen naargelang der
beweging van dea schroefring. Om de stang

:in evenwigtte houden,heeft zj aan den
korteren axm een gewigt,terwjlzj aan het
.

uiteinde van den langeren arm loodregt op
hare lengte-as eene kleine stift draagt,die,

zooalsterstond bljken zal,t0thetaanwjzen

der windverandering bestemd is. Onder de
buis A en vastm et deze verbonden bevindt
zich een toestel. welke tot het meten van

stagzeilskoelte), - en 12 een orkaan.Om- de windsterkte dient, nameljk hetraam R.
trent de kracht?d: snelheid en de drukking D oor ditlaatste loopt de asnn.'rwee bladen
van den wind zjn bjzonderheden vermeld in TT zjn daarop vastgehecht, maar kunnen
de volgende tabèl:
zich aan de onderzjdevrj bewegen,zoodat
KRACHT VAN
DEN W IND NAAR DE
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5
7
8
9
10
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360
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4

12,6
21,6
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0
,3
1,5

8
13

4,4

18
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36
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12,2

900

54

34

27,4
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1080
1290
1500
1740
Q110
2400

45

64,8
77,4
90
104,4
126,6
144

28

40
48
56
60
75
90

19

40
56
76
103
137
195

Een ander xaiddel oxa de kracht van den men ze met genoemde as kan omdraajen.
wind te meten iB hetwaarnemen van zjne Eene drukking, op de voorzjde werkend,
drukking!op een plat vlak van bepaaldeuit- kan alzoo het onderste gedeelte achterwaarts
gebreidheld! dat de rigting van den wind verplaatsen.Daarentegen verhinderen 2 kleine
loodregtsnjdt.Menheefthiertoeverschillende stiften o en p eene voorwaartsche beweging.
toestellen vervaardigd onder den naam van Twee gekromde beugels drukken aan deach-

anemometers (windmeters). In qg. Q i: die terzjde tegen die platen,hetwelk geschiedt
van Kreilvoorgesteld.0y eenelangeblikken door middel van hetgewigt Q,een rolrond

buis A is eene ronde wlndvaan B bevestigd, en doorboord stuk 100d.In toestand van rust
welke men zich moetvoorstellen alsloûdreqt is derbalve hetraam met die platen gesloten.
op haren stand in de fguur. Die buis 1B D rukt daarop echter een luchtstroom , dan
zo0 geqlaatatop eenestalen staaf,datztjge- w orden de platen naar achteren gedrongen,
makkeljk kan draajen,waartoezj btjfvan verwrikken de beugels uit hunnen stand en

wrjvingsrollen isvoorzien.De stang D staat hefen het gewigt Q te verder omhoog
vast en strekt zich uit t0t in het gebouw. naar mate de drukking sterker is.Hetbedrag
Komt door 4en luchtstroom de windvaan in der drukking wordtgemeten door middelvan
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den draadï,welkeaanhetgewigtQ isvast- vormigen mond en is horizontaalomgebogen.

gehecht.Deze draad daaltdesgeljkaafin het Men vult C t0t de helft meteene vloeistof.
gebouw en is hier verbonden metden lange- Twee gewigten c en 6 houden de windvaan
ren arm van den hefboom le,die in a zjn in evenwigt en steeds is de opening a n= r
steunpuntheeft.Aan den korterenarm bevindt den wind gekeerd,en de drukking van dezen
zich eene stift.Elke rjzing ofdaling van Q doet de vloeistof in den achtersten arm van

veroorzaakt desgeljks eene van de stift '
p. C te hooger klimmen naar mate zj sterker

Digt onder de stiften .
:en r is in G een blad is. Uit het verschil van vloeistofhoogten in
papier aangebragt,waar die stiften op rusten, de beide armen berekent men de drukking
en dat papier
van den wind.
Een derde
is tusschen de '
zelf-registréstaven 8S op
de rollenZZZZ
rende anemo/
meter i8 die
gestadig
in
van W hewell,
voortgaande
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:g.4.Dedrukdoor 0en llllrking van den
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gaan,h0e elke
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pervlakte aanbiedt aan den
wind. In het
midden is de
asvoorzienvan
eene schroef
zonder eind,

ingrjpend in

loopt,en onder
e:n tandrad.
H ierdoorwordt
aan dat koord
door middelvan tw ee kroonraderen de beweverschillende gewigten te hangen.
Een andere toestel?diezich doorzjneeen- ging van hetvleugrlrad overgebragtop eene
oodregte schroef.
9.
%'.Op dezeschroefbeweegt
voudiqheid onderscheldt,isafgebeeldin;g.3. l
Deze ls de anemometer van Lind en kan ge- zich eene moerschroefm.Deze isaan deeene

makkeljk overalworden Feplaatst.Het is zjde met een knop m'en meteene stiftn
ecbtergeen zelf-registrérendlnstrum ent,zooals voorzien,welke deelen aanbeidekantenlangs
het voorgaande.Eene windvaan W isaan de deregelstang lgljden,zoodatdemoerschroef
buis A vastgehecht welke zich op eene sta- niet met de schroefkan omdraajen.Aande
len stift D gemakkeljk beweegt.Daarmede anderezjdeheeftzjeenuitsteekselo,waarin
is hethevelvormig gedeelte C vastverbonden. eene schrjfstiftisvastgehecht.Een en ander
s zoodanig met elkander verbonden,dat het
Dit laatsteisvan 4lasen vporzien van eene ide
beweging der windvaan volgt. De schroef
schaal. Het eene ulteinde heefteen trompet-
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A heeftdaartoe,naaronderen,eeneloodregte windrigting van eeneplaatsvolgensdeformule
Btalen as BB',die methare onderste puntin van Lambert.

eene'harde opening rqst. De stang BB'is
cmgeven door een vaststaanden cylinder C,
d
e zelf wederom op een voetstuk rust,en
di
ecylinderisopzjnmanteldoorevenwjdige,
evenver van elkander afstaande ljnen in 16

O-W + (NO + Z0)-(NW +
+ ( + xw l-tzo + '
zw )ain. 45o
-+
o
+ ZW )c08.45 ,

g)= N
x

vakken verdeeldtwelke met16 windrigtingen waarin y dehoek isvan de gemiddeldewindovereenkomen.Het vleugelrad komtdoor den rigting met den meridiaan der plaats. Deze
wind in beweging;daarop begint de schroef formule beteekent echter niet veel voor die

ss'te draajen en de moerschroef daalt.Bj plaatsen, waar veel tegenstrjdige winden

elke veranderde windrigting plaatstzich het voorkomen, zoodat het beter is volgens de
rad tegenover de hemelstreek, vanwaar de methode van Prestelhetaantalmalen te ver-

wind komt,en de stiftdaaltbj voortduring. melden,dat iederwind gewaaid heeften de
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op dezelfde tafel,

waarop de drukking van den wind wordt
geregistreerd,zoodatmen erkan zien,welke
uitwjkingen van de stift beantwoorden aan
de snelheden.W j hebben dus vandââropgaven te wachten van de onderlinge betrekking
van snelheid en drukking.
om de gesteldheid van de eene ofandere
plaats met betrekking t0tden wind aan te
wjzen,bepaalt men,h0e lang iedervan de
acbthoofdwinden gedurende een bepaald tjdsbestek waait.Plaatst men de cjfers,welke
dat bedrag aangeven op een in 8 deelen verdeeld horizontaal cirkelvlak, dan heeft men
de windrnosvan datoord.Op grond van die
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dan 00k standnastlge windenj

zoûals de passaten, - afwisselendewinden,
wier rigting wisseltmet de jaargetjden of
met den tjd van den dag,- en heerschende
winden, zooals de veranderljke winden op
den gematigden gordel.De waarnemingen op
hetnoordeljkhalfrondhebbent0tdevolgende
uitkomsten geleid:in den wintertDecemberFebruarj)hebbeninEuropadezuidwesteljke
winden deoverhand,behalveopdeoosteljke
kusten der Middellandsehe Zee,waar noordoosteljkewinden veelvuldigervoorkomen.In
hetnoordwesteljk gedeeltevan Aziëheersehen
zuidwesteltlkewinden,inhetoosteljk gedeelte
van Azië noordwesteljke totnoordeljke,in
het zuiden van Azië noordeljke totnoord-
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oosteljke (moessons),en in het zuidwesten de luchtdrukking wordtaangewezen d00rden

algemeen bekenden '
aândregelnan 2v,dBallot,
welke aldus luidt: keert men den rng naar

van Siberië oosteljke winden.In hetoosteljk gedeeltevan Noord-Amerika isnoordwesteljke,in het zuideljk gedeeltenoordeljke
t0t noordooeteljke,in hetwesteljk gedeelte
zuidoosteljke t0t zuideljke en diep in het
noorden oosteljke t0t noordoosteljke wind
deheerschende.In den zomer(Junj- Augustus) zjn er de heerschende windgn in het
algemeen naeer Avesteljk dan in den winter.

den wind,dan heeft men op hetnoordeljk

halfrond de plaats van de hoogste luchtdruk-

king aan de regter zjde en eenigzins naar

achteren en dievan delaaqyte luchtdrukking

aan de linkerzjdeen eenlgzinsnaarvoren,
maar op hetzuideljk halfrond de plutsvan
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Febleken,dat

ln onsVaderland de wind

yemiddeld

111
*b
cr*4:

dertlen maal

rond van het
in een Jaar
zuiden door
den horizpn
het oosten, noorden en westen weder naar met de z0n rondloopt, maartevengydatbj
het zuiden. O0k het krimpen en uitschieten stormen het tegenovergestelde plaats heeft.
van den wind wordt er door opgehelderd, De luchtdeeltjes snellen alsdan tegen den
terwjlDoveeerstdeverklaring daarranzocht 100p der z0n rondom de plaats van den lMgin de kracht van 6lkander ûntmoetende p00l- sten barometerstand.Luchtdeeltles,naar de
en aequatnriaalstrnomen.Tegenwoordig wordt plaats van laagste drukking aangezogen,znudie regelmatige draajinj enkel begchouwd den volgens de wetvan Dove doorde aswenals een gevolg van den lnvloed der verschil- teling der Aarde de bolle zjde van hunne
lende luchtdrukking op onderscheidene plu t- baan nam' dit centrum m oeten toekeeren,
sen der Aarde.
wevden ze niet onophoudeljk naar die plaats
Deze betrekking tusx hen de windrigtingen heengestuwd, evenals de planeten door de
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M ntrekkingskrachtnaarde zon.Evenalsdeze den dampkring. W anneer tjdensden dag de
moeten zj dus naarmate van deverkregen warmtevan den aardbodem tûeneemt,worden
snelheid hyperbolische, parabolische of spi- 00k de onderste luchtlagen warmerj zetten
raalvormige krommen doorloopen.
zich uit en worden jler en dunner,terwjl
Het Bpreekt we1van zelf,dat0ok dekracht bj vermindering derwarmte hetomgekeerde
van den wind van de luchtdrukking afhangt. plaatsheeft.Hierbj wordtde luchtdigteren
W aar over eene groote uitgebreidheid weinig zwaarderen zoektzo0 laag mogeljk tedalen.
verschilvan luchtdrukking bestaat, ontwaart Stelt men zich na aan den oever der zee een

men slechtswindstiltenot'iaauwekoeltjes.Hoe tjdstip voor,waarog deluchttemperatuurbogrooter echter het verschilvan luchtdrukking ven de zee geljk ls aan die van het land,
(0fvan barometerstand)istusschen tweesta- dan heerscht er evenwigt en kalmte.lnmidtionB, des te krachtiger zalde w ind van dat dels neemt boven het land m et den dag de
der hoogste naar datderlaagsteluchtdrukking warmte der lucht aanmerkeljk t0e,terwjl
voortschrjden. De kortste atstand van eene die boven de zee veel koeler en dus veel
plaats methoogere luchtdrukking van de iso- zwaarderbljft.Dejlereluchtbovenhetland

bare (ljn vangeljkeluchtdrukking)van eene poogt omhoog testjgen en dedigtere boven
andere plaats metlagere luchtdruklting:a1z00

de zee zich langs de opyervlaktederAarde

de loodregte ljn op deze laatste, wjst de uit te breiden. Hier waalt dus over dag een
rigting aan,waarin hetgrootste verschilvan zeewind, terwjl des nachts,bj de sterkere
luehtdrukking op die beide plaatsen gevonden
w ordt, en men geeft daaraan den naam van
barometrischen gradient, waarvan men de
grootte bepaalt door den afstand der beide
stations door het waargenom en verschilvan
barometerstaud te deelen.H0e grooterditver-

afkoeling van het land, zich een landwind

doet qevoelen. De afwisseling van zee- en
landwlnden is reeds lang bekend. Baeo van

TA IIJ- maaktdaarvan reedsgewag in zjne
!hHistoria ventorum (1665)''C en zj werden

ln 1701 naatlwkeurig beschreven door Pam-

schil is bj denzelfden afstand,deste steiler wïer.Zj zjn inttlsschen in meerdereofminis de klimming van de lagere luchtdrukking
t0t de hoogere,en het is om die reden,dat
m en den naam van gradientbezigt.De rigting van den gradient bepaalt de rigting en

dere mateonderworpen aan de reedsvermelde
pcol-en aequatoriaalstroomen.W aar dep001-

stroom heerscht, za1 deze gewoonljk den
landwind ot'den zeewind versterkenlvoorts

de kracht van den wind.Is bjv.ergens de staan de land- en zeewinden niet welnig ongradient van het noorden naar het zuiden

der den invloed der passaatwinden. Deze

gerigt,waarbj ditlaatstedeplaatsderh00- waajen in midden-Amerika nagenoegvanhet
gere luchtdrultking is,'dan waait de w ind op oosten naar het w esten, zoodat m en op de
die plaats uit het zuidwesten of west-zuid- aldaaraan deoostkustgelegeneeilandenkrachwesten ofwesten.lletcjfervandengradient tige zeewinden en iaauwe landwinden ontwordt volgens eene internationale overeen- moet,terwjlop dewestkusthetomgekeerde
komst door het in Ned. strepen uitgedrukte wordt waargenomen. Datzelfde versehjnsel
verschilder barometerstanden,telkens op een neemt men waar op de keerkringsgordels der
gemiddelden graad van den meridiaan (14,8 Stille Zee. O0k wordt door de passaten de
geogr.mjl),aangegeven.Btieen gradientvan rigting der land- en zeewinden weleensaan-

15 Ned.streep(1Ned.streepopdegeogr.mijll merkeltjk gewjzigd. Doorgaans staan deze
blaast de w ind reeds metde krachtvan een loodregt op de kustljn, maar deze rigting
storm. Bj orkanen in de keerkringslanden bljttdan alleen ongedeerd:wanneermenhaar
heeft men baronletrische gradienten van 45 o0k bj den passaatwind aantreft.
Bergen en dalen veroorzaken eene dergeNed.streep w aargenom en.
W j herhalen,watwj reeds in denaantang ljke afwisseling van den wind a1s land en
gezerd hebben,datde oorzaak derbewegin- zee,wantin de dalen wordtde luchtbj dag
gen ln den dampkring gelegen is in de wisseling van den warm tegraad.Laatstgenoem de
wisseling ontstaat doordievan dag en nacht,
door de gesteldheid van de oppervlakte der

sterker verwarm d,maar 0ok des nachts sterker afgekoeld dan op de toppen en kam men

van hooge gebergten.Bj dag stjgtdientengevolge de luchtstroom van hetda1naar de

Aarde(landen en zeeën,bergen en dalen)en hoogteen bj nachtvan dehoogtenr.arhetdal.
dopr de opvolging der jaargetjden.Hieruit Van veelgrooterbelang intusschen zjn de
volgt,dater zooweldageljkschea1sjaarljk- veranderingen inderigtl
.
ngderp001-enaeyuasche perioden bestaan,en dat de gesteldheid toriaalstroom en, door de opvolging derJaarvan de oppervlakte der Aarde invloed heet't getjden veroorzaakt.De geboortestreek der
op beide. Vestigen wj alzoo op diegesteld- winden zjn de keerkringsgeweBten,en nerheid in de eerste plaats onze aandaeht.Het gens o0k vertoonen zj zich metz00groote
verschil van warmte gedurende een etmaal regelmatigheid.D e stand der z0n m etbetrekopenbaart zich vooralaan de kusten derzee. king totden Evenaarveroorzaakt van m aand
De tem peratuurwisselingen in hetbinnenland totmaand eene geljkmatige verschuiving van
zjn veelgrooter dan aan de kust,omdathet den gemiddelden warm tegordelder Aarde,en
land onderden invloed der zonnestralen veel de invloed hiervan doet zich verin hetnoorw armer wordt dan de zee,maar ook omge- den en zuiden gevoelen,zelfs totaan de zuikeerd na hetondergaan der zon veelsterker deljke kusten der Middellandsche Zee.Zelfs
afkoelt dan deze laatste.Deze omstandigheid aan de oude Grieken was eene regelmatige
werkt we1 degeljk cp de temperatuur van afwisseling van de windrigting bekend, af-
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hankeljk van deJaargetjden.Zjgaven daar- Z.B.,bepaaldeljk opdenAtlantischenOceaap.
aan den naam van etheBiën (iIfçsowvan JI0ç op 10CW .L.vanGreenwichbereiktdeN.0.P.
of Jaar). Het Arabische woord daarvoor is zelfs370N.B.,doch op 50OW .L.slechtsden
maoesim ,waarvan men hetbekendemoeason 18den breedtegraad.De zuideljke gren8van

heeft gemaakt. Doeh h:e verder eene plaats den zuidoostpassaat verplaatst zich in Maart
van den Evenorverwjderd is,destemeer het verst naar het zuiden op 15O 0.L.van
vermengen zich daar de hoofdstroomen,z00- Greenwich,nameljk t0t29CZ.B.enhetverBt
dat de regelmatigheidvandenwindophongere naar hetnoorden op 50OW .L.,nameljk t0t
breedten allengs verloren gaat.
15G Z.B. De zuidoostpassaat waait op den
Tot de regelmatige winden behooren de Atlantischen Oceaan veelbestendigeren krachreeds meermalen gencemde passaatwinden, tiger dan de noordoostpassaat.
ontstun door de poolstroomen,wier rigting
De verschuiving dergrenzen van dennoorddoor de aswenteling derAardegewjzigd is. oostpassaat is in de verschillende maanden
Deze winden kunnen zich alleen op groote geenszins geltlk. Hare ligging verandertvan
watervlakten in een zuiveren toestand ver- December t0t Maart zeer weini
q,van Julj
toonen, zooals op den Atlantischen Oceaan t0t September evenmin,terwjld1e verschKi-

en op deStilleZee,terwjldeIndischeOceaan ving het groctst is van Aprilt0t Junj.In
doorzjne ligging en doox degedaante zjner Januarj strekt deze wind zich uitt0tongekusten zich aan den invloed der passaten ont- veer bj de Canarische Eilanden en heeftin
trekt. In het algemeen isde rigting der pag- de oosteljke gedeeltsn van den Atlantiscben
saten Btandvastig,en stormen en windstilten Oceaan eene meer noordeljke en in het wesNvorden op hun gebied zelden waargenomen, teljke gedeelte eene 'aeer oosteljkerigting.
Nveshalve zj de scheepvaart ten zeerstebe- In Februarj strektde noordeljkerigting van
gunstigen. De beide passaten, nameljk de dezen wind zich verder westwparts uit,ternoordoostpassaatophetnoordeljk endezuid- wjlde oosteljkerigting in de nabjheidvan
ooBtpassaat op het zuideljk halfrond, zjn Amerika stand houdt. omstreeks dien tjd
gegcheiden door een smallen gordel,waarin ontwaart men in de nabjheid derAfrikaanstilten en storm en,regenvlagen en onweders sche kustafwjkingen naarhetwesten,daar
elkander afw isselen.D eze gordel,in breedte

zich hier de invloedvan hetvastelandsklimaat

afwisselend tusschen 2 en 6Oj maar meestal doetgevoelen Het sterk verwarmdeland doet
niet breeder dan 31, draagt den naam van er een zeew ind ontstaan.Deze omstandighentiltegordel. W anneer de passaten dezen be- den duren voort t0t Maart, tçrwjlde heer-

reiken,hebben zj nagenoeg eenewesteljke schappjvandenwestewinderallengstoeneemt.
rigting. Hier wordt door den opstjgenden In Apxil echter verplaatsen zich de paBsaatluchtstroom hun voortschrjdenbelet.
winden in het oosteljk gedeelte van den
.De l
igging van den stiltegnrdelen ook van Atlantischen Oceaan verder naar het nnorden
de streek der passaatwinden verandert met en strekken zich uit tusschen 30 en 40ON.B.
,

deJaargetjden;zj verplaatsen zich in onzen
zomer verdernaarhetnoorden.Denoordoostpassaat bljft op den Atlantischen Oceaan en
de Stille Zee gedurendehetgeheeleJaarten
noorden van den Evenaar,maar de zuidoostpassaatoverschrjdtin deStilleZeegedurende
hetgeheeleJaarden Evenaar,enopdenAtlantischen Oceaan nog xpeer,daar hj er op som-

terwjlhunne zuideljkegrenszich langzaam
naarhetnoorden verplaatst.Ditbljf'
tinJunj
en Julj voortduren,totdatdezuideljkegren-

rende het geheele Jaar ten noorden van den
Evenaar en overschrkdt op den Atlantischen
Oceaan alleen gedurende den zomer van het
zuideljk halfrond gedeelteltlk den Evenaar.

Meien September zuidwesteljk.In October

zen 10O N.B.hebben overschreden.Dit ge-

schiedt in Aagustus en bljftaanhouden in
September. ln Julj,Augustu:en September
doet deze passaat zieh zelfs gevoelen in de
Middellandsche Zee. Maar Rome en Napels

mige plaatsen tot 80 N.B.voorwaarts rukt. l
qgenreedsbuiten hetgebiedvandenpassaatDientengevolge ligt 00k de stiltegordelgedu- wi
lnd; hier is de rigtlng van den wind in

neemt de teruggaande beweging een aanvang;
deze openbaart zich door windstilte en
door afwisBeling van wind uit alle streken
Bereiktde zuidoostpaysaatden Evenaar,over- van het kom pas,maar komtin Novem bert0t
schrjdthj de plaats van de grootste omwen- stand.In die m aand ligtde gordelvan den
telingssnelheid der Aarde, dan verkrjgthj noordoostpassaat tusschen 25 en 51 N.B.en

daardoordeversteoosteljkeafwjking.Spoedt men heefteroveralnoordwesteljkewinden,
hj zich verder,dan loopt hj uit hetzuid- zelfsaan de Afrikaansche kust.
oosten door hetzuiden naar hetzuidwesten,
De nogrdeljke grens van den zuidoostpasen daardoor ontstaat in sommige keerkrings- saatligtalleen in Maart en Aprilop hetzuigewesten van den Atlantischen oceaan gedu- deljk halfrond;in de overige maanden strekt
rende den zomer van hetnoordeljk halfrond zj zich uit t0t op het noordeljk gedeelte
een zuidweatpassaat,die er in dewintermaan- onzerAardeenwelhetverstinJulj,Augusden verdwjnt.Degrenzen derpassaatwinden tus en September. De zuideljke gren: van
zjn gemiddeld als volgt:in Maart die van dezen wind ligtin denabjheid vandeKaap
den N.0.P.25,6 en 30 N.B.en die van den de Goede Hoop tusschen 30 en 35O Z.B.,
Z.0.P. 0,20 N.B, en 26,30 Z.B., - en in doch in hetmidden van den Oceaan reiktzj

September die van den N.0 P.28,90en 1QO verder naar het noorden en wisselt af tusN.B.,- die van den Z.W .P.10Oen40N.B. schen 15 en 20O Z.B. De be&veging dier
en die van den Z.0.P.Q.7ON.B.en24.71 grenzen is in de verschillende znaanden verXW .
40
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troom onder den nv m van non S'
l-ànldfBchillend;zjtrektinMeienJunjnoordwaarts s
en in october zuidwaarts,terwjlzj in de stroom 1langs het strand vloejend in zjne
overige maanden weinig beteekent.D00r den rigting gewjzigd.Deluchtboven den Koudinvloed van het vaste land van âfrika wordt waterstroom wordtsterk afgekoeld en verdigt
00k bj dezen passaat eene afwjking naar en daarnakrachtigaangetrokkendoordejlere
hetwesten,Ja,zelfsnaarhetzuiden veroor- luchtruimte boven de verwarpde kust.
zaakt.Vooralbj den overgangvandenwinter Volgens de theorie moeten bpven gemelde
t0tden zomerneemtdeze wind aanmerkeljk tw ee passaten tweeandereintegenovergestelde
t0e en strektzich ver uitin zee.ln den z0- rigting waajen,welke de warme luchtvan
mer,wanneerde passaathoogeropklimtnaar den Evenaar naar de polen brengen.Het behet noorden,wordt0ok zjn gebied kleiner; staan dier beide luchtstroomen is door waarhj bereikt alsdan den 15den graad N.B., nemingen boven allen twjfelverheven,hoealzoo den stiltegordel. 00k door het vaste wel men omtrent hunne hoogte, rigting en
land van Amerika wordtzjnerigting gewtj- kracht in de verschillende maanden n0g niet
zigd,bepaaldeljk in den winter;ten zuiden voldoende is ingelicht. Alleenstaande hooge
van kaap St.Rocque erlangthj eene ooste- bergen, die TFeinig ofqeen invloed hebben
ljkeen n0gverderzuidwaartseenenoordoos- 0p de rigting van den w lnd zjn daarvoorde
beste waarnemingsstations. Hiertoe behoort
teljkerigting.
In den zomerdaarentegen looptdezepassaat inzonderheid de Piek van TeneriFe,diezelfs

aan zjneonderste çrenseen weinig naarhet in den zomer zich in den boven-ofzuidwestoosten, en deze wlnd waait in Amerika nagenoeg t0t aan de Cordillera's en geeft er
aan den zeewind eene verhoogde kracht,die
hem wel eens t0t een storm verheft. In de

passaat verheft. Voorts vermeldtLemold r0>

der Aarde zel*fs de bladeren der boomen zich
nietbewogen.
In de Sti
lle Zee is de Festeldheid derpassaatwinden veel minder lngewikkeld,omdat

het eiland Hawaii,aan hetuiteinde van den
noordoostpassaatgelegen,den zuidwestewind

Wlcàydatbj de litbarsting van den vulcaan
van St.Vincent(Antillen)de vulcanischeasch
het oosteljk gelegen eiland Baxbados bereikt
hoon beide eilanden op hetgebied
noordeljkegewesten van Zuid-Amerika daar- heeft, ofsc,
entegen doet zich de passaat enkel in de van dennoordoostpassaatgelegenzjn.Slechts
hoogere luchtlagen gevoelen, wanneer in de de hooger gelegene westeljke luchtstroom
lagere stilte heerscbt; dat is nameljk door k0n zich met dat overbrenaen belasten.O0k
1)> Hnmboldt opgemerkt aan den oever van bj de uitbarsting van andere vuurspuwende
de Orinoco,waar op zekere hoogte dewolken bergen heeft men iets dergeljks waargenowcstwaartsdreven,terwjlaandeoppervlakte m en. Eindeljk kan men in deStilleZee op

regtstreeks en ten allen tjde waarnemenj
wanneer men er den t0p van den hoogen

zj op dezegrooteruimteweinig belemmering Mouna Kea beklimt.

ondervinden. De stiltegordel heeft er eene
In den Indischen oceaan en in de Chinpgemiddelde breedte van 60,bereiktin Augus- sche Zee is de rigting dsr w inden wegensde
tus eene van 10O, maar krimpt in Januarj gedaante van het vaste land van Azië veel
in t0t3O.Hj reiktgemiddeldt0t51/:0N.B., m indereenvoudig.De ligging van de passaten
maar bew eegt zich van Augustus totM aart en van den stiltegordel wordt hier aanm er-

tusscben 3 en 8* N.B. Hj strekt zich dug
gedurende het geheele Jaar een weinig uit
naar de zuidzjde van den Evenaar. Slechts
in de nabjheid van het Amerikaansche vaste

keljk naar hetzuiden verschoven,omdatmen

er in het noorden geene opene zee aantreft.
Ook hierheeftmen eene afw isseling van landen zeewind. Gedurende den winter isop het

land w ordt deze regelmatigbeid verstoord, noordeljk haifrond, zooals overal,hetvaste
zoodat zoowelde noordoogt-a1s de zuidoost. land kouder dan de zee,zoodatde landwind
passaat van zjne oorspronkeljke rigting er de overhand behoudt. Dientengevolge
afwjkt. Aan de kust van Noord-Amerika heerscbt in het noordelxjk gedeelte van den
ondergaat de noordoostpassaatovereen afstand Indischen Oceaan t0taan den Evenaar,zelfs

van meerdan 100 geogr.mjleeneafwjking dezen oversc,
hrjdend,in den winter de/001naar hetnoorden en noordwesten.In Califor- stroom.Zoowelin de Arabische Zeealsln de
lf van Bengalen,waait alzoo des winters
nië heerschen gedurende het geheele Jaar Go
noord-noordweBtewinden,terwjlln denoorde- ten noorden van den Evenaar de noordoost-

ljkekustgewesten totaanNieuw-Albiondeze passaat, evenals in denoordeljkegedeelten
winden alleenindenzomerhethevigstwaajen van hetkeerkrinqsgewestvandenAtlantischen
en van Odober tot Septembervoorzuid-zuidwestewinden plaats maken, die gedurende
den winterde overhand hebben.Dewind loopt
er dus van het noorden door het westen en
zuiden naar het oosten.Aan de westkustvan

Oceu n. Deze wlnd zweeftover Achter-lndië
hebn naar de Chinésche Zee. Maar zoodra

Mexicn waajen van SeptembertotMeinoordeljke en noordwesteljke en van Mei tot
Septemberzuideljkeenzuidwesteljkewinden,
waarbj echter eene groote onregelmatigheid

rond den zukdoostpassaatnaar het noordwesten doetoverspringen,zoodra hj denEvenaar
bereikt,verandert0okhierdenoordoosteljke
rigting van dezen passaatten zuiden van den

deze passaat den Evenaaroverschrjdt,heeft
hjzjneversteoosteljkeafwjking bereikten
volgensdezelfdewet,dieophetwesteljkhalf-

wordtwaargenomen.D ezuidoostpassaat,w elke Evenaar in eenenoordwesteljke.Gedurende
de kugt van Cbili bereikt, wordt door de den winter waait alzoo in de Indische Zee
kooge AnieBketen en door den Knudwater- op den keerkringsgordelten zuiden van den
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Evenaar een noordwestpassgatt0taan 11OZ.B. strektzich uitt0t aan deHimalayaketen.InDeze reikt t0t aan de noordpunt van Mada- tusschen moet00k dezebj hetoverszhrjden
gascar,zweeftover deeilandenSumâtra,Java van den Evenaar zjne zuidoosteljke rigting
enz.en strektzich uitt0taan denoordeljke in eene zuidwesteljke veranderen, hetgeen
kust van Nieuw-Holland.De verandering van met de waarnemingen overeenstemt, welke

de noordoosteljke rigting in eene zuidwesteljke neemt niet ver van den Evenaarreeds
een aanvang.Zoodra de passaat bj NieuwHolland Mnkomt,wordthj nagenoeg westeljk en grenst er zuidwaarts aan een oosteljken luchtstroom.De westeljke neemtzjn

in iguur5zjn opgenomen,waaropdepjltjes
na verlooy van een halfJaareene tegenovergestelde rlgting erlangen. Deze ongeveer om
'thalf Jaar afwisselende winden dragen de
naam van moensonn.Zjstrekkenzichvoortsuit
overde ChinéscheZeeen bereiken dezuidkust
lonp tueschen de Kleine Soenda-eilanden door vanJapan.Hetisbekend,datzjinonzeO0stnaar het vaste land van Australië.Op deze Indische bezittingen onderden naam van natzee bljft dug de noordoostpassaat geenszins ten en droogen moesson geregeld clkander0pin hetbezitvan zjne rigting,maarzietdeze volgen.Het Himalaya-gebergtekanbeschouwd
door den invloed van het vaste land en van worden als de scheidsmuur van den noordede aswenteling der Aarde gewjzigd,zoodat ljken en zuideljken poolstroom ,doch het
hj ten slotte meeren meeroosteljk wordt. eigenljke scheidingsgewest is de reeds verlets dergeljks merken wj op bj den zuid- melde stiltegordel. De naam is niet zeer geX
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Fig 5.

oostpassaat; 00k deze wordt door het vaste pastj daar deze streek veeleer de gordel der
land van Australië en van Afrika, alsmede onweersbujen mogtworden genoemd,dieer
door het hoog zich verhefend Madagascar uit vergezeld gaan van waterhoozen,stormenenz.

zjne rigting gcdrongen.(ledurende den win- en haar alzoo hoogst gevaarltik maken voor
ter van het noordeljk halfrond heerscht in de scheepvaart.Hetis trouwensgeenwonder,
die landen eene hoogere temperatuur dan op dat er hevigebotsingen plaatsgrjpen op de

zee, zoodat er een zeewind moet ontstaan. plekj waar tegenovergestelde luchtstroomen
De zuidoostpassaat kan dusenkelin hetmid- elkander ontmoeten.
In den Atlantischen Oceaan ligtde stilteden tusschen die twee werelddeelen zjn 100p
ongestoord voortzetten,terwjl hj in hunne gordeltusschen den Evenaaren10tot15ON.B.

nabjheid gewjzigd wordt. Gedurende den Hj heeft in de maand Meiin denabjheid
zomer van het noordeljk half
èond zjn die van het vaste land van Amerika degeringste
omstandigheden omgekeerd.De noordoostpas- breedte, terwjlhj naardezjde van Afrika
g= t begint reedsin Aprilhetzuideljk half- wigvormig in breedte toeneemt. Het is du8
rond te verlaten en is eerlang geheelverdwe- voor den zeeman van belang,hem aldaar te
nen en door den zuidoostpassaatvervangen. snjden.In den Indischen Oceaan heeftmen
Na korten tjd bemerktmen in den geheelen den stiltegordel alleen gedurende den winter
Indischen Oceaan geen spoor meer van den van het noordeljk halfrond,daargedurende
noordoostpasRu t,en de zuideljkepoalstropm onzen zomer de beide poolstroomen elkander
40*

W IND.

C28

eerst boven het vaste land ontmoeten.In onzen winter heeft men er dan 00k geweldige
botsingen,die eronder den naam vanwervelwinden of cyclonen de watervlakte teisteren
en zich t0tin de ChinéBche Zee uitstrekken.

De plaats,werwaarts deaequatnriaalstroom
zich heenspoedt en waar de poolstroom ontstaat, valt niet zamen met de geographische
p001,m aar ligt in hetnoorden van Azië.Die
luchtstroom en hebben eene waajervormige
gedaante en eenaanmerkel
jkeninvloed0yde
temperatuur des dampltrings. In het zulden
van Europa en vooral in het noorden van
Afrika heeft men heete winden,die de temperatuur der lucht we1 eens tot 50O C.doen

De regelmatirheid, welkewj metbetrek-

king t0t den wlnd in de keerkringsgewesten
opmerken,gaat op hoogere breedten meeren
meer verloren. Op den gematigden gordel

heerschtgedurendehetgeheelejaareenstrjd

tusschen den p001-en aequatoriaalstroom ,en klimmen.Zj zjn in Arabië!Perzië en Syrië
alleen door waarnemingen gedurende eene bekend onder den naam van samoem, in
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reekBvanJaren kânmen erdenheerschendeh Egypte onier dien van chamsin, en aan de
wind bepalen.Men heeftop grond der waar- westeljkegrenzen van SenegambiëenGuinea
nemingentabellen opgemaakt,waaruitbljkt, onderdien van harmattan.Zj zjn afkomstig
hoe vaak de verschillende winden in e1k der uit de dorre streken van Noord-Afrika en

12 maanden desJaarsopeenebepaaldeplaats
gemiddeld waajen,alsmedetabellen,dieaanwjzen, op hoeveeldagen van de duizend de
verschillende w inden zich in onderscheidene
landen doen gevoelen.Daaruitbljkt,datin
hetwesten van 0nswerelddeelde westeljke
en zuidwesteljke,maarin Rusland de noordoosteljke en noûrdwesteljkewinden deover-

hand hebben.

slepen groote massas ;Jn zand mede, dat
zjne hooge warmte aan den dampkring me-

dedeelt.De komst der heete stormen word.t
aangekondigd door eene verduistering van de
onderste dampkringslagen; allengs wordt de
luchtondoorzigtig,de z0n verliestharenglan:
en geeftgeene schaduw ,de groene kleur der
boomen wordt vuilblaauw, de lucht wordt
allengs minder geschikt voor de ademhaling,
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het zweet verdwjnt van deoppervlakte des wjls.Zj worden geboren d00r eeneplotsejke vermindering der luchtdrukkingop deze
liqchaams en de keel wordt droog.Zulke l
wlnden worden op den duur onverdrageljk of gene plaats, en die vermindering is een

en men heeft ze we1 eens metden naam van verschjnsel,dat men niet altjd kan verklaverqiftige winden bestempeld.Desiroceovan ren. Zoodra ergens een dergeljk minimum
Itallë strekt zich gewoonljk nietverderuit Van drukking ontstaat,stroomt de w ind van
dan t0t het zuiden en midden des lands, alle kanten derwaarts en welmet te grooter
maarschrjdt00k weleensverdernoordwaarts hevigbeid naar mate het verschilvan lucht-

t0tin deAlpen,waarhj den naam vanföhn drukking aanzienljker is. Daarbj komen de

luchtmassas, mët verschillende kracht tegen
elkanderbotsend en zich vereenigend,ineene
wervelende beweging. Tevens erlangt deze
wervelende massa eene voortloopende bewec
ï
e
l
o
ne
n,
t
o
r
n
a
d
o
s
e
n
t
y
ph
o
o
n
s
.
El
ke
wi
n
d,
d1e eene zekere krachtverkregenheeft,draagt ging in de rigting der resultante van de
den naam van storm.De wind is bj eene krachtoefenende winden, die naar de plaats
erlangt.
Vooral 00k verdienen de wervelwinden
onze aandacht, bekend onder den naam van
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snelhèid van 1- 2 Ned.elin de seconde on- derminimumdrukking zjn heengesneld.Ileze

merkbaar.Bj een spoed van 2-21/:Ned.el
in dien tjd wordthj aangenaam ,bj eenvan
10- 13 Ned.elhevig,en alszjnesnelheid
gronter is dan 20 Ned.elin de seconde,dan
behoort hj t0t de klasse der stormen.De

vreeseljke stormen. n0g in de eerste helft
van deze eeuw de Bchrik der zeelieden,,zjn
in den laatstentjdnaauwkeurigwaargenomen,

en uit de verkregen kennisheeftmen demiddelen opgezameld, om zich op zee aan hun
grootste snelheid, w elke men t0t nu t0e verwoestenden invloed te onttrekken.
lk een storm wordt steedsaangekondigd
heeft waargenomen, bedroeg 37 jeogr.mj1 doZu
or een groûtverschilin barometerstand op
in het uur. In zoodanig geval 18 de wind

een orkaan.Orkanen zjn hoogstonregelma- nabjgelegen plaatsen en door eene Bnelle
tige winden;zj ontstaan plotseljk en heer- daling van den barometer. Zulk eene daling

schen op het langst slechts weinige dagen, strek,t dan 00k veelalt0t een waarsehuwend
om daarnaspoorlo0steverdwjnen.Ztikomen teeken voor den zeeman, die van alle telezoowel voor tusschen de keerkringen a1s op grapbische gemeenschap verstoken is. Op
4en gematigden gordel, maar hier nid dik- 4en Q4stan en zssten December 1821 woedde
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zulk een storm van Brest over bet zuiden Amerikaansche kust. Eindeljk bereikte hj
van Engeland t0t aan Lindesnâs, de zuid- Ierland en Sehotlandjterwjlzjnemiddelljn
weBtpunt van Noorwegen. In ;g. 6 is de gestadig toenam in lengte, welke zich ten
baan van dezen storm voorgesteld.De werve- laatste over naqenoeg 12 breedtegraden uit
ling heetï eene beweging, die de tegenover- st
rekte. Zjn mlddelyunt bewoog zich steeds

gestelde rigting volgt van den uurwjzer. over de zee, en zjne beweging was eene

De storm nam een aanvang in het punt, der
geljkea1s wj reedsin f4.7hebben afgewaar zich het minimum van luchtdrukking beeld.De voortgaandebeweglng wast0tover
bevond, en de plaatsen, op het midden van den keerkring noordwestwaarts gerigt, om
zjne loopbaan gelegen,werden geweldig> - vervolgenszich noordoo8twaartsom tebuigen.

teisterd,terwjl zjne kracht naar de zjde- Deze ombuiging isop hetnoordeljk halfrond

een vasta regel, evenals de wervelende beweging ill omgekeerde riyting van den uur-

lingschegrensallengs verminderde.Heteigenaardigq van zulke kringstormen is daarin
gelegen, dat gedurende hun voortloopen de
rigting van den wind naar een vasten regel

wjzer,terwjlop het zuldeljk halfrond die
beidebewegingeneenetegenovergestelderigting

allengs verandert. Vestigen wj bjv.in :g. volgen.W j hebben daarvan een voorbeeld in
7 onze aandacht op Londen,dan moetmen den storm,die in 1809 ten oosten van Madadaar aanvankeljk een zuid-zuit
loostewind gascar werd waargenomen en voortsnelde
over de Tndische Zee, zooals in ;g. 8 i:

hebben waargenomen,die gestadig toenam in
hevigheid; deze liep door het zuiden naar

aangewezen.Hj verhiefzichop75O0.L.van
hetzuidnosten en bereiktebj eene oost-zuid- Greenwich en 0P de breedte van het nporde'
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ooBteljke rigting de grootste kracht.Toen ljk gedeelte van Madagascar,naderdet:tdat
vervolgen:het middelpuntvan den storm over
Londen was heengegaan, liep de wind door
het w esten naar het noordwesten, en daarmede nam het woeden van den kringstorm op
die plaats een einde.Datzulk een storm op

eiland en boog zich vervolgens om naar het

zuidoosten.Hj deedzich op heteiland Mauritius gevoelen.
De kringstormen der Chinésche Zee dragen

den naam van typhoons.Dezezjn vooralin

andere jlaatsen,bjv.ina,b,ceeneandere Odober,bj dekentering dermoessons,zeer
windrigtlng heeft, bljktduideljk genoeg uit gevaarljk voor de scheepvMrt. Zj wMjen
de fguur.

met eene geweldige kracht en duren mbestal

De voortloopende beweqing der kring- een half of een geheeletmaalen zeldenlanger
stormen heeft op den gem atlgden gordelvan dan twee dagen. Een schip,dat zich in het
het noordeljk haltkond steeds plaats in de centrum van zulk een kringstorm bevindt,is
rigting van het zuidwesten naar het noord- nagenoeg altjd reddeloos verloren.Zelfs de
oosten,terwjl zj in dekeerkringsgewesten plaatsen, die meer naar den buitenrand van
voortsnelt van het zuidoosten naar het den typhoon gelegen zjn, hebben veel te
noordwesten. Zulk een storm woedde eens ljden vanzjn verwoestendvermogen.Beken;
van den loden Augustus t0t aan het begin

is 0.a.de kringstorm y die in October 1864

van September op de kust van Amrrika en hetnoordeljk gedeelte der Golfvan Bengalen
bewoog zich langs eene baan, die ln fg.7

teisterde en inzonderheid in Calcoetta ver-

is voorgesteld. Hj ontstond op ongeveer 50O woesting bragt.0ok in Junj 1839islaatstW .L.van Greenwich inhetkeerkringsgewestj genoem de stad door zulk een kringstorm bestreek langs de Antillen,boog zich bj Fl0- zocht. Deze waaide als een geweldige zuidrida om en bleefin denabjheid derN00rd- westmnesson over de Golfvan Bengalen nM r
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hetrebergte van Arracan,waarhjzichregt- afstand van twee Engelsche mjlen van de

hoeklg omboog en uit het zuidoosten over kust het water in een zoetwatervjver een
Calcoetta, Benares, Cawnpore,Lucknow en zilten smaak erlangde.
Agra voortschreed. De wind beschreefalzoo
Nu men de wetten kent, volgens welke
eenigzinseene paraboolen tusschen debeenen de kringstormen zich bewegenj ls het voor
van deze ontstond de eigenljke draaisto/m, den opmerkzamen zeeman niet moejeljkj
die ten zuiden van Calcoettahetlandbereikte, daaraan te ontsnappen.Zoodra op het noordezooals in ;g.9 is voorgesteld.
ljk halfrond de snelle daling van den baroVreeseljk zjn de verwoestingen, welke meter zjne komstaankondigt,dienthj voor
zulke kringstormen kunnen veroorzaken,en het bergen der zeilen te zorgan. Breekt de
ditzalniemand bevreemden,dieopmerktjh0e storm daarop l0s uit het noordoosten, dan
groot hunne drukking is Op de vierkante Ne- weethj,dathetcentrum vLndenwervelwind
derlandsche el. Niet alleen schepen op zee ten zuidoosten gelegen is,en hj zalzichbeworden er door voortgeslingerd en vaak Op jveren, dat centrum z00 veel mogeljk te
de klippen in splinters gebeukt, maar 00k ontzeilen. Den weg, dien het centrt
lm doorhechte gebouwen worden er vaak door0m- loopt,maakt hj op uit de verandering van
N
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Fig.9.

vergeworpen en van de grondvesten geslagen. den wind. Immers zulke Btormen bewegen
Bj den orkaan) die in Augustus 1831 het zich meteenegemiddeldesnelheidvan4geogr.
eiland Barbados teisterde,w aren de sterkste mjl in het uur,terwjleen schip,datzlch
muren naauweltjks in staat weerstand te bie- reeds in de zoom streek van den kringstorm

den, en de Aarde trilde terwjlde storm er bevindt,in dien tjd zelden meer dan de helft
overheen stcaf. Tevens daalden ontzettende

van dezen afstand aoegt.Ligthet schip niet

regenbupenuitdendampkringnederenstroom- juist in de baan, dan zalde betrekkeljke

den a1s watervloeden over de oppervlakte.A1 li
gginr van het centrum t0t het schip zeer
de scbepen werden op twee na vernield,de spoedlg veranderen en tegeljk 00k derigtîng
toren derhoofdkerk storttein,bjnaalleboo- van den win4.
men werden ontworteld en de weinige,die
De éénige zekere voorbode van zulk een
zich staande hielden,van takken en bladeren storm is de barometer.Somtjdsbegintdeze
beroofd.Aan de noordwjde van het eiland reeds een etmaal te voren te dalen.In den
slingerden zich dewoedende golven overeene regelgeschiedt dit vroeg genoeg om den zeeklip ter hoogte van 23 Ned.e1.en hetschuim man te waarschuwen.Uitdie daling kan men
vloog er z00 ver landwaarts, dat op een 0nk eenigzins den afstand van hetmiddelpunt
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van den storm opmaken.Daalthj l/xde-l/sde de ontploëng van buskruid,maardoorzamen-

Ned. streep in de seconde,dan bedraagt die geperste lucht uit den ioop gedreven wordt.
afstand 70- 40 geogr.mjl;bj eene daling In den kolfis eene ruimte!waarin men door
van 1/sde-3/4deNed.streep is hj 40-25,- middel van eene eenvoudlge llchtpomp de

ucht kan zamenpersen en afsluiten,terwjl
bj eene van 3/4de-11/;Ned streep25-20,- l
eene bepaalde drukking die ruimte een
en bj eene van l/ade-4/sdeNed.streop in de door
seconde20- 10 geogr.mjl.In ditlaatstege- oogenblik in verbinding wordt gebragt met
val bestaat voor een schip weinig hoop op den 100p,zoodat de luchtzich daarlangs een
redding. De typhoons der Chinésche Zee k0- uitweg baanten den kogelmet te meerkracht

men gewoonljk zeer spoedig op en hebben voortstuwt,naar mate zj zelvemeeriszabj een geringen omvang en een korten duur mengeperst.Men vermjdthierhetgeluid en
eene'verbazende kracht.
hetvuur,doorbuskruidontploëngveroorzaakt,
O0k op dewatrvlouden en ophetwederheeft terwjlhetgevaaroverbljftvan hetspringen

de wind een aanmerkeljken invloed,zooals
bj het behandelen van die onderwerpen is
aang
W el
re
.amuëlde),een vcrdiensteljk Nendzen
(S

van den kolfbj eene tegroote zamenpersing.
M en kan metde windbusachtervolgensonderscheidene schoten doen, maar deze worden

doW
orlJnde
uchtve(
rCo
lienv
sto
el
lv
ku
el
nusszZ.
wa
kker.
)isdenaam van

derlandsch geschiedkundige, geboren te Middelburg den 26sten

Januarj 1793, studeerde en promoveerde in de regten,
vestigde zich als advocaat te Leiden en

ld
fl
1

f4tb'
'

$p'
:#

vervolgens in zjne

geboortestad, bekleeddeverschillende

-

m agistratuur
en
overleed te Middelburg den 19den
Augustus 1859 als
vicepresidentvan bet
Provinciaal H0fvan
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betrekkingen bj de

de geschiedenis van
het strafrecht in de

een plantengeslacht
uit de famllie der
Convolvulaceën.Het
ondarscheidt zich
do0r een s-deeligen
kelk,eenekloktrechtervormige bloemkroon,een bolvormig
vruchtbeginsel en
eene één- of tweehokkige zaaddoo:
met één of twee
zaden in ieder hok.

'
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.
. !
e kl

s

tklj

//
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DeWinde.Llpomaea.
p'
ulcàepll.

een behaarden of
onbehaarden , kantigen, zich windenden stengel,die zich
om andere planten
slingert, m et gesteelde,spiesvormige
bladeren, okselstandige bloemen, twee
kleine schutbladen

op aanmerkeljken

afstandvanden kelkj
en vooral op bouw-

landsehegeschiedschrjversenz.(lstedl1831- landen te vinden,- delta< winde(C.sepium
1835)/'. O0k leverde hj vele bjdragen in L.)metpjlvormigebladeren en wittebloemen
en vooralinhagenen kreupelhout roep
'-end tjdschriften.
W indas,zie onder Kaapstander.
en de duLnwinde (C.Soldanella L.)metnierW indau , eene zee- en koopstad in de
Russische provincie Koerland aan den mond
der rivier de W indaq en aan de oostzee,
heeft eene zeer goede haven,die echter wegens eene daarvöör gelegene zandbank voor

vorm ige bladeren, een kruipenden stengelen

rozenroodebloemen.Wj geven hierbjdeafbeelding van eene sierljke windeplantj t0t
hetgeslachtIpomaea L.behoorend,nameljk
van f.pulehella zpfA met purperroode bloe-

groote schepen ontoegankeljk is.Men vindt men en uit Oost-lndië afkomstig. Men ziet
er eene fraaje nieuwe Luthersche en eene in a een bloejenden tak op l/adedernatuurRassische kerk, eene R.Katholieke kapél, ljkegrootte,in been gedeeltevan debloem
eene synagoge, onderscheidene scholen, een en in c een meeldraad,beidein natuurljke
belangrp
-ken uitvoerhandelin hout,ljnzaadj gro
Wott
e.
graan,teer,pek enz.en ruim 4000 inwoners.
lndhalm .zieA/a.
Het aantal schepen, dat er in 1877 uithet
W lndham (W illiam),een Britsch Btaatsbuiterlandbinnenliepenuitzeilde,bedroeg312. man, geboren te Londen den 3den Mei 1750,
W lndbus ofW ndroer isde naam van een studeerde te Oxford, begaf zich vervolgens
schietgeweer,waarbj hetproledielnietdoor op reig en werd in 1782 lid van hetParle-
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Kronoberanwalt''te Celle, legde na de ansecretarisvan den lord.stadhoudervanIerland. nexatie van 1866 ztlne betrekking neder en
Hj behoorde in den beginne t0tdevrjzin- onderhandelde in 1867 met von .pï.:-rck over
nige oppositie, maar de uitspattingen der eene Bchikking metkoning Georg,waardoor
Fransche Revolutie bragten eene verandering hetverdrag van 29 September 1867 t0tstand
in zjne overtuiging,zoodathj bj de zittin- kwam.SedertlaatstgenoemdJaarwa8hj 00k

zaent.In 1783 wasbj gedurendekorten ijd

gen van 1793 en 1791 t0tdejverigsteaanhangers van Pittbehoorde,wiensoorlogzuchtigestaatkundetegen Frankrjk,wiensvexzet
tegen dedemocratlsche woelingen inEngeland
en Ierlandhj metongemeenewelsprekendheid
verdedigde.Pitt benoemde hem dan 00k in
laatstgenoemd Jaar totlid van den geheimen

raad (privy council) en belastte hem metde

lid van den Noord-Duitschen Rjksdagenvan

hetPruissischeHuisvan Afgevaardigden.Aan-

vankeljk was hj zeer voorzigtiq,nam den
liden Junj 1869 deelaan hetantl-onfeilbaarheidsconcilie te Berljn,maar plaatBte zich
reeds op den eersten Duitschen RjkBdag in

Maart 1871 en vervolgens 0ok in het Huis
Van Afgevaardigden aan hethoofd der Ultra-

portefeuille van Oorlog. In die betrekking montaanschepartj.Hieronderscheidthj zich
bevorderde W indham in 1795 de ongelukkige doorgevatheid.geestrjkheid enschranderhei;
expeditie der uitgewekenen naar Quiberon en dooreene ongemeene bekendheid metalde
g
nveroorzaakte in 1799een nieuwenopstand geheimenissen der sophistische welsprekendln de Vendée, welke echter door den terug- heid.Nu eens krachtig en vermetel,dan we-

keervan Napoleon uitEgygteverjdeldwerd. der met bjtenden spotoptredend.baardehj
De vredelievende gezindheld van het Parle- in deeerstejaren zjneryarl
emenhirebedrjmentnoodzaakte W indham in Februarj 1801 vigheid niet weinig opzlen.Zag hj o0k al
met Pitt het bewind neder te leggen,maar zjnepogingenschipbreukljden,om denKeizer
pgskundigen kerkeljk gebiedtotandere
belettehem niethetvoorloojijvredpsverdrag, opkrin Odober 1802 doorhetmlnlstérie Add/gton

gedachten te brenyen en deafkondiging der

gesloten, met kracht te bestrjden.Toen in Meiwetten te verhlnderen,toch heefthj aan
1804 na den valvan Addinyton hetroer van %0n Ssmarck en Falek doorzjn driegten en

Stmatweder in handen kwam van Pitt.bleef scherpen tegenstand menig struikelblok in den
W indham buitenhetkabinet.Hjvolharddedan Aveg gelegd, zaenige harde waarheid doen
00k in de oppositie en belastte zich in het hooren en dik&vjlg den gang der zaken aanministérie Foœ wederom met de portefeuille merkeltl
,k vertraagd. Gemis van bezadigdheid

en waardéring waren echteroorzuk,dathj
in den regel zjne plannen zag miBlukken.
Intusschen is hj n0g altjd de man,wiens
stem gehoord wordt, als kerkeljke zaken
aan de orde zjn.N0g onlangs (Februarj
1881) diende hj een voorstel in, hetwelk
meer vrjheid zou geven in het bedienen der
mis en het verleenen der 8acrataenten,doch
hetlichtgegeven.
hetwerdverworpen,en bj voortduringbljft
W indharp ,zie Aeolwsharp.
deafsghaëngderMeiwettenzjnjverigstreven.
W indhorst (Ludwig), de hoofdleider W lndisch (Ernst),een verdiensteljktaalder ultramontaanschepartj in Duitsehland en kundige, geboren te Dresden den 4den Sepgeboren den 17den Januarj 1812in hetland tember 1844, studeerde te Leipzig in de letvan Osnabrûck,is de zoon van een landbou- teren en legde zieh vooraltoe op het Sanswer, werd op het Carolinum te Osnabrick krieten deOud-Germaan8chetalen.Hj werd
voorbereid voor den geesteljken stand,maar hulpleeraar a&n de Thomasschoolaldaar en
gtudeerde vervolgens te Göttingen en te Hei- schreef:rDerHeliandundseineouellen(1868)''.
delberg in de regten.Hj vestigde zich voorts Voortsvestigdehj zich alsprivaatdocentvoor
als advocaat te Osnabriick, werd in 1848 het Sanskriet en voor de vereeljkende taslOberappelationsgerichtsrath'' te Celle, in studie aan deuniversiteit.MetDelbrûckleverde
1849 lid van de Tweede Kamerin Hannover, hj het eerste drel der psyntaktischen For, maar vertoefde daarna gewaar hj de politiek van Stûvetegen Pruissen schungen (187145'
jverig ondersteunde, in 1851 a1s leider der ruimen tjd in Engeland,waar hj in 1870
ministériéle partj voorzitter van de Tweede mede belast was met de vervaardiging van
Kamer en den 22stenNovembervan datJaar een catâlogus der handschriften in het Sansvan O0r10g,waarna hj de reorganisatie van
hetBritsche legermetjverdoorzette.Naden
dood van F= verliet hj hetbewind en bestreed na dien tjd in het Parlement steeds
de maatregelen der regéring.Hj overleed
den 3denJunj 1810.Zjneparlementaireredevoeringen ztjn door Amyot (1812,3 dln)en
zjn dagboek is door mrs.Barin.
g (1866)in

minister van Justitie in het kabinet Sol
tele. kriet in de India Oëce Library te Londen.
H ** bevorderde de stichting van het bisdom Na zjn terugkeer te Lei
pziq werdhj erin
Osnabrqck en de plaatsing van R.Katholieke 1871 totbuitengewoon,dochln 1872teHeidel-

pergûnen aan het Rof. In 1853 legde hj de berg en in 1875 te Straatsburg t0tjewoon
portefeuille nederen w erd weerafgevaardigde, hoogleeraar benoemd, maar vertrok ln 1877
terwjlhj zich tevensbezig hieldmetstaats- wederom in diebetrekking naarLeipziq.Hj
regteljke werkzaamheden ten behoeve van leverde eene uitgave van den pYogacastra''
Vorsteljke Huizen,belastte zich in 1862 in van HemaLandrameteenevertaling(1874),het ministérie Brandis-platen nogmaals met voorts:rlrische texte mit Glossar (1879)''en
de portefeuille van Justitie,ondersteunde de

eene reekg van verhandelingen over de 0ud-

bemoejingen van Oostenrjk, om Hannover Keltische spraakleer.
aan zich te verbinden, werd in October 1865

W indisehgrktz is de n=m van een oud-
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adelljk geslacht uit Stiermarken,afkomstig zig hield met regéringgmaatregelen en vervan markgraaf Jlrïc/
zvan Cr ixf/
zïl.Hetheeft
Vriand, heer van Grâtz in de W indische
Mark t0tstamvader en verdeelde zich na den
d00d van Koenraad doorRupreokten Megmund

oordeelingen,zoodatdeHongarentjd hadden

om zich te hereenigen en te versterken.De

Oostenrjksche generaals werden in Aprilde

een na den ander overrompeld en geslagen,

in twee naar hen genoemdeljnen.Een tak terwjlzj debelangrjkstevestingen verloren,
der 1jn van Megmund werd in 1557 door zoodat W indiseltvqrötz,zooalshj in zjn 34ste
keizer FerdinandI t0tde grafeljke waardig- bulletin verklaarde,zjn legerin zjnegeconheid verheven, verwierf in 1565 hetopper- centreerde stelling vöör Pesth moest zamenerqalldstalmeestersambten den rang van Hon- trekken,eenebeweging,waarbjhjzichdoor
gaarsch magnaat, verkreeg in 1682 de rjks- den vjand met ongewonen jver zag achtergrafeljkewaardigheid,kochtin1804devrje volgd.Den 12den Agrilwerd Windisnhqrötz
heerljkheden Eglofs en Siegen in Zwaben wegensonbekwaamheldafgezetendoorkelden
(sedert 1806 onderW iirtembargsche souverei- vervangen. Windiseltyrötz begafzich nu naar
niteit) en werd daarop den 24steu Mei1804 zjne goederen in Bohemen.Hj werdin 1859
door keizer Frans 11 onder den naam 1J5I- door den Keizer tot gouverneur van M ainz
discl
wrötz in den rjksvorstenstand met rejt en t0terfelsjk 1idvandenRjksraadbenoemd9
Van eerstgeboorte oqgenomen,terwtjlhj zlt- en overleed den Qlsten Maart 1862.Op zjn
ting en stem verwlerf in het collegie der l
ast werd geschreven: .ller W interfeldzeg
Zwabensche graven.In 1822 werd doorkeizer 1848- 1849 ln Ungarn (1851)''.
Frans de vorsteljke titeltpegekend aanalle
W indischm ann (Karl Josephus lliêrûleden van dit geslacht,hetwelk voorts uitge- nymus), een Duitsch natuurkundige,geboren
strekte heerljkheden bezitin Bohemen,Ne- den 24sten Augustus 1775 te Mainz,studeerde
der-oostenriik en Stiermarken. Ilet behoort aldaar in de wjsbegeerte, te MTù'rzburg en
t0t de R.Katholieke Kerk.Van zjneleden W eenen in de geneeskunde, werd in 1801
llof-arts ,van den Keurvorst van Mainz te
noemen wl
'i:
Al
fred zl Windisehgrötz,een Oostenrjksch Aschafenburg,in 1803 professorin dewjsveldheer, geboren te Brussel den llden Mei begeerte en algemeene geschiedenis in zjne
1787.Hj nam in 1804 a1s luitenant dienst geboortestad, in 1811 00k biblicthecaxis en
in het uhlanenregiment k%chwarzenberg,streed verkreeg in 1818 den R.Katholieken leerstoel
als luitenant-kolanelbj Leipzig en zag zich in de wt
jsbegeerteaan depasgestichte univerin 1813 t0t kolonel en kommandantvan het siteitte Bonn,waarhjden 23stenApril1839
kurassiersregiment grootvorst Constantqn be- overleed.lIj schreef:rKritischeBetrachtunnoemd.In 1814 kommandeerdehj zjn regî- gen iiber die Schicksale der Philosophie in
mentmetve8lbeleid,inzonderheidbjrrroyes der neuern Zeit(1825)'',- en rDiePhilosoen bj La Fère Champenoise,werd in 1826 phie im Fortgang derW eltgeschlchte (1827generaal en brigadier te Praag!in 1830 rid- 1834,4 d1n)''.- Zjn zoon I'
rLedrol
t F5xder van het Gulden Vlies,en ln 1833 luite- disehmann,geboren den 13den December1811j
nant-veldmaarschalk en bevelhebber eener

waseerst1id van hetdomkapittelte Freising,

divisie. Toen hj zich ttjdens de Maartbewe- werd in 1846 vicaris-generaal van den aartsging van 1848 toevallig te W eenen bevond, bisschop en overleed den 24sten Augustus

belastte hj zich met het opperbevelaldaar 1861.Hj waseenuitstekendkennerderouden nam de strengste maatregelen om hetuit- Indische taal-en letterkunde en schreef0.a.:
barsten van nieuwe ongeregeldheden te ver- Sancara,sive detheologumenisVedanticorum
hoeden. W eldxa echter kwam de openbare (1833)5' - nueber den arischen Ursprung
m eening z0o krachtig tegen hem in verzetj der armeniscben Sprache (1844)9',- pueber
dat hj door den Keizer naar Bohemen werd den Somakultus (1847)''j - pursagen der
gezonden. Na den opstand te Praag van 11 axischen Völker (1853)''
, - , Die persische

Junj betoonde hj Jegens de opstandelingen Anahita oder Anaitis (1856)ï,
veel toegevendheid, en bleef zelfs n0g den

-

thra
pxi

(18
W57l/ndke
'
/,- e
n rzoroastrischeStudien(1863)'/.
tel,zie Brandspnit.

weg dergematigdheid bewandelen,toenzjne
W indmeter (anemometer)en Windroos,
kamerdoodgeschotenenzjn oudstezoond00- zie onder W ind.
W indm olen , zie onder M olen.
deltik gewond was.Zoodrahetberigtvan de
October-omwenteling te W eenen destad Praag
W indscheid (Bernhard Joseph Hubert)j
bereikte, rukte W indisel
ngrötz met alle be- een uitstekend regtsgeleerde, geboren den
sc.
bikbarestrjdkrachten aanstondsopnaarde 26sten Junj 1817 te Diisseldorf,studeerde te
hoofdstad,ontving van den Keizer hetopper- Bonn
en te Berljninderegten promoveerde
1 aldaar als
bevel overalle legerkorpsen metuitzondering te Bonn en vestigde zich in 1840
van de Italiaansche,trok den 3lsten October privaatdocent. In 1847 werd hj er t0t bllibinnen W eenen en beteugelde den opstand. tengewoon hoogleeraar benoemd en vertxok
De nieuw e keizer Franz Jp:e,A bevestigde datzelfde Jaar a1s gewoon hoogleeraar naar
hem in zjnewaardigheden,waarnahjin het Basel,in 1852 naar Greifswald,in 1857 naar

gemalin, eene vorstin Dehwarzenberg,in haze

midden van D ecem ber met eene armee van

M iinchen, in 1871 naarHeidelberg en in 1874

150000 man naar Hongarje trûk ?Preszburg, naar Leipzig. Hj schreef o. a.: rtzehrbuch
Rgab en den 5den Januarj 1849 Buda.pesth des Pandektenrechts(1867- 1870,3 dln;rebezette en.zich daarna, de magt van den gister,1874;4de druk 1875- 1878)''.- rzur

vjand tegering schattend,driemaanden be- Lehre des Code Napollon v0n der Ungkltig-
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ke
it der Rechtsgeschâfte (1846)'', - pDie W indw ard-passage noemt men eene
Lehre des römischen Rechts v0n der Voraus- zeestraat tusschen Cuba en Haïti,waardoor
zetsung (1850)'',- pDie Adiodesrömischen
Ci
ve
in
lrec
hts (1856)'', - ,?Die Actw
io-Abwehr
geg
Th
. Mut
her (1857) ,- en , ijle und
W illeyserklârung (1878)''
.
W lndsor, eene stad in het Engelsche
graafschap Berks, ten westen van Londen,
0p den regter oever Van de Theems, over
welke aldaar eene brug is gelegd naar het

dorp Eton, vermaard wegens zjne school,

men uitde Caraïbische Zee den Atlantischen
oceaan bereikt.

W iner (Georg Benedikt),een uitsteken;

Duitsch godgeleerde,geboren den 13denApril
1789 te Leipzig,studeerde aldaar in de theologie, werd er in 1817 privaatdocent en in
1818 buitengewoon hogglevraar, vertrok in
1823 naar Erlangen,m aar keerde in 1832 als
gewoon hoogleeraar naar Leipzig terng,waar

heefteen stadhuis,eenschouwburg,kazernes, hj den 12den Mei1858 overleed.Van zjne

eene Latjnsche school en omstreeks 1Q000 geschriften noemen wj:rGrammatik desneuhet aldaar gelegen koninkljk kasteelW lnd- 1867)'',- pBibliehes Realwörterbuch (18209
s0r Castle,op een heuvelzich verheFend en 3dedruk,1847- 1816,2 dln),- mKompara-

inwoners.Deze stad ismerkwaardig Geqens testamentlichen 8prachidioms(1822,7dedrnk,

sedert ongeveer acht eeuwen de voornaamste tive Darstellung desLehrbegrilsderverschieresidentie der Engelsche Koningen.Reeds de denen christlichen Kirchenparteien (1824;3de
SaksischeVorsten bezaten een paleisteW ind- druk, 1866)''
Grammatik des biblischen
s0r,maarEdnardde.
& J?
J/'fe schonk ditaan und tam umischen Chaldëismus (1824; Qde

de W estminster.abdj. W illem de Veroveraar druk, 1842)'', - rchaldëisches Lesebuch
kreeg door ruiling W indsor weder in bezit (18254 2de druk,1862)''
,- en rHandbuch

en bouwde het kasteel,hetwelk Eduard fff, dez.theologischen Literatur,haupsachlich des
die er het levenslichthad aanschouwdjdoor protestantischen Deutschland (1825;3dedrukj

C ll- nan Wjikeham geheeldeedvernieuwen. 1838- 1840,2 d1n)''.00k redigeerdehj met
Eloabethhield erdikwjlshaarverbljf.KarelI Engelhardt het pNeue kritische Journalder
werd te W indsor bjgezet en Karel 11ver- theologischenLiteratur(1824- 1830)''enalleen
toefde er doorgaans des zomers.Hetkasteel het rzeitschrift fiir wissenschaftliche Theo-

is zjne tegenwoordige gedaante en inrigting logie (1826- 1832)'9.
W ingolf is in de Noordsehe mythologie
verachuldigd aan GeorgeIF,dieaanzienljke
sommen aan de herstelling besteedde.Hetge- eene verbljfplaats ofzaaldergodinnen.De
heel beslaat eene oppervlakte van nagenoeg naam beteekent waarschjnljk vçewgde- of

5 Ned.bunder en is verdeeld in tweehoven, vriendscltapszaal,weshalve m opstook eene 0de
die door den Ronden Toren van elkanderge- aan devriendschaplnetdiennaam bestempelde.
scheiden zjn. Uit den Bovenhof komtmen Eene daarnaar genoemde studentenvereeni0) een terras met een prachtiguitzigt.Aan ging ontstond reeds in 1836 te Erlangen,en
zjne noordzjde liggen de staats-en audien- ook aan andere univeraiteiten werden vrieni-

tie-zalen,aan deoostzjdedevertrekken der
Koningin en aan de zuidzjdede kamersder
voornaamste Hofbedienden. De Benedenhof
bevat de St. George's-kapél (in 1351- 1474
gesticht),dooreenonderaardschengangmethet
Mausolénm verbonden. De zalen en verdere
vertrekken van hetkasteelzjn fraaigedecoreerd en met kostbare schilderjen versierd.
In de St.George-zaal(51 Ned.ellang) hebben de plegtigheden derOrdevan den Kouseband plaats, en in de W aterloo-zaalhangen
de portretten van staatsm annen en legerhoof-

den, die zich in de Jgren 1813- 1815 verdiensteljk hebben gemaakt.In het Kleine
park,bj hetkasteel gelegen (ruim 20 Ned.
bunder groot),heeftmen Frogmore,een koninkljk buitenverbljf,en hetMausoléum van
pring Albert (van Grûner). HetGrootepark
(730 Ned. bunder groot) is doorsneden van
eene laan ter lengte van 4 Ned.mjl,aan

schappeljkestudentengezelschappenmetdezen
naam bestempeld.

W inkel (Lammerd Allardte),een uitstekend Nederlandsch taalkundige, geboren te
Arnhem den 13den September 1809,bezocht
de school van de Jpp.ç aldM r,vormde zich

t0t onderwjzer en zag zich op l8-larigen
leeftjd geplaatst te Geertruidenberg op de
kostschool van Lagerwey. Hier bleefhj tien
Jaar en aanvaardde tnen de betrekking van
gouverneur bj baron Soma t)
.4 Heemstra,
grietman van Kollumerland te Veenkloogter.
H ierleverde hj eene vertaling vaneen boek
van uKöller onder den titel:nluiefdeen w aarheid, de beide leidstarren der opvoeding''en
plaatste in 1837:plets over het gebruik der

werkwoorden hebben en zjn''in hetpTaalkundig Magazjn'' van de JJJ-.Eergttien
Jaarlaterleverdehj zi
lne rverhandelingover

de woorden metdenuitgangingenderzelver

geslacht''.Gedurende de 14 Jaren!bj baron
George III (van Westmaeottj verheft. O0k Heemstra gesleten, oefende hj zlch in het
heeft men in dat park het Virginia W ater, Latjn en Grieksch, in de Germaansche talen
een kunstmatigen vjver met schilderachtige en zelfs in het Sanskriet, en werd in 1851
leeraarin de Nederlandschetaalenletterkunde
Z0W
Om!n.
m dw ard-eilanden of Eilanden G aan het gymnasium te Leiden,in welke beden Y1# is de naam der Kleine Antillen,die trekking hj onderwjzer was van den prinB
wier uiteinde zich een ruiterstandbeeld van

zich in het zuiden van M artiniqne verhelen, van Oran
je. In 1863legdehj zjn ambtneterwjl in hetnoorden van dateiland de Le- der, om zich met den hoogleeraar d6 Frl:
'
l
p> #-eiIJl&s of de Eilanden onder den W s# onverdeeld te kunnen wjden aan de uitgave
van het groote pW oordenboek der Nedergelegen zjn.Zie voortBovderAntillen.
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landsche taal''
. De Senaatder Leidsche h00- en in 1801 bj hetgeheim archiefteDresden,
geschoolbenoemde hem eershalvet0tdoctor werd er in 1805 geheim archiefregistrator en

m de letteren;00k was hj 1id van de Ko- in 1812 geheimschrjver en volbragtvervolninkljke Aeadémie van W etenschappen en gens eene reis doorItalië en Frankrjk.Geridder der Ordevan de Eikenkroon.Hj over- durende den tjd van het Russisch bestuur
leed te Leiden den Q4sten April 1868. Van werd hj t0thofsecretarisderdoordenKoning
zjne overige gegchriften nûemen wj: rDe van Saksen achtergelatene regéringscommislogische analyse I en 11 (1858 en 1860)'',- sie benoemd, met de redactie der StaatscouDe Nederlandsche spelling onder beknopte rantbelasten t0tRussisch Hofraadaangesteld.

regels gebracht (1868;5de druk,1868)'',-

Na den terugkeer des Konings werd hj se-

liDe
r
grondbeginsglonderNederlandschespel- cretaris der schouwburgcommissie, in 1816
ng enz. (1863) , - pDe dialecten en de secretaris der Koninkljke Académie van
vocaalspelling enz.(1864)''1- en rDe grond- Schoone Kunsten, in 1824 Saksisch Hofraad
beginselen derNederlandsche spelling van het

en in 1841vice-diredeurvan den Hofschouw-

woordenboek drr Nederlandsche taal (18654 burg.Hj overleed teDresden den24etenSepQdedruk,1865)''.Voortsverscheenonderzjne tember 1856. Van zjne talrjkegeschriften,
leiding het pNieuw Nederlandsch taalmaga- die zich door een bevalligen vorm onderschei-

zjn (1853-1856)''en washj mederedadeur
van pDe Taalgids (1859- 1868)''. Aan het
grootessW oordenboek''heefthjmedegewerkt
t0ta!n hetwoordafsplnnen.
W lnkelhaak (De) is een timmermanswerktuigz bestaande uit twee latjesvan 0ngeljke dlkte, die z00 vereenigd zjn,datzj
een regten hoek met elkander vormen.Hj

den,vermelden wj:rluyratöne(1821,2dln)'',
atöne (1830,Q dln)'',- eene
rNeue Lyr
vertaling der rLusiade'' van Camoenn (1807,
metF.A..
KvAs)en van den rMazeppa''van
Byron (1820).Voorts redigeerde hj deJaarboekjes:rpenelope(sedert1811)'',- rKomus
(3 Jaargangenl''
j- en yAgrionien''1leverde
vele bjdragen in AndereJaarboeklesenstond
-

wordt gebruikt t0t hetregthoekig afschaven daarenboven aan het hoofd van de redactie
van planken. De winkelhaak wordt 00k we1 derpAbendzei
tung (1817-1843)''.0okschreef

hj voor het tooneel: plaianco v0n Toredo
van Mlutjzervervaardigd.
W lnkelrled (Arnold Strutt von), een (1806)',en rstrudelköpfchen(1805)'',alsmede
Zwitseruithetcanton Unterwalden.bezorgde vertali
ngen van dramatische Btukken en 4af
volgen:eenetwjfelachtigeoverlevering,eerst sedert 1823 het rDramatische Vergiszmelnni
c
ht
'
'
in het licht.
in de 16deeeuw ontstaan,doorzjne zelfopTiberLws Opelelï.ç Winkler,een verdiensteoFering de zegepraalaan zjne landgenooten
in den slag bj Semgach (9 Julj1386),door- 1jk Nederlandsch natuurkundige,geboren te
dien hj met den mtroep:pEedgenooten,ik Leeuwarden den 28sten Mei 1822. Na het
za1u een wegbanen,zorgtvoormjnevrouw aieggen van een provinciaalexamen voorqeen kinderen!'' onderscheidene naar hem uit- nees-,heel
-en verloskunde,vestiqdehj zlch
geBtokene lansen der Oostenrjksche ridders in 1852 als geneesheer te Nieuwedlep en verlgens in 1856 te Hvrlem ,werd erin 1864
me
b
ttzi
ek
rac
tig
earme
n omv
atte
nopenl
in zjn
e vo
ors
lt
ln
et
doo
rh
dri
ngen
,zood
ater
eee
ne
ng
conservator van Teyler's geologisch en palae-

in de vjandeljke gelederen ontstondjwaar- ontologisch muslum en ontving van de univan de Zwitsers aanstondsgebruik maakten. versiteitte Groningen eershalve den titelvan
Te Stans verheft zich een prachtig gedenk- doctorin de wis-en natuurkunde.O0k is hj
1id van onderscheidene binnen-en buitenlandteeken te zjnereere.
W inkelvereenigingenzjnhierendaar, sche geleerde genootschappen,onder anderen
inzonderheid in Engeland, met werklieden- Van the Geological Society te Londen.Van
vereenigingen verbonden en bezorgen aan zjne geschriften vermelden wj eene reeks

deze,bjaldien zulke winkelvereenigingen met van belangrjke monograyhieën van fossiele
naauwgezetheid en jver worden bestuurd, visschen en reptielen, In de Fransche en
aanzienljkevoordeelen.Dewinkelwarenwor- Hoogduitsche taalgeschreven en,behalve in
den in het groot opgeglagen en men waakt

dewerken derSociétégéologiquedeBelqique

daarbj voor hare deugdeljkheid,- voorts en in.de Verhandlung der Naturhistorlgche
tegen concurrikendeprjzen verkocht,terwjl Gesellschaft in Mecklenburg, voornameljk

de winsten, die anders in het bezit komen opgenomen in de pArchives duMuséeTeyler''
,
van den w inkelier,nu ten bate vallen van de - voorts: rNatut
lrlt
jke geschiedenis van het
verbruikende leden der vereeniging.Ieder lid dierenrjk,zoogdieren en vogels (1860)'',ontvangt nameljk, na verloop van eenjaar, rZand en duinen (1865):' DOp en in de
een aandeel in de winst, evenredig aan de aarde (1866; 3de druk,1879)'', rDeschat-

s0m, wclke hj t0t aankoop van waren der ten van den aardbodem (1869)'',- pluuchtwinkelvereeniging heeftbesteed.

W inkler-onderdezennaam vermeldenwj:
Karl Gpff/Hdd Theodor Y ïlkler,een verdiensteljk Duitsch schrjver en dichter.bekend onder den pseudoniem van Theodor H ell
en geboren den 9den Februarj 1775 te W a1denburg in hetland van Schönburg. Hj stu-

verschjnsels(187Q)'',- #
pDuiven,postduiven

en hare africhting (1872)',- pHet ligchaam
van den mensch (1873)'',- rHandboek voor
den verzamelaar (1880)'',- pMoeder en kind
(1879)'', - pDokter en patiënt (1880)'',en
talrjkeopstelleninhetrAlbum derNatuur'',hetppantheon''
?- rD eLetteroefeningen'
',
deerdete W ittenberg in deregten,aanvaardde De Gids'',- rW etenschappeli
lkeBladen1,in 1796 eene betrekking bj hetstadsgerigt alsmede, behalve qen pM r kleine opstellen,

W INKLER- W INST.

637

het geheele werk,getiteld gKennig en Kunst bezighield,totdathj in 1872 benoemdwe'd

(1867- 1871)''.
Johan Gixkler,eenverdiensteljktaalkenner
en een broedervan denvoorgaande.Hjwerd
geboren te Leeuwarden den 13den 8eptember
1840,ontving zjneopleidingaandeklinische

t0t hoogleeraarin desterrekundeen directeur
der sterrewacht aan de univergiteitte Straats-

burg, waar hj zich tevens belastzag met
torium. Zjne waarnemingen strekten zich
scholen te Haarlem en te Amsterdam ,deed vooral uit t0t de dubbeleterren,tot de paraexamen alsplattelands-en scheepsheelmeester laxis derZ0n ent0tMars,terwjlhj onderen volbragt drie reizen naarJava.Nadathj scheidene cometen ontdekte.O0k is nM rhem
ill 1865 o0k als verloskundige het examen eene telescopische com eet genoemd meteen
had afgelegd,vestigdehj zichteLeeuwarden omloopstjd van slechts 51/:Jaar,welke den
en schreefeenige novellen in Friesche perio- lzden Junj 1819 door Ponn te Marseille is
dieke werken.Voorts leverde hj bjdragen ontdekt? terwjl gemelde omloopstjd eergt
in ,De Taalgids'' - pDe Oude Tjd'' - door de waarnemlng van W inneeke op den
DeNavorscher''- ,DevrjeFries''enz.,- 8st
W
enlya
art1858werdvastgesteld.
alsmede een pAlgemeen Friesch en Nedernnipegm eer is de nn= Van een
duitsch dialecticon (1874, 2 dlnl''.Hj islid groot meer in Britsch Amerika.Hetligt 191
van de Maatschappj van Nederlandsche Let- Ned.elboven de oppervlakte der zee,wordt
terkunde te Leiden.
gevoed door de Saskatslawan,de uit het
W inlock (J0seph),een verdiensteljkster- zuiden komende Red River en de uit het
rekundige, geboren den 6den Februarj 1825 W oudmeer (Lake oftheW oods)stroomende
t
e Shelbyville in Kentuekï, was van 1842 W innipeg en ontlastzich doorde Nelsonrivier
t0t 1852 professorin de wls-en sterrekunde in de Hudsonsbaai.Opden zuideljken oever
aan het Shelby-college, hield zich later te van dat meerverheftzich hetstadjeW inniCambridge (in Massachusetts) bezig methet Peg, de hoofdstad der Britscbe provincie
berekenen van den pNauticalAlmanac''.werd Manitoba.
in 1857 assistent aan de sterrewachtte W aW inschoten, een stadje in de Nederhet toezigtop een nieuw te bouwen observa-

shington, in 1861 superintendent van den landsche provincieGroningen,hetmiddelpunt
XNautical Almanac'' en bleef van 1865 t0t van onderscheidene harde wegen en zoowel
aan zjn dood op den lldenJunj 1875 werk- door hetW inschoter Diep alsdooreen spoorzaam als directeur der sterrewachtaan Har- weg met de stad Groningen en door dezen
vard-collegeteCambridge,waarhjvelever- laatsten 00k metden Hannoverschen W egterbeteringen aanbragt, onder anderen een spoorweg verbondenjheefteen drietalkerken,
photographischentoestelt0tregelmatigewaar- een gymnasium, eene hoogere buryerschool
neming van de Zon. T0t tweemaalt0e was met driejarigen cursus, eene meialesschool

hj belastmetheibestuurvan expeditiën t0t van meer uitgebreid lager onderwjs,onderhet waarnemen van zonsverduisteringen, in scheidene fàbrieken, een levendigen handel
Augustus 1869 in Kenttlcky en in December en ruim 6000 inwoners.In zjne nabjheid,
1870 in Spanje.Behalve Annalen derSterre- te Heiligerlee, verheft zich een fraaimonuwachtteCambridgeheefthjtafelsvanMercu- ment ter eere van graafAdol
f nanNg.
:.
çx ,
rius, opstellen in verschillende sterrekundige die er in 1568 sneuvelde.Voorts is W inschotjdschriften,alsmede de pproceedings ofthe tendezetelvaneeneKamervanKoojhandel,
American Acadcmy of arts and sclences''in
het lieht gegeven.
W innebagoes is de naam van een stam
der Roodhuiden in Amerika van den hoofdstam der Sioux en van de afdeeling der Dacota's. Te voren was deze stam gevestigd in
W isconsin aan de oeversvan hetMichigan-en

van

eene arrondissementsregtbank en van een

kantongeregt, alsm ede de hoofdplaats van eén

kiesdistrict.

W insem ius (Pierius)ofPir nanYG#- ,
een Friesch ge8chiedkundige, geboren te
Leeuwarden in 1586,studeerde eerstte Franeker en te Leiden in de geneeskunde,doch
W innebago-meer,dochthansishjoverdeMis- vervolqens te Helmstadt, Erfurt, Jena en
sissippiw estwaarts gedrongen.DezeIndianen Caen ln de regten,promoveerde aan de h00tellen slechts 2300 zielen en leven van de school in laatstgenoem de stadjwas eerstals

Jagt en visscherj.Het W innebago-meer in pleitbezorgerwerkzaam bj hetHofvanFriesden StaatW isconsin is 45 Ned.mjllang en land, maar begaf zich vervolgeng n= r het
15 Ned.mjlbreeden heeftin deNeenah of platte land,om zich geheel en alaan de stuFox River eene afvoerrivier naar het meer die te wjden.In 1616 benoemden deStaten
Michigan.
van Friesland hem t0t historieschrjver van
W innecke (Friedrich August Theodor), dit gewest en in 1636 aanvaardde hj het
s
t
e
rr
e
kundi
ge,
een verdiensteljk
geboren den hoogleeraarsambt in de welsprekendheid en
5denFebruarj 1835teOroszheereinHannover, geschiedenis aan de académie te Franeker,
studeerde te Berljn,promoveerde erin1856 waar hj den zden November 1644 overleed.
op eene disertatie rDe stella 'z2Coronae Bo- Van zjnegeschziftennoemen wj:pchronique
realis duplici''
1 werd assistent aan de sterre- ofte historische geschiedenisse van Friesland
wachtteBonnjin 1858adjunctaandeNico- (1622)'',- pvita,resgestaeetmorsMauridi,
laï.sterrewacht te Pulkowa, verliet 10 Jaar grincipisArauciaci(1625)'',- ensllistoriarum
daarna de Russische dienst en woondeeenige llbriIV (1629;2dedruk,1646)''
.
W inst noemt men het bedrag, dat de
Jaren ambteloos te Karlsruhe,waarhj zich
op zçneeigenesterrewachtmetwaarnemingen njverheidsondernemer (landbouwer,fabrikant
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nfkoopman)overhpudtna aftrek van dekosten,welke hj aan zjne onderneming heeft
besteed.Zj isvoorhem deregtmatigebe100ning voor de aanwending van zjn kapitaal,
voorhetgevaar,waaraan hj ditheeftblootgesteld,en voor zjneinspanning.Hetbedrag
van de winst isdusafhankeljk van de 0pbrengst der onderneming en van de gemaakte
kosten. Hooge winsten kunnen met hooge
dagloonen en lage winsten metlagedagloonen
gepaard gaan.Hooge winstlokt in den regel
mededinging uit, en hierdoordaaltde winst
t0t een gematigd peil.Alleen een monopolie
kan t0t schade derverbruikers op den duur

groot! winstopleveren.
W lnter (De) ishetJaargetjde,dat,tusBchen den herfst en de lente gelegen- zich
uitstrekt van laagsten zonnestand t0taan de
eerstvnlgende nachtevening,dusop het noor-

deljk halfrond onzer Aarde van den zlsten
of Qzsten December tot aan den 22eten Maart
en op het zuideljk halfrond van den Qlsten
Junj t0t den 23stenSeptember.Demeteoro100g geeft op het noordeljk halfrond aan
December, Januarj en Februarj en op het
zuideljk halfrondaanJunj,Ju1j enAugustus
den naam van wintermaanden.
W inter.Onderdezennaam vermeldenwj:

het comité van marine en den Q6sten Junj
daaraanvolgende benoemd t0t vice-admirul
en bevelhebber der vlnot.Nadat hetplan t0t
eene landing in Ierland wasvastgeateld,werd

hjmetDaendelsafgevaardigdnaarParjs(1797),
om een en ander omtrent die expeditie te

regelen.Na zjn terugkeer bragthj allesin

gereedheid en ontving den 5den October bevel
om uit te zeilen hoewelde onderneming in
vereeniging met de Franschen reeds was 0p-

gegeven.Den llden October geraakte hj bj
Kamperduin slaags met de Britsche vloot
onder admiraalDwnean.H0e dapper hj 00k
streed,hj verloorindien slag een grootM ntalschepen en moestzelfzich overgeven.Bj
zi
jn terugkeerechterwerd hj op eeneluigterrl
JkewjzeontvangenenteAmsterdam schonk
men hem een gouden degen en eene burgerkroon. Intusschen moest hj zich van alle
regtstreeksche deelneming in den oorlog onthouden,daar hj onder dievûorwaardevrjgelaten was.Hj herkreeg echter zjnevolkomene vrjheid bj den aftogt der Britten na
hunne landing in Noord-Holland. In 1799
werd heva dan 00k andermaalhet opperbevel
over de zeemagt opgedragen,Nvaarvan hj in
1802 tjdeljk ontheven werd t0thet volbrengen van een kruistogt in de Aliddelland8che

Nikolaasx
h-olnan W inter,eenNederlandsch Zee. Lodewqk Napoleon verleende hem den
dichter, geboren te Amsterdam den 25sten titelvan marschalk en verhiefhem vervolgen:
llecenaber1718.Hj ontving eene zorgvuldiye t0t graaf van Aki)#:s.Tjdens den togtder
opvoeding en trad voor de tweede maal ln Engelschen naar Zeeland in 1809 nam #,d
het huweljk met de dichteresLueretia TG I- W inter maatregelen t0tverdediging der Ho1helmina van M erken.In1780vestigdehj zich landsche en Zeeuwsche Btroomen,doch wer;
te Leiden en bragt de zomerm aanden door eenigen tjd vervangen door Ver el6!I en

op het buitenverbljf Bijdorp,niet ver van
laatstgenoemde stad.Hj overleed den 19den
April 1795. Hj schreef: pDe Amstelstropm ,
in zes zangen (1755)'', - rDejaargettjden,
in vierzangen (1769,naarhetEngelsch van
Tkompsont''! - en metzjne tweede vrouw :
Tooneelpoèzj (1774en t778,2dl
n),z,waarjyj
rMonzongoofdeKoninkljkeslaaf''en rMenzikoT 'van hem afkomstig zjn.In 1792verschenen zjnepGedichten en f'
abelen''tegeljk
met de rNagelatene gedichten'' van zjne
echtgenoote.O0k was hj een jverig medewerker aan de Psalmberjming van het Ge-

eerst in zjnewaardigheid hersteld!toen het
gevaar geweken was.Na de inljving van
ons Vaderland in het Fransche Keizerrjk
nam hj den eed afvan getrouwheid aan den
Keizer van de zeemagt,terwjlhjzelfvooraf
in Franschedienstwasovergegaan.Hj overleed te Part;s den zden Junj 1812.
Peter rps W énter,geboren te Manheim in
1754.Reedsalstienjarigeknaap werd hj ge-

nootschap Laus D eo,salus populo.
Pieter eJs W'lnter,een zoon van den voo1*gaande en desgeljks een Nederlandsch dichter. Hj werd geboren teAmsterdam in 1745

Mi
inchen.Nadathj van 1780 tgt1782onderwjs ontvangen had van SalQr%,bragthj te

en overleed aldaarin April1807.Hjleverde:
XPope's yroeve over den mensch (1197)''1DOverbljtselen van echtgeluk (1801)',- rH0ratius lierzang (1802):'
,- en eenevertaling

kapélmeeBter benoemd.In 1790 vertrok hj

van de eerste vier zangen der pAeneis''van
Fir-/lixd.
Jan Willem de G iafdr, een Nederlandsch

plaatst in het Hof-orkest van den Keurvorst,

genoot onderwjsvandenabtVoglerenwerd
in 1775 orkestdiredeur van den Duitschen
schouwburg te Manheim en vervolgens te

Miinchen zpne eerste opera: aHelena und
Paris'' ten gehoore en zag zich in 1788 t0t
naar Italië,woonde sedert 1795 te Praag en
te W eenen en ondernam in 1812 eene rei:

naar Engeland en Frankrjk.Hj overleedte
Miinchen den 18den October 1825.Hj heeft
een groot aantal muziekstukken geleverd en
onder deze 18 Opera's,van welke pDa:unter-

admiraal,geboren te Kampen in 1161.Hj brochene Opferfest(1796)''denmeesten bjval
trad in Nederlandsche zeedieust en was t0t vond.Voorts scbreef hj eene voortreFeljke
luitenant bevorderd, toen de gebeurtenissen XGesangschule (1824,4 dln)''jwelke ook nu
van 1787 hem noopten,hetVaderland te ver- n0g gebruikt wordt.
Lgd'
tci.q Georg Y infer,een Badensch staatslaten.Hj nam dienstin Frankrjk en keerde
ixl 1795 als brigade.generaal met het leger mi
nister,qeboren den 18denJanuarj 1778 te
van Tickgrl terug.Btj denieuwe organisatie Precbthal ln het Schwarzwald..Hj bezocht
van de zeemagt der Bataafsche Republiek het lycéum te Karlsruhe en studeerdete Götwerd hja1aadludanbgeneraaltoegevoegdM n tingen in de regten.Hj bekleeddeverschil-
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lende Mnzienljke staatsambten en werd in
1815 adviseur bj hetministérievan Binnenlandsche Zaken en in 1818 gehqim referendaris.Hj wasjverig werkzaam aan hetontwerpen der Badensche grondwet,en alsafgevaardigde naar den Landdag kwam hj in
1819 in verzettegen de aanmatiging van den
adel. In 1821 werd hj lid van de tweede
afdeeling van hetministérie en directeur van
de afdeeling voor kerkeljke zaken?in 1822
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grenadiers, hetwelk deelnam aan de beBtor-

ming van Glogau en zich in den slag bj
Molwitz gunstig onderscheidde.Nadat zjne
daarbj ontvangene wond genezenwas,werd
hj bevorderd t0tkolonelenaTudant-yeneraal
en bestuurde den 22stenJunj hetschltterend
gevechtbj Rothschlosztegen den Oostenrjk-

schen generaalz?aronay.Gedurende den veldtogtvan 1745 leverde hj aan de Hongaargche
troepen bj Slawentzitz op den llden April
staatsraad en 1id van het staatsminlstérie en een roemrjk gevecht,- voorts in Mei1745
in 1824 directeur van het departement van aan generaal Nâdasdy bj Landshut,waarna
Binnenlandsche Zaken.Toen groothertogLeo- hj t0t generaal-majoor werd benoemd. O0k
pold het bewind aanvaardde,wilde men hem werkte hj mede t0t de overwinningen bj
belasten met de portefeuille van Binnenland- Hohenfriedberg en Katholisch-Hennersdorf.In

scheZaken enhem hiertoemeteen adelljken de daarop volgende Jaren vanvrede washj
titelbegiftigen.Daarhjechterdezenlaatsten adjudant.generaaldesKoningsengenontz00van de hand wees, droeg men hem in 1830
voorloopig onder den naam van chefvan het
ministérie de betrekking op van minister van
Binnenlandsche Zaken en eerst in 1833 ver-

zeer hetvertrouwen van dezen,dat de Vorst

hem zjn vriend noemde en meermalen met
diplomatieke zendingen belastte. Winterfeld
was niet alleen een aangenaam en beschaafd

kreeg hj 00k de ministériéle waardigheid. m an, maar 00lt een uitstekend soldaat,0nSchoon de geest van reactie 0ok in Baden

gemeen dapyer,vo1gees.
tdriftvoorden roem
zich krachtig ogenbaarde, geluktehethem, van hetPrtllssische leger en begaafd meteen
de liberale beglnselen te handhaven. Eene schr
anderen,krjgskundigen blik.De Koninj

reeks van belangrjke hervormingen, inzon- raadpleegde hem dan 00k veelalomtrentml-

derheid die dergemeentebesturen,werdhoofd- litaire aangelegenheden.ln 1756 werd <iw-

zakeljk door hem voorbereid en uitgevoerd. terfeld luitenant-generaalen kortdaarnagouHoewel hj meermalen Op beslissenden toon verneur van Kolberg.In datzelfdejaarsl00t
in verzet kwam tegen de liberale oppositie, hj met den Saksischen veldmaarschalk 2lgenoothj meerdan éénzjnerambtsvoorgan- towski de capitulatie van Pirna, en in den
gers in hooge mate de volksgunst.Metgeest- volgenden winterdektehj de bergpassenvan
driftjverdehjvoorhetdenkbeeld,opkosten Landeshut in Silézië.In den 8la4 bj Praag
van den Staateen spoorweg door het Groot- voerde h,
j bevelover de infanterle van den
Hertogdom te leggentdaartoewerd een bui- linker vleugel,werd daor een schotaan den
tengewone Landdag ln 1838 bjeengeroepen halsgewond,belasttezich nazjnherstelmet
en hetontwerp vastgesteld.Hj overleed daags het kommando over den regter vleugal der
na het sluiten van dien Landdag, nameljk onder Keitlt voor Praag gelegene troepen en
op den 27sten Maart van laatstgenoemd Jaar. vergezelde prins Au-qltst Wilhelm bj den teVan zjne geschriften vermelden wj:rueber rugtogtnaardeLausitz,waarhjonderBevern
die Anspriche derKrone BayernsaufLandes- bavel voerde over een der korpsen.Toen dit
theile des Groszherzogthums Baden (1827)''. korps gedurende zjneafwezigheid teGörlitz
W intera M urr.is de naam van een plan- op den Tden September 1757 van den Jëkels-

tengeslacht uit de familie der Magnoliaceën. berg bj Moys verdreven werd:ontving hj,

Het omvat altjdgroene Amerikaansche hees- bj de poging om die hoogte stormenderhand
ters en boomen, en de meest bekende van

te heroveren,een schot in de borst,waaraan

dezeis < aromatica X'
Mrr.(DrimysWinteri hjdenvolgendenmorgen overleed.Grootwas
F0r.
sf.
),een boom ter hoogtevan 12Ned.el, de smart van Frederik 11 over dat verlies.
met langwerpige, stompe, lederachtige,van

Ilet standbeeld van dien dapperen krjgsman
onder blaauwgroene bladeren; htj groeitop verheftzich op het W ilhelmsplein te Berljn.
zonnige berghelllngen in Chili, Brazilië en
K arl Georg a4fz-glq
:d VivLgens W ïzlferfeldj
Nieuw-Granada, en levert eene schors,die, een verdiensteljk schrjver over muziek en
bekend onder den naam van kaneelvan M a- geboren te Berljn den 28stenJanuarj 1794.
gelhaens, een zeer specerjachtigen smaak Hj studeerde te Halle in de regten en werd
heeft en we1 eens tegen scheurbuik wordt in 18117Kammergerichtsassessor''teBerljn,
aangewend.
maar wjdde zjne ledige uren aan de beoeW interfeld. Onder dezen naam vermel- fening Van de geschiedenis der muziek en
verzamelde op eene reis in Italië (1812)een
den wj:
Hann Karl von rïlfer./àld,een vermaard groot aantal oude muziekstukken. In 1816
veldheer van Frederik de Groote.Hi
l werd werd hj roberlandesgerichtsrath''te Breslau
geboren den 4den April1709 te Vanselow in

en erlangde eerlang hetopzijtophetmuzi-

Voor-pommeren,tradreedsopl6jarigenleef- kale gedeelte van de universlteitsboekerj altjd als Jonker in dienst bj een kurassiers- daar.In Maart1832begafhj zich alsgeheim
regiment, werd vervolgens geplaatst bj de Obertribunalrath''naarBerljn,waarhj begarde-infanterie en zag zich in 1840door Fre- langstelling wist te wekken in klassieke en

derik 11 t0t maloor en vleugel-adludantbe- vooral in kerkeljke muziek.ln 1847 nam
noemd. Bj den aanvang van den veldtogt hj zjn ontslag uit destutsdienst,om zich
van 1741 voerde hj bevelovereen baàtion uitsluitend bj demuziek te bepalen,enover-
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leed den 19denFebruarj 1852.Van zjnege- en eene s-hokkige doqsvrucht.In ons VaderBchriften noemen wj:plohannesGabrieliund land vindtm en hetle
'nbloemù '
élfergrpel(P.

sein Zeitalter (1834, 3 dln)'', - plolkannes uni:ora L.jin Bchaduwrjke bosschen,- het
Z sferoçrnep(P.rotundifoliaL.jmet
Pierluigiv0n PaleBtrina (1838)'',- pMartin rondbladig '
Luthers deutsche geistliche Lieder,nebstden
wâhrend seines Lebens dazu gebrëuchliehen

6 t0t 12 van nnder eenigzins bleeke wortelbladeren, uit wier midden een hier en daar

Singweisen (1840)'',- rDerevangelischeKir- met een schubbetlebedekte bloematengel0pchengesang und sein Verhëltnis zur Kunst rjst, welke 5 of 6witteofrozenroode,t0t
desTonsatzes (1843-1847,3d1n)'',- pueber een tros vereenigde bloemendraagt;dezeplant
Herstellung des Gemeinde- und ChorgesangB
in der evangelischen Kirche (1848)''
,- en
Zur Geschichte heiliger Tonkunst (18501852 Q d1n)''.

is 0? vochtige plaatsen in bosschen,op begroelde zandgronden en in duinpannen te vinden,- en hetkldnefzl
ïwfdr-çroel(P.mino1.L.)

Y ilferfdld, een humûristisch
schrjver en dramatisch dichter,geboren te
Alt-Ruppin den gden December1824.Hj trad
in 1836 in krjgsdiensten werd in 1844 0ëcier bj het tweede regiment kurassiersj te
Pasewalk in garnizoen.In 1850 bezochthj
de militaire académie te Berljn, waar hj
zich hoofdzakeljk toelegdeop deletterkunde

soorten gewoonljk in bossehen groejende.
W interhalter (Franz Xaver),een verdiensteljk steengraveur en schilder,geboren
in 1803te Mengenschwandbj St.Blasien in
het Schwarzwald,ontving zjne opleiding te

Aiolr non

metveelkleinere bloemen dan devoorgaande

Miinchen, bepaalde zich vervolgens onderde
leiding van dfieler tot het portretscbilderen
en legde zich tevenst0e op de lithographie.

en zaoderne talen,nam na het voleindigen

Nadat hj in 1828 naar Karlsruhe wasvervan den driejarigen cursus zjn ontBlag en huisd en uitmuntende portretten geleverd had
wjdde zich teBerljn aan defraajeletteren. van groothertoy Leopold en diensgemalin & De eerste vruchten van zjn arbeidwarenver- plie,zag htjzlc,
h t0t Hofraad benoemd en in
talingen uithet Zweedsch, en we1hettreur- staat gesteld, om zich op reizen in ltalië,

gpel: pErik XIV''van Börjesson en dege- België, Engeland en Spanje verder te ontdichten van Bellman,waarvoorde Zweedsche wikkelen.Daarop begafhj zich nMrParjs.
Académie hem de gouden medaille toekende.
Kort daarna verschenen zjne humoristische
Garnisongeschichten'', gedeelteljk in verzen
en gedeelteljk in proza,en daarvan noemen

wj:psoldatenleid und Soldatenlust(zdedruk,
1857)'' en pManövergeschichten (3de druk,
1863)''.Voorts schreefhj:rspazierrittnach
Jiitland (1864)''en pHumoresken fiir Sofaund
Eisenbabnknupé (1868- 1877 9 d1n)''
.Van
zjne romans vermelden Fj: rGeheimnisse
einer kleinen Stadt (1863)M, - sDer stille
W inkel(1865)''
,- pDie Reisen von Bambus
und Kompagnie (1863)'' - pEin gemeuchelter Dichter (186:)''1- rModelle(1868)'')rEin gutmi
ithiger Mephisto (1868)'',- pDer

Hier leverde hj eenereeksvan uitmuntende
genrestukken,tintelendvan zuideljkengloed,
zooals: rHet meiBje van Ariccia'',- rHet

Dolce far niente'', - pEene visschersfami1ie in de middagzon''1- XDe Decamerone'',
enz.

Later wjdde hj zich nagenoeg uitslui-

tend aan het portretschilderen en hj kon
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Pkllips, koning van Frankrjk,en dienB gemalin Amalia vervaardigd had.In Engeland
schilderde hj het Koninkljk gezin alseene
groep ophetterrasteW indsor.O0kgenoothj
de gunst van Napoleon f, en hj behaalde
grooten xoem met het Btuk,waarop de Kei-

Winkelschreiber (1869)'',- pFanatiker der zerin werd voorgesteld in den kring van hare
Ruhe (1869)'', - pDer Elefant (1870)'' - Hpfdames.Voortsportretteerdehj onderscheiXModerne Odyssee (1871)'', - nNarren der
Liebe(1872)'',- pAlteZeit(1873)'',- pOnkel
Siindenbock (1873)''j - rGrosz-Busekow
(1874)''
1 - pDie Urzertrennlichen (1874)'',
- sschwarze Menschenkinder (1875)''1 XDerFiirstv0n Montenegro(1876)'',- rDer
alte Knast (1876)'',- rDer Mops (1877)',,
en ppeterPinsel(1878,4 dln)''.Op dramatisch gebied leverdehjdebljspelen:pDer
W inkelschreiber(1859)'en rDerHauptmann
v0nKapernaum (1875)''.Eindeljkbewerktehj

dene leden van hetKeizerljk HuisteW eenen,

alsmede vertalingen van de gedichten van
B%rns en van die van koning KarelX V van

bruinmetdwarsche,donkere,geqolfdestreeyJes,en eenestreepbovenhet00418zuiverwlt.

den Koning van België,koning Wilhelm van

Pruissen en zjnegemalin,den Keizeren de
Keizerin van Mexico enz.Hj overleed te
Fr
Want
fortaandrMainden8stenJulj1873.
lnterkonlng (Troglodytes Europaeus
O.r.) is de naam van een onzer zangvogels.
Hj ismetuitzondering van een paarsoorten
van goudhaantjes (Regulus) de kleinste van
onze vogels,gcbjnt wegenszjn opgewipten
staart n0g kleiner dan hj is en onderscheidt
op M nzoek van prins Karel fll Pruissen zich d00r een betrekkeljk grooten kop,een
eene rGeschichte des ritterlichen Ordens St. echerp,priemvormig snaveltje en stompevleuJohanni: vom Spitalzu Jerusalem (1859)'', geltjes.Zjne kleurisvanboven helderrood-

Zwedgn (1866).
W lnterr oen (Pyrola L.4 is de naam

Ditlevendig vogeltle doetzelfgln hetmidden
van den winter zjn schel gezang hooren,

van een plantengeslacht uit de familie der verschuilt zich des avonds in takkebosschen
Pyrolaceën,(zie aldaar).Hetonderscheidtzich nf holle boom en en vertoeft bj dag in het
door een s.slippigen kelk,5 afvallendebloem - lage hakhout aan de randen der slooten.Het
bladen,10meeldraden,eenbovenstandigvrucht- voedt zich met insecten en vervaardi
çt een
beginselmet een hellen stjlen één stempel frltai bolvormig nest van raos, &vaarln het
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wjfle 6 t0t10 zeerkleine,geelachtig witte, warm vertrek gebragt, uit hunne sluimering
roodgestippeldeejerenlegt.- AanFrederikV ontwaken,doch dooranderen wordt beweerd,
van de Pfalz werd de spotnaam van W inter- dat zj 00k in warme vertrekken zich aan
blipg gegeven,omdat zjn koningschag in deà winterslaap overgeven.

Bohemen' niet veel langer dan één wlnter
W interthur, eene stad in het Zwitserduurde.
sche carzton Ziirlch, aan de Eulach gelegen
W interkw artieren noemt men de ver- en aan den spoorweg van Rorschach naar
bljfplaatsen der legerkorpsen gedurende '
het Ziirich, waarmede zich hier de spoorwegen
barre Jaargetjde, dat eeneschorsing veroor- van SchaFhausen en Romanshorn vereenigen,
zrk
aktin hetoorlogvoeren.Inouden tjdkeer- heeft een fraai stadhuis (van Dempert, eene
den de troepen in den aanvang vandenwinter nieuwe R.Katholieke kerk,een gymnasium j
huiswaarts,en destrjdwerdin hetvolgende eene industrieschool, eene technische sch00I,

voorjaar voortgezet.DeRomeinen betrokken
in vjandeljk land voorheteerstdewinterkwaltieren bj de belegering van Veli(400
vöôr Chr.)en we1een versterktlegerkampj

eene boekerj met20000 deelen en omstreeks
100000 inwoners. Handelen njverheid verkeeren er in een gunstigen toestand,hoewel

thansde staatderstedeljkegeldmiddelenveel

door wallen en grachten omringd.Onder de te wenschen overlaat.
Keizers werden de winterkwartieren beter
W intertuin noemtmeneenegrootewarme
ingerigt,daar zj t0t een duurzaam verbljf kas ofserre,geheel ofgrootendeelsvan glasj
der legioenen moesten dienen.In de midden- of eene groote, verlichte zaal,door fraaje
eeuwen en bepaaldeljk na de vorming der gewassen in een tuin herschapen. In zulke
staande legers in de 17deen 18de eeuw wer- ruimten is in de eerste plaats noodig, dat
den geregeld de winterkwartieren betrokken, aan allevoorwaarden voldaan zj,welkeverhoewel reeds I'
rederik deGroote zjneopera- eischt worden voor het leven der planten,en
tiën in December of Januarj voortzette.In in de tweede plaats, datde gewassen er op

den laatyten tjd bekreuntmen zichom geene eene smaakvolle wjze zjn gerangschikt.De
w interkwartieren, zooals in den Duitsch.. salonwintertuin is geFoonljk eene zaal van
Franschen 00rl0g van 1870- 1871 duideljk hetwoonhuis en gedoogtnietveelafwisseling,
genoeg gebleken is.
maarde wintertuinin eeneafzonderljkeserre
W interslaap noemt men een op eene kan op eene schilderac.
htige wjze worden
sluimering geljkenden toestand,waarin vele ingerigt, nameljk als.een klein park met
dieren van lagereof'hoogereklassengedurende keerkringsgewassen en met eene bevallige afhet barre jaargetjde verzinken,en welten wisseling van slingerpaden, rotsen, bekenr
gevolge van eene eigenaardige gesteldheid van watervallen, vjvers enz. Het aangenaamst

hun liychaam.Men vindtden winterslaap bj zjri de wintertuinen metde warmte van een
weekdleren (slakken)j insecten, de meeste subtropisch kiimaat, daar eene hoogeretemkrt
lipende dieren (slangen, hagedissen, pad- peratuur drukkend is voor de bezoekers.Den
den,kikvorschen)en bj enkelezoogdieren, grootsten wintertuin bezit graaf Xerpltove de

die een afgebroken winterslaap (de beer,de
das,de vleermuis)of een aanhoudenden winterslaap (de zevenslaper, de hazelmuis, de
egel,de marmot)houden.Zulkedievenzoeken
ln den herfstplaatsen op,waarzjzich veilig

kunnen rekenen tegen de felle koude,zooals:
holle boomen, holen in den grond enz.,bekleeden deze m et hooi,stroo,boom bladeren,

Denterghem te Gent.Zeer bevallig zjn veelal
de wintertuinen op hetplatte dak,zooalsdie

van koning Lodewjk 11van BejerenteMi
inchen. In vsle groote steden heet'tmen openbare wintertuinen metrestaurants,zooals de
Palmengarten te Frankfort aan de M ain,de
Flora te Chadottenbœrg en te Keulen,Krasnapolski te Am sterdam enz.De eerste openbare wintertuin werd in 1840 door Krollte

haar,w()lenz.en brengenaldaarin eenzamengerolden toestand en metgeslotene oogen den Bresllu geôticht.
winter door.Hunne gew one ligchaamswarmte 'W lrtgens (W illem), een bekwaam Neen ligchaamsafscheidingen zjn alsdan aan- derlandsch volksvertegenwoordiger, geboren

merkelgk verminderd.Deafscheidingsproduc- te 's Gravenhage den 8sten Januarfl 1818,
ten van de darmen en van de lever ver- studeerde en prom oveerde in de regten,werd
zamelen zich ixl het onderste gedeelte van in 1849 lid van de Tweede Kamerder Statenhet darm l<anaal en worden terstond 11a het Generaalen belastte zich in 1868metdeporte-

ontwaken verwjderd.Deademhalingisqaauw , feuille van Justitie, welke hj slechts korten

de hartklopping minder snel en de gevoelig- tjd behi
eld. Later werd hj wederom afpeheid voor prikkels van buiten zeer gering. vaardigd naar de Tweede Kamer en ishler
Daar gedurende dien slaap weinig prikkels bj voortduringmetjverwerkzaam.Vanzjne

op het dierltjk leven werken,kan dit laatste geschriften vermelden wj: rAdviesover de

iet geringe middelen worden onderhouden. regterl
jlte organisatie (1860)',- rRedevoelleze dieren teren dan e0k gedurende dien ri
n
g
e
n
overkolonialeonderwcrpen (1866)''tjd op hun vet.Een dergeljk verschjnselis rRedevoeringen in de Tweede Kamer der
de gomerslaap,dien de krokodillen en slangen Btaten-Generaal (1866- 1873)''
, en een pAander keerkringslanden gedurende het drooge hangsel''daarop (1873).
saizoen onder het slib houden. Veelal heeft
W inther (Rasmus Villads Christian Fermen beweerd, dat de oorzaak van den win.. dinand), een uitstekend Deengch dichter.geterslaap gelegen is in eene lage dampkrings- boren den 29sten Julj 1796 te Fensmark in
temperatuur, omdat de winterslapors,in een Seeland,gtudeerde te Kopenhagen in de g0d41
XIV.
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geleerdheid,reisde in 1830 en 1831 in Italië,
vestigde zich in 1841 te Neustrelitz en was
later a1s privaatdocent w erkzaam te K openhagen. Zjn eerste dichtbundel verscheen in
1828 en ontving bj zjne volgende uitgaven

hj bj Liitzen hetbeveloverden linkervleuge1 van de troepen der Verbondene Mogend-

heden.Na den wapenstilstand vereenigdehj
zjn korps met het noorderleger onder den
Kroonprins van Zweden en bragt hetzjne
den titel: pDigte, gamle og nye (7dedruk bj t0t de overwinningen bj Groszbeeren en
druk 1877)'',- Daaropvolgden:rNogleDigte Dennewitz.Bj Leipzig verwierfhjdenrang
(18354 2de druk 1852)'',- psang og Sagn van generaalderkavallerieinRussischedienst.
(1840)'''- 11Digtninçer (1843)'',- Lyriske 00k na dien tjd bleef hj bj hetnoorder-

Digte (1849),- o5yeDigte (1851),,- en leger,trok daarm ede naarH olland,vereenigde
XN(e Digtninger (1853)'/.'
rot zjne qrootere zich vervolgensbj Laon metBlûeher,voerde

gedlchten behooren: rludith (1837,nletv0l- bevel over de voorhoede, veroverde Rheims
tooidl'' en Hjortens Flugt (1856; 8ste druk en bragt de verbinding t0tstand tusschen het
1877)''1 welk laatste hem grooten roem be- korps van Blûcher en datvan Sehwargenbery.
zorqde.Niet minder merkwaardig zjn zjne Na den slag bj ArcissurAubevolgdehjhet

X'
rrâsnit (zde druk, 1874)'',beelden uit het
volksleven. Van zjne novellen noemen wj:
Haandtegninger (1845)''
, - FFire Noveller
(1843)'' = en p'
lare Fortâllinger (zde druk,
1851)''.00k leverde hj kinderboekjesen vertalingen enredigeerdeeenigentjdhetpDanske
Kunstblad''. Gedurende zjne laatste levensJaren woonde hj te Parjs, waar hi
j den
3osten December 1876 overleed.

leger van N apoleon oostw aartsen bragtdezen

daardoor in den waan? dathj doorhetge-

heele leger der Gealliëerden werd nagezd.
Den 26sten Maart1814 hield de Keizerstand,

en W intzingerode leed de nederlaag bj St.
Dizier.ln 1815 was hj wederom bevelhebber
van een Russisch korps en overleed te W ies-

baden den 17denJunj 1818.
Heinria Levin Frlt
fdcA Karl,rjksgraaf

W intzingerode.Onder dezen naam ver- von 'IFizsfzizlsçe o#d, een zoon van den voorlaatste en gebol.
en den 16den October 1778.

melden wj:
Georg FrwdfLel
in,rnksgraafeplWintzingero#e, een W iirtembergsch Btaatsminister,geboren den Q7sten November1752.llj was de
telg Van een aanzienljk geslacht! trad als
ofhcier in Hessische dienst werd ln 1794 in
den Duitschen Rjksgravenstand opgenomenj

Hj wasW urtembergsch gezantachtervolgenB
te Karlsruhe, Miinchen, Parjs, Petersburg

en MTeenen,alsmede in hethoofdkwartierder
Verbondene Mogendheden gedurende de veldtogten van 1814 en 1815. Als minister van

Staatnam hijmetdenvrjheervonHardenberg

begaf zich daarop in W iirtembergsche dienst deel aan hetCongrès te W eenen,waarhj
en werd in 1801 ministervan Buitenlandsche als verdediger der vrjzinnige beginselen 0pZaken en in 1806 eerste-minister, in w elke trad.Later begafhj zich naarzjn landgoed
betrekking hj zich zeerverdiensteljkmaakte. Bodenstein en overleed aldaar den 15denSepNa het overljden van Frrderik I nam ht
j tem ber 1856.

zjn ontslag,maar aanvaardde later weder W ipper (De)iseene rivierin hetPruisgezantschapsposten te Berljn,Dresden,Han- sische distrid Köslin,ontspringtin het W ipnover en Cassel.In 1825 echter verliet hj Permeer en stort na een loop van 150 Ned.
het staatkundig tooneelen overleed te Stutt- mjl, van welke 128 voor vlotten bevaarbaar
gart den 24sten October 1834.
zjn,zich uit in de oostzee niet ver van RiiFerdinand,vrjheer von Frilfzïl.
gdrot
le,een genwalde en vormt er de haven Miinde,Russisch generaal,geborenden15denFebruarj voorts eene rivier in de Pruissische provincie
1770 te Bodenstein in W iirtem berg uit een Saksen,welkebj Sachaenburgzichvereenigt
vrjheerljk geslacht.Hj trad eerstin Hessi- met de Unstrutj - en eindeljk eene rivier
sche,daarna in Oostenrjksche en in 1799 a1s in datzelfde gewest,afkomstig uit het arronmajoor in Russische krjgst
liensten werd adJudant-generaal van keizer Jleœander 1.In
1805 vertrok hj a1sgezantnaarBerljn,om
Pruissen tot een verbond met Oostenrjk en
Engeland tegen Frankrjk te bewegen,-voorts naar W eenen om het tractaat m et de
Verbondene Mogendheden te sluiten enbevond

dissement Sangerhausen en in het hertogdom
Anhalt-Bernburg zich uitstortend in de Saale.
W iprecht de Oudere, graaf van
GrifzdcA, gesproten uit hetHuis der graven

von 2rs:Hr#,verruilde zjne stamgoederenin

de Altlnark m etde bezittingen van graafUdo
ros Stade in de om streken van Pegau en
zich gedurende den o0rlogin hetgevolq des Groitzsch in hethedendaagsche Saksen,verKeizers.In 1809 streed hj wederom ln de wierf door zjn huweljk met J'
utta (1086),
Oostenrjksche gelederen bj Aspern en zag eene dochter van W ratislaw ,hertog van B0zich bevorderd t0t luitenant-generaal.ln 1812 hemen, 00k de Oberlausitz en door keizer

voerde hj bevelovereenkorpsdervoorhoede Hendrlk JF,dien hj op een togtnaarItalië
en werd den 22:ten October bj deBarrière vergezelde,voortsn0g Leisnig,Lautersteinen
van Twer te Moskou gevangen genomen.Na- Dornburg. fn 1096 stichtte hj het klooster
zpleol I wilde hem a1s een onderdaan van

te Pegau en later dat te Reinersdorfaan de

eqn der Vorsten van den Rjnbond doen fusil- Unstrut. W egens de verdeeldheden over de
1e'ren, doc'
h W intzinâerode werd reeds den erfopvolging ln Bohemen kwam hj in botsing
zosten Nnvember tusschen Minsk en W ilna

met keizerH endrik F en m oest in 1110,om

door generaal Tqjernitqiew bevrjd, waarna de vrjheid van zjn zoon W iprechtde Jos#ere
hj hetkommando verkreeg overhetQdekorps te verwerven,Leisnig,Morungen en de Oberder RuRisthe hoofd-armee. In 1813 voerde

àzusitz afstaan.svegens de goederen van den
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graaf van Ydi-cr, welke Rendrik F zich

toegeëigend had,ontstond een nieuwe strjd,
zoodathj in 1113 doorden keizerljkenveldheergraafHoyerrps Manfeldineengevecht
bj W arnstâdtgevangengenomen endooreene
regtbank van Vorsten te W iirzburg ter dood
veroordeeld werd.De zoon redde weliswaar

het leven van zjn vader door Groitzsch en

G43

werd hj in December1835naarPassau gebragt, om aldaar wederom eene strafte 0ndergaan, en vervolgens naar Hof,om aldaar

onder het toezigt te bljven derpolicie.Hj
nam echter tegen heteinde van Decemberde
vlugt,begaf zich in 1836naarFrankrjk en
in 1839 naarThurgau,waarhj teConstanz
de rDeutscheVolkshalle''redigeerdeen zjne
Geschichte der Deutschen (1843- 1845, 4

andere goederen aan den K eize.r afte staan
1 dln; 4de drnk!voortgezetdoor Zimmermann,
saaar BTipreckt de Ov#dr: bleefniettemin btl
voortduring in hechtenis.Toenkwamen zjne 1860- 1862)/' ln het licht gaf. ln 1847 veszonen %ripreeht de Jongereen H einrioh geza- tigdehj zich te Karlsruhe.Hj werd lid van
menljk in opstand tegenden Keizer,bragten de Nationale Vergadering te Frankfbrt, en

in 1115 in den slag bj hetW èlfesholz in het overleed aldaarden 26stenJulj 1848.
land van Mansfeld aan Hoyer de nederlaag
Jol
tann TflricA Wirtlt, een Duitsch wjstoe,veroverden Groitzsch en noodzaaktenden

geer!geboren den 17den April1810 te Dizin-

Keizer, hun vader op vrtie voeten te stellen. genln Wi
irtemberg.HjstudeerdeteTùbingen
Nu kwam deze weder in de gunst bj den ln de wjsbegeerte en godgeleerdheid, werd
Keizer,die hem nietalleen zjnebezittingen hulppredikerteWeinsberqenvervolgenggodsteruggaf, maar hem daarenboven het burggraafschap M agdeburg erl de Niederlausitz
schonk. Wipretht wist zich in het bezitvan
deze goederen te handhaven en verlooralleen
de mark Meiszen aan Koenraad rJp W ettin.

dienstleeraar eerstte Klelngarlach en in 1842

gewond,zoodathjzich inhetkloosterPegau
ln de monnikspj hulde en aldaar in 1124
overleel.Zjn geslachtstierfeerlanguitinde
manneljke ljn en zjne geederen vervielen

Voorts schreefhj:gsystem derspekulativen
Ethik (1841- 1842, 2 dln)'/j- pDie spekulative Idee Gottes (1845)'',- en rphilosophische Studien (1851)''.
Maœ Wïrdzz, een verdiensteljk staathuis-

te W innenden.Ht
jwasaanvankeljk eenaan-

hanger van Hegel,stichtte met W eisze? rl/rïci
en J. .& Fic/zf: de school der Theksten en
nam deelaan de redactie van hetrzeitschrift
0p eene reis werd hj doorhetvuurzwaar fiir Philosophie und philosophische Kfitik''.

meestalaan het Huis W ettin.

W irth.Onderdezennaam vermelden wtJ:
Johann Georq 4f
xgl.
sfWirth,een schrjver
over staatkundlge aangelegenheden, geboren
den zosten November 1798 te H0finBejeren,

houdkundige en een zoon van denvoprlaatste.

Hj studeerde in deyegten,wjddezich vervolgens aan de Journalistiek, behoorde t0t

het bestuurvan hetVolkshuishoudktlndig constudeerde te Erlangen in deregten en w asa1s grès en van de Nationale vereeniging, was
pleitbezorger eerst werkzaam te Stshwarzen- van 1865- 1873 directeur van het statistiek
bach aan de Saale en sedert1823 teBaireuth. bureau in Zwitserland en bevindt zich thans
In 1831 begafhj zich naarMiinchenen be- als medewerker aan de XNeue freie Presse''

lasttezich metderedactievan hettjdschrift: te W eenen.Hj schreef:pGrundziigederNaDas Inland'',in ministériélen geestgeschre- tionalökonomie (1855- 1873,4 dln;dl I,4de
ven, maar ging eerlang over tot de liberale druk, 1871)'',- pGeschichte der Handelspartj en stichtte deoDeutsche Tribune''.De krisen (zde druk, 1874)'',- gDie deutsche
vervolgingen,welkehj zich daardonrop den Nationaleinheitin ihrervolkswirtschaftlichen,
hals haalde, bragten hem van stap tot stap

geistigenundpolitischenEntwie,
kelung(1859)''
,

t0tde uiterste linkerzjde.Eerlang begafhj - rDeutsche Geschichte in derPeriode der
zich naar Rjn-Bejeren,maarook hierlegde germanischen Staatenbildung (1862)'',- pAl1de censuur hem vele hinderpalen in den weg, gemeine Beschreibung und Statistik der
en in M aart 1832 werd doorden Bondsdag Schweiz (1870- 187:, 7 boekenl''j- ooesde uitgave van zjn dagblad zelt
'
s verboden. terreichs M'iederçeblrt aus dem Nachwehen
Hj zelf werd wegens eene redevoering, bj der Krisis(1876)'
y- en plfultur-und Wanhet feest te Hambach op den 27sfen M eivan derskizzen (1876)''.- Zjne echtgenoote,BetdatJaargehouden(op nieuw gedraktin1872), tina Grdïzzer, geboren te Miinchen den 7den
waarin hj zjne landgenooten opriep tot het Februarj 1849,schreefde novelle:pKiinstler
vormen van een vaderlandlievenden bond,in und Fiirstenkind (1876)''en den roman:oDie

hechtenis genomen en naar Zweibriicken ge- Stiefgeschwister (1877)''.
isby,de hoofdplaatsvan hetZweed8che
bragt.Inzjneyevangenschap ontwikkeldeht1 eilW
zjne staatkundlge denkbeelden in hetvlug- and Gotland, verheft er zich op de westschrift: rDie politische Reform Deutschlands kust, was te voren eene der aanzienljkste
(1832)''. Nadat htj in 1833 te Landau voor hanzesteden met 18 kerken, w:rd in 1361
eene regtbank van gezworenen was gebragt, door den Deenschen koning Waldemar II1

werdhjvrjgesproken,maarhetpoliciegeregt geplunderd en verwoest,zoodatzj zich niet

veroordeelde hem wegensbeleediging van bin- weder k0n verheFen tothaarvroegerenbloei,
nenlandsche en btlitenlandsche ambtenaren in en is thans eene welvarende koopstad met
November 1833 tot eene gevangenisstrafvan omstreeks 7000 zielen. De bouwvallen van
twee Jaren, die hj te Kaiserslautern moest zeven kerken en van voormalige vestingwerdoorbrengen. Hier schreef hl
j: rFragmente ken geven getuigenisvan hare vroegere groot-

zur Kulturgeschichte der Menschheit (1835, heid.Harefra?jedomkerkdagteekentvan1300.
W isconsln , een van de noordwesteljke
2 d1n)''
. Na het eindigen van zjn straftjd
41*
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Staten derNoord-Amerikaansche Unie,grenst
in het noorden aan hetBovenmeeren aan Michiganjin hetoosten aan hetmeer Michigan,
in hetzuiden aan lllinoisen in hetwestenaan
Minnesota en Iowa, door de Mississippien
de St. Croix van laatstgemelde twee Staten

versiteiten,3 theologische scholen,eeneregtsgeleerde school, eene technische scbool, 4

kweekscholen vooronderwjzersen5540volksscholen. Voolts heeft men er twee krankzinnigengestichten, een instituut voor doofstommen en een voor blinden en eene inrig-

gescheiden, en tclt op ruim 2536 D geogr. ting voorjeugdigemisdadigers.Detegenwoor-

mj1 omstreeks l'/4de millioen inwoners,0n- digegrondwetisingevoerddenlldenFebruarj

der welke zich 10000 Indianen bevinden. 1848.De gouverneur,vice-gouverneur,staatsMen heeft er een golvenden bodem , welke secretaris penningmeester en staats-advocaat
zich van 180 Ned.el (Meer Michigan) t0t worden door het volk voor een tjd van 2
528 Ned. el (B1ue Mount) verbeft boven Jaargekozen.DeSe
wet
nage
atve
(3nde
3 magtberusterin
de oppervlakte der zee.Eigenljke heuvels banden van een
leden)en van een
heeft men er alleen in het noorden en zuid- Huis vanVolkavertegenwoordigers(100leden).
westen; de eerstgemelden hebben naar de De yenatoren worden voor een tjd van 2

zjde van het Bovenmeer eene steile helling
en zjn met digte wouden bedekt,en laatstgenoemden verhelen zich boven de prairiën, welke van rivierdalen doorsneden zjn
en zich over het zuideljk gedeelte en o0k

over het midden van dezen Staatuitstrekken.
In het noorden heeft men digte bosschen
van naald- en loofboomen, - voorts uitgeBtrekte moerassen en veengronden, en de
bodem is er weinig geschikt voor den Iand,
bouw.Daarentegen leverthetzuidendeslands

Jaar en devolksvertegenwoordigersvoorden
tjd van één Jaargekozen.Iederburger,die

de
n zljarijen ouderdom bereikt heeft en
reeds een Jaar in den Staat gevestigd wasj
bezitkiesbevoegdheid.Ten behoevederregtsbedeeling heeftmen er een Hofmet3 regters,
10 arrondissementsregtbanken .en een aantal
vredegeregten.Alde regters worden door het
volk vol
)r den tjd van 2 t0t 5jaren gekoZen , - de leden van het H0f uit die der
az'rolxdissem entsregtbankell.De doodstrafis er

rjke oogsten,vooral op openeplekken tus- reedsin 1852afjeschaft.Degeldmiddelenbe-

Bchen de eikenboaschen (oak openings).De vinden er zich ln een gunstlgen toestand en
stad M ilwaukee aan het meer Michigan heeft eris geene staatsschuld.Hetbelastbaareigeneene gemiddelde warmtevan 80C.en deJaar- d0m werd er in 1874 geschat op 346 millioen
'
ljkscheregenhoogtebedraagter680Ned.ytreep. dollars. De hoofdstad is Madison, maar de
Late nachtvorsten veroorzaken er dikwjls belangrjkste stad Milwaukee. Deze Staat
schade aan den oogst.Nâ de Mississippi,die zendt 2 senatoren en 8 vol
ksverteqenwoordier gedeelteljk de westeljke grenzen vorm t, gers naar hetCongrès.- - W isconsln vormde
is de rivier deW isconsin de belangrjkstevan een gedeelte van het gebied, in 1763 door
dezen Staat.Zj ontspringtin hetmeer Vieux Frankrjk aan Engeland afgestgan,en werd
Desertaan denoordeljkegrenzen,heefteene bj den Vrede van Versailles (1783) aan de
lengte van 960 Ned mjl,van welke 360 be- Unie toegevoegd, waarop het tot hetgroote
vaarbaar zjn en stortbene
' den de Prairie du Noordwestterritorium gerekend werd. Van

Chien zich uit in de Mississippi.Een kanaal
verbindt haar metde Fox River,w elke zich
heen8poedtnaarhetW innebago-meer,hetwelk
gemeenscbap heeft met de Greenbaaivan het
meer M ichigan en alzoo een waterweg vormt
voor de binnenvaart van New York naar de
MiBsissippi. Tot de overige rivieren behooren
er: de Black River,de Chippewa en de 8t.
Croix, welke zich alle uitstorten in de Mis.

1818 t0t 1836 behoorde hett0thetterritorium
Michigan, erlangde daarop een eigen territoriaal bestuur, waaronder tevens M innesota
werd gesteld, en trad den 29sten M ei 1848
a1s 29ste Staat in de Unie.Vooralzjn vele
Duitschers a1s landverhuizers derw aarts getrokken.

W iselius (Samuëllperusz),eenverdiensteljk Nederlandsch letterkundige, geboren te
Bissiqpi.De grootstehelftderbevolking houdt Am sterdam den 4den Februarj 1769,studeerde
er zlch bezlg met den landbouw , en deze eerst te Leiden, daaxna te Göttingen en aan
had in 1870 in dezen Staat reeds 2388000 andere Duitsche hoogescholen in de regten
Ned. bunder in gebruik. Men verbouwt er en vestigde zich in 1790 na zjnepromotie
voornameljktarwe,haver,nlaïs1gergt,rogge, als advoeaat te Amsterdam. W eldra echter
aardappelen, tabak, hennep, hop, ooft en bepaalde hp'- zich bj den handeltdaardeze
druiven. In 1874 had men er ruim 335000 hem meer tP
-*d vergunde,om zjnestudiën in
paarden, 4800 muildieren, 545000 runderen, het natuur- en staatsregt en in de geschiede-

442000 melkkoejen, 619000 zwtlnen en
1187000 Bchapen.De bosschen leveren ern0g
altjd eene aanzienljke hoeveelheid hout,en
de bodem 100d, koper, jzer en zink.De
njverheid iserop hetnaauwstmetdenlandbouw en demjn-ontginningverbonden,en de

nis voort te zetten.Hj nam voorts jverig

deel M n de omwenteling van 1795 en was
1id van het te Amsterdam gevestigde Comité

Révnlutionaire. Later kreeg bj zitting in
het Comité voor den Oo3t-lndischen handel.
Na 1804 washjambteloosen weigerdeelken

waarde barer vooxtbrengselen werd in 1870 post,die hem w erd aangeboden.Eerstna het
geBcbat op ruim 77 millioen dollars.Debandel herstel onzer onafhankeljkheid werd hj diw nrdter door de rivieren,meren en kanalen recteur van policiete Amsterdam enbekleedde
ongemeen bevorderd. In 1877hadden despoor- dbze betr
ekkiny metnaauwgezetbeid en tjver
wegen er eene lengte van 3727 Ned.mjl. t0tin 1840.Hg overleed den 15denMei1845.

Men vindt in W isconsin 10 eclleges en uni- Van zjne gesehriften vermelden wj: pBrief
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Cviof'van 24 Seytember1850algemeen ken-

baa,r maakte. D1e brief veroorzaakte eene
groote opschudding,en toen W iseman tevens
t0t cardinaal benoemd en als aartsbisschop
van W estminster aan het hoofd der R. Katholieke Kerk in Engeland geplaatBt werd!

rDe roem , in twee zanqen (1814)'
'XGeschriften over de Oost.lndlscheCompagnie eischte men van Protestantsche zjde zjne
-

en derzelverbestuur(1814)'' - ppol/dorus, verbanning.Deregérinq bekreundezichechter
treurspel t1814)' - pBerjmde vertallng van weinig om de bemoejlngen van '
W heman en
den lierzang van Habakuk,zjnde het 3de vergenoegde zich met het doen nemen Vaq
hoofdstuk (1814)'', - rDe elag van Algiers, een Parlementsbesluit,wurbj verbodenwerd

dichtstuk (1816)'',- rrAdelenMathilda,treur- een doorbuitenlandscheMogendhedenverleenspel (zde druk , 1817)'/, - rMengel.en t00- den bisschopstitel te voeren. W o- an bleef
neelpoëzj (1818- 1821,5 d1n)'',- pDe Sad- ztjn werk voortzetten door zjnegeschriftenj
duceën van mr.1.da Costa getoetstaan ze- zooals: rHerinneringen aan de laatste vier
Pausen'' - p'
rwaalf voorlezingen over bet
verband tusschen de wetenschap en de geCoata (1825)'', - pW elmeenende toespraak openbaarde zodsdienst'',- pLeerstellingen en

dN
elog
jkheeen
id,blgikescop
hiede
denSadduc
is en een
bjbevan
l(18mr.
24)'1.
',da
-

aan Jeugdige dichters (1826)'',- rover de gebruiken derR.Katholieke Kerk'',enz.Hj
tooneelspeelkunst en het regelmatig en be- overleed den 15den Februarj 1865.
schaafd schûuwtooneel(1826)'', pGeschied- W isjni-W olotsjok , eene arrondisse-

en regtskundig onderzoek rakende hetafschaf- mentshoofdstad in hetRt
lssischegouvernement
fen van krtlgsvolk bj deStaten van Holland Tw er,aan de Zna en aan hetkanaal,datde
in 1650,tlitgegeven naar een gevonden hand- Zna met de Twerza verbindt,alsmede aan
schrift (1828)''
, - rDe staatkundige verlich- den spoorweg van Petersburg uaar Moskouj
beziteen oud paleis der Czaren,eene hoofdtinq der Nederlanders,in een wjsgeerig.his- ker
k en onderscheidene andere kerken,een
torlsch tafereelgeschetst (zdedrukj(1828)''
j
-

rDedoodvanKar
el,kroonprinsvan Spanle,

fraai magazjn van koopwaren, een aantal

treurspel(zdedruk,1828)/',- pAernoudtvan scholen,veelhandelennjverheidenomstreeks
Egmond,hertog van Gelder(1820)'',- pproe- 18000 inwoners.Zj is merkwaardig alshet
ven over de ferschillende regeringsvormen middelpunt van hetkanaalstelselvan W isjniin derzelver betrekking tot het maatschap- W olotsjok, hetwelk door de Twerza, eene

peljk geluk(1831)'',- en:lNieuweredichtbunde1(1833)''.O0k leverde hj bjdrageninverschillendetjdsc.
hriften.
W isem an (Nicolas),deherstellervan de

zjrivier van de W olga,aan den eenen kant

bj Durham zjne opleiding ontving.Hj v01eindigde voortszjne studiën op eenEngelsch
collegeteRome,ontviny depriesterwjdingen
stichtte,nadatlljin 1835lnEngelandwasteruggekeerd,t0tbevorderingvandebelangen zjner
Kerk. een drietal tjdschriften, het rDublin
Review '', het scatholic Magazine'' en het
Tablet'', terwtllhj metanderen de pMetro-

IndiëzChina en SiberiënaarPeterBburq.
W lskunde (De) of mathesis ontwlkkelt
den zamenhang der verse.
hillende grootheden,

en door de Msta,de W olchow en hetLadogameer aan den anderen kant,de W olga met
de Newa en alzoo de Caspische Zee met de
R. Katholieke Kel'
k in Engeland, werd ge- Oostzee verbindt.Dit reuBachtig kanaalstelsel
boren te Sevilla van Iersche ouders op den omvat 76 meren,106 groote er kleinerivieren
zden Augustus 1802en begafzich op jeugdi- en een groot aantalkanalen,waterleidingenj
gen leeftjd naar Engeland,waar hj op het sluizen en waterkommen en bevordert het
R. Katholiek St.Cuthberts college te Ushaw vervoer van velerlei koopwaren uit Perziëj

politan Tract Society'' tot verspreiding van

stichteljke tradaatjes en de psociety ofEnglish ladies''totstand bragt,deze laatste tot
begiftiging van behoeftige R.Katholieke kerken,kloosters,scholen en ziekenhuizen,maar

hj verborg hetgewigt zjnerwerkzp,
amheid
achter de nederigebetrekking,welke hj a'
ls
voorzitter van hetMaria-college te Oscettbekleedde. Zt
lne herhaalde reizen naar Rome

welke op de eene of andere wjze met elkander verbonden zjn.Zijontdektde verschillende vormen, waaronder dezelfdegroothei;
kan voorkomen, en leert, hoe men uit
zekere bekendegrootheden deonbekendenkan
vinden, w elke daarmede in verband staan.
Men onderscheidt de wiskunde in zlïtlee en
toeyepaste, naar gelang men de grootheden
op zich zelve ofin verband m etandereeigenschappen beschouwt. M en kan de zuivere
wiskunde beschouwen a1s theorie en de toegepaste a1s de aanwending daarvan pp bestaande voorwerpen. De zuivere wiskunde
wordtverdeeld in rekenkunde,die de getallenj
en in meetknnde, die de uitgebreidheden be-

waren echter een voldoend bewjs, dat hj
zelf en niet Walsh,in schjn boven hem ge- handelt(zie onderRekenknndeen Medkundej.
plaatst, de ziel was dier ondernemingen.In De eerste bevat de cjferkunsty
,de algebra,
1847 kwam hj t0tpaus Piu.
gIX met het de hoogere arithmetica en de analysis van
plan t0t eene volkomene herstelling der R. eindige en oneindige grootheden.Toegepaste
Katholiekehierarchie in Engeland,en in1850 wiskunde noemt men die wetenschappenj
begafhj zich,maarnu in debetrekkingvan welke een eigenaardigen grondslag hebben,
ApostoliBch vicaris voor Engeland,w ederom maar hare bepalingen en bewjzen aan de
naar Roxne,om zjneglannen op nieuw aan stellingen der zuivere wiskunde ontleenen.
te bevelen, welke hj m een pApostolischen Men heeft physiseh-toegepaBte en technisch-
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toegepaste wiskunde.De eerste is wederom
gesplitst in mechanische, astronomische en
optische wetenschappen. T0t de mechanische
behooren de statica,de hydrostatica de dynam ica, de hydrodïnamica, de hydraulica,
de aërometrie,de aerostatica 0nZ.j - tot de
astronomische de sterrekunde,met de zonne-

voeten gesteld.In 1834 t0tgodsdienstleeraar

teKlein-EichstedtbjQtlerfurtbenoemd,wjdde
hj zich aan het bestudéren der geschriften
van Strausz en Fenerbaa , en na 1841 nam
hi
j in diezelfde betrekking te Halle,jverig
deelaan de bevordering derbedoelingen van
de vrienden des lichts.Zjne verhandeling
wjzerkunde en tjdrekenktlnde,- en t0tde Over het gezag der H. Schrift, den 29sten
optischede oytica,decatoptricajde dioptrica éei1844 op eene vergadering van Protestanen de perpectlef.
ten te Köthen gelezen, gaf aanlelding, dat
De technisch-toegepaste wiskunde wordt Gueroke,hoogleeraarte Halle,hem in Hengverdeeld in practische arithmetica,practische .sfdpldrmt
/'
.
s rKirchenzeitung''aanklaagdebj de
geometrie (werkdadige meetkunst),practische regéring. D00r deze ter verantwoording ge-

mechanica (leer derwerktuigen).burgerljke roepen,deed W isléeenus zjn geschrift:p0b
bouwkunst,waterbouwkunst,krjgswetenschap Schrift, ob Geist (lste- 4dedruk,1845)iiin
en m arinew etenschap.
het licht verschtlnen,waarop het ministêrie
Als de oudste beoefenaars der wiskunde Eieltltorn hem metPinkster1845 in zjnebeworden Tl6ales en Pythâgorasgenoemd,maar diening schorste en t0teen mondgesprek 0p-

Euolldes, een leerlinj der Alexandrjnsche ontbood, eerst naar Magdeburg (8 Mei) en
school, werd ruim drle eeuwen vôér Chr.de
grondlegger der wiskundige wetenschap.T0t
de beroemde wiskundigen derGrieksche Oudheid behoorden voorts Arehlmedestx1.
't?!!t)n1d
nan Perya, Conon, Dt?,sif/zdl,ç, H ippareltus,
Dioeles en DLophantes. Onder de Romeinen

vond dewiskundegeenevljtigebeoefenaars,

maar onderde Arabieren des te meer.Laatstgenoemden pasten haar t0e op de sterrekunde
en werden de uitvinders van de algebra,van
de driehoeksmeting en van decgterteekens,

die wj thans n0g bezigen D00r hen werd
de wiskunde overgebragt naarSpanje,waar
in de 13de eeuw de beroemde rAlfonsische
Tafelen'' ontstonden.In Engeland was Ro-qer

toen naar W ittenberg (14 Mei),om vôör de
consistoriaalraden Ttvesten,Snetltlage,H eubner

en Möller te verschjnen.Daar hj de door
hen gevorderdeherroeping weigerde,werdhj
in 1846 afgezet. Hj gafverslag van dit geding in zjn geschrift:pDerAmbtsentsetzung
des Pfarrers W islicenus in Halle (1846)9'.Na
dien tjd bleef hj te Halle als leeraar der
Vrtle Gemeente?maar werd wegenszjn geschrift:rDie Bibelim lichte der Bildung unserer Zelt (1853)'' Op nieuw terverantwoording geroepen en in September 1853 t0teene
tweejarige gevangenisstraf veroordeeld. Hj
onttrok zich daaraan door naar Engeland te
vlugten, vanwaar hj met zjn gezin naar
Amerika vertrok.Hj stichttete Hoboken bj

Wlcol een jverig beoefenaar der wiskunde,
doch eerstinde15deeeuw begonzjinEuropa New York eene kostschool, maar keerde in
tebloejen doo1
*Cardanus,LudolfranKeulen, Mei1856 terug naarEuropa en vestiqdezich
Nwnez, Copernicu , Tyeho de D JAJ, Kepler te Fluntern bj Ziirich,waar hil zlch met
enz.Vooralontwikkelde zich de wiskunde in
de 17de eeuw door de uitvinding van de logarithm en en van dediFerentiaal-enintegraalrekening. Toen w erd hare studie bevorderd
doorGalileï,Pasoal,A '
?zy.:/zda:,cassini,Neper,
Newton,H alley,Leibno,Jaeqnes en Jeanfer-

hetbestuurvaneenopvoedingsgestichtbelastte

eeuw meeren m eerverspreiddea1sonm isbaar
voor eene grondige kennis der natuur- en
sterrekunde. T0t de uitstekende beoefenaars
der wiskunde in dat tjdperk behoorellMan,

démie te Dresden en had later Bendemann

en den 14den October 1876 overleed.In 1869

vergcheen zjn belangrjkst gesc'
hrift: pDie
Bibelfiir denkende Leser betrachtet/'.

Hermann Frï.
slïcdz3sf.
s,een verdiensteljk hisnonlli en Römer, terwjl zj zich in de 18r
1e September 1825.Hj bezocht in 1841 de aca-

fredi' Nïcolc.
ç en Danéël Wewpvlli, Euler,
Tcyldr, lradlq , dbAlembertj Lalande,##.
:fnerbenz.,- voorts in lateren tjd Lagrange,
Laplane,Legendre,#!'
?
z#6JjLangsdorg,Toï,
s.
çol,

torieschilder, geboren te Eisenach den zosten

en Schnorr t9tleermeesters.Zjn eerste stuk:
XOvervloed en ellende''werd aangekochtvoor
hetmuséum te Dresden.Toen hem vervolgens

een jaargeld was toegekend,begafhj zich
over Mi
inchen en W eenen naar ltalië,waar
hj de kunstgewrochten der oude meesters
jverig bestudeerde.Na een vierjarig verbljf
Gawss,Duhamel,Ntzrïdr,nan tgltlïAltfezl,de Gel- aldaar keerde hj naar Duitschland terug en
der, Dehröder,Delprat,./ïdrez).qde Haan,van bleef naar het verlangen van den GrootGeer enz.
H ertog te W eimar,waarbj vervolgenshulpW islicenus. Onder dezen naam vermel- leeraar werd aan de school voor schoone
den wj:
kunsten.Hj leverde ereen grootcarton:yHet
hanaal der Goden'' voor eene plâtondGustavAdolf Wllïc-l.
v,een jverigbevorx bace,
deraar van de stiehting van vrje gemeenten schildering in hqt huis van dr.Friedericite
in Duitschlandj geboren den zosten November Leipzig,
voorts de stukken in olieverf:
1803 teBattaunein de provincie Saksen.Hj De nacht''voor den Groot-Hertog,- pDe
verloor reeds vroeg zjne ouders, studeerde fantasie, door de droomen gedragen'' voor
sedert1821 te Halleen te Berljn in degod- graaf Seltaok te Miinchen,- rDe vierEvangeleerdheid,werd echterin 1824 als lid eener gelisten''voor eene kapélte W eimar,- vele
Burschenschaft (studentenvereeniging) aange- portretten en onderscheidene prachtige teekeklaagd en tOt een twaalflarig vesting-arrest ningen, zooals: rHelios en de tw aalfm aanveroordeeld, doch in Januarj 1829 op vrje den (13 platen voordr.M aœ Jordan te Ber-
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1jn)'',- sGloriezaalvan Duitsche dichters'' de veroveraar: verlaten, doch in 1712 weder
in het muséum te W eimar, - pDe vloed
van Deucalion'' 00k aldaar,- pprometheus''
in het musétlm te Leipzig, en twee groote
stukken voor het trapportaal in het ltomein-

door de Denen en in 1716 door de Denen,
Pruissen en Hannoveranen be/egerd.Hongersnood noodzaakte debezetting t0tdeovergavej
en de vestingwerken werden daarop gesloopt.

sçhe Huis te Leipzig.In 1868 werd hj professor aan de académie te Diisseldorf?waar
htj tevens werkzaam is als wparnemend directeur.Hierschilderde hj:rDe vierJaargetjden''1- pGermania''1- !,DeRjn enL0-

In 1803 werd de heerljkheid W ismar door
ZwedenaanMecklenburg-schwerin voor1'/4de
millioen Thaler in yand gegeven en op den

relei'' - ontwerpen voor muurschilderingen,

Landdag te Malchin ln 1828 onder de gewes-

ten drslandsoygenomen.

W lssel is ln den handel eene ruiling,

enz.Veeldaarvan werd bj den brand in het waardoor op de eene plaats eene s0m gelds

wordt ontvangen met de verplipting om die
vernietigd.In 1876 maakte hj eenbeginmet op eene andere plaats weder u1tte betalen.
een grootwerk,hem door hetministerie van In meer beperkten zin geeft men dien naam
Eeredienstopgedragen,nameljk hetversieren 00k aan hetgeschrift(wisselbrief),hetwelk

académiegebouw te Diisseldorfin Maart 1872

van het Kaiserhaus te Goslar met 15 muur- t0t het volbrengen van die ruiling gebezigd

schilderjen, hetbegin,de ontwikkeling,het
einde en de herstelling derKeizerljke magt
in Duitschland voorstellend. Zjne stukken
onderscheiden zich doore6nedelenstjl,door
s
cc
ht
ohe
onihe
lj
ne,es
do
orhe
coi
rd
re
did van vormenee
nndo
on
reg
trjk
van teekening

van (
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wordt en waalbj de onderteekenaariemand

last geeft,eene daarin bepaalde a0m op eene
andere plaats op ofna zigtof op een bepaal-

den ttld aan een anderpersoon ofdiensorder
te betalen, met erkenning van ontvangene
waarde of waarde in rekening.Het nut van
dit handelspapier is daarin gelegen, dat de

W lsm ar,de tweede zeehaven enkoopstad koopman alzoo op verwjderde plaatsen betavan het Groothertogdom Mecklenburg-Schwe- lingen kan doen zonder gereed geld overte

rin,ligt aan hetzuideljk uiteindevan eene zenden.Op diewjzekan hj dehieraan verdoor de eilanden Poel en Liepz beveiligde bondenkosten#moei
ten engevarenvermjden.
baai der oostzee,is door een zjtak naar Het gebruik van wissels ls zeer oud. Men
Kleinen metden spoorweg van Hagenow over zegt, dat reeds de Phoeniciërs daarmede beSchwerin naarRostock verbonden,regellnatig kend zjn geweest,maar het is zeker,dat
aangelegd en van vier poorten voorzien.De reeds in de 12deeeuw dekooplieden in ltaliëj

voornaamstegebouwen zjn er:deMaria-kerk bepaaldeljk te Genua en Florence,wissels
in spitsboogstjl, met een toren ter hoogte hebben gebezigd.Toen datgebruik meeralgevan 90 Ned.el,de kerk :an St.George,de meen werd, heeft de wereldhandelzich met

sierljke Nikol
aï-kerk,de'kerk van den H. krachtontwikkeld.
Geest, het stadhuis met verwulfde kelders,

Hetwisselregtis het zamenstel van regten

de ''
alteSchule'(uitde 14deeeuw),hetge- betreFende den wissel. Het grondt zich z00regtshof en de schouwburg. Deze stad is de wel op uitdrukkeljke verordeningen a1s op
zetelvan een geregtshofen van eenigelagere gewoonten (usant
iën).Debepalingen,welke
regtbanken en van een domeinbtasttlur;mea daaromtrent in ons land bestaan,zjn in den
heeftereen gymnasium ,eenereaalschoolvan
de tweede klasse, eene zeevaartschool, een
w eeshuis, een zieken- en armenhuis,fabrieken van stoomm achines, van kagchels, van
asphalt, van stroohoeden, cichorei-, tabaks-

6den titel van het lste boek van hetwetbnek
van koophandeltevinden.Hj dieden wissel

afgeeft is de trekker, - degene, tot Wien
de wissel geri
gtis,de betrokkene,- en de-

gene,in w lens handen zich de wisselbevindt,

en sigarenfabrieken,jzergieterjen,bierbrou- zoodat hj betaling kan vorderen,de nemer.
werjen en scheepstimmerwerven,een leven- De ttjd,waarop de wisselbetaald moetwordigen handel, eene uitmuntende haven en

den, is de verraldag. Is de w isselafgegeven

omstreeks 15000 inwoners. In hetnabjgele- aan een persoon ofdiens order,z0o kan deze

gen W endorfbevindtzich eenzeebad.W ismar persoon hem aan een derden en deze w eder
heeft onderscheidene regten en voorregten, aan een ander enz.overdragen,hetwelk ge-

en zjn gebied beziteeneuitgebreidheid van schieàt op de rugzjde van den wissël en
ruim 1 L geogr.mjl,waarop 16 landgoe- daarom den naam draagt van endosnement.Is
deren gelegen zjn. De heerltjkheid W ismar de wisselterplaatsevan den betrokkenegeom vat de stad van dien naam en de beide komen,z00 wordtlljaan dezen terbetallng
domeingoederen Neukloster en W ismar-poel voorgelegd of, zo0 de vervaldag nog niet
en telt op nagenoeg 21
/: D geogr.mjlom- verschenen is,teraeeeptatie,welkelaatstebinstreeks 22000 inwoners.- Deze stad,ver- nen een etm aal na de vertooning door de
moedeljk in de 12ue eellW ge8ticht verviel handteekening van den betrokkenemoetplaata
in 1301 aan Afecklenburg,voegde zich bj de hebben.W ordt de wisselnietgeaccepteerd en
Hansa en werd eerlang eene aanzienljke op den vervaldag niet betaald ofgehonoeeevd,
plaats, hoe#vel er in 1376 bjna 10000 zaen- dan is de houder verpligt,dien te doen prosehen aan de pestoverleden.In de 16deeeu:z fedf/rel, hetwelk dient te gescbieden op den
echterkwam zj inverval.Bjden Vredevan dag, volgende op den vervaldag of, indien
op een zaturdag valt,op den volgenden
Miinster (1648) werd zj aan Zweden afge- deze
staan en in 1675 door de Denen belegerd en maandag. De bepalingen omtrenthet niet-be-

bj capitulatieingenomen,maarin 1678 door talen van wisselschuld zjn zeergestreng,en
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hetin gebrekebljven brengtmeestaldenbe- ten, wortelen, mangelwortelen ofchichorei,
trokkene in den staat van failissement.W istarwe ofgerlt,- rogge ofhaver,- na
sels op zeer verwjderde plaatsen zworden rogge haver en na haverboekweitofw iltken.
somwjlen in twee-ofMeervoud afgegeven; In de Bildtlanden in Friesland heeftmeneene
de betaling van één van deze is voor den negenjarige vruchtopvolging en wel deze:
betrokkene voldoende.Dikwjls heeft de han- braakliggen, wintergerst of tarwe, vroege

delaar Yvissels noodig om op eene bepaalde aardappelen, koolzaad,aardappelen,boonen,
plaats betalingen te doen;daar nu wissels op haver, klaver, weide. In de Zuid-llollandzoodanige plaats schaarsofin overvloed v00r- sche droogmakerjen vindtmen de reeksvan
handen kunnen wezen,zjn zj aan een zeke- braakliggen,koolzaad ofwintergerst,boonen,
ren koers onderhevig,'uisselkoers genoemd.
tarwe (haver of zomergerst),klaver,weide.
Hetgebeurtwel,dattwee ot'meerpersonen Op de kleilanden tusschen deRjn,MTaalen
wisselsop elkandertrekken bjafspraak,om Maas,waar veeltarwe verbouwdwordt,heeft
zich hierdoorqeldvan anderen teverschafen, men: braakliggen, koolzaad, tarwe# erwten

aan wie zj d1ewissel: overdragen.Dezebedriegeljkehandelwjs,waardooreen koopman
zich soms uitqeldverlegenheid redt, voert
den naam van wuselruéterl
j.Draagtmen een

(boonen Of aardappelen), tarwe, rogge of
haver, klaver,tarwe, of 0ok we1:braaklig-

gen,koolzaad,tarwe ofgerst,klaver (erwten ofboonen),tarwe (haverofboonen).Ein-

wisselvöörden vervaldag aan een anderover, deljkhuldigtmenindeGroningerveenkoloniëq
dan m oetdeze schadeloosgesteld wordenvoor veel
aldezeopvolging:koolzaad (in delaatste
hetrenteverlies voor den tjd,die t0taan de Jarenzeldzamerverbouwd),rogge,aardappeuitbetaling verloopt;het bedrag van die scha- 1en, boonen, rogge, klaver en weiland, of
deloosstelling noemtmen di8conto en hetover- 0ok:gerst,boonen,rogge metherfstknollen,
wises
le
dn
i.
îoo
eenr.sDi
n
lte
men van zulkbjeenbanki
res
knatslsri
get- aardaypelen, boonen, rogge, boekweit (in
al't doorgaans
sommlge gedeelten der Veenkoloniën).Intusschieden.
schen wordt van dezen regel zeer dikwjls
Men geeft eindeljk den naam vân wissels afgeweken, omdatmen er gelegenheid heeft,
aan die plaatsen,waar spooftreinen en tfam- het verlies aan de vereischte bodembestandway-waggons elkander kunnen voorbjg'
aan; deelen door eene overvloedige bemesting met
het spreekt van zelf, dat zich aldaar een stratendrek aan tevullen,terwjlook desterk
dubbel spoormoet bevinden.De wisselwach- toegenomen verbouw van fabriek-aardappelen

termoetzorg dragen,dathj dooreeneJuiste aanleiding geeftt0tdie afwjking.Eenvasten
stellins der sporen den trein hetregtespoor regelvan vruchtopvolging,alsafhankeljkvan
doet klezen.

velerlei omstandigheden, zal men trouwens

W isselbouw noemt men op het gebied nergens aantrelen.
van den landbouw eene bepaalde Opvolging
W issenbaçh (Johann Jacob), een vervan verschillende vruchten op denzelfden ak- diensteljk regtsgeleerde, geboren den 8sten
ker.Elke vrucht toch vereischtzjnerigen- October 1607 te Frohnshausen in het land
aardige bestanddeelen, welke zj gedeelteljk van Nassau, studeerde eerst te H erborn in

aanêden bodem onttrekt, zoodat bj eene her- de theologie,maar bepaalde zich later btJde
haaldevérbouwing vandezelfdevruchtdiebe- regten. zette zjne studiën voort te Franeker
standdeelen inzoogrootem ateaandengrondont-

en teGroningenen za4zichin 1634benoemd

nomenworden,dathjeenslechtenopgstople- t0t hoogleeraar te Heldelberg. Toen hier de
vert, tenzj het ontbrekende door bemesting universiteit werd opgeheven, vertoefde hi
J
wordt aangevuld.Daar eene goede bemesting eenigen tjd te Groningen,vergezelde daarop
doorgaans veelgeldkost,zoektmendetjdper- den graafron Zlzdptfpr/ op eene reis door
ken,welketusschentweebemestillgenverloopen Frankrjk en Engeland en werd na zjn tedoor den wisselbouw te verlengen.Hierdoor
wordt tevens het braakliggen vermeden.D en

rugkeer in 1640 buitengew oon en in 1663
gewoon hoogleeraar in de regtsgeleerdheid te

meestregelmatigen wisselbouw jwaarbjsteeds Franeker,waarhj den 16denFebruarj 1665

een gedeelte van het bouwland met graszaad overleed.Vanzjneqeschrit
tenvermeldenwj:
w ordtbezaaid,in 0nsVaderland vindtmenin DEmblemata Tribonlani, sive leFes Pandechet Oldambt in de provincie Groningen.Hier tarum etc.(163342de druk,1644)'',- rDiais de omloop ongeveer de volgende:boonen tribe de mutuo (1.
642)'',- pDisputationes ad

in vervan elkaarverwjderderjen,- k00l- institutaimëerialia(bjherhalinguitgegevenl/',
Excercltationes ad libros Pandectarum
zaad,hetvoorgaand Jaartusschen deboonen
uitgezaaid, - gerst, - klaver, - gerst, (desgelt
jks meermalen qedruktl'',- en pIn
haver of rogge, - gras.Hier en daar volgt libros V1I priores Codlcis Justiniani (1660;

men hetdrieslagstelsel,oorspronkeljk:rogge 2de druk, 1664)',teRomeop den index gevolgrogge- boekweit,waarbtldezelaatste plaatst,
00k weldoor haver ofdoor aardappelen verW iszinewski (Michaël), een Poolsch
vangen wordt.Op de zandgronden van Noord- schrjver,geboren in 1793 teFirlelow in GaBrabant heeft men eene zeslarige opvolging licië, bezocht het lycêum te Krzeminiee in
van rogge, klaver, haver of zomerspurrie, Volhynië,studeerdevervolgenste Edinburgh,

rogge. volgrogge en boekweit, waarbj de vertoefde sedert 1918 weqens zjne zwakke
rogge a1s tweede vrucht wortels,knollen of gezondheid meestalin Italiëendoceerdesedert
spurrie heeft.ln Lim burg vindtmen den vier- 1830 aan deuniversiteitte Krakau algem eene
Jarigen omloopvan aardappelen,boonen,erw- geschiedenis en geschietlenis der letterkunde.

W ISZINEW SKI- W ITEBSK.

649

Hj overleed te Nizza in 1865,nadathjal- Zwitserland en Duitschland rond, werd den
daareenigeJaren in afzonderinghad doorge- 24sten Februarj 1824 wederom in hechtenis
bragt.Zjn voprnaamste geschriftiseenemerk- genpmen te Baireuth, naar Berljn vervoerd
waardigegeschiedenisderpoolscheletterkunde, en eindeljk in 1826 in de Deensche vesting
helaas!slechts loopende t0taan de 17deeeuw Friedrichsortgevangengezet.Hierschreefhj:
en getiteld: oHistorya literatury polskiéj LukubrationeneinesStaatsgefangenen(1827)'',
(1840-1860, 10 d1n)''.Daarenboven schreef gevolgd door rFragmente aus meinen Leben
hj: pBakona meloda tlumazzenia natury und meiner Zeit (1827.- 1830! 4 d1n)'',eene
(1834)'',- en pCharaktery rozumow ludzkich soort van gedenkschritt,waarln hljzjne 10t(1837)/'. Met Czccki leverde hj: spomniki gevallen,metonwaarheden en onwaarschjndo hijtory iliteraturypolskiij(1835,4dln)''. lsjkheden vermengd, breedvoerig mededeelt.
W 1t is het voorkomen van de ligchamen, Nadat hj op vrijevoeten wasgegteld,dpolde
welke alle bestanddeelen van hetdasrop val- hj in Duitschland rond,doorde regéringen
lende licht terugkaatsen.Men heeft verscbil- vervolgdendoorzjne vroegeremede%atanders
lende schakéringen van wit,maarhetzuivere vergeten.Te Weimartrad hjin hethuweljk
wit draagt den naam van sneeuwwit. Van meteenerjkeert
kenameen vestigdezichverdevoornaamstewitteverwstoFennoemenwj: volgensinSleeswjk,hem alswoonplaatsaanloodwit,zinkwit,barytwit,gips,krjtjkalk gewezen,totdsthj goederen kochtinOpperen bismuthwit.Hamburgschwitiseenmenqsel Silézië, waar hj beschouwd werd a1s een
van loodwit en baryt,- Kreinserwit is lets werktuigderUltramontaanschepartil.Hjoverdergelt
jks als loodwit - en Parjsch witis leed te Meran den 22sten October 1863.
gemalen en geslibtkalkspaat.
W itebsk , een MTest-Russisch gollverneW it.Ollderdezen naam vermelden wj: m ent,grenstaan de gouvernementen Pgkow ,
Jaoobder ïf,eenverdiensteljkNederlandsch Smolensk, Mohilew , Minsk, W ilna, Koerschilder,geboren in 1695.Hj waseen leer- land en Tujqand en teltop ruim 8201/4de o
ling van Albertvan dpïer.
g en vervolgens van geogr. mj1 omstreeks 900000 inwoners.De
Jaeob rJl Hal en schilderde Bjbelsche,his- grond is er in het algemeeen heuvelachtig,
torische en mythologische tafereelen.Onder- en in de laagten tusschen deze heuvels vindt
scheidene stnkken van zjne hand,in grisaille men vele meren en moerassen.De gesteenten

geschilderd en graauwtjesgenaamd,zjnzeer beataan er gedeelteljk uitrooden zandsteen
beroemd,0.a.in de Oranlezaalin het Huis en gedeelteljk nitkalksteen derDevonische

ten Boscb te 'sGravenhage en Op llatpaleis vorming. De bodem is er op den regter
te AmstErdam ; hier heeft men van hem vier oever van de Diina op hooge plaatsen zandig
deurstukken,nameltjk:oAbraham'soferande'', en steenachtig en op lagere leemae.htig,terrJeremia en de amandelroede'', - KJozef wjl zwarfblokken er in groote hoeveelheid
het koren doende inzamelen'' - en pde pro- zjn ui
trestrooid.De belangrjkste rivier is
feetEliza,degeschenken van Nasman afwj- er de Dlina, die over eene lengte van 742

zende'':welkehtjin 1738 voltooide,- voorts Ned. mtjl door dit gouvernement Btroomt
een groottafereel:overkiezing der72oversten en deMesha,Kaspja?Oella,DrissaenEwst
van Israël door Mozes''.0ok heeft men van opneemt. Kleine rivleren spoeden er zich
hem eenige altaarstukken en portretten,be- naar het meer Peipoes, en de Lowat nM r
nevens een grootaantalteekeningen in water- het Ilmenmeer. Men telt er 2500 meren,en

verf,oost-lndischen inkten zwartkrjt.Van de grootste van dezezjn:deLubahn (aande
belang is eene reeks van 36 teekeningen van

zjne hand van schilderjen van R'
ubens uit
eeneJezuïetenkerk,w elkein 1719 eene prooi
der vlammen werd.Zelfheeft hj 10 van deze
in kopergeëtst,terwt
jlde overige gegraveerd
werden door Punt.Voorts leverde hj een
w erk over de proportiën van 's m enschen

grenzen van Ljfland),de Rasno,de Newel,
de Sebesh en de Oswea.0ok demoerassen

beslaan er eeneaanmerkeljkeuitgestrektheid
van den bodem.Hetklimaat iserbetrekkeljk

zacht en de lucht gezond. W itebsk is geen
vruchtbaar gouvernement, want de grond

moet er jverig worden bewerkten goed ge-

ligchaam (1747),bestaande uit18 platen,des- mest,en deoogsfen zjn eralleen ingunstlge
geljks gegraveerd door Punt. De W '
it over- Jaren toereikend voor de behoeften derbevolleed te Am sterdam in 1754.
king. D e aardappel vervangt er het brood.
FerdénandJoâann FGf,von.ptyrrïa.ggenoem d. Er w ordt veel vlas verbouwdyen ditvormt
een staatkundig gelukzoeker,geboren in 1800 er een belangrjk artikelvan uitvoer naar
te Altona, studeerde sedert 1817 te Kielen Ri
ga.Intusschen isnog 430/0deroppervlakte

te Jena, waar htI als 1id eener Burschen- met bosch bedekt. Hetdierenrjk leverter:
schaft in December 1818 verbannen werd. paarden,runderen,schapen,zwjnen,vis8chen
Hj vertrok naar Engeland,maar vertoefde en veelwild,- hetrjk derdelfgtoFen:bouw-

later onder den naam van zjn stiefvader en sljpsteenen, kalk, klei en vollers-aarde.
Dörring, nu eens a1s een agent der geheime

Deinwoners,diemeerendeelsde.R.enGrieksch

policiemetargwaan bejegend,dan wederals Katholieke godsdienstbeljden,bestaan voorcarbonaro verdacht gemaakt,in Frankrjk, nameljk uit W it-Russen,Lithauers enPolen,
Italië en Zwitserland, totdat hj den zosten en daarenboven uit Groot-Rnssen,Israëlieten
September1821 ophetgrondgebiedvan Savoye en Duitschers,inzonderheid in denabj Ljfin hechtenisgenomen en naar Milaan gebragt land gelegene gewesten. Bebalve landbpuw

werd.In December1822 Ontsnapte hj uitde zjn erveeteelt,jagten visscherj belangrt
jke
citadél te Milaan, zwierf een Jaar lang in bronnen van bestaan; voorts geeft de vnxrt
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op de Diingen hetwerk bj den aanleg van
wegen en spoorwegen aan velen het dageljksch brood.De njverheid bepaalterzich
hoofdzakeljk bj brandewtlnstokerj,loojerj,
weverjentabakskerverj.Dehandelwordter
door de Diina, het Beresina-kanaal, datde
Diina met de Dnjepr verbindt,en doorden
spoorweg van W itebsk naarSmolensk en aan

eskader, bestemd naar de Nederlandsche be-

zittingen op de kuBtvan Brazilië.Hj bezat

een onhandelbaar en hardvochtig karakter en
wasdeschrikvanallen,dieonderhem dienden,

daar hj steedB zjn eigen weg wildevolgen.
00k om zjne meerderen bekreunde hj zich
weinig,zoodathj eigendunkeljk uitBrazilië
terugkeerde. Inmiddels hadden de staatkun-

deanderezjdenaarDiinaburgbevorderd;daar- dige twisten in Holland eene noodlottige
langs worden vnoxalvlas, ljnzaad,timmex- hoogte bereikt, zoodat, toen de Stadhouder

hout en huiden uitgevoerd.T0t de invoer-arti- hem in hechtenis deed nemen,de Staten van
kelen behooren er:graan uitSmolensk?laken Hplland het besluit namen, hun bevelhebber
uitGrodno,kolonialewarenengalanterieën uit met geweld te verlossen, hetgeen de Stad-

RigaenwMoskouenz.Deaanzienljkstehandels- houderechtervoorkwam doorhem invrjheid

yl
aats is er Witebsk, en hetgouvernement te stellen. svelligt had hetprocès een beden1s verdeeld in 12 arrondissementen.W itebsk
keljken l00p genomen, zoo de Stadhouder

vormde te voren een gedeelte vanhetvorsten- niet overleden ware;nu werd de oorapronked0m Polozk, viel in de 14deeeuw ten deel ljke eisch, nameltjk de dood metverbeurdaan Lithauen,werd een woiwodeschap,kwam verklaring zjnergoederen,aanmerkeljk ver-

in 1792 bt
j de eerste verdeeling van Polen zacht,en de IG JA verloorslechtszjneJaaronder de heerechappj van Rusland en werd wedde sedert het oogenblik van zjn eigenin 1796 met Mohilew tcthetstadhouderschap dunkeli
jk vertrek en behoefde voorts enkel
W it-Rusland vereenigd,doch in 1802 daarvan de kosten van zjne gevangenschap en van
gesc,heiden en t0t een zelfstandig gouverne- zjn regtsgeding te bbtalen.Inmiddels werd
ment verheven. - De evenzoo genoemde
hoofdstad, aan beide zjden van de Diina,
is door spoorwegen met Dqnaburg en Smolensk verbonden, telt m eer dan 30 kerken,
waaronder zich 6 R.Katholieke en éêne Pr0testantsche bevinden, 2 synagogen, onder-

de Republiek in een 00rl0g gewikkeld met
Engeland, en nadat deze in Mei 1652 was
uitgebarsten had er eene reeks van zeegevechten plaats, waaraan de vice-admiraalde
Fsf/z m eestal deelnam. Toen hem in laatst-

scbeidene kloosters,een keizerljk paleis,een
gymnasium ,een schouwburg,grootemagazjnen van koopwaren,een hospltaalen andere
instellinren van weldadigheid, loojerjen,

60 schepen op de Vlaamsche kust tegenover

medefabrleken,een levendigen handelenruim
31000 inwoners.

genoemd Jaar tjdeljk het bevelhebberschap

was opgeàragen, bevond hj zich met ruim

eene dergeltlke vloot van Blake. Hetgevecht
van 8 Oetober was niet beslissendjenvruchteloos verhief de W itlt den volgenden dag

zjne stem vöörhet voorstel, om den strjd
bleef htl eenigen tjd aan den wal en was
niet tegenwoordig bj de overwinning, in
December bj de Singels op de Engelschen
behaald,noch bj den Driedaagschen Zeeslag
in het begin van 1653.In Aprilvan ditJaar
echter vergezelde htJweder eenige koopvaar-

W ith (svitteCornelisz.de)?een beroemd door te zetten. Ziek van verontwaardigsng

Nederlandsch zeeheld,uitnederigen stand ge-

boren nabj den Brielden 29sten Maart 1599,
vertrok in 1616 a1skajuitswachternaarO0stIndië,keerde in 1620 terug,trad in 'sLands
dienst, klom spoedig op en nam als scheepsbevelhebber deelaan den togt van l'Hermite.

Daarp werd hj doorde W est-lndische C0m- ders naar het noorden en voegde zich verpagnie uitgezonden als vlaggekapitein van volgens bj de hoofdvloot onder Tromp.Inadmiraal Piet rdis,dien htikrachtig onder- m iddelsw aren deNederlandersnietvoorspoedig
Bteunde bj bet veroveren der Spaansche Zil- in hunne krggsverrigtingen.Na hetsneuvelen
vervloot (1628). W eldra verliet hj de dienst van Tromp hield de '
c ïf/z den vijand n0g
en bekleedde het schepensam bt in den Briel eenigzinsin ontzag,dochmoestmetzjnegeba(1635 en 1636),terwjlhj era1sdiaken in de vende vloot naar Tesselterugkeeren.Scboon
kerkdienst werd bevestigd (1637). Tevens hj wegens zjne dapperheid aanspraak k0n
echterzag hj zich benoemdtotvice-admiraal maken ()p den hoogsten rang,w erd hetoppervan Holland en W est-Friesland,w aarna een

bevel opgedragen aan Jaeob ran lF'
lsdezdcdr,

luisterrjk tjdperk voor hem een aanvang heer van 054.% Nadat hjten gevolgevan
nam.Hj drong erin 1639 op aan,datmen den Vrede van Munster eene kortstondige

eene Spaansche vloot van 67 Bchepen in bet rust had genoten, bood de oorlog, waarin
Kanaalmetslechts 17 bodemsz0u aantasten, de Republlek zich gewikkeld had,om Dene-

waarbj hj den weg baandet0tde glansrtike marken tegen Zweden bj testaan,alweder

overwinning, in de volgende maand door gelegenheid aan de WïfF
z.om nieuwen roem
'sLands vloot op dezelfde Spaansche magt te behalen.Hj kommandeerdede voorhoede
bj Duins bevochten.Vooral bestreed hj de der vloot,waarmede van Wassenaer den 8sten
kapers van Duinkerken,en in 1644 en 1645 November1658deZwedenindeSondversloeg.

zag hj zich door de Staten belast met de Met ztjn schip rBrederode'' van de overige
gewigtige taak,eene aanzienljkekoopvaardj- schepen verwjd
'erd, streed hj echter uren
vloot naar het noorden te begeleiden,w aar lang tegen de overmagt,totdatzjn schip en
geschillen waren gerezen metdenKoningvan zjn ljk in handen vielen van de Zweden.
Denemarken overden Sondtol,waarna hj in Deze ontzagen het stoFeljk overschot van
1647 benoemd werd totbevelhebber van een

den gesneuvelden held en leverden het in
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handen van van < J.
v.
::pJ:r,zoodathetnaarhet feestop den 27stenOctober 1875 (1874)''1Vaderl
and vervoerd en te Rotterdam begra- Natqraartismagistrain schetsen (1876),.
ven werd, waar de Staten van Holland en
W ltsen (Nicolaas),de zoon van Cornelin
de Admiraliteit een praalgrafte zjuereere W ïfydl, burgemeester van Amsterdam , wa8
evenals zjn vader eell voorstander van de
deden verrjzen.

W ithuys (CarelGodfried),een verdien- beoefening der oudheden en fraaje letteren.
steljk Nederlandsch dichter,geboren te Am- Nadat hj in 1664 te Leiden wasbevorderd
sterdam den 2den Mei1794.trad erin 1814 t0tdoctorinderegten,volbragthj eersteene

a1samftenaarin dienst.TjdensdeBelgische reis naar Rusland en vervolgens naar heto0s-

omwenteling was hj werkzaam alschefder ten en zuidoosten van 0ns werelddeelen lehoofdafdeeling é0orwegen en vaarten bj het verde uitmuntendekaarten van hetnoordeljk
Amortisatiesyndicaat, werd in 1849 directeur en oosteljk gedeeltevan Aziëen Europa.Hj
derlandsdrukkerj en bleefin diebetrekking w erd later t0tdertienmaalt0e totburgemeeswerkzaam t0t aan ztln dood 0P den 14dep tervan ztjnegeboorteplaatsbenoemd în nam ,
Februarj 1865. W j hebben van hem :pDe alsvriend van Willem I1I,deelaandekloeke
slag bj Quatre Bras, lierzang (1815)'', - onderneming,diein 1688 devrjheid bezorgand.HjvertrokvervolgensalsgenHo
llava
ndn
s An
vlat
gwe
(r
1p
8e
31
'1
,8me
nt
n)'
(
31),rHet bombarde- deaan Engel
,-

ns
rDe Pri

zantvan deStatenderwaarts,stondtevenszeer

van Oranle,lierzang (1831)'',- pGediehten
(1831)'', -- pDe Koning stierf, de Koning
leev' (1849)/'
pGedenkboek van 1830 en
1831,poëzj en proza (1856)''
,- pFeestgroet

inaanzien bjczaarPeterdeGrppfeenschreef:

bj hunne zamenkomst te '
sHage op den
16den Junj 1857)'', rDe collscrit,kamer.
spei (1860)'', en pverhalen,romancen en
vertellingen (18ö3)''. Voorts leverde hj bjdragen injaarboekjes,waseenigentjdmederedacteur van de rvaderlandsche Letteroefeningen''en stond gedurende 23jaaraan het
hoofd der redactie van het rlaarboekje voor
Vri
gmetselaren''.
W, it'-jes ot'koolwit
'i
esisdenaam ,dienmen

deelen van Azië en Europa (1705,2 dln in
f0l.)''!t9t welk geschrift czaar Peter hem belangrjke hulpmiddelen verleende.W itsen 0n-

aan de helden der Citadél van Antwerpen

rAloudeen hedendaagschescheepsbouw en be-

stier(1671)/',alsmede:pNoord-en Oost-Tarta-

rjen ofbeschrjvinq van eenigeTartaarscheen
naburigegewesten ln deN0ord-en Oosteljke

dersteunde voorts reizigers, die ten behoeve
der wetenschap vreem de landen w ilden bezoeken, zooals Evert Jl'
q
sùrlzl#f,
: Ides uit
Gliickstadt, gezant van Petev de Groote in

China van 1693t0t 1695,diezjnereisdoor

Siberië in de Nederlandsche taal beschreef
en de gewigtige diensten erkende, hem be-

geeft aan de meest algem eene soorten van wezen door de kaartvan Noordeljk Rusland,
dagvlinders,behoorendetothetgeslachtPieris. door W itsenontworpen.Dezereisbescbrjving
Zj hebben vier witte,metzwartetopjes of verscheen in 1704. O0k .de schilder Cornelin
vlekjesversierde vleugels,welkebjdemeeste de .pzfxyzl werd door Witsen ondersteund,
soorten gele plekken vertoonen aan de onder- daar die kunstenaar van 1674 t0t1693 Italië,

zjde.Degroenerupsen,waaruitzjontstaan, Klein-Azië, Constantinogel, den Griekschen

leven oq k00l,radjs, knollen,mosterd en
Oost-lndlsche kers, enkele op ooftboomen.
Zj zjn zeer schadeljktvooral die van het
groote witje(Pierisbrassica),welke in 80mmige Jaren de koolbladeren geheelvernieltan,
endievan hetgeaderdwitje(PierisCrataegi),
w elke in D uitschland aan appel- en perenboomen yroot nadeel toebrengen.Dee'
ljeren
zjn puntlg en geribd en hebben eene Eesehvormigegedaante.Zj zjnuitstekend beschreln rDe Nederlandsche insecten'' van
J.0.Sepp.
Ven

Archipel,Egypte en Syrlë bezocht,de merkwaardigste landschappen afteekende en deze

in plaat bragt,ja,zelfseen gedeeltevan de

gebeeldhouwde steenen van Persépolis met
zich nam en afstond aan den V orstvan Bruns-

wjk-W olfenbiittel en aan W itsen. Ter eere

van laatstgenoemde a1s bevorderaar en bescherm er derw etenschap w erdentweegedenkpenningen geslagen, en j1P
** overleed te Amgterdam den loden Augustus 1717.

W itsen Geysbeek .zie Geysbeek.

W itsius (Heamannus),eenverdiensteljk

W itkam p (PieterHarmen),eenverdienste- en verdraagzaam godgeleerdeygeborenteEnkljk Nederlandsch letterkundige en geboren te htlizen den lzden Februarj 1636, studeerde

Amsterdam den 3osten Octpber 1816,woont te Utrecht en te Groningen,was achtervolin zjnegeboortestaden gafvooralvelekaar- gens pxedikant te W estwoud,W ormer,Goes
ten,atlassen en aardrjkskundige werken in en Leeuwarden en hoogleeraar te Franeker

hetlicht.W j vermelden:plletnationaalherin- (1675), Utreeht (1678) en Leiden (1698),
neringsfeestin 1863 (1863- 1864)'' - pW an- waar hj in hetdaarop volgendeJaartevens
delingen op de tentoonstelling van tuinbûuw , regent werd van het Statencpllegie,in 1707
gLanden
ehoudenentevol
Ams
terdam in 1865(1865)'' - emeritusjen den 22sten October 1708overleed.
ken.Zeden,gewoonten,gods- Van zjne tal
rjke geschriften vermelden wj:
diensten, kleederdragten van alle volken der sDe oeconomia foederum (1677 en laterbj

aarde (1866- 1869)/', - pGeschiedenis der
zeventien Nederlanden (1869 enz.j in 1881
voltooidl'', .H0e Nederland van eene Republiek een Koningrjk werd (1869)'', XAardrjkskundig woordenboek van Nederland
(1871 enz.)'', - pAmsterdams zesde eeuw-

herhalingl'',- pEqcercitationesin gïmbolum
apostolicum (1681)'',- oExcercitatlones in

orationem Domini(1686enlaterl',- rAegyptiae,
a(169342dedrukj1696)'',- pMiscellanea
sacra (1700, 2 dln)'',- en sMeletemaà leidensia(1703)'
.
'.
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W itt (De).Onder dezennaam vermelt
len beidde dan te voren.In ziekeljken toestan;
wj twee broeders, die onschatbarediensten bereikte hj Dordrecht,waar deverbitterde
hebben bewezen aan de Reptlbliek der Ver- m enigte reedsdeschilderj,tezjnereere 0peenigde Nederlanden en door het opgeruide gehangen,verscheurd en hetdaaruitgesneden
gemeen op de schandeljkste wjze werden hoofd van de Wïff aan de galg gespjkerd
vermoord,nameljk:
had.In den avond na zjneterugkomBtpoogCornelo de Yïff,geboren te Dordrechtden den reeds eenige personen hem in zjne woQssten Juntj 1623.Hj studeerde in deregten ninr te overvallen, maar werden door de
en legde zïch tevens t0eop de krjgskunde. tjdlge verschjning derburgerwachttegengeNa het volbrengen van eene buitenlandsche houden. Het bestuur der stad werd door het
reis trad hj in 1650 in het huweljk met opgewonden volk genoodzaakt,het eeuwig
M aria mt
nzBerkel,dochtervan denontvanger- edld te herroepen, en 00k de W i/f m oest
generaal van Holland.In ztjne geboortestad het daarto'e strekkende stuk onderteekenen.
gevestigd,bekleeddehj aldaarhetambtvan Dergeljketooneelen hadden 0ok eldersplu ts,
burgemeester en vertegenwoordigdehaar ge- tntdat eindeljk de Staten van Holland prin:
durendeeenereeksvanJarenindevergaderlng W illem II1 t0t stadhouder verhieven.Tevens
der Staten van Holland en W est-Friesland. wasdelangonderdrt
lktestadhouderljkepartj
00k washj ruwaardvan Putten,balluw van bedacht op wraak.Zekere Tieltelaar beschulBejerlandencuratorderLeidschehoogeschool. digde Cornelin de Y ïf/, dat deze hem had
Hj behoorde metgeheelzjn geslachtt0tde zoeken over te halen om den prin:te veranti-stadhouderljke of staatsgezinde partt
j, moorden, znodat de Yïff, op last van bet
welligt ten gevolge van de gevangenschap, H0f van Holland,den 24stenJulj in hechtedie zjn vaflermetvtlfandereleden derSta- nis genomen en m0teenJagtnaar'8Graventen van Holland in 1650 op last van den bage overgebragtwerd.Na een verhoortegenStadhouder of van de Staten-generaal had over zjn beschnldigeren nahetverduren der
verduurd.Na de afschaëng van hetstadhou- pjniging,waarbj hj standvastigzjnonschuld
derljk bewind en vooral na de benoeming betuigde!werd den 20stan Augustus een von-

van ztjn broeder Jan tûtraadpensionaris van nis gewezen, dat niemand voldeed, - hj
Holland (1653) traden de beide broeders als werd nameljk vervallen verklaardvan zjne
hoofdleiders der staatsgezinde pal-tj op den ambten en waardigheden en voor altjd uit
voorgrond.Geduxende den tweeden ooxlogmet
Engeland besloten de Staten-oeneraal, zich
door gevolmagtigden op de vlootte doen vertegenwoordigen. Zeeland en Friesland deden

Holland en W est-Frieslandgebannen.Naauw e-

ljks was dan o0k datvonnisbekend ofhet
opgeruide gemeen snelde naar de gevangen-

poort,waar zich Cornelis de e '
Jffmetzjn

geenebenoeming,maarHollandvestigdezjne broeder bevond,bragt beiden op de schandekeus op Cornelés d6 Wïff,die in 1667 a1s ge- ljkste wt
jze om het leven en mishandelde
deputeerdeden togtnaarChatham bjwoonde. zelfBhunne lijken.
Vöör den mond van de Theems ging hj met Joan de Txf/, een Jongeren broeder van
den luitenant-admiraal van G#elJ aan boord den voorgaande.HjwerdgeborenteDordrecht
Van de rAgatha'', om het eskader aan te
voeren, en toen alle hinderpalen overw onnen
waren en hetBritscheadmiraalschip van honderd stukken. p'l'he RoyalCharles'',zich in
handen der N ederlanders bevond,schxeef de
G ïff aan boord van dien bodem ,den Qzsten

den 25sten Decem ber 1625,stndeerdeteLeiden
in de regten en oefende zich tevens in de

hoogere wiskunde, zooals bljkt uit zjne

rElementa curvarum linearum''. Na het vol-

eindigen zjner Btudiën volbragt hj eene buitenlandsche xei: en werd in 1650 pensionari:

Junj des namiddags te twee uren,zjn ver- van zt
jne geboortestad.W eldra waB hj geslag aan de Staten-Generaal en deelde vervol- wikkeld in den strjd derpartjen.Toen Zeel
a
nd
er
in 1651 t0e overhelde, tegen den
gens ruimschoots in de eerbewjzen,aan de
hoofdleiders dier expeditie toegekend.De Staten van H olland vereerden hem een gouden
beker en het bestuurvan Dprdrechtbenoemde
hem niet alleen op nieuw t0tburgemeester,
maar deed 00k een tafereel Bchilderen dier

w ensch van Holland het opperbevelover de

krtlgsmagt aan prins W illem III (toen naauweljks een jaar oud) op te dragen,werd
Joan de 'cïffmet n0g drie staatsleden afgevaardigd,om de Staten vanZeelandt0tandere

roemrjke zegepraal,een Etuk,dat t0teene gedachten te brengen. In hetvolgendeJaar
bljvende gedachtenis op bet stadhuis zou werd hj met dergeljken last derwaartsgeworden geplaatst. De Y ïff keerde eerst den
13den September met de vlootterug,w aarna
de Sfaten hem te 'sGravenhage plegtig bedankten. In 1672 wederom t0t gedeputeerde

zonden, toen men er den Pxins tot stadhouder wilde benoemen,en hetvolbrengen daarvpn ging van levensgevaarvergezeld.In 1653
werd hem het gewigtig ambt van raadpensionarisvan Hollandeerstvooxlpopigendaarna

ter'zee benoemd, woonde hj den slag bj
Solebay bj tegen devereenigde Fransehe en voor goed opgedragen,en bj die benoeming
Britsche zeemagt.Nu eenszittende,dan weer was eene acte van indemniteit gevoegd,nastaande voor de but van het admiraalscbip meljk de belofte van vergoeding voor alhet
DezevenProvinciën''trotseerdeht
jdegrootste nadeel, hetwelk hj door de vervulling Van
gevaren.DeStaatsgezindepartlinaderdeechter zjn ambtzou ljden.Zoo werd hjiin betrekbd de zwaxe rampen,die hetVaderland be- kelt
jk Jeugdigen ouderdom in dien stadhouderdreigden,haren ondergang,zoodat den gede- loozen ti
jd aan het hoofd van 'sland: zaken
puteerQe eene geheel andere Qntvangst ver- geplaatst,en het bleekjdatzjn Bchrandere

MTITT.

en voortvarende geesttegen alde moejeljkheden zjner betrekking was opgewassen.Bespeurende dat Cromwellnietafkeerig wasvan
den vrede,wisthj bjdeStaten vanHolland
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sen,terwjlHolland en Utrechtbeweerden,
dat men althans den l8-jarigen leeftjd van

den Prinsmoestafwachten.Daarhettavoorzien was, dat de Prins alsdan 00k t0tkapite bewerken, dat terstond een brief naar tein-generaal z0u verkozen worden,deed de
Engeland Nverd gezonden met de betuiging raadpensionaris in Julj 1667 doordevergavan vredelievende gezindheden. Daarop ver- dering der Staten van Ilolland het besluit
trokken eenigeafkevaardigdennaarEngeland, nemen, dat het kapitein-generaalachap voor
en onderdeze de heeren Beverningk enN'ieuw- altjd afgescheiden z0u bljven van hetsàdyoprf, welke, naar men meende, het Huis houderachap.Ditbesluit,onderden naam van

van Oranje nietzeergenegen waren,zoodat Eenèù edicf, vervulde hethartderprinsgede Y ïff en zjnemedestanderstoen reedste zinden met woede tegen de Wïff.Door de
'sGravenhage werden uitgekreten a1s verraders van den Prins, en dit misnoegen verm eerderde: toen men vernam , dat Cromwell
de uitsluitlng van den Prinsvan de opvolging

staatkundige onderhandelingen van laatstge-

noemde kwam voorts in laatstgenoemd Jaar

de Trigle-Alliantie t0t stand tus8chen GrootBrittanle, Zweden en de Nederlanden, die

in de ambten en waardigheden zjnervaderen Frankrjk desnoodsdoorgeweldt0thetaant0t voorwaarde stelde en dat het toestaan
van deze door de lFïffkrachtig werd ondersteund. De acte van seclusie deed groote0nrusten spanning,inzonderheideengeweldigen
wreveltegen de TlGffontstaan,doch het sluiten van den vrede op den 15den April1654
bragt de gemoederen eenigzins t0t bedaren.

nemen dervredesvoorwaarden wildendwingen.

In Julj van hetvolgendeJaarwerd hetambt
Van raadpensi
onaris nogmaals voor den tjd
van vjfjaaraande W ittopgedragen,terwjl
deStaten en deRidderschaphem aanzienljke
geldeljke belooningentoekenden voordegewigtigediensten!in hettjdperkvan 15Jaren
In .
hetdaaropvolgendeJaartradJoande Fsff bewezen.Lodewbk zochtdegevolgenvan het
in het huweljk met W endela Wïclw uit Drievoudig Verbond teverjdelen en wendde

Am sterdam . Voorts wasde Ontrouw aan den zich daartoe vruchteloog tot de Republiek,
dag gekom en van Jan nan A e.
x,
sezl, eersten maar metbetergevolg t0tEngeland,hetwelk
klerk van den raadpensionaris,waaruitbleek, steedskereed was,0nsVaderl
and te belagen.
dat afschriften van belangrjke staatsstukken lteeds ln 1671 liepen er geruehten omtrent
0. a.de onderhandelingen met Cromwell,in gewel
diqetoerustingen in FrankrjkenEngehanden waren gebraeht van zekeren Dirk '
pcoz land, dle het kleine Nederland met den onR uiven!zaakw aarnem er te '8Gravenhage van dergang bedreigden.Men werd 00k hier op
den Frleschen stadhouder W illem van F'
lt
sé'cl. verdediçi
ng bedacht en de prins nan Oranje
lntusschen kwam de Engelsche regéring na t0t kapltein-generaalbenoemd.maarde overden dood van Cromwellen na de herstelling magt van het Fransche leger, dat in 1672
van Karel 11 in 1660 t0t geheelandere ge- onzegrenzen overschreed,bragthetVaderland
voelens om trent den prinsran OrclJ'e,en er in de hagchelpksteomstandigheden.De voorontstond vrees voor het uitbarsten van een spoed der vjandeljke wayenen wekte onte-

00rl0g tusschen Brittanle en de Eepubliek vredenheid Jegens de rege'ring, en men gaf
der Vereenigde Nederlanden.In dien hagche- den raadpensionaris de schuld van aldieram-

ljken tjd (1662)werd aan de Wvffhetambt pen.Hjondervond zulksreedsop den zlsten
van raadpensionaris nogm aals opgedragen en Julj,toen hj,sleehts dooreen bediendeverde aete van indemniteit vernieuwd.M etgroote d
gezeld,te mtddernachtvan eenevergadering
omziRtigheid verjdelde hj de plannen van erStaten hulwaartskeerde en bj hetGroene
den heerschzuchtigen Lodewj;k XIV en be- Zoodle op de Plaats te 'sGravenhage door
lette hj hetsluiten van een verbond tusschen vier gew apende mannen aangevallen en deerdezen Koning en dien van Engeland. Den lt
jk gewond werd, zoodat hj voor dood ter
admiraal de Alt
yfer zond hj uit de Middel- aardestortte.Hjbereikteechterzjnewoning
landsche Zee paar de Kaap-verdische Eilanden, om de Koloniën te hernemen,reedsvöôr
de oorlogsverklaring door de Engelschen ont-.
rukt aan Onze W est-lndieche Compagnie.Na

en één dereluipmoordenaars,een zoon vanden

raadsheer de Graaf,werd gcvat.Terwjlhj
nuwegenszjnewondengeen deelkonnemen

aan de zaken, werd het Eeuwig Edictafge-

den ongelukkigen slag van 13 Julj 1665, schat't en de Prins tot de waardigheden van
waarbj W ansenaermetzjn schipin delucht stadhouder en kapitein-generaalverheven.De
vloog, was de W iïf naar Tesselgereisd,om

haat tegen de '
X ïfd openbaarde zich in tal-

de herstelling der vloot te besgoedigen,en rjke schotschrifteny en hj legde den 4den

volbragt zelf, wat alle deskundlgen ondoen- Augustus hetambtvan raadpensionarisneder.

ljk rekenden,nameljk de vlootbjeen zuid- Omstreeksdien tjd waszjn broeder Cornelo
zuidwestewind door het Spanlaardsgat naar te'sGravenhage opdeGevanjenpoortgebragt
zee te loodsen De geringe voorspoed echter en na pjniging tot verbannlng veroordeeld.
in dien oorlog deed den haatder tegenstan- Op verraderljke wjze werd op den zosten
derg van de Yiff toenemen. De Franschen
hadden inmiddels een inval gedaan in de
Spaansche Nederlanden,en toen er een leger
werd zamengesteld, helden onderscheidene

Augustus 1672 aan Joan de Yïff,diezich op

tlat oogenblik ten huize van zjn zwager,den
heerrlvZwqndreoht,opdenKneuterdjkbevond,
de boodscbap gebragt,dat zjn broedervrjgewesten er toe over,den l6-jarigen prins gesproken wa8 en hem zo0 spoedig mogeljk
W illem aan hethûpfd derkrjgamagtteplaat- wenschte te zien. In weerwil vah het wan-
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trouwen zjner vrienden en van desmeekin- der kunst en der Italiaansche letterkunde.
gen zjner dochter, begaf hj zich te voet In 1823 werd hj buitengewoon en in 1829
naar de gevangeni8van zjn broeder,slechts gewoon hoogleeraar in de regten te Breslau,
door een paar klerken en een knecht verge- terwjl hj later in die betrekking naar
zeld. Deze, door de ondergane folteringen Halle vertrok, waar hj in 1855 opklom t0t
aan ztine legerstede gekluisterd,wasverbaasd ordinarius der regtsgeleerde faculteit en t0t
hem te zien,en weldra begrepen beiden,wat geheimraad van Justitie. Van zjne regtsgehunne vjanden in het schild voerden.H0e leerde werken noemen wj: pDas preuszi. Tot de vruchdegevangenis doorhetgemeenwerd bestorm d sche Intestaterbrecht (1838)''
en diebeide verdiensteljkemannenopdelaag- ten zjner besttldéring van de Italiaansche
hartigste wjze zjn vermoord,iste zeerbe- letterkunde behooren:eene vertaling der pDekend en teafschuweljk om in bjzonderheden camerone'' van Boecaeoio (zde druk)1848, 3
te vermelden.Hunne misvormde ljken,aan dln)en van Dante's lierdichten (metKanneeene galg op het GroeneZoodjeopgehangen, pid.
szdr,Qde druk, 1842,2 dln),voortseene
w erden op last der Staten in den nacht van voortreFeljke critische uitgave der pDivina
den zlsten op den 22sten Augustus vandaar commedia(1862)''vanDante,voorzienvaneene
weggenomen en in de Nieuwe Kerk ter aarde metrische,maarrjmloozevertalingdaarvanmet
besteld.Terstond na den m oord Yrerden zjne een commentaar (18654 2de druk! 1876, 2
papieren in beslag genomen, maar zelfs het dln),gevol
gd dooreenecritische ultgave van
scherpziend o0g zjner vjanden heeftdaarin DDe monarchia (3de druk, 1874)'' en van
geen zweem vanontrouw ofom koopingkunnen nvita nuova (1876),'. beide van Dante. O0k
ontdekken.Hj heeftzichin alleopzigtenden bewerkte hj den 5dJn druk van de vertaling
naam van een vaderlandslievend, eerljk en der pDivina commedia'' van Kanneyieszer.
schrander staatsm an waardig gemaakt.8lechts Eindeljk noemen wtjvan hem :rAlpinisches
doorzjneonverzetteljkevolhardingin'tgeen undTransalpinisches(1858)'',- enpDantefornaar zjne overtuiging goed was en t0theil schungen (1869)''.- ZjnzoonRermann W ïffq
strekte des Vaderlandsheefthj zich den haat geboren den 22sten November1833 teBreslauj
op den hals gehaaldvan velen,dieindeverhef;ng van den Prins het belang zagen derRepllbliek ofeen ladder t0t eigen grootheid.De
Generale Staten verlangden,dat de Stadhouderde zaak z0u onderzoeken en de schuldigen
strasen, maar aan dat verlangen is niet v01-

werd hoogleeraar in de regten te Greifbwald,
schreef: gDie Bereicherungsklagen desgemei-

en .maximen van de Repablieke van Holland
(1671)''van de ltT Colrf, waarvan de Tlv/f
slechts enkele hoofdstllkken heeft opgesteld,
en de pBrieven van Joan de W ïff''verschenen in 1723- 1725 in 6 deelen.

Karel de Grppfe,was de telg vau een edelen
stam der W esttàalsche Saksers en trad opals
hertog der Saksers,toen Karelde Longobar-

nen Rechts (1859)'* en pDas Interdictum uti

possidetis (1863)'', en overleed den 26sten
Januarj 1876.
W itte en R oode Roos,zieonderGrootdaan.De mldèmoires deJeandeW itt(1709)*' Brittahjeen lerland.
V rittekind of Widnkind, een vermaard
zjn slechtseeneFranschebewerking van de
DAenwjsing der heilsame politieke gronden veldheerder Saksersin hunne oorlogen tegen

den aan zjne heerschappj onderwierp.Reeds

had W ittekind in 774 den Eresburg ingeno-

W itte (Karl), een verdiensteljk regtsge- men, toen K arelverscheen.de Saksers verleerde en vooral een ervaren beoefenaar der sloeg en hen terugwierp over de W eser,
geschriften van Dante,Y7erd geboyen den lsten waarna de Saksische stammen desgeljks t0t
Julj 1800teLochaubjHalle,enmaaktereeds onderwerping kwamen. Wittekind redde zich
vroeg verbazende vorderingen in de kennis

doo1-de vlugt en vernieuw de in 776 den 0p-

van vreemde talen, zoodat hj in 1810 a1s stand. Toen Karel vervolgens nogm aals met
studentte Leipzig werd ingeschreven.W eldra eene groote overmagtoprukte en de Saksers
vertrok hj op aanzoek van koning Jerôme in 777 te Paderborn t0t een verdrag noGdvan W estfalen naar Göttingen en schreefer zaakte, nam Witteklnd de wjk naar Deneop lz-larigen leeftjd eene Latjnsche verhan- markenendeed,zoodraKareltepen deSpandeling over de conchoïde van Nieomedes,eene jaarden te velde trok,een invalln hetFrankromme ljn van den vierden graad,waarop kische Rjnland.De terugkeer des Keizers

hj in 1814 den titelverkreey van doctorin dwong hem op nieuw om te vlugten,maar
de wjsbegeerte.Hj legde zlch t0eop oude in 782 overrompelde hj inhetSiintelgebergte

en nieuwe talen,geschiedenis,wiskunde,na- aan de 'W eser het Frankische leger, over
tuurkunde en wjsbegeerte en studeerde ver- welks vernietiging Karel wraak nam door

volgens, met een Jaargeld van den Koning
van Pruissen, te Heidelberg in de regten en
staatkundigewetenschappen.Daarop wildehj
zich in 1816 te Berltn vestigen a1sprivaat-

4500 Saksische gevangenen bti Verden aan

de Aller te doen ombrengen.Toen kwam het
geheele Saksische volk onder Wittekind en

Alblon .
in opstand.De slag bj Detmold (783)

docent, maar de faculteit had daartegen be- bleef onbeslist, maar in den tw eeden slag,

zwaar wegens zjn Jeugdigen Ieeftijdyzoodat aan de Haase bj Osnabriick,werd de magt

de regéring hem het noodige geld toekende der Saksers vernietigd, zoodat W ittekind en
t
0t het volbrengen van eene letterkundige A lbLon zich onthielden van verderen weerstand
reis.GedurendeeentweejarigverbljfinItalië en zelfsonderhandelingenaanknoopten.zoodat
hield Witte zich bezig metvelerleinasporin- zj in 785indelegerplaatsvanXarelteAttigny
gen op regtsgeleerd gebied,alsmede op dat in Champagne verschenen en gedooptwerden.
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van 1760 in asch gelegd,later weder opge-

W ittekind,dieopzjn wapenschild hetzwarte bouwd,bj debelegering van 1813 nogmaals

r0s door een wit paard verving, t0thertog
der Saksers en gafbem het land van Engern
ten geschenke. < iftekind heerschte a1s een
zachtmoedig en regtvaardig vorst op zjn
kasteel Babylonia niet ver van Liibeck en

beschadigd, maar in 1817 op kosten des K0nings hersteld Vôsr de Elsterpoortbevindt
zich de plek,waar Ih%tâer den loden December 1520 de bu1 van den Paus verbrandde.
M en heeftthansteW ittenberg lakenfabrieken?

oo1
'loogde op gevorderden leeftjd, in 807, groentebouw,brandewjnstokerj,bierbrouwerj
met Gerold, hertog van Zwaben.Zjne graf- en visscherj; ook is'er eene haven,en het
stede te Engern werd later door KarelIV

aantal inwoners bedraagt rutm 12000.Deze

vernieuwd, en zjn gebcente isin 1414 ver- stad wordt heteerstvermeld in 1180 en was

voerd naar Herford, vanwaar het in 1822 onder Albrech,t I de residentie der hertogen
wederom naar Engern werd gebragt.Onder- ran st
zk.
sds, vervolgens van de ljn Saksenscheidene vorstenhuizen beweren,van W itte- '
cïf/elù:rg.De universiteit,in 1502 gegticht!

Nzl# afkomstig te zjn,bepaaldeljk dievan
Saksenj Brnnswjk en Sardinië.Dit laatste
voert dan 00k n0g altjd een wit paard in
zjn wapen.

schonk aan de stad nieuwen luister,en zj

enz.,grooteglasblazerjen,stoommolens,eene
bierbrouwerj,eene brandewjnstokerj,pottebakkerjen,steenkolenmjnen en ruim 18000
inwoners.
W ittenberg, eene arrondissementshoofd-

ning behandelie.Gedurende den Zevenlarigen

was na het optreden van A tàer geruimen

tjd hetbrandpuntderverlichting in Duitschland,terwjlerdoorden invloedvanMelanch-

W itten , eene stad in het Pruissische JApl tegenover de steile regtzinnigheid van
district Arnsberg en in het arrondissement Jena de verdraagzame gevoelensgehandhaafd
Bochum , is gelegen aan de Ruhr en aan de werden,die zich bj behandeling derleervan
spoorwegen van Dortmund naar Hagen en hetavondmaalreeds in de W lttenberger Forvan MTltten naar Langendreer, heett eene mula Concordiae van M ei 1536 openbaarden.
Protestantsche en twee R.Katholiekekerken. Bj deW ittenbergerCapitulatie(18Mei1547)
eene reaalsehool, twee ziekenhuizen, eene stond keurvorstJohan FriedricA zjn land en
machinenfabriek ten behoeve der spoorw egen, de keurvorsteljke waardigheid afaan hertog
vjf ijzergieterjen en machinenfabrieken,tà- M oritz,,en den 22sten Mei gaf de stad zich
brieken van gietstaal, wapens, stoom ketels over aan den Keizer,die haar m et verschoo-

stad in het Pruissische district Alerseburg,
ligt op den regteroeverderElbe,overwelke
eene op 11 steenen pilaren rustende steenen
brug ter lengte van 276 Ned.elis gelegd,

O0r10g werd W ittenberg door de Pruissen
bezet, maar van 10- 14 October 1760 door

de Oostenrjkers gebombardeerd,gedeelteljk

verbrand en t0t capitulatie genoodzaakt. ln
1806 namen de Franschen W ittenberginbezit.
Napoleon I deed er de vestingwerken herstel1en en belastte er in 1813 den maarschalk
Vietor met het opperbevel. Van den S6sten

en aan den spoorwegvan BerljnnaarAnbalt, Maarttotaan den 3osten Aprilwerd zj door
die de rivier overschrjdt langs eene tweede hetkorps van den luitenant-generaalvonfldidf
brug van 12 bogen en met eene lengte van geblokkeerd en na den slag bj Dennewitz
?t) omsingeld. 'regen
Q94 Ned.el,terwjlde spoorweg ergekruist door dat van von ./:10'

wordt door dien van Majdeburg overKohl- het einde van October rukte de brigade van

furt naar Breslau. Er zjn drie voorsteden, den generaal-majoor von .
Dtlù.
:cA:/z vöörW ittwee Protestantsche kerken, een godgeleerd

tenberg, maar de eigenljke belegering nam
seminarium (in het voormalig klooster der eerst een aanvang na de verovering van TorAugustjnen),een gymnasium ?eene leerschool gau OP den 28Sten Decem ber, waqrna den

voor vroedvrouw en,een reddlngsgestichtvoor l3denJanuarj 1814debest
ormlngplaatsgreey.
verwaarloosde kinderen,een ziekenhuis,een Daarbj werden 285 huizen in de stad en ln
m ilitair hospitaal en een kasteel. De voor- de voorsteden verwoest, en generaal Ta%enmalige vestingwerken zjn sedert 1873 ge- zïezl,die de belegering had bestuurd,ontving
sloopt.De stadskel'k bevateen beroem d schil- den titel van Tauenzien von Yïffexkrg.De
derstuk van Lukas CrlpccA, pAvondmaal, W ittenbergscheuniversiteitisvoortsden12den
biechten doop''voorstellende,- enlletreeds April1815 metdie te Halle vereenigd.

genoemde Augusttner klooster de ce1 van

Lutlter in onveranderden toestand. De voorm alige w oning van M elaneltton is van een
gedenksteen voûrzien, alsmede die van Cranaeh. Op de markt vôör hetstadhuis verheft

zich hetbronzen standbeeld van L'
ather (van
Dchadow , 1822) en daartegenover dat van
Melanchthon (van Draket 1853). De slot-en

universiteitskerk, door I'
red6rik de Yï/z:in
1490- 1499 gebouwd, waaraan A ther den

3lsten October 95stellingenvastheehtte,welke
sedert 1858 op metalen deuren in brons ge-

W itte vloed (letlcorrhoea, Qt
lor albus)

is eene min ofmeer slepende, zinkingachtige

aandoening van hetsljmvliesdervrguweljke
geslachtsdeelen, vergezeld van uitvloejing
van sljm.Zjwordtvooralwaargenomen bj
zwakke, lym phatische vrouwen, die gehuisvest zjn in vochtige woningen, weelderig
leven of m isbruik m aken van warm e baden.
De ljderessengevoelen zwM rtein den onderbuik, ?jn in de lendenen en zjn spoedig
vermoeld. Haar gelaatis bleek en Qetsch en
bj een langen duurdel'ziektewordtde voeding gestoord.Gewoonljk is een goed diëet
metvermjding van alle schadeljkeinvloeden

griFeld zjn, bevat de graven van Luther,
Melancâtlton, Frd&rïk de Wï/z: en Johan d6
2:#/el#ï
.g
e. Zj werd bj het bombardement het beste geneesmiddel.
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Asritte wi
jven waren naar hetvolksge100fderoude Germanen,00k vol:ensdatder
bewoners der oosteljke gedeelten Van OnS
Vaderland,bewoonsters van holen en hutten1
w elke zj nu en dan verlieten,om geluk of

ongeluk te voorspellen,aanwjzingen tedoen
van ontvreemde goederen enz.Hetbjvoege1jk naamwoord %oitte ziet niet op de kleur,
maar is afkomstig van '
œeten,zoodathetwj
pe
vrouwen aanduidt,die bekend zjn metverborgene oftoekomstige gebeurtenissen.
W itte zee (De),doorde Russen B.
)'
elo
jè
Apre geheeten, is dat gedeelte der Noordeljke Ilszee, hetwelk gelegen is tusschen

dienstenwasin 1806generaal-maloorenc.
hef
van een regiment hussaren, dat gedurende

den veldtogtvan 1807bj hetlegerkorpsvan
Tolstc' wasingedeeld.Hj kommandqerde de
voorhoede van dit korps en Btreed den 30sten
April voorspoedig tegen de Franschen bj
Ostrolenka. In den aapvang van den oorlog

tusschen Rusland en Frankrjk in 1812 kommandeerde hj alB luitenant-generaal onder

Barelay & Tolly het lEte korps van het lste
W esterleger,bleefmet dit korps ter dekking
van den straatweg naar Petersburg aan de
Diina en bestreed gedurende den veldtogt de
korpsen van Oudinoten t%. Cyb'en later 00k
kaap Kanin Noss,de noordwestkust van het dat van Fïcfpr.De gevechten van Jacoebobo
schiereiland Kanin en het Heilige Voorge- (31Julj),Kochanowa (11Augustus),Polozk
bergte (Swatoi Noss) aan de kust Van het (16, 17 en 18 Augustus), de aanvalop de
schiereiland Kola, zuidwaarts zich uitstrekt legerplaatsvan Poldzk (17- 19 Octoberljhet
t0t 64O N.B.jin het Russische gouvernement gevecht bj Czacni
cki (31 October) en bj
Archangel en zich hierverdeeltin de Dwina- Smolnia (15 November) hadden plaats deels
baai ten oosten,de Onegabaai ten zuiden en onder zjne persoonlt
jke aanvoering, deels
(
le Kandalasjbaaiten westen.Aan harenmond onder de bevelen van door hem gedetac,heerde
gene
r
aal
s
.
Toen
de
Fr
anschen den terugtogt
tusschen genoemde kapen heeftzjeenebreedte

van 170 Ned.mjlen wordtdaarna allengs aannamen,moest hj met zjn korpsen het
smaller tot 110 Ned.mjl.Zj beslaiteene DonaulegervanTsjitsjagow inderigtingvande
oppervlakte van 2227 D geogr.mjl,waar- Berezina oprukken om er den overtogt der
onder de noordoostwaarts van de kaap.W oro- Franschen te beletten.Hj verzuimde zich
n0w in het land zich uitstrekkende baai,
waarin de Meyen zich ontlast, begrepen is.
In den mond van de Onegabaailigt de groep
der Soloweskische Eilanden meteen versterkt

met het Donauleger te vereenigen,waardoor

vermoedeljk eenegeheelandereuitkomstverkregen was.TerwjlhetRus8ische hoofdleger
de winterkwartieren betrok, spoedde zlch

klooster.De kusten ztn meestalvlak en een- Witt
genstein metzjn korpsnaardeBenedenvprmig,alleen in hetnoorden en oosten eenig- Niemen.In 1813 kommandeerde hjalsgene-

z
ins bergachtiy en van velemeren en kleine
rivieren voorzlen. De W itte Zee is telken
Jare ongeveer honderd dagen?nameli
jk van
het lM tstvan Meit0t het begln van Meptember,vrj van vast js,zoodat zj slet
shtsin
de maanden Junj,Julj en Ausustusgeopend
is voor de scheepvaart. T0t ln Julj voert
een dikke mist er gedurig heerschappfl.D00r

raal der kavallerie den regter vleugel der
Russen, maar ontving na den dood van Koefpedpvlhet bevelOverhetPruissisch-Russische
leger, w aarmede hj den zden Meiden'slag

bj Liitzen en den zlsten dien bj Bautzen
leverde.Na den wapenstilstand werd hjonder
de bevelen van Sekwarzenberg geplaatBt en
nam deel aan den slag bj Dresden,aan het
twee kanalen, die de Dwina met de W olga gevecht bj Nollendort
'en aan den volkerenendeDnleprverbinden,iseeneregtstreeksche slag bj Leipzig.In 1814 voerde hj bevel
scheepvaart tot stand gebragt van de Zwarte
en de Caspische Zee naaz.de W itte Zee.De
oeverbewoners van deze,Lap-en Firlanders

over het 6de legerkorps der Verbondene M 0-

kleinere haven-plaatsen behooren er Mesen,
Onega,Sumsky-possad en Kem ,waar vooral
timmerhout en allerlei houten voorwerpen
wprden uitgevoerd.De handelwordterhoofd-

hem noodzaakte den 13den M aart hetleger te

gendheden,trok daarmede den zden Januarj
over de Rjn en kwam den z7sten Februarj
en Samojeden, houden zich bezig met vis- bj Bar-sur-Aube en den Bden Maartbj L0uscherj, zeehondenvangst en Jagt. De voor- bresselen Guillotièrein hetgevecht.Den27sten
naamste koopstad is er Archangel,en t0t de Februarj had hj eene wonde ontvangen,die

schepen, die eenige voorregten genieten.De
waterw eg ,naar de W itte Zee werd in 1553
ontdekt door den Engelschman Riehard Chaneellor,die deelnam aan eene expeditie onder
A h-qA Willowghby tot het opsporen van eene

verlaten.Den veldtogt van 1815woondehj
niet bj. Na het sluiten van den vrede werd
hj veldmaarschalk en in 1828 opperbevelhebbervandeRussischekrjgsmagttegenTurkje.
Zilne krt
jgsverrigtingen aldaar beantwoordden
echter nietaan deverwachtingen,zoodathj
vervangen werd,den 18den Februarj 1829 de
krjgsdienst verliet en t0tlid van den Rjksraad werd benoemd.In 1834 werd hj door

fort Arcbangel als stapelplaats van hunnen

een Pruissisch generaal, geboren in 1818,

handelop Rusland verrjzen.
W ittgenstein (LudwigAdolph Peter),een
telg van het grafeljk geslacht Sayn-Y ïïd.
gexnteLn-L%dwignburg en geboren den 6deu Januarj 1769,trad reee vroeg in Russische

ontving zjne opl
eiding bjhetkoryskadets,
trad in 1835 a1s tweede-luitenant ln dienst,

zakeljk gedreven door middel van Russische

noordoosteljke doorvaart.De Engelschen de- den Koning van Pruissen in den vorstenstand
den toen aan den mond der Dwina bijhet opgenomen en overleed in 1843.
klooster van den aartsengelMoltaëlhetkleine
W ittich (Friedrich W ilhelm Ludwig von),

werd in 1844 adjudantbj de tweede divisie,
in 1852 bj hetalgemeen kommandovan het
5dekorpsjin 1857 maloor,enin 1863chefvan
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den generalen staf van het 2de en in 1864
Karl Hl-çfddfFrledrla ed> W ltgleben, 0en
van het 5de armeekorps. Als kolonelonder- verdiensteljk Duitsch schrjver?bekend onder
scheidde hj zich in den oorlog van 1866, den naam van A. t)p4 Tromlztz en geboren
verkreeg de ridderorde pour le mérite en 0P den 27sten Maart 1772 0P het vaderljk
werd in 1868generaal-maloor,waarna hj in landgoed te Tromlitz in Thiiringen.Hjdiende

1870 deel nam aan develdslagen bj Grave- in dedagen van Napoleon1bjhetPraissisch

lotte en Noisseville. In September van dat leger,nam deelaan denslag bj Jenaenaan
JM rwerd hj bevorderd t0tluitenant-generaal de Spaausche veldtogten,trad in 1813 in Rus-

en behaalde in Frankrjk nieuwe lauwelen. sische dienst en voerde eindeljk a1g kolonel
Tegen heteinde van 1872zaghj zichbenoemd het kommando over het Hanseatisch legioen.
t0t kommandant der dlstedivisie te Mtraats- Na den Vrede van Parjs woonde hj als
burg en nam in 1873zjnontslag.Hjschreef: grondbezitterteBeuchlitzin denabjheidvan
5Aus mrinem Tagebuch 1870-1871 (1872)'/. Halle, vertrok in 1821 naar Berljn en Ve8W ittlchius (Christôphorus),een verdien- tigde zich in 1826 teDresden,waarhj den
steljk godgeleerde,geboren den TdenOctober 9den Julj 1830 overleed.Hj heefteen aantal
1625 te Brieg in Silézië, studeerde eerstte novellen geschreven, welke in dien tjd met
BremenendaarnateLeiden in degodgeleerd- graagtewerdengelezen.Zjneverhalen,meestal
heid, werd in 1651 hoogleeraar ln de wiskunde te Hexborn ,toen in degodgeleerdheid
te Duisburg, vervolgens te Njmegen en in
1671 te Leiden waarhj den 19denMei1687

Feplaatstin de Dresdener yAbendzeitung''en

ln hetJaarbnekje: pvielllebchen,, zjn aj,
?Sëmmtliche Mchriften''in drie verzamelingen

ln hetllchtverschenen (1829- 1843,108d1n;

overleed.Van zjnegeschriften vermeldenwj: 5de druk,1867,:0 dln).
Job TrrîlAdl- Karl Ernst
Disputationes theologicae (1636)'',-- pDis-

W'
itzleben,

putationesdefundamentoreligionis(1663):'- minister van Oorlog in Pruissen en geboren
DExcercitationes theoloqicx (1682)'',- pln- tellalberstadtdenQostenJultj1783.Hjbezocht
vestigatio epistolae Paullad Romanos(1685)'', op zjn elfde Jaarde school V00r PM OS te
ationes in Cartesii meditationes Potsdam , w erd in 1799 als vaandrig bj de
pAnnot
(1688)'/, - prheplogia paci:ca (1671)''1- garde geplaatst, ontWng in 1802 het brevet
en rlnvestigatio epistolae Pauliad Hebraeos van oëcier!trok in 1803 tevelde,werdbj
de capitulatle van Erfurtkrjgsgevangen,doch
(1691)''.
-

W ittig (August),een uitstekend beeldhou- in 1807 uitgewisseld, klom in December

wer, geboren te Meiszen den zzsten Maart
1826! vertrok ill1843 naar Dresden, waar
hj de Académiebezochten een leerling van
Rietsekelwerd.Zjnegroep:psiegfriedspfscheid
van Chriemhild'' bezorqde hem i
n 1848 het
groote Saksische reisstlpendium ,waarna hj
zich eerstnaar Miinchen,toen naar Florenc'e
en vervolgens naar Rome begaf.H ier ontstonden de groep:rcharitas''en dereliêfs:pGanymedes, den adelaar van Zeus te drinken gevend'' en rHebe, de paauwen van Here
voederend''lbeide voor eene eetzaalbestemd,

1808 op t0tkapitein bj den stat
'van een batal
jon jagers,in 1812 t0t mAjooren onderscheidde zich bi
j versehillende gelegenheden.
In 1815 kwam hj bj den generalen stafvan
Blûclter, zag zich daarna alskoionelen chef

van den generalen staf bj het Noord-Duitsche Bondskorps geplaatst, bestuurde de
belegering van sédan
' ,Mézièresen Montmedy

en werd daarna belast met het burgerljk
beheer in het departementder Ardennes.Na
zjn terugkeer in hetvaderland voltooidehj
deaan hem opgedrageneorganisatiederjagers

alsm ede pLorelei''1 - een plager''/ - en en seherpschutters. In 1817 werd hj voorhetreliéf:cDe graoeggin/ van Christus''.Se- zitter van de militaire commissie, in 1818
d'
ert 1864 ls hj als hoogleeraar in de beeld- generaal.maloor en adjudant-generaal desKohouwkunst werkzaam aan de académie te nings, in 1831 luitenant-generaalen in 1833
Diisseldorf. Tn 1865 werd hem Opgedragen, minister van 00r10g. Zjne wankelende gevoorhetnationaalmusénm teBerljn dereeds zondheid noodzaakte hem , in 1835 zjn ontte Rome ontworpene groep:rllagarenlsmaël'' slag tenemen,en hj overleed den 9denJulj
in m armer te beitelen.Hp- voltooide ditvoor- 1837.Hj heefto.a.gezorgd voor de verhootreFeljk kunstgewrocht in 1871 en zag zich ging van het pensioentbnds, voor de stichting
tot eereltd benoemd van de Acadêmie te Car- eener schoolvan ondleroëcieren,voordievan
rara.Daarenboven vervaardigde hj de groote inrigtingen voor kadets in Milézië en aan de
borstbeelden van W ill
œlm von Scic#t
l'
lp (1869 Rjn1ellV00ral VO0r eene zamensmelting Van
voor het Schadowplein te Diisseldorf), van de linie- en landweertroepen.Ook in andere
Cornelius (1875 voor het nationaal muséum opzigten heefthj zich alsstaatsman verdiente Berljn) en onderscheidene andere borst- stelsjk gemaakt.
beelden in wit marmer. De vervaardiging
A'
aynstFerdinand von '
c ifzldàev,eenschrjeener rpieta''voor deh burgtRheineck werd ver op militair gebied en een zoon van den
vertraagd dopr die van een standbeeld van voorlaatste. Hj werd geboren te Osnabriick
-

Carstenz voor het zuilenportaal van het oude

den 9den Augustus 1800,trad in 1813indienst

muséum te Berljn. Ztine kunstgewrochten bj hetHanseatische legioen,in 1815in het
onderscheiden zich door edele.klassieke vor- Hannoversche en kwam ,nadathj teHalle
men en door eene ongemeene technische v01- gestudeerd had, in 1827 in de Pruissisehe
komenheid.
gelederen,za'
g zich in 1830 geplaatstbj den

W itzleben. Onder dezen naam vermel- generalen staf en werd in 1848 alB majoor
den wi
l:
chefvan den generalen stafbj het3dearmeeXIV.
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korps.Sedert 1 Januarj 1849 stondhj aan

W jatka,een Russischgouvernement,dûor

hethoofd dertroepellvanMecklenburg.schwe- de gouvernementen W ologda, Perm . oefa,
rin en streed in den Badenschen omwente- Kasan,Ni
sjnéh-Nowrorod en Kostroma 0mlingsoorlog. In 1850 werd hj t0t generaal- geven, heet't eene ultgebreidheid van ruim

majoor en in 1858 t0tluitenant.generaalbe- 27801/: D geogr.mj1 en bestaatuitelfarvorderd, belastte zich in Pruissische dienst rondissementen. De bodem is er met lage
met het kommando van de 12de divisie te heuvels bedekt, soms langs de riviexen zieh
Neisze, doch overleed reeds te Goslar den uitstrekkend ofdoor moerassen en zandwoes-

4denOctober1859.Hjschreef:,Derrussisch- tenjen van elkander gescheiden.In hetnoortiirkische Feldzng 1828 (1829)'',- pDer rus- deljk gedeelte heeft men veengronden en

s
iscil-tiirkische Feldzug 1829 (1831,2 dln)'', elders zwarte aarde.De bode,m bestaateruit
chtlich-geogl
-aphischeEntwickelung mergel. leisteen en kalksteen der Permsche
pGeschi
4esZuwachsesunddcrAbnahmedespolnischen vorming, en t0t de delfstoFen bebooren er

Reiehs (1831)//, - en mGeschichte Polens
(1831)''.Voortsontwierphjeenaantalkaarten
en leverde nog: pDie taktische Ausbildung
des Infanteristen (1856)''.

bruin moeras-jzererts,kalksteen,molensteen,
gips, in één der arrondissementen magneet-

steen, enz.,terwjlmen ero0k zwavelbron-

nen'aantrcft.De rivieren behooren er t:t het
Gebhard z'
lsçl.
:fvon TFïfzleùel,een verdien- stroomgebied der Kama,die er in hetarronsteljkschrjverovermilitaireaangelegenheden dissement Glasow ontspringt,weldra bevaaren een broedervanden voorgaande.Hj werd baar wordt,door een groot gedeelte van het
geboren te Diisseldorf den 27sten December gouvernement kronkelt en het ten oosten
1808, trad in 1825 in dienstbj hetPrnissi- scheidtvan Perm en oefa.De belangrjkste
sche grenadierregiment Kaiser Franz, werd zjrivieren van deKama zjnaldaar:deSiwa,
ill 1827 oëcier, zag zich van 1838 t0t 1840 de W otka en de Ish. Zeer merkwaardig is

chterderivierW jasma,omdafzj nagenoeg
Feplaatstbj hettopograpbisch bureau ennam e
ln 1848deelaan destraatgevechtenteBerljn, geheel t0t dit gouvernement behoort en be-

voortsals kapitein aan den slagbjSleeswjk. halve in den winter steeds bevaarbaar is,
In 1853 werd hj majooren vertrok alskom- terwjlzjonderscheidene zjrivieren ontvangt.
mandant van hetregimentSaksen.Gotha naar Hetgouvernenlentheettvoort:onderscheidene

Gotha,waarhjin1861demilitaireconventie merentalle in rivierdalen geleyen en bljkslo0tm6tPruissen.Daarnawerdhjkomman- baar overbljfselen van voormalljerivierbeddant Van het lste W estfàalsche infanterie- dingen. 00k ontbreekt heter nlet aan moeregiment en streed in 1864 bj Diippel en rassen.Dit gouvernementis zeer boschrjk,
Alsen.In 1865 vroeg hj wegensongesteldheid daar 760/0deroppervlakte metbosch bedekt
zjnontslag,maarontvingeenIangdurigverlof is. Groote hoeveelheden brand. en timmeren werd in 1866 als generaal-majoor kom- hout w orden er langs de rivieren vervoerd.
mandant van Kolberg.Nadatbj in 1868 als Het klimaat is er guur en koud.De gemidluitenant-qeneraalwasgepensioneerd,belastte delde Jaarljksche temperatuur is er + 1,90C.
hj zieh ln 1873 met de redactie vau het Ditgewest was in ouden tjd bewoond door
rMilit:r W ochenblatt''.Van zjne talrjke ge- de W otjaken en Tsjeremissen, maar tegen
schriften vermelden wj:pHeerwesen und ln- het einde der 12de eeuw vestigden zich aan
den oever der W jatka landverhuizers uit
fanteriedienst (18454 14de druk, 1875)'',
rAusaltenParolebefehlen(1851)''1- j
lDeutsch- Nowgorod, veroverden Bolwanow (de hoofdlands M ilitârliteratur im letzten Jahrzehnt stad der W 0tJ
'aken),verdrongen de inwoners
(1850h'' - pArthur,Herzog v0n W ellington naar hetzuidoosten des lands en naar Kasan
(1853)'' - mDerWasunyerKrieg(1854)''- en noem den zich zelven W jatsjanen en het
en ,sprinz Friedrich Joslas von Sachsen-Ko- land
W latka. Hoewel zelven Russen leefden
@*
burg (1859,3 dln,metatlasl''.
ZM met Rusland in onm in en traden gedurig

W jasma? eelle arrondissementshoofdstad op als bondgenooten der Tartaren, totdat

in het Rosslsche gnllvernement Smplensk en

iwan I1I in 1489 het land met geweld van

aan de rivier de W jasma, heeft25kerken, wapenen aan betrjk derMoskovieten ondereen nonnen- en eeD monnikenklooster, een

wierp. In 1870 telde de bevolking er nage-

gymnasium vooroudetaleneneenvoormeisjes, noegQ1/zmillioen zielen4zj bestaathoofdzaeene vermaarde bakkerj van peperkoek,Q2 keljkui
tRussen(850/0),voortsuitWotjaken,
Tart
are
fabrieken,een levendigen handelop Riga en TrsjeretnisseBe
n1ss
ermj
ann
enen eenige duizenden
Petersburg in graan,leder,hennep,hennep- Teptlaren1
-p
PermjaokenenBas
@@
en ljnolie,en teltomstreeks12000inwoners. kiren. Behalve de Grieksch-Katholieken Zpn

De
ze Btad is zeer oud,en prins Tl'
asemskL er 90000 Mohammedanen,11000 Ileidenen en
is naar haar genoemd.Gednrende nagenoeg slechta weinig R. Katholieken, Protestanten

de geheele 15de eeuw behoorde zj aan L'
1- en Israëlieten.DeFinschestammenvermengen
thauen, verviel bj den aanvang der l7de er zich allengs met de Russen en gaan t0t
eeuw aan Polen en werd na hetsluiten van de godsdienst van dezen over.Tot de voorden vrede tusschen Rusland enPolen (1637) naamste bedrjven behooren er de landbouw ,
weder met Rusland vereenigd.Toen de Russen er den 3den November 1812 onder M ilorce vt)ifly'eene overwinning behaalden op de
Franscben, werden in deze stad vele fabrieken en 1064 huizen eene prooider vlammen.

vooral in het zuiden van het gouvernem ent,
waar rogge, haver, gerst, vlas en hennep
m et goed gevolg w orden verbouwd,paarden-

fokkertj,bjenteelt,veeteelt,hetvervaardigen
van voorwerpen van boombast, het maken

W JATKA- W LIDIMIR.

G59

van raderen,sleden enhouten gereedschappen, en de gemiddelie warmte van hetJaar behet winnen van potasch, pek en teer, de draagter3,
750C.Totdevoortbrenrselenvan

jagtj de vlsscherj,de kalkbranderj en het
leveren van molen- en sljpsteenen.Van de
fabriekmatige njverheid in dit gouvernement
vermelden wj de linnenweverj,hetvervaardigen van voorwerpen van metaal(16 jzerfabrieken, 2 klokkengieterjenteene kopergieterj enz.), brandewjnstokerj en loojerj.

hetplantenrjk behooren er:boekwelt,rog'
ge,
haver,aardappelen,peulvruchten,vlas,ujen,

21W
00qlnirno
nwole,
qers(
1875).
in het Kirghisisch Almaty,

metaalbewerking levert er seisen, messen,
troFels, boren en sloten, en het bosch teer

kersen,houtenze,en t0t die van hetdieren-

rjk:paarden,schapen,zwjnen,runderen en
visch.Hetrjk derdelfstoFen leverterzandsteen,witte klei,gips!turf,moeras-jzererts
enmarmer.De belangrjkstebronnen van beDe handelbepaalter zich t0tde voortbreng- staan zjner:landbouwjveeteeltenboschculselen des lands, vooral t0t graan, hennep, tuur,en t0tde takken van njverheid behooljnzaad,jzer,koper,teer,pek,was,honig ren er voorts de vervaardiging van linnen,
en hout.- De koofdstad Wlatka,tevoren katoenen en wollen stoFen, het stoken van
Chlynow geheeten,ligtaan deW jatkarivier, brandewjn, het maken van papier, krislal,
heeft 18 kerken, een monnikenklooster, dat glas, scheikundige praeparaten en metalen
weleer 24000 ljt
bigenen bezat, een nonnen- voorwerpen, inzonderheid te Iwanowo,
klooster, een gymnasium voor oude talen, Sjoejay W osnessensk, Alexandrow ,Daniloeen voormeisle8,eene kweekschoolVan 0n- wo, Teikowo, Goes en W erchneunshensk.
derwjzers,een godgeleerd seminarium ,eenige Vooral o0k worden er vele heiligenbeelden
inrigtingen van weldadigheid,eene openbare vervaardigd,zoodattevenshetvergulden,ciseboekerj, 2 parken, 16 fabrieken en ruim léren enz.hiervljtigebeoefenaarsvindt.De
eene gewesteljke hoofdstad en vesting in en terpentjn.W jdersmaaktmen ervan het

het Aziatisch-Russiech generaal.gouvernement houtplanken,manden,raderen,wagens,sleToerkistan, op het grondgebied van Semi- den en allerlei voorwerpen van boombast.
retsjinsk,werd in 1855toteenbolwerk tegen Voorts breidtmen erkousen en handschoenen
de vjandeltjke Kirghisen aan denoordeltjke en vervaardigt men er eene menigte pelsen
helling van den Alataoe gebouwd,heet
'
tker- van schapenvellen. De handeliser van veel
ken en moskeeën ,een progymnasium en 0m- belang,vooralop deJaarmarkten te 8.Joel-a,
Btreeks 12000 inwoners.Deze stad is gelegen Moerom en Kowrom , en is in denJongsten
in eene vruchtbare bergstreek.
tjd sterk bevorderd door den 8P00rW0g Van
W ladicaucas,eenezeerversterktehoofd- M oskou naar Nisjné.Nowgorod,die het gestad van een evenzoo genoem d districtin het heele gouvernement doorsnjdt en een zjtak
Terekgewest van het Russisch-catlcasische uitzendt naar Sjoela,lwanowo en Kineslma,
stadhouderschap, ligt 670 Ned. el boven T0tde uitvoerartikelen behooren dereedsgede oppervlakte der zee aan den Groesini- noemde voortbrengselen des lands, en t0t de
schen heirweg en is het eindstation van den invoer-artikelen graan en grondstoFen voor
van Rostow aan de D0n derwaarts 100- de fabrieken.Hetgouvernement is in 13 dispenden spoorweg.Men telter ruim 20000 in- tricten verdeeld.- Hetland,dattegenwoordig hetgouvernementW ladimirvormt,droeg
W 0n0r8.
W ladim ir, een Russisch gouvernemqnt, te voren den naam van Soesdal.In 1170 koos
omgeven door de gotlvernementen Jaroslaw , vorst Andrei .Dpgtll,/'p4.sài van Soesdalde stad
Kostroma,Nislné-Nowgorod,Rjaesan,Moskou W ladimir tot zjne residenlie en aanvaal'
dde
en rwer,teltop 8871/4deo geogr.mjlruim den titel van grootvorstvan W ladilnir.Van
dat
oo
ge
nbl
i
k
af
was
W
l
adi
m
i
r
het
vo
or
na
am
ste
126000.inwoners (1874).Hetland vormteene
heuvelachtige vlakte met een leemigen,zan- gewestvangeheelRusland.Jaroslaw IL(1238digen, kiezeligen of kleiachtigen bodem .De 1247)zag zich genoodzaakt,in 1242 hetland
steensoorten,onderdenalluviaalgrondgelegen, aan te nemen van Batoe,khan derM ongolen,
behooren tot, vier verschillende vorm ingen, als een leengoed.Na den dood van grootvorst
van w elke kallksteen der bergkalkvorming de Andrêas (1304) streden vorst M iehaël '
pcl
oudste is.In het oosteltjk gedeelte van het Twer en vorstGeorg ran M oskow om hetbe-

gouvernement zjn zandsteen en gips der zit van het grootvorstendom. Eindeljk bePerm sche vorming verspreid.Van de grenzen haalde Georg ln 1319 de overwinning en werd
van hetgouvernementTwernaar de zjdeder door den Khan der Mongolen in de waardigOka loopen beddingen van den donkeren leem haid van grootvorst bevestigd. Later echter
derJuravormingmethareeigenaardigeverstee- (1328) werd Johan van M oskow totgrootvorst
ningen(ammonietenenbelemnieten),eninhet benoemd endezeverplaaf:tedenzeteldesrjks
zuideljk gedeeltevindtmen dekalksteenlagen naar Moskou.- Deevenzoo genoemdehoofd-

derkrjtvorming.Allerivieren behoorenert0t stad,aan deKl
laesma en aan den spoorweg
hetstroomgebied derOka,die meteenelengte van Mo6koll naar Nisjné-Nowgorod, is de
van 132Ned.mjldoorhetzuideljk gedeelte zetelvan den aartsbisscàop van MTladimiren
Van dit gouvernement kronkelt en 0P den Soesdal
. Zj was weleer de residentie van
linker oever de Kl
jaesma Opneemt.Dederde den Grootvorsten toen veelaanzienltikerdan
bevaarbare rivier is eene zjrivier van de heden ten dage; zj 'heeft ondersc,
heidene
laatstgenoemde,de Tesa.Erzjn onderschei- merkwaardige kerken,een zeer 0ud kasteelj
dene kleine m eren en vele m oerassen. Het fraaje gouvernementsgebouwen,een nonnenvastelandsklimaatiserin hetalgemeengezond

klooster, een gymnasium voor oude talen,
42*
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een voor meisles,eenige fabrieken en onge- Maœlmiliaan,namelgk Ferdinand en MarLa.
veer 17000 inwoners.
Toen voorts Lodewl
jk geen zoon achterliet,
W ladim ir de Groote, grootvorstvan vervielen na zjn dood de beide rjken aan
Rusiand, was de zoon van Sœaetoslaw en

het Huis Habsburg. K !J#ï:!t
zv.
s overleed te

Werpen van onderscheidene naburige volken

koning gekozen, onderwierp de Koemanen

werd in 980 na den dood van ztjn broeder Ofen den 13den Maart 1516.
Wladislaws dd Helliye,koning van HongaOleg en na hetvermoorden van zjn anderen
broeder Jaropolk beheerscher van hetgeheele rje en een zoon van Bela 1.Hj werd na
Russische Rjk, hetwelk hj doorhetonder- den dood van zjn broeder Geisa (1077)tot

aanmerkeljk uttbreidde,zoodathetreedsonder en de Croaten aan zt
jne heerschappj?roeide
zjn bestuurzich uitstrektevan deDnjeprt0t de overbljfselen van hetHeidendom ln Hûnaan het Ladogameeren totaan de Diina.O0k garjeuit,verbeterdederegtspleging,alsmede
bragt hj binnen de grenzen des rjks veel dë w etten t0tbeveiliging van den eigendom ,
goeds tot stand. llj verwierf den bjnaam en overleed den 29sten Augustus 1095.
W aldislaun, koning van Napels, een zoon
van deS'
eilùe,omdathj tergelegenheidvan
zjjn huweljk met de Grieksche prinses Anna van Karel d6 Klelne van Durazzo.HtJwerd
Ap-tzxpçzwl in 988 met het grootste gedeelte geboren in 1376,volgde,nadatzjn vaderin
van zjn volk hetChristendûm omhelsdeen Ilbnyarje vermoord was,in 1386 dezen op
uit Constantinopelpriesters ontbood ter uit- in hapelsonderdevof
lgdj van zjnemoeder
breiding van de Christeljke Kerk.Dedoor Margarethx,moeststrjdvoerentegen deaanhem vastgestelde verdeeling des rij1<s onder hangers van Lodewnk 11, die hem van de

zjne twaalf zonen, die na zjn dood (1015) kroon wilden berooven, maar erlangde, geonder de opperheerschappj van den oudsten holpen door paus Bonifaci'
a.
gfX ,allengsde
Grootvorst gezamenljk zouden regéren,was overhand.Hj deed in 1403eenevruchteloûze
de bron van Onderscheidene fàmilie oorlogen, poging Om zieh 00k m eester te maken van

waaruit eene ontbinding des rjks in onder- dekroon van Hongarje,verwierf)temidden

scheidene zelfstandige vorstendom men en ein- der woelingen te Rome ter zake van de V0>
deljk bj den invalderTartaren in Ru8land kiezingen van den Paus, de heerschappj in
de onderyany desrjksvoortvloeiden.
den Kerkeli
jken Staat,maarverlonr dezeeer-

W ladlm lr-orde i: de naam eener Rus- lang door zjne nederlaag bj Rocc'
a Secca

sische orde van verdienste, den 22sten Sep- (19 Mei 1412), veroverde in 1413 Rome op
tember 1782 door Catkèarina 11 ter eere van nieuw , m aar overleed reeds den Gden Augusden Heiligen lFdltdiplir ingesteld en in vier tus1414.Hjwerdopgevolgddoorzjnezuster
klassen verdeeld.Zj bestaatuiteen gouden, Joltatnna II.
rood geëmailleerd kruis m et een gekroonden
W ladiw ostok ,eene Russischehavenstad
mantelvanhermeljn methetnaamcjfervan aan de Japansche Zee, ligt in de Siberische
den Heiiige en methetJaarderstichting op Kustpxovincie tegenover de Japansche stad
de keerzjd
'e. Het kruis der eerste klasse Niigata op het schiereiland M uraniew in de
w ordt gedragen over den sehouder aan een Baaivan Peter de Groote,drie dagen reizen:
donkerrood lint m et zwarte randen, - dat meteene stoom bootten zuiden van den m ond
der tweede om den hals,beide m et een zil- derAmoer.Zjheefteeneuitmuntendehaven,
veren ster,- datder derde om den hals,- doch deze is Jaarljks 3 of 4 maanden met
en dat der vierde in het knoopsgat.D e 7de jsbedekt.Deze stad is eerstin 1855gesticht,
bestaat uit een aantalverstrooide blokhuizen
September isde daç van hetordefeest.
W ladislaus, zle Ladislans. Voorts ver- en houten hutten en telt slechts 4500 inw o-

melden wj:
ners(Russen,Chinézen.Koreanenenzx),maar
W ladislans, koning van Bohemen en H0n- heeftw egenshare gunstlge liggingeenegrootgarje en een zoon van Casimir IV,koning schetoekomst.Sedert1871 iszj heteindBta-

van Polen uit het geslacht der Jagellonen. tion van den Siberischen over.land-telegraaf
Hj werd gebnren in 1456 en op aandrgven en het aanvangstatinn van den ollderzeeschen
van Geor; Podiebrad in 1471 door de Stan- kabelnaar Japan.Voorts is zj de oorlogsden t0t koning van'Bohemen gekozen.M at- haven eener Siberische vlootvan 28 schepen

f/
lîc.
:Corrinusbetwistte hem de kroon,en hj en dezeteldervan Nicolajew aan deAmoer
moest dezen bj hetverdrag van Ofen (1478) derwaarts overgebragte Nverkplaatsen. De
Silézië,Moravië en de Lausitz afstaan.Hj levensmiddelen worden er donr zeven groote
herstelde door den lteligievrede van Kutten- handelshuizen ingevoprd, daar het land er

berg (1481)deeendragttusschendegodsdien- 'behalve slecht rllndvleesch, aardappelen en

stige parttjen,werd ln 1490 0ok t0tKoning kool niets vnortbrengt.ln 1875 zjn er 34
van Hongarje gekozen, maar bevorderdein schepen binnengeloopen, onder welke zich 11
beide rjken doorzjnetoegevendheid de wil- Duitstshe bevonden.
lekeurvanden adel,die,in partjenverdeeld, W odan , zie Odin.

invloed zocht te oefenen op den K oning,
W oede noemt men den toorn, tot zoototdat Johann Zapolya alle gezag in handen danige hoogte geklommen, dat degene, die
kreeg, toonde zich vreedzaam gezindJegens daardoor gedreven wordt, geenerlei zelfbede Turken en sloot in 1515 een verdrag met heersebing beziten zich om geene goddeljke

keizer M aœémiliaan 1,vol:ens hetwelk ztlne of mengebeljke wetten bekreunt, zoodathj
kinderen Anna en Lod- i;k in hethuweljk in redelooze verblinding instaatis,degrootste
zouden treden met de kleinkinderen van ellvcldaden te volbrengen.
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W oeker.In hetbedrjvigelevenkanmen eerste Jaren der 13de eeoW :&q HollanG.

winst doen metkapitaal,de bespaarlevrue.
ht Phi
lès11 verpandde haarin 1558aan hertog
..jjiiy
van den arbeid.Men derftdie winst,wanneer zïrierg4 Brnnswiik.In 1617 Yverd ZP

men zjn kapitaalter beschikking steltvan destaten gelest.in 1672had zjveelteljden
een ander,en hetisdusbilljk,datdezeeen van de Franschen,kreeg in 1702 nietlwevergedeelte vandevoordeelen,welkehjmetdat sterkingen,was in 1786 en 1787 in de dagen
kapitaal verwerft, afstaat aan den eigenaar
van dit laatste. Men geeft aan dat gedeelte
den naam van rente.V00r de hoogte van deze
is, naar gelang der omstandigheden,een al-

der Patriotsche woelingen de zeteldercommlssie van defensie, werd in 1798 door een

zwaren brand geteisterd en wasin 1813bt
J

het begin der omwenteling de plaats,waar
gemeene maatstaf. W ie bj het eischen van de Franschen den teugelvierden aan plunderrente dezen overschrjdt,pleegtwoeker.Het zuchten m oordlust.
isdikwjlszeermoejeljk,eeneJuiste grens- W oeringen, een dorpie in de Rjnproljn te trekken tusschen billjke rente en vincie tusschen Keulen en Neuss, is merkwoeker, vooral omdat dikwjls in eene hoa waardig door den aldaar geleverden veldslag
gere rente eene assurantiepremieisopgesloten. van 5 Junj 1288 tnsschen hertog Jan rJ4
Ieder, die voorzien is van voldoende waar- Brabanten k
%iegjkiedjaartsbissc,
hop vanKeu-

en.Hertog Jan, bjgestaan doorde benden
borgen.kantegen de.gewonerenteyeld be- l
komen. W ie echter geld leent aan lemand, van Floris F, graaf van Holland,behaalde
die deze waarborgen niet bezit, zoodat de

geldschieter gevaar lgopt, bj tegenspoeden
van den leenernietsterug te zullen krjgen,
kan billjkerwi
jze voor zulk een risico eene
hoogere rente vragen.Drjfthj evenweldeze
te hoog op,dan is hj desgelillts een woekeraar. In vroegere eeuwen bestonden bjna
overal wetteljke bepalingen tegen den woeker, en 00k nu n0g wordtdeze in som mige
landen m et strafbedreigd.De Nederlandsche
wetechter bevat geene strafbepalingen tegen

eene glansrjke overwinning op den aartsbissehop,ollderstennd door de Gelderschenonder
ReLnoud.Dientengevolge kwam Lim burgonder

de heerscbappj van Brabant.

W oestMn (Eene)iseeneuitgebreidevlaktej

die wegens gebrek aan Ak'ater van allen plantengroei verstoken en dientengevolge onbe-

woonbaar is. De grond bestaat er veelaluit
pteenachtige massa's of is met verkokkeld

of gerold gesteente of metstuifzand bedekt;
ook vindtm en daarin weleenszoutbeddingen
den woeker,maar laat aan hetzedeljk ge- ofzand met loogzouten.De groote,metzand
voelover,den schaamteloozen woekeraar met bedekte woestjnen gelijken sterk op eene
zee, zoodat zj in Afriûa en Azië 0ok wel
de algem eene verachting te.beladen.
W oensel (Pieter van),een Nederlandsch met den naam van zandzeeën worden bestemletterktlndige, geboren te Haarlem omstreeks peld.Somwjlen gevenrotsklippenen heuvelhetJaar1746,studeerdete Leiden in dege- reekgen eenige afwisseling aan de eenvorm ige
neeskundeenzagzich n0gvôôrzjnepromotie vlakte;ook heeft men hieren daarwaterlooze
als geneesheergeplaatstbj hetkorps kadets beddingen van rivieren en meren. W jders
te Petersburg.Hj onderhield vriendsehappe- ontmoet m en op sommige plekken te mid-

ljke betrekkingen met Petr'
as Camper en den der woestjn een weligen plantengroeij
Pieter Nïdlzpllz/tf,genootde gunstvan admi- en zulke plaatsen worden metden naam van
raal Kinsbergen en vergezelde dezen op eene oasen bestempeld.Zj zjn haarontstaan verreisdoordeLevanten Rnsland,waarvanhj schuldigdaan eene onderaardscheleem laagvan
verslag gafin zjne oAanteekeningen op eene komvormige gedaante, zoodat zj het water
reize door Ttlrkje,Natolië,de Krim en Rus- bewaren: dat er in den regentjd op nederland (1804)''. Na zi
.
bn terugkeer yestigtle htl daalt. Zj zjn de aangename pleisterplaatsen

zich als geneesheer te Amsterdam en gafer der doortrekkendekaravanen.M en heeftzeer
in 1792 en vervolgens iu 1796, 1797,1800. groote woestt
lnen in de warme gewesten
en 1801 oD e Lantaarn''in hetlicht,waarin van Azië en Atrika, voorts in Amerika en
hj de gebreken van zjn tjd hekelde met in het binnenland van Australië. Vooral in
bjtenden spot.In hetgesckrift:oDeBjlichter Afrikq heeft men een uitgestrekten woestjn(1800)''maakte hj zichalsschrl
lvervan oDe gordel van den Atlantischen Oceaan t0t in
Lantaarn''bûkend.Hj overleed te 'sGraven- M idden.Azië meteene lengtevan 2000 jeogr.
hage in 1808.
mijl. Die gordel neemt een aanvang ln de
W oerden ,eenstadjein deNederlandsche Noord-Afrikaansche Sahara, die 700 geogr.

provincie Zuid-Holland,aan de Oude Rjn en mj1 lang en Q50 geogr.miil breed is.Het
jk gedeelte draagt 00k welden naam
aan den spoorweg vanRotterdam naarUtrecht westel
met een zjtak naar Leiden,heefteene Her- van Sahelen het oosteljk gedeelte dien van
vormde,eene Lutherschejeene Remonstrant- Libyschewoestjn.Aan deoverzjdederlandsche en eene R.Katholieke kerk,een stad- engtevan Snézschrjdtzj voortindewoestjn
huis,een magazjn,.
eene kazerne en eenoud van Steenachtig Arabië met het Sinaïtische
kasteel,thans t0tgevangenisingerigt.Voorts Schiereiland en de woeste bergvlakte van
zja er 8 pannebakkerjen, eene oventegel- Nesled en verder noordwaarts heeft men de
en rietvorstenbakkerj, 4 steenbakkerijen, Syrisch-Arabische W oesttln. Aan de andere
2 scheepstimmerwerven: 2 likeurstokerjen, zjde van de Perzische Golfen de bergterras-

e
enerasfabriek,een kleln garnizoen enruim sen van W est-lran heeft men de bergvlakte
4000 lnwoners. - Dpze stad behoorde vroe- van Iran, de woestjnen van Irad.Adqlemi9
ger aan Utrecht, maar verviel reeds in de

van Kerman, van Seïstan en van Mekran,
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die geheel Perzië van de Caspische t0t de d0m in Neder-silézië,telde opQ21/
: D geogr.

Indische Zee doorsnjden. De woestjn van
Beloedsjistan iseen tak van de Groote Aziatische Woestjn; zj onderscheidt zich door
de roode kleur van haar ;jn zand.00k in

mtll78000 inwoners,maaristhansingedeeld
bj de arrondissementen Steinau en W ohlau,

beide t0t het district Breslau behoorende.

W ohlau werd onderKoenraad VI11 (# 1492)

hetnoorden van Perzië,heeftmenuitgestrekte een hertogdom , hetw elk laatstgenoemde met
woestj
'nen. De zandwoestt
jnen van Toeran Oelsvereenigde.In 1586 kwam hetin handen
en Toerfan vorm en de uitgebreide hoogvlakte van Johann Georl,tweeden zoon van hertog

van Kobiof Slamo enalzoo den oosteljken Georp 11 van Brleg,van wien hetbj erfopvleugel van den reusachtigen woestjngordel volglngovergingopzjnbroederJoaehâmFr1#derOudeW ereld;ztIligt1300Ned.elboven HcA von 2rie#, wiens kleinzoon Cltrotiaan
de oppervlakte der zee.Men schat de uitge- het met de hertogdommen Bfieg en Liegnitz
breidheid van gemelden gordelop 250000 D vereenigde. - De arrondissementshoofdstad
geogr.mjl.O0k in hetbinnenlandvanAustra- W ohlau telt slechts 8000 inwoners.
W ohlen, eene fabriekplaats in het Zwitlië heet
'
t men dorre?onherbergzame woestijnen,en schoon men ln Amerika vooralgroote sersche canton Aargau1 telt n0g geen 3000
steppen aantreft,ontbreken de woestjnen er inwoners,maar is merkwaardig a1g het midevenmin. Die van Atacama strekt zich uit delpunt der stroovlechterti, sedert den aanlangs de kustder Stille Zee over geheel B0- vang dezer eeuw door den godsdienstleeraar
livia, voorts noordwaarts t0t Arica in Peru ànselm S '
H i-çeringevoerd.Datbedrjfbeeftzich
en zuidwaarts t0t Copiapo in Cllili,alseene over dat gedeelte van het canton uitgebreid,
smalle strook tusschen den Oceaan en de hetwelk ten zuiden en ten oosten van de
Andesketen met eene lengte van 130 geogr. Aar gelegen i8, en zelfs n0g veel verder en
mjl.OokdehoogvlaktenofCampo:d0sParecis hûudt des winters ongeveer 30000 personen
in hetmidden van Zuid Amerika,in de Bra- bezig en in goede Jaren weleens driemaal
ziliaansche provincie Matto Grosso, bestaan zooveel.Devoortbrengselenderstroovlechterj
uit groote,golfvormig gelegene zandvlakten, in Aargau moeten de vlag strjken voordie

die zick omstreeks300 Ned.elboven de 0p?ervlaktederzeeverheFen.Degrootstewoestjn van de Nieuwe W ereld echter is het
bekken van hetUtah-meer in Noord-Amerika.
Het reizen in de woestjn geschiedtsteeds
met karavanen en gaat 00k dan n0g van
groote gevaren vergezeld,zoowelwegens de

stuifzandkolommen,doorden windopgejaagd
en voortgestuwd,alBdoordeverschroejende

zonnehitte en hetgebrek aan water.0ln door

der Eigelsche en Belgische in glans en sier-

ljkheid,maar overtrefen deze in hechtheid

en goedkoopheid.De voorwerpen,van stroo,

zjde en paardehaarvervaardigd,zjn bepaaldeljk uit Zwitserland afkomstig. W ohlau
ligt aan den apoorweg van Aarau naar Muri
en men beeftereen z'
jtak naarBremgarten.
W öhler (Friedrich), een beroemd scheikundige, geboren den 3lsten Julj 1800 te
Eschersheim bj Frankfortaan de Main,V0>

woestjnen te trekken?bezigt men veelalden trok in 1819 naar de hoogeschoolte Marburg
drom edaris ofhet kameel,doorde Arabische en wpdde zieh aldaar aan de studie der gedichters het schip der woesttjn genoemd.Het nees- en scheikunde, zette ze voort te H eiis zeer waarschjnljk, datmen op den duur delberg en w as vervolgens gedurende een

ten behoeve der toenemende bevolking laag- Jahr w erkzaam in het laboratorium van B erFelegene woestjnen door aanvoervan water zel%%s te Stokholm. ln 1824 vergezelde hj
m vruchtbare landen za1herscheppen.
laatstgenoemde en Brongniart op eene geoW ogoelen is de naam van een volk, gnostlsch-mineralogisehereisdoorSkandinavië,
hetwelk tot de Oegrisehe Finnen behoort en en zag zich in 1825 benoemd t0tleeraar en

vermaagsc,
haptis metde Ostjaken!metdeze
laatsten toch dragen zj den gemeenschappeljken naam van Mansi. De Mrogoelen zjn
Jagers,die dehoogten van hetnoordeljk ge-

in 1827totprofessoraan denjverheidsschool
te Berljn.In 1831 echter vertrok hj naar
Cassel, waar hj met de stichting van eene
nieuwe hoogere njverheidsschool belast en
deelte van hetOeralgeberqte bewonen,van- daaraan a1s leeraar in de scheikunde en in
waar zj zicb oostwaartsultstrekken t0taan de technische sehèikunde geplaatst werd.In
deIrtysl,deTawda en deToera,doch west- Maart 1836 begafhj zich alshoogleeraarin

waarts t0t aan de Kama in de gouvernemen- de geneeskunde,directeur van hetchemi
sch
ten Perm en Tobolsk.Noordwaarts vindtmen instltuuten inspedeur-generaalder apotheken
hen totaan de Soswa en zuidwaarts totaan in Hannover naar Gb'ttingen.Zjne talrjke
de Kowo en de Tgloessowoja.Grootendeels onderzoekingen strekken zich uit over alle
zjn zj aan de Konda gevestigd.Zj brengen takken der scheikunde en hebbenhem grooten
den winter door in hunne ellendige hutten, roem bezorgd.Reedsin 1827 en 1829ontdekte

en in de andere jaargetgden dolen zj a1s
Jagersrond doordebosschen,waarztJvooral
jagt maken op sabeldiertles en eekhoorns.
Slechtseen gedeelte van hen heeft hetChristendom omhelsd, terwjl de overigen in het
SlamanismuB volharden.Hun aantalbedraaçt
in Europeescb.Rusland 2000 en in Siberlë
omBtreek: 30000.

hj het aluminium ,beryllium en yttrium ,en

i
n dienzelfden tjd bield hj zich beziy met
het cyanzuur en ontdekte nietalleen nleuwe
cyanverbindingen,maarook hetontstaan van
plsstofuit cyanzuur am monium ,w aardoor de
grenzen deranorganische en organisehe sehei-

kunde zamenBmolten.Zjne proevenmetD ebig
over de benzoylverbindingen vormen den

W oilau,te vnreneenzelfstandigvorsten- aanvangvan eenebehoorljkebehandeling der

W OHLER- W OL

663

nrganischechemie en droegen nietweinig bj in het Feld brengen.Later werden zj n0k
t0tde theoriederradicalen en dersnbstitutie. methetburgerljk bestuurbelastan men verMet Liebi
g ontdekte hj 00k onderscheidene taalde het woord woiwodein hetLatjn met
uit piszuurverkregene stoFen,de zamenstel- palatinns.Daarzj tevenszittingen stem hadling van mellithzuur,de ontbinding vanamyg- den in den 8enaat,werden zj o0k senatoren
daline onder afscheiding van suiker, de be- genoemd.De naam woiwoodschag bl
eeft0t
reiding van chroomrood enz.Van zjneoverige voor korten ttld in Russisch Polen lngebruikj
onderzoekingen vermelden wj n0g die over maar is thans door dien van gouvernement
titanium-,wolframium-en kiezelverbindinyen vervangen. Bj de zuideljke Slawen geeft
en de ontdekking van gekristalliseerd borlum

en silicium (met Raint Claire Devillej. Van
zjne geschriften vermelden wj: pGrundrisz
der unorganischen Chemie (18134 15de druk,
1873)'',- pGrundrisz derorganischen Chemie
(9dedrt
lk,1814)''
,- mMineralanalysein Beispielen (2de druk,1861)',- en ,praktische
Uebungen der chemische Analyse (1854)''.
00k leverde hj eeneDtlitschebewerkingvan

men ook nu n0g aan den aanvoerdervan een
bruiloftsoptogt den naam van woiw ode, en

in de Slawische gewesten van Turkje voeren
de pachters der belastingen dien titel.
W o1 is het haar der schapen, en men
onderscheidtdaarbj,zooalsbjalleharen,den

in de huid verborgen w ortelen llet boven de
hllid uitstekend gedeelte. De zelfstandigheid
van de w0lkomt sterk overeen met die van
het pHandboek der Chemie'
' van Berzelius de horens en klaauwen; zj bestaat uit de
(1825,4 dln; 5de druk,1843- 1848,5 dln) volgende stolen,waarachterw,
j de procentsen redigeerde pedert1838 met Llebi
An- gewjze hoeveelheid plaatsen: koolstof49.25,
.g dep
nalen der Chemie und Pharmacie''.
w aterstof 7,57,- stikstof 15,86,- zwaW ohlgem uth (
'Michaël),een verdienste- vel 3,66, - en zuurstof23,06.Hetzwavel-

ljk gchilder en beeldhouwer in hout,werd
geboren te Niirnberg in 1434,Bchjntgeruimen tjd buiten'slandstehebben vertoefden
wordt eerst in 1474 w eder a1s bnrger van
zjne geboorteplaatsvermeld,waarhjin1519
overleed.Ilj waseen derbekwaamstevertegenwoordigers van de Frankische school,die
de Keulsche vorving en in Jllistheid van uitdrukking en van teekening,overtrof.Hjlsbekend als de leermeester van Albreel
ttD:zdr
en in zjne werken ziet men gewoonljk de

gehalteisechternietaltjd geljk en 00k het
aschgehalte wisselt aftusschen 0,1 en 3,30/0.
ln de asch vindt men voornameljk kiezelzuur, kalk, kali en jzer. Het soorteltlk
gewigt van zuivere.luchtdrooge w0lis1,319.
Men kan een wolhaartje met een massief

hoornachtig staafjevergeijken,waaraan men

eene opperhuid,eene bast- en eene mergzelfstandigheid onderscheidt.De opperhuid iseen
zeer dun,kleurloos bekleedselen bestaat uit

hoornachtige schubbetjes. die elkander min

schilderkunstmet de beeldhouwkunst verbon- of meer met hunne randen bedekken. Het
den.In de Maria-Kerk te Zwickau heeft men haart
je vertoont zich dientengevolge onder
van hem een prachtig altaarmettalrjkever- den microscoop a1s bedekt met dwarsche,
gulde en beschilderde beelden en metbeschil- vaak getande,golfvormige strepen, die men
derdevleugeldeuren enz.,diegetuigenisgeven bj verschillende soorten van w0l ten gevan een groot talent. Een ander altaar m et tale van 75- 110 op de lengte van 1 Ned.

snjwerk van zjne hand vindt men in de streep waarneemt.Hetgevoelen,dat400rhet
kerk te Hersbruck bj Niirnberg, in de St. uitsteken der schubbetle: het vervilten van

Jacobskerk te Rothenburg, in de kerk te de wol bevorderd wordt en dat merinowol
Schwëbisch Gmiind en in die te Schwabach, een vaster weefsel oplevert, omdatzj meer
alsmede altaren in verschillende kerken te schubbet
lesheeftdan çrovewol,ianietoverNiirnberg. Gedeelteljk vau zjne hand en ge- eenkomstig de w aarheld. De bastzelfstandlgdeelteljk naarzjneteekeningen zjndepren- heid bestaat uit ronde,langronde ofspilvorten in pDer Schatzbehalter oderSchrein der m ige, afgnplatte cellen, w elke rondom de
wahren Reichthiimer des Heils (1491)' en lengte-as van het haarin concentrische lagen
vermoedeljk die in hetmissionaal: pDas ist gerangschikt zjn. Behandelt men zulk een
der Heiligen Leben,Summerund W intertheil haartje met zwavelzuur, dan vertoonen zich
(1488)''.Zjn portret,doorDiirergeschilderd, vezels, die uit aaileengeschakelde cellen be-

isin dg Pinacotbeek teMiinchen.

W olw ode is een naam ,die heerseher beteekententoegekendwerddoordeoudeBlawea
aan dengene, die in ttid van oorlog t0t bevelhebber gekozen werd.Daarom is die titel

staan.Bj wittewolisde bastzelfstandigheid

kleurloos en jjP** donkere w 0l m in of meer

gekleurd.Mergzelfstandigheidvindtmenalleen
ln grove, regte haren, m aar niet in echte

w0l,daardeze bj hare aanwezigheid min of
:0k gcgeven aan gekozen vorsten,bjv.aan meer van aard verandert.Op de doorsnede is
die van W alachje en Moldavië vöör 1439, het wolhaartje rond en heeft eene m iddel-

alsmede aan degel
cpzen oppersteriiksbestuur- l
jn van l/gcste-l/lqde van eene Ned.streep.
ders in Polen vöör den tjd der Piasten.La- H et schaap heeft aan het voorste gedeelte
ter gaf men dien naam in het voormalig k0- van den k0penaan deondersteyedeel
ten der
ningrjk Polen aan de stadhoudersin de pro- ledematen korte,gladde,ondoorzlgtigestekelvinciën, welke laatsten woiwoodschappen haren, en deze vormen bj de schapen der
werden geheeten. De woiwoden waren aan- keerkringslanden de bedekking over het ge-

vankeltjk geene burgerljke, maar militaire heeleligchaam.Indenoordeljkestrekenheeft
waardigheidbekleeders,die bj hetuitbarsten men eene geheel andere soort van wol,navan den strjd den adelmoesten oproepen en meljk sluik haar,datvrj doorsehjnend is
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en aan de oppervlakte sporen van schubben water,en ditvermindertbj eengoe;droogen
draagt.Daaronder bevindt zich bet donshaar, in de oyeneluchtt0t7-40
/0.
dat veel ëner en digtex,xegelmatig met W 01lsdoorgaans'wit,zelden grjs,bruinj
schubben bedekt en spiraalvormig gebogen zwart,geel- ofroodachtig.àj beziteen zeis.Tusschen dat sluike haar en deze donswol keren glansjdie gewoonljk hetgrootstisbj

heeft men de eigenljke w0l.Dezeverschil- de soorten van gemiddelde fylzhe'
ld,- voorts
lende soorten van haarbedekkingbjhetschaap een zekerengraadvanzachtbeid,inzonderhei;
ontstaan onder den invloed van het klimaat die der electoraalschapen,maardievaak bj
en van de behandeling. De aard der w0lis groveresoortenaanzienljkerisdan bjfjnere.
dan ook zeer verschillend naar gelang van Door die zachtheid wordt een aangenaam
het ras en van de omstandigheden,waarin apnvoelen veroorzaakt. Eigenaardig is voortB
het seltaap (ziealdaar)zich bevindt.Dew0l de gekroesdheid ot'de krulling der wol;het
van onze gewone schapen is in den regel aantalkrinkels,kronkelingen ofbogen neemt
grof, niet sterk gekroesd,maar onregelmatig t0e tegeljk met de flnheid der w01en begebogen,droog en broos.De wo1van merino- draagt 10 tot 36 op eene lengte van 26 Ned.
schapen daarentegen is veelijner,sterk ge- streep.Naar gelang der gekroesdheid kan het
kroesd, zacht en vettig op het gevoel!veer- haar bj hetuitstrekken daarvan tothet1,20krac,htig en Bterk en alzoo meer geschlkt t:t en zeltb t0thetlygi-voudigeverlengd worden.
de vervaardiging van ëne stoFen.Voorts De gekroesdheid w ordtdoor m iddelvan den
heeft men electoraal.schapen met eene zeer kroesmetervan B lock,van Soçqe ofvan Taube

fijne, zachte wolen negrettino-ofinfantado- bepaald, en de fjnheid door middelvan den
schapen met eeme minder zachte,maar zeer
digte wol.D00r kruising van midden-Européscheschapen metSpaanscherammenheeftmen
een veredeld ras verkregen, welks wolmet
die der merino-scllapen overeenkomt.De ha-

wolmeter (eriomeier).Dedikte derwolharen

is zeer verschillend en bedraagt, wanneer

men de lengte der middelljnen in duizendste

deelen van Ned. strepen uitdrukt, met betrekking t0t de handelssoorten voor superren van deze w0lhebben bj deschapen der electa 15- 17, electa 17- 20,prima 20- 23,
hooge zandgronden somtjds eenelengtevan secunda23-27,tertia27- 33en quarta33 -40.

slechts 36 Ned. streep; meestalworden zj Behalve de reeds genoemde komen bj de
ternaauwernood 150,zelden 250 Ned.streej w01n0g andere eigenschappen in aanmerking,
lang. De w0lbt1de sellapen der lage klel- nameljk de gelt
jkmatigheid der haren over
gronden wordt echter 170- 450 en zelfs 550 hunne geheele l
engte ten ogzikte van dikte
Ned. streep lang, is veelal grofen nietge- en gekroesdheid,- de gesmjdigheid ofbuigkroesd,maar golfvormig gelokt.
zaamheid, die in het naauwste verband staat
De sterk gekroesde, i'
Jne wolsoorten ver- metdezachtheid,maarnietmetdehjnheid,heFen zich niet in afzonderljke haart
jesop de vastheid ofsterkte,daareen wolhaarbreekt

de huid,maarstaan in vlokken ofbosjezvan bj het torschen van een gewigtvan 3- 46
somtjdshonderdenmeerhazen,waarbjdeze Ned.wigtleg,- en de veerkracht.
aaneensluiten en min of m eer m et hunne

De talrjke soorten van wol onderscbeidt

krinkels in elkander grjpen. Zjn die bosjes men in twee klassen, nameljk in strijkwol
of vlokken van elkander gescheiden, dan en kamwol.De strjkwol,kaardwoloflakennoemtmen ze utrengefesendewolpestrennd. w o1dient t0t het vervaardigen van lakenaehSomttjds zjndestrengetjesdoormiddelvaneen tige, gex.'olde stoFen. H iertoe behooren alle
ta@@aivetzweetvrj vastaaneengekloofdtzoodat gekroesde wolsoorten,welke bj uittrekking
ZP een draadvormig voorkom en erlangenj- eene lengte hebben van althans 100 Ned.
eene gesteldheid, w elke men metden naam streep. De gekroesdheid der w o1 bevordert
van tweernig bestem pelt. M eestal evenw el de vervilting,dentoestand,w aarindedooreen-

zietmen een aantalbosjesloszamenhangend geslingerde haren een zamenhangend geheel

tot een grooten b0s vereenigd,waaraan m en

den naam geeft van stapel.Bj een vasten
zamenhang der hqren noemt men de w0lverriIfex#. De gezamenltlke wolvan een schaap
draagt den naam van vaeht#zoolang zj met

vormen. Hoe korter de wo1 is,des te meer
toppen komen in dezelfde hoeveelheid garen

voor en deste gemakkeljkerverviltzich de
w0lin den volmolen.De kamwoldaarentegen
dienttot het vervaardigen van gladde wollea

de huid zamenhangt en dien van vlies,zoodra stoFen9 waarbj de draden van het weefsel
zj daarvan isvezw jderd.Hetvermindertde door geene viltbedekking verborgen worden?
handelswaarde van dewol,indien daarin vele alsmedevan breigaren.Hetisnoodig,datzj
korte Btekelharen voorkomen.Een digte stand eene aanzienljke lengte en sterkte bezitte
der wolharen maakt het vlies zwaarder en en zonweinigmogeljkgekrnesdzj.Aanmerkebelettevens het indringen Vall stofen vuil. ljke ijnheid is hierbj van ondergeschikt
Deze laafsten 'Torden zooveel mogeljk ver- belang en wordt enkelvereischtbj het mawjderd door het wasschen der schapen 0n- ken vanzeerzachte,geBmjdigestolen.Zacht-

middelljk vöôrhetscheren.Gele wol,diege- heid evenwelishierbj van groûtgewigt.
woonljk ten gevolge van onzindeljkNeid hare
Ruwe w ol is zeer onzuiver. Gereinigde
witte kleur verloren heeft, is voor ëne fa- merino-wol verloor bjv. door het flroogen
brikaten ongeschikt. W ol is zeer hygrosco- 12-160/0, leverde aan aether 8-280/a,aan
pisch en neemt in een voc.
htig vertrek 28alkohol3-70/o, aan water8-110/o,bevatte
330/0 water op zondervochtig teworden op aan vuil 12- 320/0 en aan zuivere wol23hetgevoel.In den regelbevatwol13- 170/0 250/0. Behalve uit stnf bestaat de vuilheid
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van de w0l uit de min of meergedroogde alkohol(foesel.olie) en aether gebezigd,en
haiduitwasemingen van het dier, uit het de
n laee
ats
p zer,
oodadaar
nigenawj
,kohol
datme
n
wolzweet. Dit vormt een taai en vetsmeer eze
wol
rt
se
tninowat
lnze
al
en

en is bj de schapen metdefjnste w0lhet eindeljk in aether laat uittrekken,waarop
overvloedigstaanwezig. Het staataan w ater men laatstgenoemden door alkoholen dezen
eene zeepachtige verbinding afvan kali met door waterverwjdert.om debestanddeelen
veten bevat bovendien kali-jen kalkzouten, uit het waschwater te erlallgen, verzamelt
cholesterine en dergeljkezelfstandigheden.In men het in kommen, doet de vette bestand0ns Vaderland en in Duitschland wordt de deelen er uitneêrslaan doormiddelvan kalkw0l gewoonljk op het ligchaam der dieren melk, vergadert de at
kescheidene kalkzeep
gewasschen, nameljk door middel van het en gebruikt deze als brandstof, t0t het beeiden van lichtgasoît0thetverkrjgen van
zwemmen der schaqen in eene rivier,eene r
beek ofeen vjver,ln verband methetwas- vet door ze met zoutzuur te ontleden.W 01
schen met de hand,- voorts door de stort- is a1s de grondstofvan w ollen garensen alzoo
wassching onder een waterstraal en door de van allewollen stoFen een hoogstbelangrjk
spuitwassching.Eene voordeelige wjze van handelsartikel.
wasschen geschiedt met zuiver water van
W olbers (Julien),een verdiensteljk Ne32- 340C.en daarna met een afkookselvan derlandsch letterkundige)geborenteHeemstede
zeepwortel van 37- 440C.;hierdoorw ordtde den 26sten Julj 1819,vestigde zich in 1856
w 01 zeer blank,glanzig en gesmjdig.Ruwe te Utrecht,om zich aldaartewjdenaan de
w 0lverliest door het wasschen m etkoud wa- beoefening der letteren.Htjschreef:pErnstig
ter20-70,gewooit
lk 40- 600/0aan gewigt. woord aan mjne R.C.landgenooten (1853,
Is daarop de w01weder geheeldroog gewor- 3 stakjesl'', - rDevoot gesprek tusschen
den,dan wordtzj doorgaansop den derden M aria de m ueder des Heeren en een vrom en
da
araanvolgendenoodadl
4gtme
t eene daartoe ge- Katholiek (1853)'',- Een avond metH.van
schikte schaar z'
mogelgk bj de huid Maasdjk,vroeger R. C.priester en pastoorj
afgeschoren,waarbtj men het vlieszooveel thans evangelisch dienaarteBrussel(1854)''
doenljk in zjn geheellaat bljven.Dew0l - rDe slavernj in Suriname'',- pDeSurivan de pooten,wangen en staartbltjven van naamsche negerslaaf''1 - Geschiedenis van

hetvlies gescheiden en dragen den naa'
m van Suriname van de ontdekking van Amerika
stukken, en de grofharige gedeelten dien van t0topden tegenwoordi
gentjd(1859-1861)''
,
lokken.In den regelworden de schapen ieder
en rGeschiedenis van Java (1868 enz.4

Jaar eenmaal,maarin sommigestreken wor- dln)''.Voorts leverde hj vele bjâragen in
den langharige schapen tweemaalgeschoren. dagbladenen tjdschriften enredigeerdesedert

De wol,van levende dieren verkregen,noemt 1871 het rW eekblad VO0r het volk'' en de
men scheerwol, om ze te onderscheiden van XW erkmansvriend''
doode wol, die van gestorvene of geslachte
W olchonski-woud,zieTiraldaï-qeberpte.
W olchow (De), eene Russische rivler,
schapen.Loouerwolwoxdtin de witloojertjen
en marokjnfabrieken door middel van kalk stort als eene afvoerrivier vau het Ilmenmeer
van de vellen gescheiden en is,vooralm et zich uit in hetmeervan Ladoga.Ilare bronlange w oldraden vermengd, zeer geschikt rivieren zjn de Lowat, Polista en Sjelon,
om te w orden gesponnen. Het eenvoudig die zich uit het zuiden naar het Ilm enm eer
wasschen met water is intusschen nietv0l- spoeden.Hareoeverszjnlaag en in hetv00r-

doende, dewjl daarbi
l veel wolzweetachterbljft. T0t hetverwjderen daarvan dienthet
fabriekmatig wasschen (ontvetten),hetzj met
water van 50- 75O C.,hetzj meteen zwak
zeepwater (5- 15 Ned. pond zeep op 100

Ned. pond waters,
t eene zwakke oplosd me
sing van potasch,soda ofkoolzuurammonium
of met verdtlnde en verrotte urine. De gew asschene w 01 wordt ten slotte uitgespoeld
en in een niet verwarmden luchtstroom gedroogd. Ook zeepwortelenz. wordt töt het

Jaar aan overstroomingen blootgesteld.Tengavolg van opstlwing van js uit het meer
van Ladoga aan haren mond,stroomtderivier

we1eens dagen lang rugwaarts,daar ziJzeer

weinig vervalvan water heeft.Op de plaats,
waar de W olchow het Meer verlaat verheft
zich llet pratthtige klooster van den heiligen

Jurl
j.DeW olchow iseengedeeltevandengrooten waterweg van W isjninaarW olotslok.
W olcotttlohnl,een Engelschhekeldichter,

bekend onder den naam van Peter Tixdlr en
wasscben gebezigd, en in den laatsten tjd geboren in Mei 1738 te Dodbrooke in Dezw avelkoolstof.Tevens zocht men debestand- vonshire,bezochtde schoolte Bodmin,wer;
deelen van het wolzweet ten nutte te gebrui- in de leergedaanbjzjn 00m,eengeneeaheer
ken door uit de 100g van het w aqchwater te Fowey in Cornwall, ontwikkelde zich
koolzuur kalium te verzamelen ofdie loogter voorts in de ziekenhuizen te Londen en verbemesting te gebruiken.Door het aanwenden trok in 1768 als lijfarts met den gouvernenr
van zwavelkoolstof zoekt men vet te ver- sir W élliam Trelawney naar Jamaica.W eldra

krjgen. '
tgeen op zoodanige wjze.dientte echter keerde hj naar Engeland terug,ont-

geschieden, dat de zwavelkoolstof zonder ving van den bisschop van Londendepriestergroot verlies weder van het vet en de w0l wjding en verkreeg van zjne begunBtigers
kan worden gescheiden. Het verkregen vet eene pastoorsplaats op bovengenoemd eiland.
komt te pas voor de zeepziedorj en bj de Na den dood van den gouverneur vergezelde

zeemtouwerj. Tn plaats van zwavelkoolstof htJ diens weduwe naar Engeland,waar hj

heeftmen o0k welbenzine,petroleum ,amyl- zich te Truro in Cornwalla1s arts vestigde.

W OLCOTT-W OLF.
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Hier bepaalde hj zich bj het hekel
/icht,
maar berolckende zieh daardoor vele onaangenaamheden,zoodathjin 1778naarLonden
vertrok, w aar hj eerlang a1s hekeldichter
grooten opgang maakte.Hj rigttezjneaanvallen tegen deleden der KoninkljkeAcadémie (,luyric odesto the royalacademicians,
1782'')en stelde inden stzousiad(1785)''0ok
de dwaasheden van koning George IV in een
bespotteljk daglizht,doordien deze,eensin
een schotel metJongeerwten een hoofdwoekerdiertle ontdekkend,bevelhadgegeven,aan

grjs,aan densnuitgeelachtiggrjsjmetzwart
vermengd, en verschiltveel van vonrkomen
naar gelang van klimaat en verbljfplaats,
zoodatmen een grootaantalverscheidenheden
kent.H P** is uit een grootgedeeltevan zjn
voormalig gebied verdrongen,en schoon hj
n0g in bjna geheelEuropa hier en daarte
vinden isy werd hj in noord- en middenDuitschland, Engeland en in ons Vaderland
nagenoeg geheel uitgeroeid. Men vindt hem

daaxentegen n0g in aanzienljken getale in

Honrarje, Galicië, Croatië, Kraïn, Serbië,

al de keukenmeiden het haar afte knippen. Bosnlë, Roemenië,Polen,Rusland en SkanVan 1778 tot 1808 schreef Woleott meer dan dinavië. Voorts bewoont de wolf de landen
60 dichterljke vlugschriften,die z00grooten van den Atlas? Noord-oost- en Midden-Azië
schrik verwekten, dat het ministèrie, naar en Noord-Amerlka.In hetkoningrjkPruissen
men wil, poglngen aanwendde om hem door werden in 1819 nog1080wolvengeschoten.De

omkooyerj t0t zwjgen te brengen.Zjnehe- wolfbewoontbj voorkeurdigte wouden,in

kelschrlften,dieheden ten dagewegenshunne Midden-Europa enkelin de hooge bergstreek,

wel eens onbetameljke en onkieschetaalin in het zuiden de steppe,in Spanje 00k de
Engeland nietgelezen worden,zjngezamen. graanlanden, zwerft gestadig rond, leeft in
'
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Wolf(Canis?'
tt.pu:).

1jk nitgegeven in 1794- 1801 en in 1816in5
deelen.Op gevorderden leeftjd werd hj blind
en overleed den 13den Januarj .1819 te Somerstown, en zjn stoFeljk overschot werd
in de 8t.Paulskerk bjgezet.Hj leverde 0ok
eene nieuwe uitgave van het w oordenboek
van Pilkin-qton en Van XBeauties of English

het voorlaar en den zomer alleen of ten
getale van twee ofdrie bj elkander,in het
nalaar met wtjfle en Jongen en in den winter
in troepen. Hj is zeer bloeddorstig, maakt
iagt op zoogdieren,vogels en allerleikleine
dieren en nuttigt ook plantaardige zelfstan*F

digheden.Hjiszeergevaarltjkvoorhetwild.
Poztry (1804)''.
In den herfsten in den winternaderthj tot
G olf (Lupus a%t.) is de naanaeeneraf- de dorpen,overrompelthet grazend veervalt

deelinqvan hetroofdierengeslachtHond(Canis inzonderheid op honden aan en belaagt in

Z.
).H!jonderBcheidtzich dooreen vrj groo- troepen we1 eens runderen en paarden.Hj
ten, breedenj n0g al korten, spitsneuzigen doodt veel meer dan bj verslinden kan en
kop, breede, spitse,opstaande opren,eenig- is dientengevolge de schrik der herder8 en
zins schuins geplaatste oogen met eene ronde Jagers. Hj vermjdt zooveel mogeljk den
pupil, vrj lange,schralebeenen,van voren mensch. Schoon hj het we1 eens waagt
5-en van achtervier-teenige pooten,een langen9 neêrhangenden, langharigen staart en
eene gtaartklier. De gewone wolf (C.lupus
Z., zie bjgaande afbeelding) is 1,6 Ned.el
lang,heeft een staart ter lengte van 45-Ned.

eene vrouw ofeen kind aan te vallen,koes-

terthj vreesvoordenmanengaatenkeldoor
honger gedreven,en dan nog in troepen,op
hem af.Hj legtevenveeloverlegen sluwheid
aan den dag als de vos,en een w olventroep
duim,is 85 Ned.duim hoog,vaalgrjsachtig gaatvolgenseen bepaald plan opdeJagt,daar

geel en zw artachtig,onder den buik en voor Isommigen hunneprooiacht
ervolgen,texwjl
het voorhonfd lichter van kleur,vaak licht- )anderen haar den weg zoel
ten afte snjden.

W OLF.
Zoolang de wolfgeen hongerheeft,ishj lafhartig en vreesachtig,maarhonqermaakthem
stout en vermetel zoodathj zlch doorniets
laat afschrikken. Vooral in Rusland veroor-

zaakthjgroote schade.De wolvin wel'
ptna

eene dragtvan ruim tweemaandenopeenevei-

lijeplek 3 t0t9,gewoonljk 4 t0t6Jongen,
d1e 21 dagen blind bljven,zich geheelen al
gedragen alsJongehonden,in tjden van ge-

vaar door hunne moeder naar elders worden
gesleept en in hetderde jaarvolwassen zjn.
De wolf wordt 12 t0t 1àjaaroud.Hj teelt
met den hond vruchtbare bastaarden.Jonge
wolven kunben zeer tam worden en hebben

daarna eene ongemeene gehechtheid jegens
hunne meesters.Men maaktJagtop den wolf
om hem teverdelgen,maar o0k om zjnepels.
D e fraaiste w olfsvellen kom en uit Zweden,
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laden.Nadathetgedingoverzjnewjsbegee e
voortste Berljn dooreenedaartoe benoemde
commissie0p'eenebevredigendewjzewa8beslist,benoemdeFrederik11 nazjnetroonsbekl
imming(1740)hem totgeheimraad,vice-kanselierderuniversiteiten professorin hetnatuuren volkenregtteHalle.ln 1743werd hjkanselier'
, en in 1745 verhief de Kenrvorstvan
* overleed
Bei
jeren hem tot rjksvrjheer. HP
den 9den April1754.De verdienste van Wol
f
isvooraldaaringelegen,dathjdoorzjnegestrenrwiskundigemethodeorde,liehtendegeljkheld bl'
agt in hetgeheelderwetenschap.
Zjne wjsbegeerteiselgenljk nietveelanders
dan eenebevatteljkevoorstellingvandievan
Leibno,waardoor ht
ieehter tevens diensmetaphysischen grondslag ondermjnde,nameljk
de monadologie.Hj oefende een weldadigen
invloedop hetpiëtismusvanzjntjdenmaakte

Rusland,Polen en Frankrjk en zjn teduurder,naarmate zj lichtervan kleurzjn.De zieh tevens verdiensteljk Jegens de Duitsebe

huid wordt 00k welgelooid en t0thandschoe- taal, daar hj de eerste was, di
e hare genen, trom- en paukenvellen enz. gebruikt. schiktheid t0t hetaanduiden van wjsgeenge
Het grove vleesch van den w olf wordt zelfs begrippen ontdekte en zuivere,verstaanbare
door den hond versmaad,maar gegeten door volzinnen schreef.Hetaantalzjnergeschrifde Kalmukken en Toengoezen.
ten is zeer qroot.Hj behandelde alle wisW olf.Onder dezen naam vermeldenwj: kundige en wgsgeerige wetenschappen in eene

Cltrintian,vrjheer von * 0!J,een beroemd
wjgeer en wiskundige,geboren te Breslau
den24stenJanuarj 1679.Hj bezochteengymnasium te Berljn en vertrok in 1699 naar
Jena, om in de theologie te studéren,maar
hield zich hoofdzakeljk bezig met wjsbe-

dubbele reeksvan werken,nameljk uitvoerij
inhetLatjnenbeknoptinhetDuitsch.Daarbg

komt n0g een schatvan verhandelingen over
verschillende onderwerpen uit de natuur- en

wiskundeen de wjsbegeerte.Ztlne gtelselma-

tige geschriften over de verschillende afdeegeerte en wiskunde!inzonderheid met de ge- lingelàderwiisbegeertetellen22kwartodeelen.

Joosde #0!/,een Vlaamsch letterkundige,
schriften van Cartemus en Tsclqknhansen.Hj
schreefophelderingen bj demMedicinamentis'' geboren omstreekshetJaar1750 te Nazareth
van laatstgenoemde en kwam daardoorin be- ln Oost-vlaanderen.Hj wasprofessorbj het
trekking metIeibno.In 1703vestigdehjzich Koninkljk collége te Gent en gafvan 1778
te Leipzig als privaatdocent in de wiskunde tot 1780 onderscheidene oorgpronkeljke geen wjsbegeerte?terwjlhj een goeden naam dichten en vertalingen uithetOudeen Nieuwe
verwierf, 00k ln het buitenland, door ver- Testament in het licht. Toen hj de pArs
schillende werken overwiskunde.Toen Karel amandi''van OGdius had vertaald en die verXII een invaldeed in Saksen,zoodathj de taling in het licht wilde geven, sl00t men

wjk moestnemenuitLeipzig,ontvingWolfnp hem op als krankzinnig!maarhj ont8napte

aanbeveling van Leibnlz in 1707 eene benoe- enbegafzlch naarhetbultenland.Hjschreef:
ming t0thoogleeraar indew iskundeennatuur- rDen vreugd- en vruehtwekkenden theater

ljke historie aan de universiteitteHalle.Hier
verwierf hj door zjn stelselmatig onderwjs
en door zjne wiskundige geschritten grooten
roem. De duideljkheid van denkbeelden en
leerstellingen in zjne wiskundige lessen was
iets ongewoons,en zjne wjsbegeerte,opwiskundige leest geschoeid, vond vele aanhan-

van Apollo of invallenàe gedaehten op den

levensloop van den mensch enz.(1178)'',Den goddeljken philosoph ofte minnaer der
oprechte wjsheid enz.(1778)'',- rAstraea,
dewaerheydzoekendedienstmaegdenz.(1778)'',
ng vanOvidiusenz.(1779)''
,
pDe herscheppi
-

qRouw zangen enbrieven vandenellendigen

gers. Niettemin werd hj door zjne ambtge- balllng PubliusOvidiusNaso 1780'',- 1Hisnooten te Halle, vooral door de piëtistische torie van het Oud Testamentenz.(1780),theologen,bj deRegéringaangeklaagda1seen >liistorie van het Nieuw Testament enz.
verachter van de godsdiensten als een dwaal- (1780'',- plnvallende gedachteopveracheyde
leeraar,waartoevooralzjneredevoeringpDe voorwerpen enz. (1780'' - plueven der her-

philosophia Sinengium morali''aanleiding gaf. deren door Virgilius'', - pHet bloemperk
Dooreen kabinetsbesluitvan Friedrieh <iI#:!- d'allergewigtigste lotgevallen enz.'', - en
werd hj den 15den November 1723 van zjn >Uel'en van uytspanninge of den wellust der
ambt ontzet,terwjlbj tevens het bevelont- velden-''
ving, Halle binnen een etmaal en Pruissen
Fdedrïc/zAugut<01/,een uitstekendoud-

binnen twee dagen te verlaten. Hj werd heidkundige,geboren den15denFebruarj1759
daarop aangesteld bj deuniversiteitteMar- te Haynrode bj Nordhausen.Hj studeerdete
burg.DoehJuistdievervolging vandenwjs- Göttingen in de letteren,werd in 1779 leeraar
eer was oorzaak,dat men de aandachtves- aan het paedagogium te Ilfeld en verkreeg

tlgde op zjn wijsgeerig stelsel.Hj werd dan hier een goeden naam door de uitçavevan
00k in hetbuitenland meteerbewjzen over- hetpsymposion''van Plafo meteene lnleiding

08

W OLF.

en notenlndeDuitscheTaal.Nadathjin1782 (1811en 1820),- en deverklaring van den
de betrekking had aanvaard van rector der XPhaedo''van Plato.Voortsleverdehj voprstadsschoolteosterodein den Harz,zag hj treFeljkevertalingen vande werkenvanoude
zich inhetvolgendejaarbenoemdtothoogleer- schrjvers, alsmede het pMuseum derAlteraarin dewjsbegeerteenopvoedkundeteHalle. thumswissenschaften (met Buttmannt 1807Hj was van meening, dat men in de klas- 1809,2 dln)'',- het sMuseum antiquitati:
sieke Oudbeidhetvoorbeeld moestzlekenvan studi
orum (1808- 1811)''j- de rluiterarische
een op de verhevenstebeginselenrustendbpen- Analekten (1817- 1820,4 d1n)'',- en rverbaar en htliseljk leven, - een voorbeeld, mischten Aufsëtze in lateinischer und deuthetwelk op de hoogescholen als het belang- schersprache(1802;nieuwe uitgavevanBernrjkste bulpmiddeltot eene goede opleiding Acr#y,1869,2 d1n)''.Nazjndoodverschenen:

moestdienen. Hj beschouwde het dan ook rVorlesungen iiber die vier ersten Gesânge
als eene gewigtige taak, uitytekende onder- v0n Homers Ilias (1831, 3 dln)'', - zjne
wjzers te leveren aan de scholen van zjn opmerkingen overderouaestionesTnscul
anae
vaderland. Zjne XProlegomena in Homerum (1829)'' en over het rscutum Herculis''van
(1795, 3de en 4de druk van J.Bekker,met Heslodws, - voorts:rEncyklop:die der Phibjvoegselen uit de nalatenschap van Wolf, lologie (183042dedruk,1845)'',- :svorlesun1872en 1875)'',waarinhjmetgrootegeleerd- gen iiber dieAlterthllmswissenschaft(1831heid en scherpzinnigheid de stelling verde- 1835, 5 dln)'', - oDarstellung der Alterdigt, datde podyssee''en de pllias''inhunne thumswissenscha'
ft(1833)9',- nconsiliaschotegenwoordlge gedaante geenszins het werk

lastica (1829)9',- en eindelgk zjne rldeen

zjn van Homerv ,maarvan onderscheidene iiberErziehung,SchuleundUniversitst(1835)''.
rhapsoden uitden tjd vandiendichter,baar- Zt
jne wetenschappeljke nalatenschap isaan.
den in geheelEnropa groot opzien en gaven gekochtten behoeve van de Koninkljkeboeaanleidingt0thoogstbelangrjkegeschied-en kerj teBerljn.
oudheidkundige en critische onderzoekingen.
Jokann <i!AeI- w olf,een Duitsch schrjr, geboren in 1817en vervuld metwarme
De verklaring vanonderscheidenegeleerden, Ve
o.a.van Heyne,datzj reedslangletsderge- balangstelling in de Nederlandscheen Vlaam-

ljks gedacht hadden, deden de geestrjke sche letterkunde.Met zjnebegaafde echtgeBriefe an Heyne!eineBeilagezudenneuesten

noote en hare moeder,de dichteres Lnlse ro>

Untersuehungen ùberIlomer(1797):'ontstaan, Plönniesjvolbragthj eenereisdoordeNeder-

van welke de eerstedrie geroem d worden a1s landen, om de volkssagen te verzamelen,
modellen van geleerde polemiek enfzjneirpnie. knoopte er betrekkingen aan metonderschei-

EenigeJaren daarna ppogdehi
;jdeonechtheid dene schrjvers,en woonde geruimen tjd te
aan te wjzen dervieraan CIeerotoegekende Gent)waarhj eentjdachriftredigeerdeonder
redevoeringen: rpost reditum in senatu'',den tltel:pGrootmoederken,archievenvoorNeAd Qnirites post reditum'',- ppro domo derduitsche sagen, sprookjes, volksliederen
sua ad pontifces''1

en rDe haxuspicum

enz.(1843-1851)'',alsmede:rW odana,Museum

responsis''! alsmede van die ppro M arcello''. voor Nederduitsche oudbeiz
lkunde (1813-

Nadathj ln 1796 hetboogleeraarsambtteLei- 1851)''. Voorts schreef htl: pNiederlëndische
den, in 1798 dat te Kopenbagen en in 1805 Sagen,gesammel
tund metAnmerkunqenbedat te M iinchen van de hand gewezen had, gleitet herausgegeben (1843)'', o0k ln het
werd hj t0tgeheimraad benoemd.Nade op. Nederlandsch vertaald2- enmetVleesehouwer:
heëng der universiteit te Halle in 1807werd DDe Broederhand, tjdschrit
t voor Hoogdqithj als lid derAcadémievan W etenschappen sche,Nederduitsche en Noordsche letterkunde
naar Berlt
ln beroepen, nam er deelaan de (1847)'
'.Vervolgensvestigdehtjzich teDarmreorqanisatiederuniversiteitenwaso0keenigen stadt,waarhjden28stenJunj1855overleed.
Ferdinand F/bl/, een grondig kenner der
tjd ln staatsdienstwerkzaam a1sdirecteurder
wetenscbappeljke deputatie en lid der sectie Romaansche letterkunde. Hj werd geboren
vooropenbaar onderwtjsbj betministérievan te W eenen den 8sten December 1796, stuBinnenlandscheZaken.Hjstaaktedaarbjech- deerde te Graz in de wjsbegeerte en regten,
terzjn arbeid a1sgewoon hoogleeraarenbe- hieldzichvervolgensteW eenenhoofdzakeljk
hield a1s eerelid der académie enkelhet regt bezig met de gepchiedenis der letterkunde en
van vrje voorlezinqen.T0therstelvan ztlne werd in 1819 scriptor en later custos aan de

ge8chokte gezondheld ondernam hj in April
1824 eene reis naarhetzuiden vanFrankrjk,
waar bj den 8stenAugustusvan datJaarte
Marseille overleed.Van zjnegeschriften noemen wj n0g:eene nieuwe uitgave de# gedichten van 11 Homeru.
s (1794- 1795,4 dln),

Keizerljke Hefboekerj,en vervolgensbj de

stichting derAcadémie van W etenschappen te
W eenen lid en secretaris van dat ligchaam.

Hj overleed te W eenen den 8stenFebruarj
1866.Van zt
lne geschriften vermelden wj:

?Ueber die neuestenLeistungen derFranzosen
der r'
rheogonia'' van Henlodnsb - der tiir der Herausgabe ihrer National-HeldengeOratio adversus Leptinem (1790;2de druk, dichte (1833)'',- pDie Sage vom :ruder
1831)'*,- van pLucianilibelliquidam (1791)'', Rausch (met Endliaer,1836)''
,- pFloresta
van de ssllistoriae'' van H erodianun, de rimasmodernascastellanas(1837'
,2 dln)'',
e Lais,Sequenzen und Lbiche
v
a
n
d
e
p
ou
a
e
s
t
i
o
n
e
s
Tus
c
ul
a
n
a
e
'
'
vA
n
Cl
e
e
r
o
,
pueber di
van porationes quatuor''van C'
Ieero,als- (1841)'' - mRosa de romances (1846)9'
,mede van de ypro Marcello (1801- 1802)' ?Ueber eine Sammlung spanischer Rûmanzen
van de pDlalogorum delectus''van Plato ln iiegenden Blëtter auf der Universitëtsbi-
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bliothek zu Prag (1850)'/, - s,studien zur Blaan,- pvolksmârchenau8Venetien(1866)'',
Geschichte der spanischen und portugiesischen - en mvalksliedxrausdem Egerlande(1869)''.
Nationalliteratur (1859)'',- en pllistoirede W olfaartsdvk ,denoordeljkstegemeente
la littératurebrésilienne(1863)''.Met0.Hof- van het kanton Goes van het eiland Zuidmann leverde hj een bundel otld-8paansche Beveland in de Nederlandsche provinde Zeeromances onder den titel: 1Primavera y ;or land,was te voren een eiland en is 00kthans
de romances (1856,2 dln), - voorts een n0g gedeelteljk door hetSchengen van het
aantal voortrefeljke verhandelingen in de eigenljk Zuid-Beveland gescheiden.Zj bevat
XJahrbiicher der Literatur'',van welke som- de dorpen Oostkerke en Sabbinge metnagemige afzonderljk zjn Ilitgegeven, zooals: noeg 2000 zielen.W olfaartsdjk komtin de
Beitrëge zur GeschichtederkastilischenNati- gesûhiedenis reeds voor in de 13deeeuw a1s

onalliteratur (1832)'',- pueberaltfranzösische eene Zeer welvarende streek9 maar had van
Romanzen undHofpoesie(1834)'''- en 7Ueber herhaalde overstroomingen veelteljden,zoodat er in 1578 slechts een klein gedeelte van
die Romanzenpoesie der Spanier (1817)9
.

R'
adol
f *0/,een verdiensteljk sterrekun- was overgebleven; het is echter door verdige, geboren te Zi
irich den 7den Julj 1816. schillende indjkingen in den tegenwoordigen
Hj wasvan 1839 t0t 1855 leeraarin dewis- toestand gebragt.
en natuurkunde aan de reaalschool, sedert
W olfe (James) een Engelsch generaal,
1844 aan de universiteit en sedert1847 direc- geboren den 15denJanuarj 1726teW esterhat
teur van de sterrewacht te Bern. In 1850

in Kent,onderscheiddezichgedurendedeveld-

werd htjprofessor in desterrekundeaan de togten in de Nederlanden tegen de Franschen

polytechnische school en diredeur der sterre- en klom op t0tden rang van brigade-generaal.
wacht te Ziirich,vervolgenshoogleeraar aan Toen na den Vrede van Aken (1748)een tjd
de universiteitaldaar en maakte zicb bekend van rust aanbrak! besteedde hj dien aan

door zjne geschriften over de geschiedenis zjnewetenschappeljkevorming.ln 1758zag
der wiskunde en door zjne waarnemingen hj zich bevorderd t0t generaal.majoor en
over de periodiciteit der zonnevlekken.Van

werd naardeNoord-Amerikaansche koloniën

1842 t0t 1855 redigeerde hj de pMittheilun- gezonden, &vaar hj in Julj van dat Jaar
gen dernaturtbrschendenGesellschattin Bern'' niet Tveinig bjdroeg t0t de verovering der
en laterhet pviertel
jahrschriftderNaturtbr-, Fransche vesting Louisbourg en van Cape
schenden Gesellschaft in Zi
irich''. Van zjne Breton.In Junj 1759 voerhj meteeneaangeschriften vermelden wj:rBiographien zur zienljke vloot en 8000 man de 8t.LaurensKulturgeschichte der Schweiz (1851- 1862, rivier op,deed bj herhaling,maarm etgroot
4 dl11à'', - llrraschenbuch fiir Mathematik, verlies een aanvalop Quebec van de oostPhysik,Geodasie und Astronomie (1842;5de ztjde, landde daarop den 13den September
drt
lk?1877)'',- pllandbuch der Mathematik, Onverwacht aan de westztjde dier stad en
Physlk, Geodâsie und Astronomie (1872, 2 noodzaakte den markies Montealm ,die haar
dlnl''1 - en pGeschichte der Astronomie verdedigde, door een veldslag over haar 10t
te baslissen. W olfe behaalde de overwinning,
(1877)''.
Adam <pIJ, een verdiensteljk geschied- maar snellvelde, door drie kogels getroFen.
schrjver,geboren den lzden Julj 1822 te Eenige dggen daarna vielQaebecen eerlang
Eger.Hj studeerdetePraagenteW eenenin geheel Canada in handen der Engelschen.
de regten,promoveerde in 1846 in de wjs- Het stofeljk overschot van Wolfe wsrd in
begeerte,werd in 1850 docentin deqesehie- deV-estminster-abdj bjgezet.
denis aan de universiteitte W eenen,ln 1852
W olfenbttttel omvat in ruimeren zin de
professoraan die te Pesth,in1856onderwjzer voornlalige bezittingen der oudere ljn van
van de dochter van aartshertog Albrecht,in het Huis Brunswtjk-W olfenbittel in Neder1865 hoogleeraar te Graz en in 1870 corres- Saksen, en in meer beperkten zin het W o1pondérend en in 1873 werkend lid der Kei- fenbiittel-sehöningensche Harz- en W eser-

zerljkeAcadémie van W etenschappenteW ee- district (62 D geogr. mjl), thans één der
nen. (
IIE
iE
!
II
EIdi
E
I'
ù
g
'
l1:
2,1
1
E1
!1
. de eerste, die het waagde, de
-.

zes arrondissementen van het hertogdom

nieuwere geschiedenisvan Oostenrjkmetvrj- Brunswjk , in 1875 op bjna 14 D geogr.
moedigheiden zaakkennis te behandelen.Hti mjlruim 62500 inwonerstellend.- De stad
schreef: roesterreich unter Maria Theresia Mlolfbnbiittel,in eene lage landstreek aan de
(1855)''
,- pAus dem Ho:eben Maria The- Ocker en aan den spporweg van Magdeburg

resia's(zdedruk,1859)'',- pAlarieChristine,
Er
zherzogin v0n Oesterreich (1863,2 dln)'',
ser Franz I 1804- 1811 (1866)/',pKai
Fiirst W enzelLobkowitz (1869)'',- pflraf
KarlChotek (1869)'/,- pDieAufhehungder
Klösterin Innerösterreich (1871)''
,- rFùr
'stin
EleonoreLiechtenstein (1875)',- rGeschichtliehe Bilder aus Oesterreich (1870)'', - en
talrjkeverhandelingenin dewerken derAcadémie.DaaTenboven gaf hj in hetlicht:de

naar Brunswjk gelegen en aldaareellzjtak

uitzendend naar Harzburg, i: de zetel van

e
eniqe yeregt8hoven en regtbankenjvan een
archlvarl8,Van een Consistorie,Van e0nsqperintendent 0nZ., 0n heeft 3 Protestantsche
kerken, onder welke zich de Mariakerk be-

vindt met een grootorgelen sierljkepraalgraven, eene R. Katholieke kerk, een godgeleerd seminarium , eene kweekschool van

onderwp
''zers en eene van onderwjzere88en

briefwisseling van Leopold 11 met Marie met eene hoogereburgerschpolvoormeisles,
Christine (1867),- dezelfbiograghieën van een gymnasitlm ,eene kazerne,een wee8huisj
Lukas Jeizào'e en van den schllder Karl een ziekenhuis, onderscheidene fabriekenj
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veel tuinbouw , een levendigen handel in land. Götltebetoonde groote belangBtelling in
graan en garen en ruim 11000 inwonerB.De den improvisator,en deze verkreeg doordlens
stad waB te voren omringd door vestingwer- invloed in 18:6 een hoogleeraarsambt in de
ken en wallen,maar dezezjn laterin wan- nieuwe talen aan het gymnasium te W eimar.
delplaatsen hersehapen. In het aloud vorste- In 1812 aanvaardde hj een leerstoelin de
ljk kasteel heeft men thanseeneregtbank, nieuwe talen te Jena en overleed aldaar den

eene kweeksehool van onderwjzeressen en 16den September 1851.Hj schreet'
: rBitder
een schouw burg. Tegenover het kasteelver- und Lieder(1840)'',- prrëume undSchëume
heft zicb het fraaje gebouw , door hertog (1844)'', - pNaturgeschichte de8 deutschen

Aggust Y âl#el- in 1723 in den vorm van Studenten (1842; 2de druk, 1843)'' - en
het Pantheon te Rome opgetrokken,op welks XDie kleinen Leiden desmenschliehen Lebens
verdieping zich de vermaarde W olfenbiittel- (1846)''
.Voortsleverde hj:ppoetisehe Haussche boekerj bevindt? waar Lesslng eens schatz desdeutachen Volks (1839;26stedruk,
werkzaam wasals bibllothecaris.In hettrap- 1871)''
,- pllausschatzdeutscherProsa(18451

portaal prjktereen marmeren gedenkteeken llde druk, 1875)'' - en rGeschichte des
tezjner eere.Deze boekerj telt300000 dee- Romans (1841; 2de druk, 1850)''.Eene verlen,onder welke zich 800 bjbels,een groot zameling van zjne romans en novellen verM ntal wiegedrukken en 10000 handschriften scheen onder den titelvan sschriften (1841bevinden. Men verhaalt,dat W olfenbiittelin 1843,14 dln)''..

1046 gesticht is door markgraaf Eybert
Emil Goy,een uitstekend beeldhouwer,
t)o> Mehzen. De stad,in 1193 door Hendrik geboren te Berljn den zden Maart 1802 en
de Z'eel'/zl veroverd.was sedert 1267 de resi- een leerling van Sel
6adow. Hj verwierf ixl
dentie der oudsteBrunswjkse.
he ljn.Totop 1821 door een reliéfden académischen Prds,
dien tjd had men eralleen hetkasteel,maar die hem in staat stelde, zjne gtudiën voort
na dien tjd werderallengsde stad gebouwd. te zetten te ltome,waar hj zich vervolgens
Zgne sguren en groepen VerIn 1542 werd zj doordeSaksersen Hessen vestigde. Van
*@
gebombardeerd en ingenomen maarnadenslag m elden W g
*.XDeJager-vogelvanger''1- pDe
bj Miihlberg (1547) weder ontruimd.In den jager met den hand'',- pDekrjgsman,de
Dertiglarigen Oorlog behaalden bj W oltbn- beenplaten vastsnoerend'', - rDe zittende
biittelden 29stenJunj 1641deZweden onder visscher''1- rDeherderin endeherdersknu p''1
W rangel en Königsmark de overwinnirjg op
De spinster'' - ,Detamjoerjnslager''

de Keizerljke benden onder aatlshertog
Leopold.Toen in 1671 destad Brunswjk in
het bezit kwam van Brunswjk-W olfenbittel,
kozen de Hertogen bj afwisselingaldaarhun
verbljf, totdat hertog Karel in 1754 zjne
residentie voor goed derwaarts verplaatste.

XMidas a1s regter, (basreliéf,1825)''
,-

1,Charitas (reliéfin marmer,1830)''.- p'
l'el
ephu
B'''lHebe en Ganymede,s
',- p'
rheti:
en
Achi
les,3î'
, - pDe j
agtnymf,,,- pDiana
op den boog rustend (1838)''- eenegroote
Amazonengroep''in marmer,- ,prometheus

W olF. Onder dezen naam vermelden wj. methethemelschevuur(1844)'',- pvictoriaj
Pius Aleœander Nol#; een uitstekend een jongeling op de daden derhelden wjzend
tooneelspeler, geboren den Bden Mei 1784 te (op de 8lotbrng teBerljn,1846)''
,- rAchilles
Augsburg, was bestemd voor den stand der btjhet grafvan Patroclus (voor keizer Nieogeleerden, bepaalde zich echter weldra bj laasl'',- rEeneRomeinschejonkvrouw ,haar
hettooneelen zag zich in 1804 geplaatst bj oorsieraad voor den Punischen Oorlog ten
den Hofschouw burg te W eim ar. Zgow el in oFer brengend (1857)',- Jephtha en zjne
heldenrollen als in het blilspelvond hj groo- doehter (in marmer, 1858),7,- npsyvhe ua
ten bjval en verbond zich in 1816 aan den de vlugt van Am or'' - en vooralrludith
Koninkljken schouwburg te Berljn, doch (1868)'' en het reliéf van het praalgrafvan
overleed den 28sten Augustus 1828 te W eim ar

Snkadow in de kerk Sant'Andrea delle fratte

op eeneterugrei:van Ems.Hj schreefonder- teRome.Ookleverdehjonderscheideneborstscheidene tooneelstukken en onder deze het beelden! is sedert 1848 lid der Koninkljke
bljspel: pcësario''
, de drama's: opiichtum Académlete Berljn en zag zich gekozen t0t
P:icht'' en prreue siegt in Liebesnetzen''en directeur van de acadêmie San Luca teRome.

hetzangspelrpreciosa'
'.- Zjneechtgenoote

Albert F/ol
#', desgeljks een uitstekend

teAltonaden 26stenJulj 1799.Hjstudeerde
te Berljn in de geneeskunde, maar hield
zieh hoofdzakeljk bezig met natuur-,scheien plantenkunde, alsmede met wgsbegeerte
en geschiedenis, waarbj hj zich vervolgens
te Kiel uitsluitend bepaalde. Toen hj als

vertoefin ltaliëkeerdehjterug,stond Raneln
terzjdebj hetvoltoojenvan hetFriedrichsmonument en beitelde tevens een portretstandbeeldvan de6ravinRaczynekaa1sSygiea

Amalia uvclcol-i, eene uitstekende tooneel- beeldhouwer,geboren te Neustrelitz den14den
kunstenares, geboren te Leipzig in 1780, November 1814.Hj bezochtin 1831hetatelier
schitterde in de hoofdrollen van treurspelenen van Rauclöte Berljn en werd in 1844 naar
overleed te Berljn den 18denAugustus1851. Carrara gezonden, om het beeldhouwwerk
Osear N #tpk Bernhard '
col#; een ver- voor de bovenste terrassen van Sanssouciin
diensteljk improvisator enschrjver,gebûren naarnaer te vervaardigen. Na een tweejarig

voor eene fontein ln de stad Posen,alsmede
een pGekruisigden Christus metJohannes en

leeraar te Hamburg proeven leverde van dich- Maria''voor de kerk te Kamenz.Van zjne

terljkeimprovisatle,vond hj zooveelbjval, latere kunstgewrochten vermelden wj: de
dat hj kunstreizen volbragt doûr Duïtsch- reliéfs van hetnationaalgedenkteeken in het
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park van het gebouw der Invaliden te Ber- druk,1877)''1
Die Ernâhrung der landljn,- eenedergroepen op deSlotbrug,- wirtschaftlichen Nutzthiere,u.s.w.(1876)''
Een oorlogsheld,doorPallasten strjf
lege- - sAnleitung zur chemischen Untersnchung
voerd'' - eene groep van kandelabers,voor- landwirtschaftlich wichtigerStoFe(3dedruk,
stellende rDe wacht,diedesterrenontsteekt'', 1875)'
'!- enpAschenanal
ysey v0nlandwirten de groote standbeelden der vier Evan- scbaftl
lchen Prodllkten (1871).
gelisten in de slotkerk te Neustrelitz.Voorts
Diederik Engelbert Willem <o!
F ,een Neleverde hj een aantalallegorischefguren en derlandsch letterkundige, geboren te Zwolle

behaalde den prjsmettwee ruiterstandbeel- den 18denMei1823.Hj studeerdeen promo-

den, - het eene van Ernst dl-çxdf,koning veerde in de letteren,werd docent in de Lavan Hannover, in 1861 onthuld? en het an- tjnsche en Grieksche talen aan het Israëliedere van Friedrich Wïl/lelzzl 11I ln den Luit- tisch seminarium te Amsterdam ,en 8chreef:
gartenteBerljn.W jdersheeftmen vanhem : DGeschiedenis van den oorsprong en de lotde groep van een leeuwentemmer in brons gevallen der Mormonen,naar de beste bron-

op de trap van het muséum te Berljn,het nen bewerkt(1855)'',- plletsemitische letstandbeeld van den overleden Groothertogvan terschrift (1858)''
, - en onderscheidene 0pMecklenburg-Strelitz en dat van groothertog stellen in rDe Gids''
Friedréek z'
rlwz 1 van MecklenburgSchwerin,

Jlliv.
s Wov , een verdiensteljk Duitsch

alsmede onderscheidene borstbeelden.Hj is dichter, geboren te Quedlinburg den 16den
sedert 1866 professor aan de académie van September 1834.Hj studeerde te Berljn in
schoone kunsten te Berljn.
de wjsbegeerte,legde zich vervolgen:t0eop
Friedrielt Wi
lhelm '
F o4#o, desgeljks een de werktuigkunde, belagtte zich met hetbeverdiensteljk beeldhot
lwer,geboren te Fehr- stuur van eene groote fabriek,maar liet eerbellin den 16den April1816.Hj werd op 14- lang deze betrekking varen en stichtte in
Jarigen leettjd geqlaatst aan de Koninkljke 1869 de pllarzzeitung''. Hj moestechterde
jzergieterj te Berljn,bezothtdaaropdeKo- redactiedaarvannederleggen,toenhjin 1870
ninkljkenjverheidschoolen werdvervolgens a1s oëcier der landweer te velde trok.Na
naar Parjs gezonden, om zich aan dejzer- dien tjd vestigde hj zieh weder te Berljn.
gieterj van Soyer verder te bekwamen.Hj Hj schreef: rAus dem Felde, KriegBlieder
vertoefdeertweejaar,daarop nog anderhalf (1871)'',- pTl1lEulenspiegelredivivus(18754
Jaar bj Stiqlmater te Miinchen en stichtte 3de druk,1875)'', - lrller Rattenfànger von

toen zelfteberltl
neenejzergieterj,dievooral Hameln (1776)'', - en rDrohende Wolken
iguren V&n dieren leverde,welke door eene
losse behandeling de opmerkzaam heid wekten

(1878)''.

W olfgang.vorstvan dllclf,een jverig
van Jonge kunstenaars.W eldra droeg WoW voorstander der Hervorming en geboren den
de zorg voorde jzergieterj op aan een jon- lsten Augustus 1492 te Köthen,waseen zoon
geren broeder en bepaalde zich bj hetver- Van vorst Waldemar, begaf zich reeds in

vaardigen van modellen,inzonderheid aan het 1500 naar de universiteit te Leipzig,belastte

dierenrjk ontleend.o(
)kglaagdehjuitstekend zich in 1508 met het bestuurvan zjn land
in het reliéfportret.W j vermelden van hem en had zjn zetelteKöthen.Opden Rjksdag
een grootbronzen borstbeeld van Herder,een teAugsbuxg (1521)leerde hj Tmtlterkennenj
marm eren borstbeeld van Sebiastan WtZCA,een schaarde zich onder diensaanhangers,voegde
borstbeeld van Franz Kmqler, een bronzen zichbj hetin1526teTorgaugeslotenverbond
standbeeld van de keurvorstin L'aise A '
ezleïeffe

derEvangeliseheStanden,onderteekendein1529

(gemalin van den Grooten Keurvorst)en ein- hetprotestvan deze,hetwelk te Spiers werd
deljk het ruiterstandbeeld van Frederik de ingeleverd,alsmede de Augsburgache GeloofsGroote te Liegnitz.
beljdenis en behoordetotde jverigsteleden
Emil TFbl#'
, een verdiensteljk beoefenaar van het Schmalkaldisch Verbond. In 1544
der landbouwscheikunde, geboren te Flens- stond hj bjminneljkeschikking zjnaandeel
burg den 3osten Augustus1818.Hj Bttldeerde aan Zerbst af aan zjne neven en verkreeg
te Kiel, Kopenhagen en Berljn eerst in de daarentegen geheelBernburg.Ook hj stond
geneeskunde,daarna in de natuurkunde,w erd den 18denFebruarj 1545 te Mansfeld aan de

assistent aan het scheikundig laboratorium
der universiteit te Halle, in 1847 docentin
de natuurkunde aan de landbouwschool te
Brösa in Saksen en in 1851 directeurvan het

Btervenssponde van Lutlter. nam in 1547deel
aan den slag jj**Miihlberg en werd dienten-

gevolge doorden Keizerin den Rjk8ban gedaan.Daarop toefde Wolfgang in den Harz,

proefstation voor landbouw te Mökern bj werd door keurvorst Moritz tot gouverneur
Leipzig. In 1854 werd hj professor in de van M agdeburg benoemd en in 1552 door

gcheikunde aan de landbouw-académie te Ho- het Vertlrag Van Passau Van den ban ont-

heven,waarop hj deregéring van zjn land
wederom aanvaardde.In 1562 schonk hj al
zjne bezittingen aan zjne neven en behield
alleen Koswig.ln 1564 echter vertrok hj
vandaar naar Zerbst, waar hj den 23sten
1877)''
, - pDie landwirtschaftliche Fiitte- Maart 1566 ongehuwd overleed.
runrslehre und die Theoriedermenschlichen W olfram ,wolframietofscl-elisdenaam
Ernâhrung (1861)''
,- pDie rationelleFiitte- eener delfstof uit de klasse der watervrje
rung der landwirtsehaftliehen Nutzthiere (zde chalcieten Het kristalliseert monoclinisch in
henheim en zagerzich desgeljksbelastmet
het besttlur van het proefstation.Van zjne
qeschriften vermelden wtj:pDie naturgesetzllchen Grundlagen des Ackerbaues (3de druk,
1856)'',- gpraktischeDi
illgerlehre(7dedruk,
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meestalzuil-,zelden plaatvormige kristallen,
m aar vormto0k sehaalachtige,stengelacbtige
grootkorrelige aggregaten,isbruinachtigzwart
van kleur met een metaalachtigen diamantof vetglans! meestal ondoorzigtig en heeft

eenehardheld van 5 t0t51/:en een soorteljk
gewigt van 7,1 tot 7,6.Het bestaatuit jzer,
mangaan,wolframium 6nzuurstgt
'(FeMnW O4),
met ongeveer 600,
/0
' wolframium.Daarbj k0-

geconcentreerde kaliloog, smelt moejeljk,
sublilneert bj witgloeihitte eù levert!bj het
smelten met koolzure kali, wolfkamlumzuur

kalium.Vandewolframlumzurezoutenzjnnagenoegalleendiederalkaliën oplosbaar.lndeze
oplossingen geven zuren een in ammoniak

oplosbaren neêrslagj maar hierbj ontstaat

oplosbaar m etawolframiumzuur, zoodat de
neêrslag onvolkomen is. Zwavelwaterytof en
men we1 eens calcium ,niobium en tantalium , zwavel-ammonium verwekken in de oplossing
Meestal vindt men het wolfram in oude gra- der zouten geen neêrslag; eerst na de toenietgesteenten,doch 00k welin trachiet.
voeging van een zuur wordt een lichtbruin
W olfram ium , 00k scheelium genaamd zwavelwoltkamium neêrgeslagen,dateenigzins
en door het scheikundig teeken W aangewe- oplosbaar is in water. W ordt de oplossing
zen, is een metaal. Men vindt het niet in m et een zuur oververzadigd en voegtmen er
gedegen toestand?maar met zuurstofverbon- daarna zink bj?dan ontstaat eeneblaauwe
den als wolframlumzuur anhydride, wolfra- kleur. Metawoltramiumzure zotlten ont8taan
miumzuur calcium , woltèamiumzuur l0od,en bj het koken van wolframiamzure alkaliën
vooralin het woltram.W anneer men het uit met een zuur,zoolang deontstaandeneêrslag
wolframiumzuur anhydride door k0olofwa- bljftoplossen.Zj zjn oplosbaaren in hunne
terstot
'reduceertj is het staalgrjs,glanzig, oplossingen vormen zuren geen neêrslag.W o1hard, broos en moejelgker smeltbaar dan framiumzuur natrium (NacW O4) wordt door
m anganium , met een verbindingsgewigt van het smelten van wolframiumerts met soda en
w einig salpeter in den vlam oven,voorts
184 en een soorteljk qewljt van 16,5 t0t een
18.26;hetisonveranderijk ln delucht,loopt dgor uitloogen en kristalliséren verkregen.
bj verwarming blaauw aan,verbrandt,t0t Het vormt kleurlooze prisma's met 2 molepoeder gewreven,bj roodgloeihittet0tw01- culen water, i8 zeer hygroscopisch, gemakframiumzuuranhydride en verbindtzich alleen keljk oplosbaar in water,smaaktbitteren
herp, reageert alkalisch,wordtdoor water
btjverwarming metchloor.M etzuurstofvormt sc'
het een oxyde (W O2)j een blaauw oxyde niet ontleed en smeltbj roodgloeihitte.Het
(W :Os)enwolframitlmzuuranhydride(W Os). dient voor kleederen en houtwerk a1s een
W olttamiunlzuurbexachlgrideontstaatbjver- beveiligingsmiddel tegen de vlammen, kan
warming van wolframium in chloor,isdonker o0k t0tvervanging van tin-praeparaten in de

paarsachtig grt
js, kristalljn, bestand tegen verwerj worden aanbevolen en levert met

de lucht, vlugtig, wordt door warm water e'
ampêchehouteen goeden zwarten inkt.Door
ontleed en geeft bj verwarmillg metwater- hette smelten metwolframitlmzuuranhydride

stofvlugtig pentachloride(MTCIS,donkerroode, en hetgloejen van hetmengselin waterstof
m etàalglanzige naalden, zeer hygroscopisch of lichtgas ontstaat w olframium zuur w olfraen zich in water ontledend) en dichloride m ium oxydenatron (NagW sOI:), hetw elk m e(W Clg), eene amorphe, lichtgrjze massa, taalglanzige, goudgele dobbelsteenen levert.
w elke door de lucht wordt aangetast.W o1- Deze verduren,als men de lucht buitensluit,
framiumoxyde (W O:)ontstaatbj reductievan roodgloeihitte, lossen slechts op in Euorw olframiumzuur anhydride doorwaterstof,is w aterstofzuur en worden ook door alkaliën

kristalljn, koperrood,oxydeertgemakkeljk nietaangetast,maarbj een hoogen warmtet0t w oltkamiumzuur en levert met zoutzuur graad door zuurstof en cbloor ontleed.Zj
en zwavelzuur eene roode oplossing en met komen alssafraanbrons in den handel.Voorta
kaliloog woltkamiumzuurkalitlm.Hetblaauwe draagt hetdaarmede overeenkomende kalizout
oxyde (W :Os) wordtgeboren bj deverwar- m et paarse, in het zonnelicht koperglanzige
m ing van w olframiumzuuramm onium ,isdon- naalden den naam van magentabrons en een
kerblaauw ,onoplosbaar in water en Oxydeert m engsel hiervan m et blaauw w olframiumin een vochtigen toestand in de opene lucht oxyde dien van wolframinmviolet.Bj hetbetot wolframiumzuur.Uitzjne zouten wordeq handelen van wolframiumzuur natrium met
door sterke zuren verschillende anhydro-zuren phosphorzuur ontstaan de natronzouten van
neêrgeslagen in de gedaante van een zwaar tw ee phosphorw olframium zuren? die als zeer
geelpoeder.Lostm en wolframiumzuur op in gevoelige reagentia op alkalokden gebezigd
eene kokende oplossing van wolfram iumzure worden.Van de overige wolframiumzure zoualkali,doet men het neêrslaan met baryt,en ten dienen hetzink- en baryum zoutalssurroontleedt m en hetbaryumzoutm etzwavelzuur, gaten van loodw it en andere a1s schilderverdan verkrjgtmen oplosbaarmetawolframinm- w en,voorts het chromium-en het koperzout
zuur (H:W 40ls), hetwelk kristalliseert,zeer t0t bereiding van anilinezwart.Vooralkomt

zuur en bittersmaakt,bj verhitting derge- wolframium te pas wegens zjnemerkwaarconcentreerde oplossing geel,onoplosbaarw 0l- dige eigenschap om zich met jzer te vermenframium zuur geeft,chloriden en nitraten ont- en en zelfs in kleine hoeveelheden,btjgietleedt en de organische bases doetneêrslaan.
Het auhydride (W Os) ontstaat btjhet Verwarmen van het zuur of van het oxyde in
fle lucht;hetis geel,kristalljn,onoplosbaar
in water en zuren, oplosbaar in kokende,

pzerofstaalgevoegd,de vastheid enhardheid
daarvan te verhoogen.W olframiumstaal,m eer-

malen (00k als Mushets speciaal staal) in
den handel gebraqt,is aanvankeljk,vooral
omdathetuitpnzulvere bestanddeelen npeene

W OLPRAMIUM- W OLGA.

6;3

achtelooze wjze werd bereid, we1eens0n- schesMuseum''in hetlichtea stichtte daarna
gunstig becordeeld,maarkomtmeerenmeer de pltuszische itevue''. Als dichter leverde
ln gebreik, vooral t0t hetvervaardigen van hj: gNeues Laienbrevier Bi
(185
en zsu
jne
irg1
e/
r*
,1
r
magneten ten behoeve der telegraphie. Van
de ogerige legéringen van wolfranlium noemen

tooneelwerken: rzar und
,
n
eitle Seele''1 - ell pDie Osternacht''werden

wj het millargent uit 100deelen koper,70 metbtjvalontvangen.Zj kwamengezamenltjk
deelen nikkel,5 deelen wolframium en 1deel in het licht onderden titelvan pDramatische
nikkel; het heeft de kleur en den glan: van W erke (1857- 1859 3 dln)''.Hj overleed te
zilver en ïs zo0 hard als staal.

W olfram von Eschenbach,zieEsehenIgcA.

Dresden den 13den Augustus 1865.

W olfspoot (Lycopus Z.) isde naam van

een plantengeslacht uit de familie der Lip-

W olfsklaauw (Lycopodium)igde naam bloemigen (lwabiatae). Het onderscheidt zich

van een plantengeslacht uit de tàmilie der dooreen klokvormlgenjs-tandigen kelk,eene
W olfsklaauwachtigdn. Hiertoe behoort deye- trechtervormige,4.lobbigebloem kroon,2m eelwonewol
fsklaayw (L.clavatum L.)onzervoch- dratlen en omgekeerd eîronde,aan de buitentige heidegronden. Deze heeft een nederlig- zjtle platte,aan debinnenzjdebollenootjes,
genden, kruipenden, onregelmatig vertakten d00.' een gezwollen rand omgevell. In ons
stengel en gesteelde,tw ee aan twee staande Vaderlaqd heett men den getconen wol
hpoot
ot't0teen grooter aantalvereenigde aren.De (L et
lropaeus Z.), een overbljvend kruid,
met
l
angwer
pi
ge
of
l
ance
t
vorl
t
l
i
ge,
ze
er
dicp
sporenht
lisles worden rjp tegen lleteindevan
Augtlstus;dan barsten zj open enverspreiden en grofgezaagde,naar onderen ook welvin-

een lichtgeel poeder (de sporen).Dit laatste spletige bladpren en wjd uitéénstaande,digte
is onder den naam van smetpoeder (
semt
zn kluwens van kleine, witte bloemen. M en
lycopodii) en ook we1 onder dien van blik-# vlndt deze plant op vochtige plaatsen,langs
semmeel bekend. Andere soorten van wolts- de oevers van rivieren en beken en aan bj
klaauw in 0nsVaderland zjn:depqnbladige het water geplaatste muren.

W olga (De), doorde 'Partaren Etil,lt'
il
à'
ltztz'
.?zl(L.inundatum Z.)endeeypresbladige ot' Atel, dflor de slawen Bolgx of Wolya en
Yol/:
'
slv
lt
zc'
.tl(L.Chakplaecl'parissias Al.Br.) door de Ouden Rlta ol'Oarus genaallld en de
W olfsklaauwachtigen (Lycopodiaceae) grootsteen waterrjksteriviervanEuropeesch
f
zl
ol/k.
lllcv'
lp (L. 8elago L.),de moeraswolfs-

is de naam van eene plantenfamllie ult de Ruslalld en van Europa in het algemeen,
klassederbladvormendecryptögamen.Deplan- onfsprlngt op een afstand van ongeveer 300
ten van deze familie onderscheiden zich door Ned.nljlvan de FinscheGolt
',nietvervande
een vertakten stengel, met talrtjke,dakpan- Diina in hetgouvernement'Pwer in hetW 0lvormig gerangschikte, enkelvoudige. onge- chonskiwoud, nabj het dorp W olgino-W er-

steelde bl
aderen, zoodat zj opperviakkig op chowja, ten westen van de arrondissementsmossen geltjken en in Duitstshland den naam llootklstad ok
itasjkow, strogmt door onder-

van mosvarens(Moosfarren)dragen.Deklem- scheidene kleille meren, ontvanqt daarpp de
sparen staan aan de toppen der takken en

Selicharowka,deatvoerrivier van lletSeliger-

vormen in de blad-oksels dikwert
'duideljk te meer en wordt daarop voor kleine schepen
onderseheiden, gesteelde aren;zj zjn leder- bevaarbaar. Tusschen hooge oevere schrjdt
achtig-vliezig, 2- of 3.kleppig en bevatton zj voort langs ltshew naar Soebzow ,waar
zlj het gotventle laagland bereikt, hatwelk
gewoonliik vrle stoëjne sporen.
W olfskullenjbi
jveldverscbansingendie- zj over eene lengte van 1700 Ned.mjIgenende,om de nadering van den vjand te be- dnrende haren m iddtllloop,zich uitstrekkend
moejeljken, bestaan uit kuilen,die 1 tot 2 t0tKamysjin,niet weder verlaat.Ogerdezen
Ned.eldiep zjn en aan den bovenrand eene aanvankeljken at
btand stroomtzj cerstoostdergeli
jke middelljn hebben, terwtjlzj met waarts naar Twer, waar zj voor grootere
de diepte naauwer worden en in een punt
uitloopen, zoodat m en er niet in staan kan.
Op het diepste punt wordt een paalgeplant
m et de spits naar boven. M en plaatst deze

schepen bevaarbaar wordt, besproeitde gou-

vernementen Jaroslaw , Kostrolna en NiqjnéNowgorod eerstineenenoordoosteltjke,daarna
in eene zuidoosteljke rigtingenberelktdaarna

kuklen in verschervende rjen en maakt de hetgot
lvernement Kanan.Hier wendt zj zich

tusschenruimtell onbegaanbaar door m iddel naar het zuiden t#n vloeit,door de aanzien-

van puntige paaltjes.Om int
ànterie tegen te ljke Kama versterkt,langs de steden 8imhouden ztin zeven en om de nadering van birsk?Stawropol,Samara,8ysran,Chwalynsk,
kavalleriete beletten drieofvier rjen wolfa- W olsK en Jekatorinenstadtnaar Saratow.Na
kuilen noodig.
het opnemen der Samara baantztjovereen
W olfsm elk #zie Eupht
orbéa.
al
btand van 212 Ned. mjlePn wt
lg door de
W olfsohn (Wilhelm),een verdienstelt
jk uitloopers van den Obstsij Syrten ziet zich
tooneel
sts
hrtiver,geboren te Odessa den 20sten door (1e steile w anden van ditgebergte langs
October1820!studeerde teLeipzig in dewtjs- haren regter oever vergezeld totaan de stad
begeerte en ln de letteren en schreef:pDie Sarepta,nadatzjbg Kamysjin lnethaarbescbönwissenschaftliche Literatur der Russen

nedenloop (690 Ned.mijllanq)desteppe be-

(1843)'',gevolgd deor:pltuszl
andsNovellen- reiktheeft,waarz!jgeenezjrlvierenontvangt.
diehter (1848-1851, 3 dln)''. Hj woonde BjSarepta buigtzich derivlerplotseltjknaar
eenigen tjd te Petersbtlxg, vestigde zich in hetzuidoosten en verdeelt zieh tusschen lage
1850 te Dresden,gafermetPrwtzhetrDeut- oevers in vele armen) van welke de eerste
ITV.
43
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een aanvang qeemt bj Zarizjn, terwjlde bj Astrakan gedurigminderbruikbaarwordt.
meest noordeljke den naam draagtvan Ach- In hetalqemeen merktmen op)datdediepte
toeba,zoodatzj een doelhot
'vormtvan zan- van de rlvier vermindert.D e scheepvaart op
dige en moerassige eilanden, van rietvelden

de W olga is van veelbelang;onderscheidene

en groengronden. Z00 stroomt zj doorden

stoombootmaatschappjen bevorderen er het

ziltlgen bodem der steppe en stort 74 Ned. verkeer van Tw er naar Rybinskj vandaar

mjlbenedenAstrakanzichuitlangseenedelta naar Nisjné.Nowgorod, Kasan en Astrakan,
ter breedte van 110 Ned. mjl dof
)r middel van Nisjné-Nowgornd langsde Kama naar
van 8 hoofd.en 200 bt
l.armen in deCaspische Perm, langs de Oefa naar Oefa, langs de
Zee. Een arm der W olga, die haar boven Okar naar Rjaesan en langsde Oensha naar
Astrakan verlaat,draagtden naam van Bolda. Oegor, Vooral beotaat er een druk verkeer

In het voorjaar vormt de W olgadelta eene tusschen Nisjné-Nowgoroden Zarizyn.Voprts
uitgeytrekte watervlakte. De geheele lengte

heeft m en er een drietalgroote kanalen,die

van de rivier bedraagt3688 Ned.mjl.Van van W iqini-W olotsjok, het Techwin-en het
de talrjke zjrivieren van deW olga ztinde Maria.kanaal, die de rivier in gemeenschap
volgende deaanzienljkste:op denregteroever brengen met Petersburg? en het Kanaalvan
de Oka en de Soera,en op den linker oever
de Mologa, de Kostroma, de Oensha, de
W etloega,de Kama en de Samara.Door deze

den hertog van W iirtemberg, hetwelk de
W olga vereenigt metde Dwinatzoodatm en

een onafkebroken waterweg heeft tusschen
en meer dan honderd andere zjrivieren be- de Oostzee, de Caspisehe Zee en de W itte

hooren 22 gouvernementen tot hetstroomge- Zee. llet kanaal,reeds door Peter de Groote
bied van deze reusachtige rivier,hetwelkeene Ontworpen, hetwelk (van Zarizyn naar Kat-

oppervlakte heeft van 24330 D gtlogr.mjl. sjalinsk)de W olga in gemeenschap zou brenM erkw aardig is het gering verval van deze gen m etde D0n,is n0g niet gegraven,maar
rivier; het bedraajt slechts 2;3 Ned.el.De voor korten tjd door een spoorWeg verbreedte van de M'olga is bj Twer215,bj vangen.Van grootbelang iserde visscherj,
den mond der Mologa 470, beneden de uit- want de W olga is eene van de vischrjkste
watering derKama 1500Ned.elen bjharen I'ivieren der Aarde. De vischvangst op de
mond ongeveer 8 Ned.mjl. Haar loop is rivier en vôôr hare monden is eene bron van
doolyaans regelmatig en rustig,m aar als de

ongemeene w elvaarten vcrtegenwoordigteen

sneeuw begint te smelten rigt ztjdonr over- aanzienljk kapitaal.Bj Simbirsk neemt de
stroominggrooteverwoestingenaan.Danvormt doorgpande visschertjeen aanvang,maar men
zj we1eens nieuwe beddingen,die men met vindt deze vooralbeneden Astrakan,aan de

den naam van K leine W olga's bestempelt. riviermonden en aan de Achtoeba. Uit de
Voormalige, thans drooggeloopene rivlerbed- Caspische Zee zwemt in hetvooljaar zulk
dingen noemt men Oude rivieren (Starlza)j eene menigte vist'h stroomopwaarts in de

terwjl men den naam geeft van Salonien monden, dat in dien tjd 10000 vaartuigen
Sawodi aan korte zj-armen der hooldrivier tot de vischvangst worden gebezigd. ln de
en ook aan kleine baajen of oevermeren, visscherjen van Astrakan vangtmenJaarltjks
welke doornaauwe monden met haar veree- meer dan 300000 stukq steur, 11/: millioen
nlgd zjn en veilige wjkplaatsen voorvaar- stukssewroegen (Acipenserstellatus)en voorts
tuigen opleveren.ln de rivier heet'tmen eene

groote hoeveelheden karpers,barbeelen, wel-

menigte groote en kleine eilanden (Ostrowa), sen enz.De MTolga is in heto0g der Russen
welke een dergeltjken bodem bezittan als de eeneheiligerivier?zoodatzjhaarpersoonljk
oevers en, met uitzondering van eenlge bj Moedertje Avolga''noemen.
Astrakan, alle overstroomd worden. In den
W olgast, eene stad in het Pruissische
zomer vormt de rivier groote zand.eilanden, distriet 8tralgund en in het arrondissement
die zich na de overstrooming w e1eensweder Greitbwald,aan de Peene, die er eene haven
op eene andere plaats vertotlnen. De rivier vormt en 71/2Ned.mj1verder zich uitstortin

heeft eene zeer ongeljke diepte,en deze be- de oostzee, - voorts door een zjtak bj
draagtop enkele jlaatsen 26 Ned.el Haar Ziissow met den spoorweg van Berljn over

w ateris middelmatlg van deugd,nietzeerhel- Angermiinde naar Stralsund verbonden,heeft
der, maar toeh geenszins ongezond,en zeer eene groote Prolestantsche kerk , twee gevischrjk.Zj isiederJaarvan harenoorsprong restaureerde kapellen, eene hoogere burgeraftotaan haren mond metjsbedekt,maar schooljpnderscheidenefabrieken,eenigescheephet digtvriezen geschiedtraar gelang van het vaarten om streeks8000 inwoners.De haven,
klimaat op verschillellde plaatsen op zeerver- de beste van Voor-pommeren, wordt jaar-

schillendetjden.GedurendeslechtsQ00dagen ltjks doûrmeer dan 200 zeeschepen bezocht,
in hetJaar is de W olga vri
jvan tls(in de en haar mond is op eene diepte gebragtvan
gouvernementen Kostroma,Jaroslaw enKasan 4,7 Ned. el. M en zegt, dat deze stad in de
2de eeuw is gesticht. Zj was in 1295 de
slechts 150 dagen),maarzj isniettemin de 1i
belangrjkste waterweg van geheel Rusland. residentiederhertogenvan Pommeren W olgast,
In de zuideltjke gewesten bljven sommige en werd in 1628doorW allen8tein,in1630door
gedeelten open,en wanneer zj digtvriezen, deZweden,in1637doordeKeizerltjketroepen,
ontstaanerdikwjlsgevaarljkewakken,zoodat in 1638 door de Zweden en in 1675 doorden
de w interwegen m et omzigtigheid moeten ge- Grooten Keurvorstvan Brandenburgveroverd,
kozen worden.De Mrolga sleeptJaarliikseene in 1713 doorde Russen geplunderd en in asch
grootehoeveelheidzandmede)zoodatdehaven

gelegdjmaarin 1715door deZwedenheroverd.

W OLGEMUr- W OLKONSKI.

675

W olgem ut (Michaël), een oud-Duitscb ?
'
zlo/7
rel (cirrus), die uitdunne,pestreepteof
schilder,geborenteNiirnberg in 1413,schjnt geloktegevaarten bestaan,welkezlchterhoogte
zich in Vlaanderen te hebben geoetbnd in van 80000 Xed.elbevinden en vermoedeljk
de kunst,vermoedeljk onderde leiding van altjd uit jsnaalden zjn zamengesteld. Zj
Ro-qir tlx der Weyden.Hj stiehtte te Niirn- vertoonen zich nadathet weder geruimen tjd
berg eene vermaarde schilderschoolj waarin helder en traaiisgeweesten zjn bj drooge
00k AlbreelttDûrer opgenomen werd,enover- luchtmin ot'meer gestreept en bj vochtige
leed aldaar den 3osten November 1519.Zjne lucht eenigzins vlokkig.Dikwjlsvereenigen
werkplaatsleverde een grootaantalportretten

zich de strepen t0t pluim en of boom en,en

en altaarslukken, en vaak voegde hj het velen zien daarin een voorbode van wind.
beeldhouwwerk er bj.Hj evenaardeechter Strepen,welkeeeneaanmerkeljkeuitgebreidgeenszins de Vlaamsche meesters van d1e da- heid hebben,vormen de nederaehtige laagwolk

gen.Zjne iguren zjn hoekig en eentoonigj (cirro.stratus), die zich als een doorzigtige
en die der vjanden en beulen van Cl
tristus slujer over het uitspansel uitspreidt. Verafschuweljk van leeljkheid.Mellheeltvoort- eenigen zich de strepen tot een wit kleed,

brengselen van hem te Aliinchen,Niirnberg, dan ontwaart men daarin een teeken, dat
Schwabach enz. Ilj heett 0ok houtgravures de w este- ofzuidew ind in de hoogere lucbtgeleverd, en in de Pinacotheek te Miinchen lagen heerschappj voert,zoodatmen in den
zietmen zjne beeldtenis,in 1516dûorDûrc zomer regen en in den winter sneeuw en
geschilderd.
dooi weder kan verwachten.Daar deze w0lken kringen om de zon en 0m de m aan doen
W olhynië,zie Volhynië.
W olken zjnophoopingenvan waterblaas- ontstaan , mag men aannemen, dat 0ok zj
Jes of psnaalden,welke op dergeljke wjze uit jsnaalden zjn zamengesteld. De vederontstaan als de nevelen zich van dezenenkel achtige ntapelwolken (camoto stratus), o0k
daardot
lr onderscheiden,dat zj zich in hoo- schaapwolken genaamd,vertoonenzichdaarengere luchtlagen bevinden.De gewone oorzaak tegen slechts. bj goed wederen worden als
van wolkenvorming is de opstjgende lucht- een voorteeken van bestendigheid beschouwd.
stroom ,die vele waterdampen metzich voert. Zi
j vormen den overgang t0t de 8tapelwolk
De onderste grens van het wolkgewest is (öumulus),zame
ngesteld uit groote,halfboldiâr gelegen, waar gemelde luchtstroom het Vornllge m assa5S, die OP oene horizontale

dauwpuntbereikt,nameljk de plaats,waar basi8 Schjnen te rtlsten.D0Z0 B00rt #an W01de temperatuur laag genoeg is om den on- ken ontstaat veelal, w anneer met een 0Pzigtbaren waterdamp inwatelblaasjestedoen stjgenden luchtstroom waterdampen hoogere
overgaan.Beklimt men een hoogen berg,dan
bereikt men soms eene nevellaag, dle van
den voet des bergs zlch vertoont als eene
kruinomhullende wolk. De wolken ziet men

en koudere luchtlagen bereiken en zich aldaar

verdigten.De z0n gaatbjv.meermalen opaan

den helderen hemel,m aarverschuiltzlchtegen
denm iddagachterstapelwolken,om desavonds
in de lucht zweven, omdatde waterblaasjes aan den helderen westerhemelonder te gaan.
pk in
zeer ligt zjn en slechts zeerlangzaam dalen, D e dalende wolken ontbinden zichnamel-

terwjltevensde kllmmende luchtstroom het de lagere, warmere luchtlagen en verdwjnen

dalen teyenwerkt. Zetten echter de wolken tegen den avond geheelen al.Brengtechter
baredallngvoort,dankunnen zjtoch veelal de zuidwestewind telkens grooterhoeveelheid
de Aarde niet bereiken, omdat zj doorde waterdam p, dan worden de dalende wnlken

uitstralcnde warmte van dezew eder in water- allengs digter en donKerder,terwjlboog bodamp worden herschapen, terwjl zich aan ven haar vaak eene laag vederwolkenzweeft.
hare bovenzjde door den klllen luchtstroom Stapelwolken neemt men vooralwaar in den

gestadig nieuwe blaasjes vormen. Een berg- zomer,en zj vormen deschllderachtigegroetop vertoont zich vaak dagen aanêén alsdoor pen welke, doûr de zon beschenen.op verwolken omslujerd, die onbewegeljk op de- wtjderdesneeuwgebergtengeljken.Delaagwolk
zelfde plaats sehjnen te bljven.ln werkeljk- (stratus) bestaat uit horizontale wolkenl
agen
heid worden de waterblaasles aanhoudend en vertoontzich veelalna dagen,w aarop de
door den luehtstroom van het kille gesteente temperatuur aanmerkeljk hooger wasdan die
verwjderd, waarna zj in waterdamp ver- van den daarop volgenden nacht.Zeer dlgte
anderen, terwjltevens voortdurend door dat stapelwolken noemt m en torenvormige dfte el-

Festeente de derwaarts gestuwde waterdamp wolken (cumulo-stratlls); deze strekken als
ln waterblaasles herschapen wordt.W anneer
voorts de verdigting van den waterdamp bj
een aanmerkeljk vochtigheidsgellaltederlucht
en bj eene aanmerkeljke afkoeling een

donker blaauwe gevaarten zich dikwjls uit
over den geheelen gezigtseinder en vormen

eindeljk de regenwolk (nlmbus/,waaruithet

waterop den aardbotlem valt.lsderegenwolk
ultgeput, dan verdeeltzitth hare m assa;m en
de waterblaasjes t0t droppels,die te zwaar ontwaart in de hoogte stecht8 vederachtige

hoogen graad bereikt, dan vereenigttn zich

zjn om te bljven zweven,zoodatzj in de laagwolken,terwjl daaronderdeoverbljlbegedaante van regen en onder bepaalde 0m - 1en van de regenwolk zich voortspoeden of
standigheden onder die van sneeuw ofhagel als waterdamq ontzigtbaar worden.Stort uit
terar de vallen.

eene digt ope
'éngepakte wolkenmassa eene

De wolken zjn naar harevormen onder- groote hoeveelheid water zich plot8eling uit,

scheiden en met namen bestelllpeld. Ditishtt dan geeftmendaaraandennaam vanwolkk e%k,
eerstgeschied door Howard.Men heeltvekrW olkonski(PeterMichailowita
kj,vorst)j
:*
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W ollin is de naam vaneen Oostzee-eilandj
Keizerljke garde,werd adjudantvan gloot- t0t het Pruissistshe district Stettin behoorend.
geboren in 1176, trad in 1793indienstbjde

grootvorstA leœander,en nam inhetgevolgdes
Keizers deel aan de veldtogten van 1805 en
1807 en als chefvan den generalen stafaan
die van 1>12--1814.ln 1817 'ierd hj gene.
raalder intànterie,vergezelde den Keizer op

Hetis in het westen van heteiland Usedom j
waarmede heteen arrondjssementvormt,door
de Swine,in hetoostenvanhetvastelanddoor

alzjne togten en was tegenwoordig bt
jdiens
overlijden te Taganrog.Onder hetbeheervan
Nicolaas erlangde hj de waardighef
len van
ministervan hetKeizerljk Huis,van kanselier der Keizerlfke orden,van inspecteur-ge-

dem is er eene,slecht8 door de Lebbinsche
heuvelenreeks afgttbrokene, zandige vlakte,

de Dievenow gescheiden en telt op 41/: L
geogr.mjlomstreeks14000 inwoners.De bo-

waarin enkel de talrjke mel'
en en bosschen

eenige afwisseling bezorgen.De kust is m et
duinen en heuvels van l0s zand bedekt, die,
neraalvan alle reservetroepen en in 1850 die door de winden gezweept, gedurig van gevan veldmaarschalk. Hj overleed te Peters- daante veranderen.Hier en daar heeftm en er
burg den 8steu September 1852.- Een van goede weiden en in het W arnowbosch o0k
zjn zonen,Aleœander <o!#04:
.kï.staatsraad eene bedding van zwavelkies.De voornaam en kamerheer,w:s van 1858 t0t 1860buiten- ste bronnen van bestaan zjn erde veeteelt
gewoon gezanten gevolmagtigd m inister aan en de haringvisscherj.- Destad W ollinaan
de Dievenow is door drie bruggen met het
het Hofte Dresden.
W ollaston. Onder dezen naam vermel- vaste land verbonden,heeftdrieProtestantsche
kerken.eenehoogereburgerechool,veelseheepden wtj:
William W ollaston, een Engelsch wjsgeer vaart,scheepybouw ,visscherjenvischhandel,
enljke vee-en paardemarkten en l'
nim
en zedekundige, geboren den 26sten Maart aanzi
1659 te Coton.
clanfbrd in StaFord.Hj was 5000iawoners.Zjiswaarst.hjnljkhetaloude
leeraar te Birmingham , woonde sedert1686 Julin,eenehandelsplaatyderObotrieteu,yedert
ambteloos te Londen en overleed aldaar den 1125 de zetel van een bisdom , die in 1170
z:sten October 1;24 Hl
j beweerde, dat de naar Kam lnin werd verplaatst?en is in 1183
menscb waarheid en logen nietalleen kan on- door KltoetVI,koning van Denemarken,verderseheiden,maardathj daarvan 00k inzjne woest. 'l'0t do dorpen van het eiland behoodaden getuigenismoetreven.Hethoogstebe- ren: Misdroy met een zeebad, - Ostswine
ginsel der zedeljkheid Is naar zjne meening tëgt,nover Mw inemiinde, - Pritter aan een
deze: elke daad is goed, dle w aarheid,en arm der Swine, - en Lebbin bt
j de plaats,
elke daad slecht,dielogen totgrondslagheeft. waar de Swine hetPomlnersche HaF verlaat.

Zjn hoot
klwerk:p'
rhereligion ofnaturedelineated (1124 en later,'sGravenhage,1826)''
vond vooral een heltigen bestrjder in Jokn
Clarke.
<'
i!!'
EJ- RqdeWollaston,eenverdiensteljk
natuur-enscileikundige,geborenden7denAu-

W öllner (Johann Christoph von), een

Pruissisch staatsm an,geboren den 19den M ei

1732 te Döbritz bj Spandau,studeerde'te

Halle in de theologie,werd in 1755predikant

te Groszbehnitz niet ver van Berljn, trok
door zjne staathuishoudkundigegeschriftende

gustus 1766 te East-Dereham in N ortblkshire. opmerkzaamheid t0t zich van prins H endrik
HjsludeerdeteCanlbridgeindegeneesktlnde, rcs Pruhsen, zag zich tot1id van den raad
w as vervolgens al8 arts w erkzaam te Bul'y van Domeinen benoemd en verwierfo0k de
St. Edmunds in Suiblk en te Londen,maar gunst van den troonopvplger Friedria < ïI-

lietvervolgensdegeneeskundevarenenwjdde
zich sedert1800 aan de natuur-en scheikllnde. Sedert 1793 was hj lid en sedert 1806
secretarig van het Koninkljk Genootschapvan
V'etenschappen te Londen en overleed aldaar
den Qzsten Decembt'r 1828. Hj ontdekte de

smeed- en rekbaarheid van het platina,alsatinamede het palladium en rhodium in pl
erts,verbeterde den m icroscoopjvervaardigde
den reiexiegoniometer, vond den kryophoor
uit, verbeterde de galvanische toestellen en
de camera lucida van H ooke enz.
W ollastoniet ig de naam eenerdelfstof
uit de groep der augieten. Zi
j kristalliseert
meestal monocliniach in plaatvormige kristal-

ltelm ff, zoodat hj bj de troonbeklimming

van dezen de betrekking aanvaardde van geheim inancie-, ogrlogs- en domeinraad,alsmede die van opper.llofbouw-intendant,en
tevens in den adelstand werd opgenomen.In

1788 werd htimiv
nister van 8taat,belast met
de portefeuille van Justitie,en chefderzaken
van Eeledienst en had grooten invloed opden

Koning.Hj bezigde dien invloed vooraltot
bevordering van de heerschappj der LutherBche orthodoxie.terwjlbj alle pogingen om
vrjzinniger denkbeelden te versprelden door
dwangmaatregelen beperkte.Totdateindeverscheen het beruchte M'öllner'sche lteligions-

edikt''van 9Julj1188,waarbj elkeafwj-

1en,maarbevindtzich gewoonljkinschalire, king van de leer der sym bolische boekenm et

gtengelige,meestalrood-ofgeelachtigemassas. strafwerd bedreigd.Nadatde Koning in 1797
Zj is weleensdoorzigtig,maar meestaldoor- overledenwas,ontving W öllnerden lldenMaart

schjnend,glasglanzigenop despljtingsvlak- 1798 zjn ontslag en veatigde zich op zjn
ken parelm oerglanzig; hare hardheid is 4,5 landgoed Groszries bj Beeskow in Brandent0t 5 en haar soorteljk gewigt 2,8 t0t2,9. burg, waarhjden 18denSeptember1800over-

Deze delfstof i: een calciumsilicaat (CaSiOs) leed.
en komtmeestalvoor in korreligen kalksteen
W ologda, een Russisch gouvernem ent,
en ook we1 in lavasoorten.

W ollegras, zie Erip âor%m.

door de gouvernementen Archangel,Olonez,

Nowgorod,JaroslawjKostroma,W latka,Perm
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en Tobolsk omgeven,teltop nagenoeg 7314 L

'*zergieteri
p
j,i
jzersmederj en brandewjnstokeGeogr.mjlrnim een millioeninwoners,bjna rj.Er wordt hantlelgedreven in devoortallen Groot.ltussen en Syqjaenen. In het 04)s brengselen des landB,zooals:ltlnzaad,linnen,
teljk çedeeltevanditgouvern/
?mentverheFen teer,pek,terpentijll.Vellen,sljpsteenen,jzer,
zieh ultloopers van den Oeral,en de hnogste zont,leder,talk enz.!meestalop Archangelj
toppenderhoofdketenzjner:deEngali-rryjachl Petersbnrg en Moskoll.Het land wa8 weleer

(971Ned.elhooj),de Nintsj-oer(1048 Ned. verdfleld in de vorstendommen Joegorië en
elh00g)en deLlpka-oer(9i9 Ned.elhoog). oedorië,werd laterbtjArchangelgevoegden

Gemeldeuitloopers,Parmengenaamd,zjnmet vorlnt sedert 1780 een zellbtandig gouverne-

Siberische cetlerwotlden bedekt,hebben eene ment.Het is in 10 arrondissemenfenverdebld,
sanzienltjkelengte en ztjn van dehopfdketen - Dt,hoofdstad W olorda ligt op de beide
door m oerassige dalen gcscheiden. De voor- oevers derrivier van dlen naam .welke zich
naamste van deze Parmen loopt evenwjdig naar de Soechona spoedt,i: de zetelvan een
aan den Oeral, is van dezen door het diepe bisschop, heeft47 Grieksch Rllssi8chekerken,
lengtedal der Tqjoegor.rivier gescheiden en onder welke zich twee hootdkerken bevinbevat de hoogste toppen van het gouverne. den,een monniken- en cen nonnenklooster,
ment,zooalsden ldsjed-Kashem (1Q11
3Ned.el een gymnasium ,eene reaalschool,een godgehoog),den Hoste.Nier(1520 Ned.ell1o0a)en leerd seminarium ,een seminarium voor meis-

den Tel-pos (1690 Xed.elhoog).Hetverder Jes,verschillende inrigtingen van Keldadigwestwaarts gelegen einde vormt eene eentoo- he
id en ondersclleidene fabrieken.Vermaard
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Jn de geciseleerde, m et zwart geteekende
wlsseld door hoogere gronden,voor kolonisa- voorwerpen,diehierwprdenvervaardigd.Deze
tie geachipt,terwjl het overig gedeelte der stad is de voornaamste stapelplaats vnor bet
oppervlakte uitontopgankelljke,metdigtebos- verkeer uit de W itte Zee naarhetbinnenland

schen begroeide poelen en mofàrassen bestaat. en telt rllim 17000 inwoners.Men vermeldt,
M'aarhetcesteente tevoorsell
jn treedt,ont. dat zi1j in de 134eeellw is gesticht.In 1273

dekt men honfdzakeltjk dePermschevorming. werd zj dot)r Dt
laetoslqm Jcro.
sllofj/,vorst
Intnsscllen ontmoet men er o0k de Juravor- van Twer,gehclpen door de Tartaren ,cverming,nameljk in het oosteljk en znideljk rompeld,waarna hj de inwonersgevankeljk
gedeelte van het arrondissement Nikolsk,ter- wegvotlrde.In de 14de eetlw echter was W 0wjlaan de westeltlkehellingenderoeralketen logda reeds wedereene volkrtjke gtad en beandere vorm ingen zit'h uitstrekken,zooalsde boorde na dien tjd nu eensaan de beheerDevonischeen deSilurischevorming.Eindeljk schers Van N0wcorod en dan wederaan die
bestqat er bet Oeralgebergte zelfuit kristal- Van Moskou, totdat zj voor gped aan den
ljnen leisteen. Hetrjk derdelfstoFen levert grpptvorst van Moskou werd toegekend.
er vooral zot
lt,molensteenen,sljpt
steenen en
W olow ski (Louis Françflis MiehelRayalbast De grond bestaat er in hetzuidwesten mond), een Franseh staathl
lishoudkundige,
uit leem en klei1 welke in het zuidoosten

gebnren den 3lstenz
kllgustns1810leW arschau,

vermenqd zt
jn metzand en kalk.Hetgouver- voltooide van 1823 tot 1827 zijne stndiën in

nementlsmild besproeid.Menheefteromstreeks Frankrtjk,ondersteunde in 1830 den Pool4800 rivieren, maar van deze zjn llietm oer schen opstand, was eerst kapitein bt
J den
dan 15 bevaarbaar.De Soechnna komt er uit generalen staf,daarna vice-requestmeester in
het meerK oebin,is over harengeheelen l00p den staatsraad en eindeljkgezantschapssecrein dat gouvernement bevaarbaar, vereenigt taris te Parjs, waar hj na het dempen van
zich m etdeJoegen vormtdaarmededeDwina, den opstand bleefen in 1844 genaturaliseerd

die de V'ytqjegda,de W ym en de W aga opneemt.Behalve deze rivieren zjn erde PetsJora, de Pissega en de Mesen van grootbelang.0pk zt
jn er vele meren,en van dezeis
dat van Koebin hetgrootst.H etklimaatiser
gnur, en de genliddelde .jaarltjksehe warmte

+ 2,160 C. Alleen het zuidwesteljk gedeelte

is ervoorden landbouw geschikt,maarlevt?rt
o0k dâârslechtsweinig graan,maar veelvlas

werd.In 1833 stichttehjdeoRevuedelégislature et de Jurisprudence'
', werd in 1839
professor in de regten aan het conbervatoire
van kunsten en handwerken en in 1848 lid
Van het conseilvan deze inrigting,was van
t848 tot 1851 lid van de Constituante en vervolgens van het W etgevend Ligchaam ,waar

hj zich bj de gematigd.democratische partj
voegde, werd in 1856 1id van de Académie
en hennep.Hetmiddengte en het noordeljke dey sciences moraleB et politiques, in 1871
gedeelte van MTologda zjn metnaaldhont be- van de Nationale Vergadering,waarbj tot
zet,hetwelk teer,houtskool,pek,terpentjn, hetlinkercentrum behoprdeendenvvjenhanpotaseh, timmerhcut, zwammen en bessen del vetdedigde,zag zich voorts t0t senator
oplevert,en de jagers vinden erveelwild, benoemd en ovexleed te Gizpr:den 15denàuzooals:rendieren,lynxen.leeren.wolvenenz. gustu. 1876.Van zjne geachriften vermelden
Jaarlt
jks w orden er ongeveer 3'/: m illioen wj:rDes sociêtésparactions(1838'',- XM0boomtàn geveld. Tot de huisdieren behooren bilisation du crédit foncier (1839)''
Des
er paarden, echapen en rllnderen. Een aan. f
raudes eommereialeB (1843)''1- rDe l'
orgazienljk gedeelte der bevolking hondt zich nisatlon du travail(1845)9' - pEtudes d'écobezig met het verzamelen van noten van de nomie politique etstatistique(1848)9'.- ,,De
Siberische eederbopmen, met het werken in l'organisation du crédit foncier (1849)'',
jzerfabrieken en met het winnen van zout. Introduction de l'industrie de la goie en

De njverheid bepaalter zich totzoutziederj, France (1835)''1

rlntroduction de l'Kono-
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miepolifiqueen Italie (1859)'',- pLa ques- Frankrilk verschafte aan W olsq degelegention desbanques(1864)''1- pEnqun
etegurles heid zich daarvan te bedienen t0t vermeerdeprincipes et le8 faits généraux quirégissent ring van zjn eigen gezag endatdesKonings.
l
a drculation monétaire etfduciaire (1866)'', Hj gafaan Frans ITournayterug vooreen
Angleterre etles banques jaargeld van 12000 livres.De Pausbenoemde
pLa Banque d'
d'Ecogse (1867)''1 - pLa liberté commerciale hem in 1518 tot legaat a latere met uitgeet les résultatsdu traité de commerce de1860 breide regten en een Jaargeld van 7500 du(
1868)',- rLechanqeetlacirculation(1869)'', caten.Tegeljk metde magtvan Wolseyklom
rL'or etl'
argent(1870)*'
,- en pLaques- ookzjnetrotschheid,zjneaanmatigingenzjne
tion monétaire (zde druk 1869)''.00k leverde weelde.Hj stichtte alslegaateeneeigeneregthj eene vertaling van een werk van Roseher bankenverdruktedegeesteljkheid.Opwilleonder den titel: pprincipes d'èconomie poli- keurigewjzevereenigdehjderjkebisdommen
tique (18569
'2 dln.)''.
Durham en W inchester met het aartsbisdom
W olseley (sir GarnetJoseph),eenBritsch York, hief de abdj van St.Albans op en
generaal, geboren in 1833,trad reeds vroeg schroomde niet,zich veleinkomsten enproostin krt
jgsdienst,gpbedde zich naar dekoloniën djen t0eteelgenen.DebisdommenBath,Hereen klom er eerlang op t0t den rang van k0l0- fordenW orcesterkendehjt0eaanbuitenlannel.In 1870 dempte hj ereen gevaarljken ders!die zich metden titelen meteen gering
oystand aan de Hed River in degewesten, Jaargeld vergenoegden.Zilne inkomsten werdle door deHudsonsbaaieompagnieaanCanada den daardoorbjna evenzoo grootal8die der
waren afcestaan! zoodathj metderidderljke Kroon, maar zjne weelde overtrofverredie
waardigheid beglftigd werd.Toen in 1873 de der meeste Koningen; aan zjn H0f leefden
oorlog tegen de Ashantjnen uitbarstte, zag 8000 personen, en onder deze bevonden zich
zich Wolseleya1sgeneraal-malooraanhethoofd de zonen der voornaamste geslachten.Toen
der expeditionaire troepen geplaatst.Hjrukte W olsey in 1520 zoow elaan Frans I aIsaan
van Cape Coast Castle aan de Afrikaansche keizerKarel F eene zalnenkomstm etH endrik
goudkustvoorwaarts,veroverde Koem assi,de VIH bezorgdejwerd hj donr eerstgenoemde

hoofdstad der vjanden en dwong dezetot0n- twee Vorsten met gunstbewjzen overladeny
derwerping aan het Britsch gezag. Daarop waarnahjzichvooreenJaargeldvan7000duwerd hj i111875totgouverneurvan Natalbe- caten en het uitzigtop depauseljke waardignoemd en bewoog het weerspannig Parlement beidaan dezjdevan denKeizerstshaarde.Natot belangrjke hervormingen. In September dathj in 1521teCalaispogingen hadaange1875 keerde hj naarLonden terllg.Toen in wend,om Fransm etden Keizerteverzoenen.
het begin van 1878 door Engeland voorbe- sloot hj den zlsten Novembervan datjaarmet
reidselen Tverdengemaaktt0teen oorlogtegen
Rusland,werd Wolneley bestemd t0tchefvan

laatstgenoemde een geheim verbond en ver-

#tzIJ, den opperbevelhebber.Nadat echterop

bemagtiging derFxanseheKroonondersteunde,

klaardeaanFrankrjk den oorlog.Daarechter
den generalen gtat'van lord Napierof Mag- Karelnoc'h de plannen van Hendrik VIII t0t
het congrès te Berljn de vrede gesloten en noch bt
j eene herhaalde ontruiming van den
volgens deovereenkomstvan 4 Junj 1878het Pauseljken Stoelzjn invloed bj hetConclave

eiland Cyprus aan Engeland afgestaan was, ter gunste van W olsey aanwendde,slootdeze
vertrok W olseley a1sgouverneurvandateiland in 1525 vrede met Frankrjk en verklaarde
derwaarts.
in 1528 zelt: den oorlog aan den Keizer,die

W olsey (Thomas),cardinaal,aartsbisschop evenwel reeds in 1529 biJ den Vrede van

van York en minister van H endrik VIII van
Engeland,werd ceboren te Ipswich in 1471,
studeerde te Oxford in de godgeleerdheid,
werd op aanbeveling van Foœ,bisschop van

W incbester, kapellaan de8 Koninqs en zag

Cambraieen eindenam.W egenszjne vriendschap Jegens KarelF kwam hj ook in onmin
m et 'sKeizers tante, Catltarina von Aragon,
de gemalin van H endrik V1II, en om den
Koning in den echt te verbinden met eeue

zich door dezen in 1f06 afgevaardlgd als gezant naar keizer M aJimiliaan te Brugge en
vervolgens in 1509 t0t aalmoezenier en in
1510 t:t 1id van den staatsraad benoemd.In

Fransche prinses,zochthj bethuweljk'met

1513verkreeghjhetbisdûmTournay(Doornik)
en in 1514 de bisdommen Lincoln en York.
Zjn invloed op den Koning waszo0 groot,
dat Paug Leo X hem in 1515 aan ztjne be-

minnares, t0t gemalin te kllnnen verheFen.
Toen de Pausbezwaarmaakte tegen descheiding waren de Koning en Annavanmeening,

deSpaansche te ontbinden.O0k Henderik verlangde deze ecbtscheiding, m aar om eene

anderereden,nameljk om AnnaBoleyn,zjne
dat W olsey hem daartoe op eene listige wtjze

langen zochtte verbinden door hem den car- had aangespoord. De staatsman vieldientendinaalshoed te verleenen. Toen de aartsbis- gevolge in ongenade (October 1529)en moest
schop van Canterbury (Kantelberg),door de zjn prachtig paleis, later alsW hiteballbetrotschheid van Wolsey gekrenkt,de waardip kend, vaarw el zeggen en zich naar het bui-

heid van kanselier nederlegde,werd zj aan tenverbljf Esher bj Hamptoncourt begeven.
W olsey opgedragen,en'daar deze benoem ing
oorzaak was, dat de overige raadslieden der
Kroon hun ontslag namen,kwam hetgeheele

W elliet de Koning hem de bisdomm en York
en W inchester behouden1maar hetParlement
stelde hem in staatvan beschuldiging wegens

regéringsbeleid in zjne handen.Het optreden misbruik van geesteljke magten veroordeelde

van koning H endrik VH I a1s scheidsregter hem t0t levenslacge gevangenisstrafmet vertusschen keizer Kar'l F en Frann I van beurdverklaring zjner goederen. Hendrék
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8chonk hem wel is waar genade,maar ver- methetonderwjsvanJongelieden ophetfrebande hem tevens naarhetaartsbisdom York, gatpEtlridice''
.Nadeinljvingvan Nederland
waar W olsey zich te Caywood vestigde. In in het Keizerrjk nam hj zjn ontslag,maar
November1530 werdhjopnieuw aangeklaagd trad in 1813 weder in dienst, zag zich in
wegens hoogverraad, maar terwjl hj naar 1814 benoemd t0tkommandeur van den BreeLonden gebragtwerd,overleed hj onderweg den W impel, t0t bevelhebber der vloot in
op den 28sten November 1530 in de abdj Oost-lndië bestemd en in 1816 methet ridLeicester.Hj was een begunstigerder weten- derkruis derM ilitaire W illemsorde 3deklasse
schap en deed uiteigenem iddelen onderschei- begitlgd. W eldra werd hj bevorderd t0t

deneseholen verrjzen.

gchout.bj nacht, bewees in onze overzeesche
W olsk , eene arrondissementshoofdstad in bezittingen groote diensten,werd in 1823 behet Russisehe gouvernement Saratow,aan de velhebber van het eskader in de MiddellandW olga, duor steile rotszevaarten omgeven, sche Zee,ontving de Orde vandenNederlandheeft 5 kerken,eene reaalschool,eenekweek- schen Leeuw , ruimde vele moejeljkheden
school van onderwjzers, een progymnasium , metTripolien Tunis uit den weg!keerde in
eene tllinbouw stshopl! fabrieken, eene rivier- 1828 naar Nederland terllg,werd ln 1830 dihaven, veel handel ln talk,stearine en hui- recteur-generaalen kom madantder marine in
den op Petersburg, in vrtlchten op Niqiné- het departement van de Zuiderzee, ontving
Nowgprod,in graan op Astrakan en Rybinsk, in 1844 pensioen.en overleed in 1815.

eene druk bezochte jaarmarkt en omstreeks
Jan Izaak Wolterbeek, een verdiensteljk
3:000 inwoners,onderwelke zich velerjke Nederlandsch geneeskandige, geboren te
kooplieden bevinden.
Utrecht den 19den September 1773.HtlBtuW olter çcharlotte) gravin O'Sullinan, deerde en promoveerde in ztjne geboortestad
eene uitstekonde tooneelkunstenares,geboren
te Keulen den lsten Maart 1834, Zong aanvankeljk in het koor in den scbollw burg
aldaar, trad daarna op in de se,houw burgen
te Pesth en te W eenen en verkreeg in 1859
een engagement aan den Victoria.schouaburg

in de geneeskunde en werd er eerst geneesheer en in 1817 hoogleeraar.In 1838 ontving

hj een eervolemeritaaten nverleed den 18den
Septpmber 1853.

W olters.Onderdezennaam vermeldenwj:
Joltann S '
e -tzso Gerhard W olters,een verte Berljn,waarzj t0t1861 werkzaam was. dienstelijk letterkundige,geboren te Cleefin
Zj vond ergrooten bjval,zoodathaareene 1777. öp Jeugdigen leeftjd verloor hj zjn
plaats aan den Hofburg-schouw burg te svee- vader,veri
rok daaropmetzjnemoedernaar
dam ,waar htJhetgylnasium bezocht,
nen werd aangeboden.Inmiddels had zi
j zie'
h Amstel'
reeds voor den tjd van driejaarverbonden studeerde te Harderwjk,werd opzocjarigen
aan den Thaliaschouwburg' '
te Hamburg.Zj leefttjd rector der Latjnsche sclloolte Dakherkreeg erechter na twee.Jaar hare vrijheid, kum , toen praeeeotor te Groningen.vervolzoodat zj zich reeds in 1862 naarW eenen gensconrectorte Harderwjk enin 1813hoogkon begeven,waarzj hetsieraad isvan de leeraarin dewt
jsbezeerteen letteren teGr0Hofburg-schonwburg. Beschikkende over de ningen. ln het ae.
adémielaar 1828- 1829 bekosteljkste gaven, schittert ziJ in derollen kleedde hj het rectoraat, en overleed den

van Adrienne Lecouvreur, Pilaedra? Maria 30sten M aart,1840.

Stuart, Orsina, lady Milford?Messallna enz.
W olterbeek.Onder dezen naam vermelden wj:
Constantqn Johan lFblfdrô-k,vice-admiraal
in Nederlandsche diensten gebûren te Steenderen in Gelderland den 5den Apxil1766.ln

W illem Tiefdr W oltern, een Nederlandsch
letterkundige, geboren .te Leiden den 25sten

Augustus 1827. Hj studeerde in de godgeleerdheid, w as aehtervolgens predikant te

Noord-scharwoude,Schagen en Harlingen en
w erd vervolgens leeraar aan de scholen voor

1782werd bjalskadetgeplaatstoghetschip middelbaar en hooger onderwils te Leiden.
rScbiedam''1 waarmede hj it
ene rels om den Hj schreef:pAdolfVersluis(18k9)'',- pBeaNoord volbragt, werd in 1783 luitenant-titu- trice (1874)'', - ollet laatste oordeel van
lair op de pBellona'', keerde in 1785 van Lucas van Leiden (1874J''?- puit hetFrieeene reis terug en zag zich a1s luitenant.eFec- sche zeemansleven (1875)'
' - en artikelen

tiefovergeplpatstophettransportschipnsnoek'', in tjdschriften,en leverde metH.0.Roye
bestemd naar de M iddellandsche Zee. Later eene nieuwe uitgave van pBataafsch Arcadla''
deed hj eene reis derwaarts metde brik .De van Heemskerk.
Zeeuw'', stevende vervolgensnaaroost-lndië
W oltm ann. Onder dezen naam vermelen woonde er eene expeditiebj op de Moluk- den wij:
ken.In 1794 uitNederland derwaartszeilende

Relniard Woltmann,een verdiensteljk wa-

op de pBrakel'' om eene koopvaardt
jvlootte terbouwkundige, geboren in 1757 te Axstedt
begeleiden, liep hj te PlymoIlth binnen en in Hannover. Hj zag zich in 1785 geplaatst
werd aldaar gevangen gehouden, doch later a1s opsigter bj de waterwerken van hetambt
voorloopig op zjn woord ontslagen. Nadat Ritzebiittpl,w asvan 1792 t0t 1836 directeur
ht
I in 1798 was uitgewisseld, werd htl in van den waterstaat in Hambur: en overleed
1799 tot kapitein-ter.zee bevorderd, dFende den zosten April 1837. Hj maakte zich zeer
tot 1801 onder den vice-admiraal de <1- verdiensteliik dogx eene regeling van de Elbe
ter, m aar volbragt daarna m et het eskader en door de uitvinding van den pW oltm annvan den vice-admiraalH artsinekeenereisnaax schen vletlgel'',een instrumentt0thet meten
Amerika.Na zjn terugkeer werd hj belast van de stroomsnelheid.
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Karl Zndt
ltdg tlpa W oltmann, een Duitgch der Malerei (18781'/, algmede onderscheidene
geschiedschrtjver, geboren te oldenburg den opstellen in tjdschriften.
9den Februarj 1770.Hj studeerde teGöttin- W olverham pton, eene stad in het En-

gen eerstin de regten en daarn: in degeschie- gelsche gtaatbchap 8taflbrd,ten noordwesten
denis en verkreeg, na h6t overwinnen van van Birmingham , te mldden van steenkolenvele bezwaren, verlofom aldnar aeadémisehe mjnen en jzergieterjengelegen,heeftonder-

voorlezingen te houden.Zjneboekbeoordee- scbeidene kerken,eqheLatjnscheschool,eeue
lingen in de nGöttingerAnzeilen''w aren oor- boekerj en omstreeks 71000 inwoners.Ztjis

zaak, dat h!, als hpogleeraar in de geschie- met haren omtrek dehoofdzetelder Engelsche
denis naar Jena werd beroepen.Hier schreef jzer-industrie, ep men vindter vele hoog-

hj:pGrundrlsz derâltern Menschengeschichte ovens,jzergieterjen en fàbrieken van jzeren
(1790 dl 1)'', gevolgd door pGrundrisz der VonrW prpon.
neuenMenschetl
gestthlehte(1796-1800,2dln)'', W olsrerlei (Arnica) is de naam van een
e Frankreichs (1797,2 dln)'',
plantengeslachtuitde tàmiliederZaâmgesteldsGeschicht
oemigen (compositae).Hetonderscheidtzich
en rKleinebistoriseheSchriften(1797,2dln)''. bl
In 1799 vertrok hj naarBerljn,waarhj i'
n door in twee kransen gerangschikte,lancet1800 het ozeltschrift fir Geschichte und Po- vormige,spitseomwindselblaadjesjeengewelflitik (1800-1805)''stichtte.ln laatstgsloemtl den bloembotlem zonder strooscbubben,lintJ-aar werd hi
lisvorj er resident van den landgraaf vormige.vrouweljkestraalbloemen,bl
Van Hessen-llombllrg,in 1804 gevolmagtigde mi
ge, tweeslachtige schtjfbloemen,rolronde,
Van den keur.aartskanselier en in 1806 ook ;jn gesl
eufde vruchtjesmetkor#e,opstaallde
van de steden Brelnen, Ham burg en Niirn- borstels en gele kliertjes bezet, stjtharig
berg,terwjlhj in den adelstand werd opge- vruchtplllis en gele bloemples.In ons Vadernomen.Toen echterdeslag bj Jena eeneinde land vindt men op hooze, veenachtige heidemaakte aan ztjnediplomatlschewerkzaamheid, velden het gewoon '
?
.
nolpdf'leï of valkruid (A.
wjdde hj zich uitsluitcnd aan de beoefening montana L.
4,een overbljvend kruld met0nder letteren. Hj schreef eene rGeschichte ingesneden bladert
ln,gedeelteljk t0teenworder Reformation (1800 enz.
,3 t
11n)''en be- telroset vereenigd,ge'leelteltik aan den stenwerkte eene rGeschichte des W estfëlisc,
hen

ge1 tegpn elkander overgesteld, en groote

Friedens(1808,2 dln)''.Nadenslag bj Liit- bloemhoofd.jt's aan de stengeltoppen.
zen (1813) moest hj de wjk nemen naar W olzogen is de naam van een adelljk

Praag,daarhj,schoon te voren een lofrede- geslacht,oorspronkeljk gevestigd in Tyrolen
naar van Napoleon f,zjnediensten hnd aan- seder-oostenri
lk.Van deledennoemen wj:
jk kolzogen,een verdienstelt
jk godgeboden aan den ministervon &di4.Hjo&er- Lodewi
leed te Praag den lgden Juntj1817.MTt
jver- geleertle,geboren te Am6rstbortin 1633.Hj
melden.n0g van hem : pGeschichte Böhn,ens studeerde te Utrechi in de theologie enrelsde

(1815, 2 dln)''.

een vertaling van kballus- vervolçens in Frankrjl
t,ltalië?Duitsehland
en Zwltserland,waarhj verschlllende hot'ge(1815, 3 dln)''
.Eene uitgave van zijne geza- schoielz bezocht en inzonderheid.te Genève
menljke werken verscheen in 1818- 1821 in gt'ruimen tjd vertoefde. Na zjn terugkeer
12deelen. ZjneeehtgenooteKarolineSfowcA, werd hj predikantbj de Avaalsche gemeente
vroeger gehuw d met K arl zv#c/lldr, leverde te Groningen, toen te Middelburg en daarna
verhal
en en gedichten,bleefna hetoverljden te Utrecht,waar men hem tevenstotbuiten-

fiM.
:,

en pMemoiren desFreihern von S-a

van haren etshtgenopt eergt te Praag, m aar

gewoon hoogleeraar benoemde.In 1670 werd

eeraar, doch begafzich welvestigde zich later te Berljn en overleed hi
.jgewoon hoogl
aldaar den 18den Novem ber 1847. Van hare

dra in die betrekking naarAm sterdam ,waar

geschriften vermelden wk: pVolkssagen der hj den 3osten November 1690 overleed.Hj
Böhmen (182042dedruk:1,8
35)/'' - rllisto- schreef o.a.: pD e scripturarnm interpl*ete
rische Daestellt
lngen (18-0),, en rueber contra exercitatprem paradoxum (1668)'', Beruf, Verhëltnis, Tugend und Bildung der

rFides ortbodoxa (1668)9''- nApologie pour

Frauen (1820)''.
la synode de Naerden (1679),,- oorator
Alfred W oltmann,een verdiensteljk schrlj- sacer sive de ratione coneionandi(1671)'/ ver over kunstgeschiedenis en geboren den en pExplication de la prière,qu l'0n appelle
18den Mei 1841 te Uharlottenburg. Hj gtu- la confession de pechez (1700)'.
deerd/ te Berltjn en te Miinchen,promoveerde
Karoline von Wolzorl,geboren Lengefeld,

in 1863 te Breslall en woonde vervolgens te eene dichteres, geboren den 3den Februarj
Berli
.in.Sedertden herfstvan 1867 totAugus- 1763 tei
tudolstadt.Ztjontving eenezorqvul-

tus 1868 was hj werkzaam a1s privaatdocent dige opvoeding en trad reeds op l6-larlgen
pevlf
zlïfz,geaan de univer8iteitte Berljn,vertrok daarop leeftjd in het huweljk metron .
als gewoon hoogleeraar in de kunstaeschiede- heimraad teR udol8tadt,maarlietzicheerlang
nisnaarde polytechniseheschoolteKarlqruhe, van bem scheiden en keerde terug naar hare
met Paschen van 1874 naar de universiteit moeder. In den naherfst van 1787 verscheen
te Praag en in het nalaar van 1878 naar Schiller aldaar en verloofde zich metharelonStraatsburg. Hij schreef: nHolbein und seine gereznsterCharlotte.lnAugustns1796verbond

Zeit(1866?2 dln;2dedruk,1
873 1876)''.,

zich Karoline wederom in het huweljk met

Baugeachlchte Berlins(1872),- pGescllichte Wilhelm ronWolzogen,ogperhofmeesterteW eid
e
rts
dc
eh
ue
tsc
hen
nst
Ku
sta
ig
m (1
El
sa
876)''- rDie nlar,sedert lang een vrlend van Sa iller.A1s
deu
Ku
innPr
87
7s)z.,,(e1n
sGeschlchte dichterestrad zjheteerBtopmetdenroman
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flgnes v0n Lilien (1798,2 d1n.
)'',dien0g ScbillersBeziehungen zu Eltern,Geschwistern
altjd wegenB dichterljke waarheid,diepge- und der Familie v0n Wvolzogen (1859)''
voelen zedeljkestrekking t0tdelofwaardige Dlu8SchinkelsNachlasz(1862-18114!4dIn)''y
boeken behoort.Toen haarechtgenootin1804 - Prellszens Staatsverwaltung mitRiickyicht
tot gehelmraad en 1id van het Kabinetwerd aufsei
Verlàssung (1854)5'- Reise nach
benoemd. kwam Xarollne in aanraking met 8pqnienne(1
857)'', - rlleschichte des reichshet Hof te W eimar, maar na het pvetljden freiherrlich v0n W olzogen'schen Geschlecht
van haren éénigen zoon uithettweede huwe- (18J
.9,2 dIn)''
,- rUeberTheaterund Muljk vertrok ztj naar Jena. llier schreef zj: sik (1860)''.
pueber die scenische DarrErzâhlungen (1826- 1827, 2 dln.1''1- mCor- stellung von Mozarts D0n Giovanni(1860)''j
delia (184092 dln.)'',- en pschillers Ll
àben - rW ilhelmine Schröder Devrient(1863)'',-(1830,2 dln.;5dedruk.18761''.Zj overleed Schinkel a'ls Architekt, Maler und Kunstte Jena den llden Januartj 1817,en harelet- philospph (1864)'', - pltafael Santi(1865)//
terkundige nalaten8chap verscheen te Leipzig
'l'eterv0n Cornelius(1867)'7 hetbljin 1848- 1849 in 5 dln. (2d. druk, 1867, spel: .Nt1r kein Ridicul (1864),!- en de
2 dln.).
drama's:mBlanche'' - Sophia Dorothea''
Jnstn.n & #oi.q,vrjheer ron Wolzoyen,een rFi
irstin Orsini''1- en rsakcntala'.- Zjn
Duitsch krtlgsman,gebpren te Meinlngtan den zoon Rans Ttzv! ron W olzogen, geboren te
3den Februartj 1773. Htjbezochtin 1781 df
l Potsdam den 13dan November 1848,sttldeerde
Karlsschoolte Stuttgart,trad in 1792 alnlui. in dewi
jsbegeerteen in devergeljkendetaal-

tenallt in W iirtenlbt
argst
lhe en in 1794 inPrui- kunde er1leverde vertalingen van den,àrmen
sische dienst, belastte zich in 1802 met de Hendrik'' van H at.tmann von 2.e, van den
opleiding van den otldsten zoou van hertog
Beowulf'' en van de rEdda'' en schreef:
Eu.qenius t)
JAl W ûrtember.q,w erd in 1805 ma- Der Ni
bilungenmythosinSageundLiterater
Joor,vlenqtlladjudant en kamerheer en nam (1876)'' - pPoetlsche Lautsymbolik (1876)''
als kwartlfxrlneester-gelAel'aal deel aan den enz. Hj i: een ljverig voortstander van de
veldtogt van dat .jaar. Hoewel in 1806 tot kunstrigting van Vrayner, zooals blijkt uit
luitenant-kplonelenkommandantvandegarde- ztjnegescbriften:p'
lahenlatischeLeittàdendllrch
infanterie bevorderd,ging hjin 1807wederom die Masik von 11. Avagners Ring der Nibeover in Prtzissische en na den Vrede &an lungen (4de druk 1877)'', rErlâuterungen
Tilsit in Rtlssische dienst.Hj klpm in 1812 (4de druk, 1878),:,- mllie Tragödie jn Baiop t0t kolonel, bevond zich in 1813 in het reuth llnd ihr Satyrspiel (1874)'',
en
gevolg des Keizers,nam deelaan de veldsla- PDIe Sprache in R.W agner:Nibelungendrama
gen bj Groszgörsehen,Bautzen,Dresden en (1878)''.
Leipzig en zag zich op den 18def
!Octobertût
W om bat (Phascolomys Geofr-bofbuidelgeneraal-majoorbenoenld.Nadathjdeorgani- mnis is de naam van een zoogdiei'engeslacht
satie van het Dtlitsche leazer bevorderd had, uitde orde der Bllideltiieren en uitdeonder-

werd bj toegevoegd aan het 3dearmeekorpb, afdeelingderMrortelknagers(Rizpphaga).Het
waarmede hj als chefvan den generalen staf omvatbtjnachtrondzwervende,onschadelijke
den hertog ran W eimar naar de Nedtàrlanden
vergezelde.Gedurende het congrqsteW eenen
trad W olzogin weder in Pruissische dienst en
werd metde militaire opvoeding derPruissische prinsen en met diplomatieke zendingen
belast,- voorts in 1817totmilitairecom mis-

dieren meteen plompen ligchaamsbouw ,een
g'rootellk0p,een dikken,korten hals,korte,

kromme ledematen en vtjtteenige voaten,met

Fraafl
tlaauwen gewapend.Zj graven holf!n

ln den grond en nuttlgen plantaardig voedsel.

Het meestbekend is de Anstralùche #l.
:(Pl1.
saris van wegePruissenbjdeDuitscheBonds- f
bssor Geogk.qmet eene digte,vrj zachte,
vergadering benoemd.In 1820 werd hj luite- donker grjsachtig-bruille pels.Hijisongeveer
nant-generaal,in 1836 a1s generaal derintàn- 95 Ned.duim lang en bewoontvan Diemensterie gepensioneerd,8n overleed teBerltinden land en de zuidktlst van Nieuw .zqidwallis,
4den Julj 1845.Hj heet belangrjkerAlemoi- waar htj in het digte woud in onderaardsche
ren (1851)*'nagelaten.
holen den dag slapend doorbrengt.Eerstna
Kavl2v.g'
l
f:/Alfred.vrtlheervon W olzogen, zonsondergang gaat hi
dj ui
t om voedsel.Hj
een verdiensteljk schrjver en oudsten zoon beweegt ziclz langzaam , valt niemand Aan,
van den voorgaande. Hj werd gebnren te maar btjt in nood woedend van zich af.Het
Franklort aan de Main den 27sten Mei 1923, wjfjewerpt3of4jongen.Zjn vleesthwordt
studeerde jn de regten te Heidelberg,werd in Australië voor zetzr slnakelt
jk gehouden#
in 1844 anscultatorbj hetstadsgeregtteEr- maar zjne pels heett geene groote waarde.
furt, was later werkzaam als regéringsrefe-

W ond (vtllnus) noemt men eene door
rendaris te Potsdaln en lej'
de in 1851 zjn melthanische kratsht veroorzaakte plotseljke
staatsexamen af.Nadat hj ln 1852- 1853 gereisd had in Italië,Zwitserland,Frankrjk,
Spanle,België,Engeland, Schotland en de
Nederlanden: Werd hj regéringsassessor bj

scheiding van olganiatsh verbnndene deelen.
Men verdeeltde wondennaargelangderwerk-

tuigen,waarmede zj ztjn toegebragt,in ge-

snedene, giàhouwene, gestokene, geknensde,
het ministérle van Binnenlandsche Zaken en gesehetlrde,geschotene en vergiftige wonden,
zag zich in 1859 naar Breslau verplaatst,
voorts naar gelang van het aangedane
waar hj in 1863 t0t regéringsraad opklom. ligchaanlsdeel in hooM-, borst-? bllikwonden

Bedert 1868 is bj Hotschouwbnrg-intendant enz.,- en eindeljk naar gelang van hetgete e hwerin. Hj schreel'
: pFriedrieh v0n vaar in geringe,gewigtige,gevaarljke eq
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doodeljke wonden, welke laatsten wederom
gesplitst wprden in volstrektdoodeljke ,op
zieh zelfdoodeljkeen doortoevaldoodelljke.
Bj wonden merktmendevolgendeverschjnselen op:pjn,bloeding,hetvanéén wjken
van de randen der wond,ontsteking,koorts
en zenuwtoevallen. De pt
ln isaanvankeljk
een qevolg van debeleediginq derzenuwen
en kl
lmt later door de ontsteklng.Zj is ver-

dievoortbrengselent0tverderfovergaan.B1jven zj daarna in de wonde,dan merkt men
op,datzjalsvreemdeligchamen hetweefsel
prikkelen en ontsteking doen ontstaan,zoo-

dathetvan belang is,zezooveelmogeljltte
verwjderen, dewpl ztJ anders de naburige
deelen drukken en den plaatseljken bloedB-

om loop belemm eren,w aardoorzwellingenontstaan, en daarenboven door de water- en
scbillendnaarqelangvan denaardderwonde, bloedvaten worden opgeslorpt, in cireulatie
van de gevoellgheid van hetgekwetBte deel komen en w ondkoortsen veroorzaken,die we1
en van de prikkelbaarheid van den gewonde.
eens levensgevaarljk kunnen worden. Men
.
Zuivere,doorscherpewerktuigenvoortgebragte zoekt ztllks te verhinderen door hetontstaan
gesnedene wonden doen veelminderpjndan dier afscheidingen te beletten, hare ontbin-

gescheurdeofgekneusdewonden.Debloeding ding te verhoeden en hare verwjdering te
lsafhankeljk van de grootte en van dehoe- bevorderen.
veelheid dergekwetstebloedvatenenisgrooter

Men verhindert het ontstaan dier afscbei-

bj gesnedene dan bj gekneusde wonden.De dingen door de wond zooveel mogeljk te

ontsteking,op de verwonding volgende,npen- sluitenq dat wilzeggen doorhareranden'aanbaart zieh in een vermeerderden toevoer van één te naajen of met een pleister aanéên te
bloed naarhetgewondedeel,in zjnehoogere hechten, waarna hare oppervlakten door een
temperatuur en in de afscheiding van eene verband tegpn elkander worden gedrukt,zoowei-achtige vloeistof, noodzakeljk voor de dat de gescheidene deelen vau het weetbel
genezing.Naar gelang der ontsteking verheft zich aanstonds organiscb weder verbinden.
s de ontleding en hetbederf
zich de wondkoorts (febris traumatica).ls de M en zoekt voort'
ontsteking gering, dan dient de wondkoorts derbovenvermelde voortbrengselen te beletten
tot genezing en verdwjnt na de herstelling. door de w ond af te sluiten van de ltlcht,
Bj hevige ontsteking echter gaatde wond doch hiertoe heeftmen geene voldoende hulpover t0t ettering en in sommige gevallen t0t middelen.zoodatmendoorgaanszjnetoevlllgt
koud vuur. Tot de zenuwtoevallen, welke neemtt0tontsm ettende middelen.die delucht
men bj wonden opmerkt, behooren hevige zuiveren en de verderfwekkende werking der
pjn,onrust,slapeloosheid, krampen,stuip- scheiknndige krachten tegengaan, doch deze
trekkingen enz. De genezing eener w onde middelen zj
'n geenszins toereikend.Hetderde
kan op twee wjzen geschieden,nameliikdoor oogmerk,nameljk deverwtjdering diervoorteene snelle zamenvoeging van deranèen der brengselen bereiltt m en het best door eene

wond (reunio per primam intensionem),zoodatdieranden terstond zamengroetjen bj het
afscheiden van eene albumineus-lymphatische
vloeistof, - ofdoor vleeschgroejing (reunio
per secundam intentionem)? doordien in de
wond eene ëne celstof ontstaat,waarin zich
vleeschwratjesvormen (cranulatie),dieallengs

opene behandelinz der wonden,waarbijmen
geen gebruikt maakt van naden ofhechtpleisters, maar de wonden zooveelmogeltik aan
de natuur overlaat,terwjlmen,om ze tegen
stofte beveiligen,zeenkelbedektm et eenin
olie gedoopt lapie. 0ok maakt men welge-

brnik van de dûor Chassaignae voorgestelde
m et eene opperhuid w orden bedekt.Enkel- drainage, namelt
lk het brengen van buizen
voudige gesnedene w onden metzuivere opper- van gtlm.elastiek in de wonden, w aarlangs
vlakten genezen hetgemakkeljkst,maareene de afgescheidene vloeistofen een uitweg vin-

wonde herstelt des te moejeijker naarmate den. Eindeljk moet dat wegstroûmen wel
de kneuzing grooteris.W ondell,w elke zich tens door insnjdingen worden bevorderd.
Bovengemelde drie beginselen vormen den
uitstrekken tot in de ligchaamsholten zjn
w egens de ophooping van vloeisttlFen, de grondslag derantiseptischem ethodevanLister.
kwetsing der ingewanden enz.gevaarljk,en Daarbj wordt door een naad en door vergewrichtswonden desgeljks.W onden in klier- bandsdrukking de vereeniging van de opperachtige deelen en beenwonden genezen niet vlakten derwond zooveelmogeljk bevorderd,
gewakkeljk.Bj Jonge,gezonde personen is dollr drainage het afgescheiden vocht verwjde genezing voorspoediger dan bt'
)oude,sy- derd en door carbolzuur de ontleding en het
philitische en klierachtige menschen. Eene

bederfvan datvochteenigermate belet.Moet

wond is destegevaarljker,naarmatehetge- btjv.aan de dj een gezwelgeoyereerd worwonde deel belangrjjker en de verwondlng den,dan wordtdieplek zorgvuldlggereinigd,
zwaarder is. H et bevorderen der genezing is

het haar er weggeschoren en dat llgchaam s-

de zaak der heelkunde (chirurgie)en bepaal- deel btiherhaling met eene oplossin:vancardeljk der wondheelkunde. De vloeistoFen, bolzuur afgew asschen. Datzelfde passen de

welke bj de genezing worden afgescheiden, operateur en de assistenten t0e op hunne
eerst van bloedigen,later van waterachtigen
aard en allengs tot etterovergaande,komen
onder de magt van scheikundige krachten,
w iervoortbrengselen degenezing verhinderen.
Daar de meeste wonden aan de opene lucht

handen,instrum enten,sponsen enz.,envooral
deze laatsten worden gezuiverd donrzedagen
lang in eene antiseptische vloeistof te laten

liggen.Vöörden aanvang der eersteinsnjding
en cedurende de geheele operatie wordt het

zjn blootgesteld vanwaar verrottingskiemen betrokken ligchaamsdeel bespoeld met een
er in doordringen, zien wj o0k gewoonljk ënen neveleener oplossing van carbolzuur,
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d00l. middel van een nevelvormend werktuig mi
ddelen te behandelen ofmeteen gloejen;
@*
van RLehardson voortgebragt.Lister was van IJ
Z0r te branden1 ten einde het gif te verme
eniny,dat daardoor de kiemen van ver- nietigen vöôrdathetzich in hetligchaam heeft
derf, ln den dampkring aanwezig, gedood verspreid. Vreemde zelfstandigheden, die in
werden,zoodat ztjgeene ontl
eding der vloei- wonden zjn gedrongen, moet m8n daarait
stofuitde wond konden veroorzaken,hetwelk tenspoedigsteverwjderen.Bjsterkbloedende
men echter slechts ten halve als waaxheid wonden moetmen de gekwetstevatenterstond
mag aannem en.Bloedende vaten worden met opzoeken en onderbinden,oftotaan dekom st
gecarboliseertle draden onderbonden en de van dan geneesheer door drukking op de
randen der wond met gecarboliseerde zjde hoofdslagader van het gewonde deelzooveel

aanééngenaaid, terwjl men voorts antiseg- moceltjk de bloeding beletten.
tische buizen t0t verwjdering der vloel.
stof aanbrengt. Daarna bedekt men de wond

W onder (miraculuml noemt men volgen:
de bepaling der Scholastieke wjsgeeren,ook

me
t een Listersch verband.op dewond leqt door de Protestantsche regtzinnigen t0t de
men in de eerste plaats een ontsmetstukle
gewast taf, daarop eene achtdubbele laag
van met carbolzuur dûortrokken gaas, van
boven met eene gecarboliseerde en gegom de
gtof bedekt.Daarin trekt de vloeistof,w elke
door de wond wordt afgescheiden. Het verband moet zich aan alle kanten ver over de
w ondvlakte uitstrekken en digt aan het ligchaamsdeel slniten.Vertoont zich exgens iets
van hetafgescheidenvoclltaandeoppervlakte?
zoodat hetin aanraking komt metde bederfw ekkende kiemen in den dampkring, dan
m oet het verband gedurig vernieuwd worden.
hetwelk laterom de 3 t0t 8 dagen geschiedt.

hunnegemaakt,eenegebeurteni:,welkestrjdt
tegen den loop der dingen en tegen de werking der nattlurljke oorzaken, zoodat men
haar aan een btlitengewoon ingrjpen eener
boven de natuur verhevene Godheid moet

toeschrjven. Van ditwonder,hetwelk alleen

in de mythologie en de dogmatiek wordtaangetroFen en den naam draagtvan hetabsolwte
wonder,onderscheidtzich hetrelatievew onder,

nameljk elke gebeurtenis,welke wj uitde

ons bekende wetten der natuur niet kunnen
verklaren. Zoolang men den gewonen l00p
der dingen toekende aan eene willekeurige
beschikking van het Opperwezen, bleef er
00k bj deze vernieuwing magdecarbolnevel plaats voor het wonder, en alles w at m en
nietontbreken,terwjltevens doorden opera- aan de onmiddelljke werking der Godheid
teur reeds vermelde voorzigtigheidsregelen k0n toeschrjven, werd aIs een 'zonder beworden in acht genomen.
schouwd. ln het o0g der oude Grieken wa8
Volgens de ondervinding, in Duitschland het gansch heelal met goddeljke wonderen
en Engeland opgedaan, is de antiseptische gevuld. Voor het Tsraëlietische volk is zt
ine
methodevanD stervprrewegdebeste.Dbarbj eigene geschiedenis en vpnr de R.Katholiegenezen de wonden het best, het spoedigst ken deontwikkelipg hunnerKerkeen wpnder.

en met betrekkeljk weinig gevaar voor de
gewonden.Nietalleen herstellen daarbj wonden, die men te voren als bepaald doodeljk,
althansalshoogstgevaarltjkbeschouwde,maar

Hf
at regtzinnig Protestantismus eindeljk heef'
t

het gebied van het wonder beperkt t0t de

Bjbelsche geschiedenis,en doorzjnebeljders

worden de wonderen van Cl
trintws beschouwd
de chirurg is daardoor o0k in staatgesteld, als het voornaam ste bewi
js voorden bovenkunstbewerkingen te verrigten,waaraan men natuurlt
lken Oorsprong Van hetCbristendom.
zich te voren nietw aagde.
De theorie derwonderen Gerdechterbestrt
àden
De schadllwzjde der antiseptische methode door Spinoza op wijsgeerige en door
van D ster is intussehen in de eerste plaats, en de Engelsche D eïsten gedeelteljk o0k op
dat hetcarbolzuur eene onaangenam ewerking historische gronden. Daarentegen hebben de
heeftop hetligchaam en in de tweede plaats, godgeleerden inzonderheid sederthet midden
dat zj wegens hetdure verband groote kos- der voorgaande eeuw hunne kraehten ingeten veroorzaakt.Mellheeftdan ook beproefd, Spannen om het wonder te verdedigen en het
daaraan tegem oet te komen door heteaxbol- geloof aan wondel'en te handhaven.Z$izjn
zuur te vervangen door salicylzuur,thymol, echter op historisch eebied verslagen door de
ritiek en op hetgebied der natuurbenzol enz. en het gaas door watten enz.. moderne e,
maar men is er niet in geslaagd, daardoor kunde door de algemeen hee-schende w ereldietste verkrjgen,datheteigenlljkeListersche beschouwing, die alle gebeurtenissen aanverband evenaart. Dientengevolge is de Lis- merkt a1s hetgevolg van natuurljkeoorzatersche m ethode in D uitschland algemeen in ken. zoqdat het wonder uit de wetenschap
zwang.Steeds ishet van belanl,wanneerer verbannen is.In eene verlichte maatschappj
eenige ti
jd verloopen moet vöördat een anti- duldt m en het wonder alleen in hetheldenseptisch verband gelegd kaflworden,dewonde dicht en in het sprook,ie. Men geettden
?z?os#erd. derwereld M n evenmet een linnen com pres,in eene oplossirg naam van zeren '
van carbolzuur gedrenkt,te bedekken.Som- zoovele monumenten der Ondheid,door PltLlo
mige wonden vereischen ecbter eene andere van Byzamtitlm beschreven in zjn boek:oDe
behandeling, zooals de vergiftige wonden, septem mundimiraculis.''Zj waren:deEgypdoor een dollen hond, vergittige slangen, tische pyramiden, de hangende tuinen van
door dieren.die aan miltziekte liden ofdoor Babylon, de tempel van Diana te Epheslls,
ljkenvemif veroorzaakt. ln zoodanig geval het beeld van Jlkpiter te Olympia,het Matlis het van het grootste belang.de hulp van soléum van Artemisia,de Colossua van Rho-

een bekwamen arts in te roepen,ze metbjt- dus en de Vuurtoren (pharus) van Alexandrië.
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van een ver vooruitspringend stroodak vporW onderbpom ,zieRl
s4n%&.
W ondkrm d.zie Anthyllis.
zien. Toen men later ruimere woningen verW oning (De)dermenschen,aanvankeltjk langde, kwam men t0t het optrekken van

voorzeker sleehts een h0lofgrot,heettzich
naar gelarlg van het kllmaat,hetgewest en
het vclk, met betrekking tot bare grootte,
haren botlw . hare verdeeling en versiering

gebouwen rondom een binnenbof (atrium),
waar het regenwater van het dak zicb verzamelde in eene kom. Dit atrium vormde
vervolgens o0k het middelpt
lnt van het R0-

op zeerverscg
hillendewjzen ontwikkeld.0n- meinschehuis,hetwelk wjuitdebesrhrjving
der de meer beschaafde volkeren **der Ot
ld- van T'itrnttlws en uit hetopgedolven Pompel-l'
heid, welke woningen deden Verrgzen2 be- op een voldoende wi
jze kennen. In de steden
kleeden de Indiirs, Egyptenaren, Grleken was hetnaar de zjde van de straatmet een
en Romeinen de eerste plaatg.Bj de Indische aantalwinkels en werkplaatsen voorzien.De
woningen wel'
d de vloer van hethuis hooger voordeur,gewoonlijk in h0tmidden geplaatstj
gelegd dan de straat, waarop bogengangen leidde over een voorplein door eene volgende
m et daarachter gelegene winkelsuilkwamen, detïr overeentweedevoorpleinnaardeneigen-

terwjl zich daarboven rjk besnhilderde ve. ljken h0f,welke van drie zjdendoorgebouranda's, balcons en gaanderijen verhieven wen was omringd.Tegenoverdenboofdingang
en de dakltisten door kpryatiden werden

opende zich de ontvangst-en werkkamer van

gedragen Digt bj elkaar gebouwd en zich den heerdeshuizes,waarnaastzich de wpontot eene hoogte van zelfs negen verdiepingen en ontvangstkamer van zjne echtgenoote be-

verheFend,zag men erde deuren en vensters vond,doeh de inzang t0tdeze wa8doorgaans
a1B op rjen geplaatst,terwjl de huisdeur, in den tweeden,dooreen zuilengangomgeven
in hetmidden aangebragt,,meestalvan twee hof.Deze wasmethetatrium verbonden door
zitbanken was voorzien. De woningen der een naauwen,langs hetvertrek vallden heer
Egyptenaren waren van hout en gebakken des huizes loopenden gang, voort'
s omgeven
steenen opgetrokken,stonden digt btjelkaâr door deprogisie-,gezelschaps-enslaapkamers,
en bezaten alleen in de groote steden,zoûals alsm ede voorzien van eene keuken en had
Theben en Memphis,eene verdieping.In het meestal een afzonderljken uitgang in eene

onderste gedeelte bevonden zich de magazt
j- zjstraat. In de kleinere steden hadden de
nen en de vertrekken der bedienden en op
de verdieping de kamers van den hnisheer

woningen m eestal geene verdiepingen,m aar
toch eene uithetatrium verlichte bovengaan-

en van ztin gezin.Vöör het eerste had men derj, voor de bedienden bestemd.In groote
zuilengangen, welke de gaandertjen der ver- steden daarentegen,waar men veelgeld voor
dieping droegen. De kleinere huizen had- den grond moest betalen, bouwde mèn huiden alleen geltjkvloers eane rj van kamers, zen m etonderscheideneverdiepingen,en deze
en daarboven eene groote zaal,die melllangs hadden in den regelafzonderltjke trappenvoor
een trap bereikte. Vôör zulk eene woning elk der huurders. De Chinésche woningen
bevond zieh eenvoorhofmeteenvoorvreemde- hebben veel overeenkomst met de Rotnein-

lingen bestemd pavil
joen.Vöör de buitendeur, schej maar gewoonltjk geene verdieping,en
waarbj behalve de naam van den bezitter waarmen ereeneheeft,wtjktzjachterwaarts.
eene vriendeli.jke spreuk gelezen werd,be- Het dqk is m eestalvan bamboes vervaardigd
vond ziish een voorportaalm et een uitsprin- en metverglaasde pannen gedekt,terwjlhet
gend dak , stellnend op twee zuilen.waarop

onderste gedeelte der afhangende daken met

zich windwjzers bewogen)en met eenerj fantastisch snjwerk, met bloemen, draken,
door hekwerk omgeven boomer, Boven klokjes enz. is versierd. De binnenpleinen
vele huizen had m en een beplant terras ztln met gebakken Bteen ofmetmarnlergemet een ligt dak, op zuilen rustende.Hier
en daar was een gedeelte van llet huis in

plaveid en de muren glad gewreven, best.hilderd of m et porseleinen platen bekleed.

den vorm van een toren opgetrokken,terwtll
de gnanderjen en zuilen metfantastiqt'h schilderwel'
k prijkten.Uit Assyrië en Perzië beeft
men vorsteljikeIl
aleizenleerenkennen vanaanzienljke grootte,doelmatigen bouw ensmaak-

Terwtjl men bj den voorgevelrtjk versierde
winkels ontwaart, heeft men bj den achtergevel veranda's en priëelen, alsmede tuinén

met vjvers en kunstig besnoeideboomen en
rotspartjen.
v0l veraierd. Veel meer echteris uitde beNa den vaIvan het Romeinsche Keizerrt
lk
rigten derschrtjversen deverslagen deron- kwam eraanvankeltjk n0g weinigverandering
derzoeker: van den nieqweren tj4 tot onze in den bouwtrantder w oningell.De 0ud Rokennis gekomen omtrent d8 Grieksche w0- maansche huizen zjn op dergeljke wjze

ningen.De hoofdingang leidde naar een smal ingerigt a'ls de Romeinsche.Slecht:zietmen,
woonvertrek,aan welksbeide zjden zieh de dat de vertrekken der vroqwen meer t0t het
stallen, de kamer van den denrwachter enz. ntrium naderen, terwjlde zuilengang omgebevonden.Dnor etme tweede deurkwam men ven is dnor pronkvertrekken Hierin openin een veelal door een zuilengang omgeven baart zich meer en meer het ht
liseljk leven,
hof, waarin zich de woonplaats der m annen zooals het bevorderd werd door het Christenbevond, en eene derde deur op den aehter- dom , en het geheele huisgezin nam langzagrond leidde naar het vrouwenverbljf,voor- merhand meer deel aan de openbare aaugczien van slaapkam ers enz. De EtrllseiBche legenheden, zoodat de venster: breeder w erwoning had veelovereenkomstmet de Griek- w erden gemaakt, het voorplein m eer rtlimte
sche; zk was oorspronkeljk zeer smal en erlangde en men zelf: de w oonvertrekken ge-
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ljkvloersaan destraatbouwde.Hiertoedroeg door winkels,ter-jldenjverheid zich met
00k de inrigting der Byzantjnsche woning de m eer afgelegene vertrekken vergenoegde.
niet wsinig bj.ln den aanvang dermidden- Voortsheeftmen zich betjverd,aan de leden
eeuw en kwam m en door de voordeur in eene
ruime zaal, waar de cliënten zich vereenig.
den,en daarnaastbevonden zich de huishoudkamers, de werkplaAtsen en de winkels.ln

van het huisgezin het grootste gemak en de

meest mogeljke vrtjheid te bezorgen en doelmatigheid met sierljkheid te verbinden. De

lamenzjn aanmerkeljk verlaagd,Ja.dikwjls
hetmidden der verdieping had men desgeljks in deuren veranderd,de ruime en tevens geeene zaal,waarhethuisgezinzichvereenigde, xellige w00n- en ontvangstkamers van stook-

terwjl zj door slaapkamersenz.wasomge- plaatsen veorzien en det'
risscheslaaqvertrekven. Eerst bj de ontwikkeling der steden ken aan hetbehotld dergezondheiddlenstbaar
ontstond in 0ns Vaderland en in Duitschland gemaakt.N0g altjd merktmeneengrootverde middeneeuwsche woning. Eene deur,aan

schil op in de woningen.Nietalleen bestaat

weerszjden van bankenvoorzien,kwam uitin dit verschil tusschen de armoedige stulp en
eene vertibule,wanrin veelalkoopw aren uit- het vorsteljk paleis,maar o0k tusschen de
gestald waren.Vanhier leidde eene dellrnaar woning van een rjken boeruiteen derachden binnenhof, w aar zich de werkplaatsen, terhoeken van 0ns Vaderland,waarde stookwaschhokken,stallen,schurenenz.bevonden, p
laats zich in het midden bevindt van de
'
en langs een trap naar de verdieping,met eénige rtlimte,welke aan den voorgevelvooreene lange,smalle gronkzaalen eenlge ztj- zien is van de deur en eenige ramen,aan
kamers.ln Italië behleld men in den aanvallg weerszjden van de slaapplaatsen der huisgeder m iddeneeuwen de inriating van het By- noots'n en verder naar achteren bestaat uitde

zantjnsche ofvan hetRomeinschehuis,tot- stallenvanhetvee,endesierljkevilla?waarin

datmen in den 100p der 15de eeuw vooralin men door de veranda de vestibule bereikt,
Oppt
'r.ltalië eenigzins den Dni
tschen bouw- omgeven dopr smaakvolgemeubiieerde salons

trant begon in te voeren, zoon.ls bljkt uit en woonvertrekken. Het is eindeljk een
vele gebouwen in Bologna, Genua, Verona zegenrjk verstshjnselvan onzen tjd,datmen
enz.,terwijllnen in Beneden.ltaliën0galtjd zichmeeren meerbejvert,aan degeringere
de doer zuilengangen omgeven binnenpleinen volksklasse gezonde,doelmatig ingerigte wobehield, als vergaderplaats :an het gezitl. ningen te verschaffen, terwjl men zich n0g
Tusschen de woningen der btlrgers en de st
eeds bezi
g houdtmet het qewigtig vraagburgten der magtigen bevonden zic'
h de palei- stuk van eene goede verwarmlng en luchtverzen der aangienljken.Terwjl0ok de wonin- verst'hing op te lossen.
gen in Spanle eenigerfnate werden gewtjzigd, W onosobo,een districtop Java,bevindt
bew oog zich de architecttlur in Engeland in zich in de residente Bagelén en in de afdeeeene bepaaldc rigting.Tot aan de 12de eeuw ling Ledok.Hetevenzoo genoemde hoafddorp
hadden er de woningen op het land een vier- is de verbljfplaats van den assistent-resident,
kanten vorm en eene verdieping. Het bene- den regent. den zoutverkooppakhuism eester
dengedeelte was verwelfd en men bereikte de en den ot
licier van gezondheid.Voort: heeft
bovenkamers langs een buitentrap. In de m en er eene regtbank van ommegang, een
stedeljke woningen had men in hetmidden landyaad,eene gevangenis en eene gûuverneeene m eestal gewelfde, m aar 0ok wel m et ments lagere ychool. Het dol'p ligt aan deu
eene houten zoldering gedekte zaalen vier- westeltjken voet van den berg Sindoro,heeft
kante vensters m et zitplaatsen in de venster- een heerltlk l
tlimaat,praehtige omstreken en
nissen. In den aanvallg der 13de eeuw wer- een tbrtm et eene kleine bezetting.

den de woningen dikwijls zeer onregelmatig

W -ood (Charles), viscount Hallfax, een

gebouwd en wel eens met omm uurde tuinen Engelstth staatsman,geboren den Qosten Devoorzien en door wallen en graehten omge- cem ber 1800 té Barnsley in Yorkshire,ont-

ven. Zj begonnen daardoor op vestingen te ving zjne opleiding te Eton, studeerde te
geljken, vooral in de 14deeeuw ,toen men Cam bridge en werd iu 1826 1id van het Parze m et torens versierde. In de 15de eeuw

lement,voorts in 18:2 secretarisvandesehat-

echter lietmen dienvestingstjlmeerenmeer kamer in het m inistérie-Grey. Na hetaftrœ
varen; ook maakte men toen de zolderingen den van dezen bekleedde hj van 1835 t0t
van hout, terwjl de wanden met planken 1839 de betrekking van secretaris van het

mini8térie van Marine in hetkabinetvan lord
M elbourne en in 1846 t0t 1852 die van kansevan houtsnjwerk en stukadoorwerk, vooral lier der schatkist in het kabinet van lord
aan trappen en schporsteenen. Tn de 14se Rwssell. In het eerste ministérie-Tt
zl-erddol
eeuw bouwde men refàds houten huizcn,maar (1855- 1*58) werd hj belast met de porteeer8t togpn het einde der 16deeeuw werden feuille van Marille.llet meest echter maakte
werden bekleed of beschilderd. In de 16de
eeuw legde men zich toc op het aanbrengen

zj metgaanderjen versierd.
ln den nieuweren tjd ondergingen hetuitwendig voorkome; en de inwendige inrigting
deï'woningen eeneaanmerkeljkeverandering,

hj zich bekend als minister vau Koloniën
onder graaf Aberdeen (1852- 1855)en in het

tweede ministérie-.pll-drq
:fol (1857-1866).
Hj onderscheiddezichdooreeneonvermoeide

daar zich na den Dertigjariqen Oorlog de werkzaamheid en groote bekwaamheid,maar

invloed der Fransche en Itallaangche bouw- de ruimte van zjn blik in politiekeaangekunsto0k in 0na Vaderland deed gelden.De legenheden en zt
jne welsprekendheid in de
bogengangen verdwenen en werden vervangen vergadering van hetParlément lieten veelte
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wenschen over.Toen na het overljden van in het woordenboek en over de betrekking

Palmerston lord Ru.u8ell zich metde vorming
van een nieuw ministérie belastte,gevoelde
men, dat het beheer der koloniën aan beter
handen moest worden toevertrouwd, zoodat

en den volzin in despraakkunst.Het navorBchen van den oor8prong en de onderlinge
verwantschap der woorden in ééne of meer
talen is de taak der etymologie. W oorden

W ood zjne betrekking nederlegde. Bijdeze van geljken klank noemtmen homonymen en
gelegenheid werd hj totviseountAclifl:
ren woorden van geljke beteekenis nynonymen.
totpair benoemd.Van 1870 tot 1874 was hj Ten opzigte van hunne betrekking verdeelt
geheim zegelbewaarder in bet millistérie- men de woorden we1 eens in stofwoorden
Gladstone en behoorde vervolgens,toen Bea- (bjv. bloem , bont, bloejen)en normwoorden
eonsjeld deleugelsvan hetbewindin handen (bjv. omdat,na,en),maarveelbeterisde
had,in het Hoogerhuist0t de oppositie.
van ouds bekende splitsing in deelen derrede,
W oolston (Tbomas), een Engelsch god- nameljk in zellbtandige naamwoorden,bjvoegeleerde, geborerl in 1669 te Northampton, geljke naamwoordenj werkwoorden, voorstudeerde te Cambridge en w erd fellow van naamwoorden, lidwoorden, telwoorden, bjhet Sidneycollegie aldaar.W egenszjnealle- woorden, voorzetsels, voegw oorden en tusgor
the
ver
ar
ng Van den bjbel verloor schenwerpsels. Hiervan zjn sommige vathjisi
n 17
:1klz
jine
praebende, en toen hi
j baar v00r verbuiging of voor vervoeginq,
*@
ixl ZPn XModerator (1725)'', in de p8ix dis- waardoor hunne betrekking en beteekenls
C0ur8e8 on the miracles of 0ur Saviour

(1727- 1729) en in de rDefense of the discourses.(1729- 1'
t30, 2 dlnl'' de wonderen
van Cl
trùtws loochende,werd hj in de gevangenis geworpen, alwaar hj den zisten
Januarj 1733 overleed.
W oolw ich, eene stad in het Engelsche

naauwkeuriger w orden bepaald.Naar gelang
van hunne afkomstverdeeltmen de woorden
in enkelvoudige en zamengestelde,doch alle

woorden zjn oorspronkeljk doorzamenstelling ontstaan.Dengemeenschappeljkengrond-

vorm van vermaagschapte w oorden noemt
m en den wortel,en datgedeelte;waaraan de
graatbchap Kent op den regter oever van de verbuigings- of vervoegingsuitgangen worden
Theems, is het brandpunt der Engelsche vöör-ofachtergevoegd,den ntam.De w ortels
artillerie. M en heeft er een verbazend groot zjn reeds bj de eerste ontwlkkeling dervollaboratorium voor vuurwerkers, magazjnen keren ontstaan, zoodat er thans hoogst zel-

voor allerlei krjgsbehoeften enz., t6rwjler den nieuwe te voorstshjn treden.Daarentein tjd van vrede 12000werklieden bezigheid gen kunnen uit de bestaande w ortels ge-

vinden.De scheepstitzlmerwcrven,in 1512ge- stadig nieuwe w oorden gevormd w orden.
bouwd,zjnin 1872gesloopt.Voortsheet
'
tmen W oorden, van zelfstandige naamw oorden afereeneartilleriekazernevoor4000m anen 1000 geleid,noem tm en denominativa en woorden,
paarden,eene m arinekazerne voor 1500 man, van werkwoorden afkomstig, verbalia. Ilet
een militair hospitaal, eene académie voor vermogen der woûrdvorming is in verschilartillerie- en genie-oëcieren en eene verza- lende talen zeer verschillend; de Indo-Germ eling van w apens en m odellen in eene maansche talen bezitten het in hoogere mate
rotonde, waar Georye IV ln 1814 de Ver- dan de Semitiscbe, en onder de IndoGerbondene M ogendheden onthaalde. W oolwich maansche de Grieksche veel meer dan de
vormt een gedeelte van Londen en telt 0m- Latjnsche.Zie voorts onder Taal.De wjze,
streeks 100000 inwoners.
waaro? men in eenetaaluitbestaandewoorW oonplaats noemt men het oord, de den nleuw e smeedt, draagt den naam van
stad, het dorp of liever de gemee
nte,w aar woordvorming.In een woordenboek zjndewoor.
een ingezeten zjn vast verbljt houdtgedu- den eener taal in alphabetisûhe volgorde te

rende hetgrootste gedeelte van hetJaar,zoo- vinden. Daarin is de sehrjfwjze ofook wel
dat hj aldaar in het bevolkingsregister is in- de beteekenis der w oorden in dezelfdetaalof
geschreven en gerekend wordt tot hen te be- in andere talen aangeWeien.
hooren,diegehouden zjn t0thetbetalenvan
svoordenboek (Een) noemt men een
de belastingjwelke ten behoevedergemeente boek, waarin de onderwerpenj die t0t een
w ordt omgeslagen.
bepaald gebied van wetenschap behooren,

W oord (Een) is een taalklank of eene alphabetise'
h gerangschikt en toegelicht zjn.
Men heeftaardljkskundige,biographischeen

opvolging van taalklanken, waardoor eene
voorstelling, een gevoel of een denkbeeld
wordt uitgedrukt.Elk woord bestaatu)tz00veeldeelen ot'lettergrepena1serveranderingen

taalkundige woordenboeken, - woordenboeken der zam enlevillg, enz. Zie ook onder
Eneyelopaedie en W oord.
W orcester, een der westeljke Vraaf'noodig zjnindebewegingderspraakorganen
bj het uitspreken van het woord,en elke schappen van Engeland,is omgeven door de
lettergreep uitzooveelklanken alsde spraak- graafschappen Heretbrd, Salop, StaFord,
organen zonder bew egingsw isseling kunnen W arwick en Gloucesler en telt op 34,7 D

voortbrengen.Bje1k woordonderscheidtmen geogr. mjl omstreeks 340000 inwoners.Het
4en klank , de beteekenis en de betrekking.
Alleen de tusschenw erpsels missen,a1s uitingen van het gevoelvan het oogenblik,eene
bepaalde betrekking m etanderewoorden.M en
vindt over den klank derw oorden ophelderingen in de klnnkleerj over de beteekenis

grootste gedeelte van het graatschap vormt
eeue vruchtbare vlakte, door de Severn en

hare zijrivieren, de Avon, de Teme en de
Stour besproeid en ten w esten door de M a1-

vernheuvels (426 Ned.elhoog) en ten oosten
door takken der Clentheuvels ingesloten.Van
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de geheele oppervlakte is 43O/o bouw- en te wjden.
.Metzjneeerste gedichten tradhj
40O/0 weiland. In 1876 had mèn er 56000
rtlnleren en 215000 schapen. Er wordtveel
ooft gewonnen,en appelwjn isereen algemeene drank. Het rjk der delfstoFen levert
er zout,steenkolen en jzer,endenjverheid
is er van veel belang; zj bepaalt er zich

vooralt0thetvervaardigen vanhandschoenen,

op a1s een leerling van Pope. op zjne pLlr-

rical ballads (1798- 1807, 3 dlnl'' volgden:
5The exctlrsion t1814)''1 - r'
Phe W hite d0e

ofRylstone(1815)''.
- ppeterBell(
.1819)''XThe waggoner(1819)''1- p'
l'he riverDudd0n (1820)'' - oVaudracour and Julia'' -

Ecclesiastical sonnets'', - pMemorials ofa

gegoten en geplet jzer,machines,spjkers, tour on the continent''- rDescription otthe
glas en porselein. - De evenzoo genoemde

lakes in the north ofEngland,,,e- pYarrow

hoofdstad ligtaan deSevern,isdezetelvan revisited (1835)''1enz.Hj ontvingin1842peneen bisschop, heeft een geregtshof eene k0ren- en eene hopbeurs,eene markt- en eene
lederhal, 22 kerken, een ziekenhuis, een
verplegingshuis,eenblinden-instituut,eenc01-

sioen, werd het volgende jaartotgelauwerd
di
chter(poetlaureate) bonoelnd,enoverleedte

Rydalden 23stenApril1850. W ordswortâ heeft

zich zeerverdlensteljkgemaaktjegensdeEnlege of science, eene Latjllsche school,een gelschepoëzj,doordien hj dezewederom op
natuurkundig genootschap met een muséum , den weg heeft gebragt der 'natuurstudie en
een schouwburg,eene muziekhal, fabrieken gemoeds-uiting en zich daarbj toelegde op
van uitstekend porselein en van handschoe- eenvot
ldigheid van taa?. Zjne vrienden en
nen,jzergieterjen, zjdespinnerjen, 100je- volgelingen dragen den naam van Lake poets

rjen,zeilmakerjen en rlim 33000 inwoners. (Meerdichters),en zjne rpoeticalworks''zjn
Deze stad is vooralhetwinterverbljfvanrjke bj herhaling,hetlaatstln 1874in 6deelenj
grondbezittersin hetvorstendom W allisen in en zjn pprose works''in 1876 ln 3 deelen
hetzuiden en wesfen van Engeland.Dehoofd- uitgegeven.

kerk,in spitsboogstjlOpgetrokken,ree'
dsin

680 door Ethelred van Mercia gegrondvest,
maar eerst in de 13de en 14de eeuw v01tooid, bevat de graven van koning Jan en
van prins Artltnr. den broeder van H endrik

W orkum ,een stadle in hetwe8ten van

Friesland,aan de Zuiderzee,heet'
t eene Hervorm de,eeneLuthersehe,eeneDoopsgezinde,

eene Christeljk-Geretbrmeerde en eene R.
KathGlieke gemeente, eene haven,twee ree-

V11I,
.voortsheel'
tnlen daarbj een toren met derjen,onderseheidenetàbriekenenbjna4000

8 klokken,van welke de zwaarste3:00 hed. inwoners. W orkum is zeer oud en bloeide
pond weegt, en andt're bezienswaardigheden. n0g in de 18deeeuw doorzeevaarten handel.
T0t den dom behoorter een gropt klooster- Vroeger vervulde zj eenebelangrjker01in
Febouw ,meteenerjke godgeleerdc boekerj de twisten der Schieringen en Vetkoopers.

ln de kapittelzaal.Bj W orcester had den

3den September 1651 een beslissende slag
plaats tusschen de parlementstroepen onder
Cromwell en Karel11, die de nederlaag leed
en zich tusschen detakkenvan eeneikenboom
verbergen moest.
Den naam van W brcester draagt o0k eene
stad in den Noord.Amerikaanschen staatM as-

W orm (Ole ot'Olaf)ot'Olaws Wor-ïl:?

een Deensch geleerde,geboren den 13den Mel
1588 te Aarhus,studeerde eerst in de godgeleerdheid te Marburg en Gieszen,daarop in
de geneeskunde te Straatsburg en te Baselj

reisde in Italië,Frankrjk,Engelanden Ne-

derland,werd in 1613 jrofessarin defi'
aaje
letterenteKogenhagen,ln1615inhetGrieksch

sacbusetts. Zj werd in 1715 in een vrucht- en in 1624 In de geneeskunde,en overleed
baar oord gesticht, heeft een groot aantal den 3lsten A ugustuB 1654 al8 kanunnik van
scholen, een oudheidkundig genootschap, Lunfl en ljfarts van Cl
trhtiaan V.Hj heeft
eene natuurkundige vereeniging,eene groote zich verdiensteljk gemaaktjegens de ontleed-

boekerj, een krankzinniqengesticht, onder- kunde,zoodatde door hem ontdekte ossicula
scheidene fabrieken en rulm 41000 inwoners. wormiana naar zjn naam werden genoemd,
W ordsworth (W illiam), een beroemd en vooraljegens de oud-skandinavische letEngelsch dichter, geboren den 7den April
1770 te Coekermouth in Cumbel'land,bezocht
de schoolteHawkshead inhetschilderachtigst
gedeelte van Lancashire, w aar de bevallige

terkunde9daarht
jmetden IlslanderArngrim
John&en de Jongere nEdda''en de pSkalda''
in**hetlichtgat.Van zjne geschriften noemen
WI
J*
. XFasti danici (1626)'91 - pMonumenta
natuur een weldadigen invloed had op zjne danica (1643)33
1 - p Literatura danica anti-

vorming,studeerde te Cambridge,maar hield

quissima (1643)'',

p8pecimen lexicirunid

zich hoofdzakeljk bezig met het lezen der (1650)''
,- en qtziteratura runica (1661)''.
werken van Engelsche dikshters. Na het af-

W orm enyzIeonderAardworm ,lngewo ds-

leggen van zjne examens volbragt hjeene wormen en R tnywormen.
W orm kruid , zie Tanacetum.
reisdoor Frankrjk.Zwitserland en Italiëen
vestigde zich in 1793 te Alforden in SomerW orm s, te vnren eene vrjerjksstad en
setshire, waar hj vriendschappeljke betrek- de zetel van een evenzoo geuoemd bisdom ,

kingen aanknoopte met Coleridge. In 1798 doch thans eene arrondissementshoofdstad der
ondernamen deze beide vrienden eene reis Hessische provincie Rjn-Hessen,ligt op den
naar D uitschland,en in 1803 vestigde W ords- linker oever van de Rjn in de W onnegau,
'Yorfi zich te Grasmere in W estmoreland en aan de spoorwegen van Malnz naar etraats-

later op zjn landgoed te Rydalmount.Eene burr en van WormsoverAlzey nMrBingen;
gemakkeljke betrekking stelde hem in staat, zj Is onregelmatig gebouwd en gedeelteljk
nagenoeg alzjntjdaanletterkundigenarbeid nog door oude muren en terens omringd.De
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voornaamste pleinen zjn erde Markten het Koninkljk paleis,waarKar6ld6A opfesoms
Domplein,en onder de merkwaardige gebou- metzjn H0fvertoetde.Bj de verdeeling deB
wen bckleedt de Dom de eerste plaats.Deze Rjksonderdezonen van Lodewqk de Vrome
scier
is eene grootsche,oppilarensteunendebasilica vielMTormsten deelaanLodewnkdeDvifq
in Romaanschen stj! en werd op de plaats en bleef na dien tjd aan Dl
litschl
and toebevan een ouder,ult het begin der llde eeuw hof
lren.Aanvankeljk heerschtenerFrankische
afkomstig gebouw in hetbegln der 12deeeuw

graven,totdat hetgraafschap onderhetgezag

opgetrokken en in 1110 ingewtjd.In hetlaatst kwam van een bissttnop.Bnrelzard I (1000dier eeuw w as deze kerk reeds bouwvalllg 1025) verwoestte den alouden bl
lrgt van het
geworden, zoodat zj eene belangrtjke her- Salisch geslacht. om uit zjne yteenen eene
stellillg noodig had en in 1181op nieuw werd l
terk te doen verrjzen,en regeldederegtsingewjd,maareerstveellatergeheelvoltooid. bt
adeeling in zjn bisdom door een rDienstZj isversierd mettweekoepelsen vierronde recht''.Detegenzin derstedelingen tegen hun
torens en heeft zoowel ten westen als ten geesteljken heer openbaarde zich vooralo0k
oosten een koor.Van binnen is zi
j 109 Ned. daarin, dat zj in 1073 partj kozen voor
el lang en 27 (over de dwarsbeuk 36)Ned. Hendrik fTr,die hen den18denJanuarj 1074
el breed en indrukwekkend door hare gropt- meteen vrjbriefbelooude.Hendvik V kwam
sche eenvoudigheid. Merkwaardig zjn er in echtereerstdoor het Verdrag van W iirzburg
de Anna-kapél hetgrafvan drie Frankische in 1121 in het bezit der stad.1lj stichtte
koningsdotthtersuitde 12de eeuw ,in dedoop- ten noorden van deze bj Kloster Neuhausen
kapél uitmantende beeldhouwwer,kén uit het een burgt en verleende aan W orms aanmereinde der15de eeuw en in hetLaurentiuskoor keljke voorregten.welkelaterdoorFrederlkI

de graven van verschillende bissehopgen.De werden bekrachtigd. W at koning H endrik in
Pi'otestantsche Drievuldigheidskerk, ln 1726
gebouw d, heeft niets merkwaardigs. Buiten
de stad vindt men de kerk van Onze lleve
Vroqw ,gestichttegen heteindeder15deeeuwj

1223 ten nadeelederstedelijke vrjheidgedaan
had,werd eerlang door Frederik 11 hersleld,
en zj bleet'tot1801eenevrje Rtjksstad.In
1122 werd erhetconeordaatgesloten tusschen

met een fraaiportaalen omgeven doorwjn- H endrik F en paus Caliztus JJ, waardoor

gaarden,die den bekendenLlebfraum ilchleve- een einde kwam aan den investituurstrtjd.
ren.De voprmalige St.Paulskerk iseenmerk- Van de Rtjksdagen, welke er gehouden wer-

waardig gebouw uithetovergangstt
jdperk van den, zjn di8 van 1495,waarop de eeuwige
den Bjrzanttjnschen bouwtrant t0tden spits- landvredewerdvastgesteldenhetRjkskamer-

boogstgl, en de synagoge is er een van de geregtgesticht,endievan1521.onderKarelF,
oudste lsraëlietistslle bedehuizen in Duitsch. waarLutl
ier verscheen,devermaardste.Voorts
land. Het grootsche Luthernlonument., door w erden erin 1540 en 1557 dlspuutgesprekken
Rtetsckelontworpen en doorK'
ietzenDonndorf over de godsdienstgehouden.Tegen het,einde
voltooid,verhet'
tzich op hetLutherplein,niet der middeneeuweq verkreeg de stad a1s lid
ver van hetspoorwegstation,en w erd in 1868 van den Statenbond van de Rjn grooten inonthuld.Totde overigem erkwaardige gebou- vloed in de veeten dernaburige Vorsten.In

wen behooren:hetoudestadhuis,dedomdakenj
(thans eene kazerne) en de scholen. Op de
grondslagen van hetvoormalig bisschpppeli
jk
Hot (vroeger de burgt van koning Gunther
en vervol
gensde vergaderpl
aatsvandenRtjks-

1632 werd zj door de Zweden en in 1635
door de Keizerljl
te troepen veroverd, welke
laatsten eehter na hetsluiten van den vrede
haar ontruimden. Hoewel de stad daardoor

veelmoest ljden,had zj toch in 1683.toen

dag van 1521), ten noorden van den Dom , zj door de Franschen onder Mllac gebeelin
verheft zich thans het rlleyl'sche Haus'' in asch w erd gelegd,nog 3(9()00 inwoners.Den
welks fraajen tuin zich groote warme kassen 13den Septem ber 1743 werd ertllssehen Enbevinden. Men heeftte W orllls hetarrondis- geland, Oostenrjk en Sardinië het tractaat
silm entsbeBtuur.een kantongeregt,eenekamer van W orms,een oFensiefverbond,gesloten,
van koophandel.een gymnasiqm ,eelleschool en in September 17:8 de stad door de Franvoor landbouwers f!n bierbrouwers,een groot schen onder Custinebjverrassing ingenomen.
ziekenhuis,een militair hospitaal,onderschei- ln 1801 vervielzj doorden Vrede van Lu-

dene tàbrieken, een vermaarden wjnbouw , neville aan Frankrjk,maar kwam in 1814
een levendigen handel in wt
jn en vruchten, door den Vrede van Parjs weder aan Duitscheene Rjnhaven,veelscheepvaartenomstreeks land en in 1815 ûoorhetCongrèsteW eenen
17000 inwoners.Eenhaltuurgaansvan W orms aan Ilessen Darmstadt. Den 29steu Mei1849
bj het dorp Pfiëigheim verhiefzieh tot1870 werd zj,schoon verdedigd door deBadensphe
de pLlltherboom'',een o1m ,dievoordenstorm Vrjscharen,door de Mecklenburgt
arsenPruisis bezweken W orm siseene der oudstesteden

sen stormenderhand ingenûmen.- Het voor-

in de dagen van Ariovistuu de hoofdstatlder
Vangionen en door Drtauws. versterkt. In de

rtlpilot
/el gesticht, hoewel de doorloopende
reeks der bisschoppen niet verder bekend is
dan sedert 770. Het had in het laatsteene

van Duitschland;zilis hetoudeBorbetommqus, malig bisdom W orms is in de dagen der M e-

5de eeuw onzerjaartelling waszj dehoofd-

plaats van het Bourgondlsche rjk en werd oppervlakte van 8 D geogr.mjlmet200000
door de Hunnen verwoest,maar doorde M e- inwoners en eene Jaarljksche inkomst van
ropipgesw ederom opgebouwd.Iletbisdom w erd 85000 gulden en werd sedel't de 17de eeuw
er reetls gestiebt in de 7deeeuw ,en waar- gewoonljk doorden aartsbisschop van Mainz
schjnljk ontstond er 00k reeds vroeg een bestuurd, die deswege zitting en stem had
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op den Rjksdag.Het vervielin 1801,voor 1586 t0t een bolwerk tegen de Tartaren gezoover het gelegen was op den linker oever bouwd, werd eerst eene belangrjke plaats
van deRjn,aan Frankrjk envoor'toverige in de dagen van Peter J, zoodat er in
in 1803 Mn Heasen-Darmstadt.

1860 ter eere van dien Czaar een gedenk-

W oronesj, een Russisch gouvernement, teeken verrees.Zj isde zetelvan een aarts-

door de gouvernementen Tambow,Saratow , bisschop,heeft22 kerken,3kloostersjeengehet land der Donsche Kozakken,Charkow , woon en een militair gymnasium ,eene reaalKursk en Orlow omgeven,heefteene opper- school, een gymnasium voor meisles,eene
vlakte van ruim 11961/2 L geogr.mjlmet kweekschool voor onderwjzersj een godgeom streeks 2200000 zielen. De bodem is er leerd seminarium , onderscheidene inrigtingen
over het geheel vlak meteenige zachte gol- van weldadigheid, vele fabrieken en ruim
vingen en krjtheuvelsen bestaatin hetwes- 42000 inwoners.
te1jk gedeelte uit zwarteaarde (tsjernosem) W oronzow isde naa:a van een beroemd
en in het oosteljk gedeelte uitzavelgrond; grafeljk en vorsteljk geslacht in Rusland.
intusschen heeft men 0ok hier tusschen de De stamvader, GawrLlo W prplzelt),sneuvelde

rivieren Oesmanen Bitloeg eenebreedestrook in 1678 bj de belegering van Tsjigirin in
zwarte aarde. Het noorden van het g011Ver- Klein-Rusland. Zjn kleinzoon Mol
t>l
- Lavonementbehoort t0thet Devonisch en hetzui- zlpféfd
,graafvan Wprolzp'
?
r,geborenin1710,
-/
de: t0thetkrjtstelsel.NietvervanPawlowsk was een gunsteling van keizerin Eloabetâ,
aan de D0n heeftmen in 1857 een erratisch
granietblok gevonden,hetwelk a1sde uiterste
grenspaal wordt beschouwd van de verspreiding der zwerfblokken in Rusland.De vlak-

die hem deed huwen met hare nicht,gravin
Anna z
gkcfzp
roz
dq
ski, voorts in 1744 hem t0t
vice.kanselier en minister van Buitenlandsche
Zaken benoemdeenhem doorkeizerKarelVII

ten zjn droog en metvruchtbare bouwaarde in den stand derRjksgraven deed opnemen.
bedekt.Drie bevaarbare rivieren,de D0n,de Later werd W oronnow rtjkskanselier, maar
W oronesl en de Choper, besproejen ditge- verloor onder Catharina 11 allen invloed en
west. De D0n stroomt er van het noorden overleed in 1767.- Zjne nichtEloàetk2nnaar het zuiden over eene lengte van 630 manowna was de minnaresvan Peter 11Ivoor
Ned.mjlen ontvangtonderschèidenezjrivie- dat deze den troon beklom , en huwde na
ren en beken en bj de stad W oronesj de zjn overljden metden senatorPolaenski.rivier van dien naam , waarin de Chawa na Hare zusterj gravin Dasjkow, was de verhare vereeniging metde Oesman zich uitstort.
In het westen stroomen er voorts de Oskol,
in hetzuiden de Aîdor en in het noorden de
Olym ,- voorts in hetoosten deChoper,die
de svorona opneemt.Het klimaat is er zacht

trouwde van Catltarina 11 en bevorderde hare
verheëng op den troon.- Eenederdezuster,
gravin Boetoerlin, onderscheidde zfch door
hare schoonheid en haar beminnenswaardig
karakter.- Haar broeder, graaf Aleœandr
engezondendegemiddeldejaarljkschewarmte W orpszpzn, eerst gezant aan onderscheidene
+ 5,10 C.Hetplantenrjk leverterallesoor- Hoven in Europa, was van 1802 t0t 1804
ten van granen en tuingewassen,aardappelen, rjkskanselier en ministervan Buitenl
andsche
zonnebloemen, mangelwortels, tabak en me- Zaken en vestigdezich vervolgenste Moskou,
loenen. De voormalige groote eikenwouden waar hj in 1806 overleed. - Een andere
zjn er nagenoeg geheeluitgeroeid.Hetdie- broeder, Semen Y orppzpfz?, geboren in 1774,
renrjk omvater,behalvede gewonehuisdie- was Russisch gezant te Londen en overleed
ren, veel gevogelte en bjen, maar weinig aldaar den zlsten Juntj 1832. - Zjn zoon
viseh. De bevolking bestaat er, behalve uit M icltaël W oronzow , Russisch generaal der
een klein aantal Duitsche kolonisten en Zi- int
ànterie en adjudant.generaal des K
.eizers,
geuners, in het zuiden uit Klein-Russen en geboren te M oskou den 17den M aart 1782,
in het noorden uit Groot-Russen.Landbouw bekleedde eerst onderscheidexle diplomatieke
is er de vooxnaamste bezigheid der inwoners. betrekkingen, streed vervolgens in den CauUitmuntende wei- en booilanden begunstigen casus onder ZLzianow en in Turkje onder
er de veeteelt, die er zich op een hoogen Koetoesow en onderscheidde zich vooralin de
trap van ontwikkeling bevindt.Aan derivier veldtogten van 1812- 1814 tegen Frankrjk.

Bitjoeg heeft men deaanzienltiksteen beste Van 1815 t0t1818 washj chefvanhetRuspaardenfokkerj van geheelRusland.O0k de sische contingent van het bezettingyleger in
njverheid bevindt er zich op den weg van Frankrjkynam vervolgensdeelaan hetC0n-

vooruitganq.De handelbrengterhoofdzake- grès te Aken. en werd daarop militairgou-

ljk allerlelsoortvan graan naarRostow aan verneur van Odessa, Nieuw-Rusland en Besde D0n,wolnaarCharkow ,veenaar Peters- sarabië, alsmede in 1826 lid vanden Rjksburg en Charkow en paarden naaronderschei- raad. Na den dood van M enqiikom in 1828
dene gouvernem enten. De voornaamste han- voerde hj bevelover de belegeringstroepen
delplaatsen zjn erW oroneslen Ostrogoshsk. vöörVarna en werd daarop benoemd t0tveldDe spoorweg van Koslow overW oroneslnaar m aarschalk en gouverneur-generaal van BesRostow doorsnjdt hetgouvernementvan het sarabië en Nieuw.Rusland.In 1844 bevon;
noorden naar hetzuiden.Hetgouvernement, hj zich aanhethoofd van hetRussi8cheleger
in 1779 gesticht, is in 12 arrondissementen in den Caucasus,veroverdeerden 18denJulj
verdeeld.- De hoofdstad W oronesl,aan de 1845 Dargo,de voornaamstevesting van S,iaD0n ennietvervan denmondderW oronesl, mylen ontving van den Keizerde vorsteljke
alsmede aan den spoorweg gelegen, en in waardigheid.In 1854 nam hp wegenszjnegeXIV.
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schokte gezondheid zjn ontslag,werd bj de alkohol verkregen, en 00k gekookte en g0krooning van keizer Aleœander 11 in rang bradene w orsten dezelfde verschjnselen Van
verhoogd en overleed te Odessa den 18den vergiftiging doen ontstaan.Hetisopmerkeljkj
November 1856.
dat nietalle bedorven worstvergiftige eigenW orsaae (Jem Jakob Asmussen), een schappen heeft, en dat deze geen invloed
Deensch oudheidkundige,geboren te Veile in hebben op honden en katten.W aarschjnljk
Jutland den 14den Maart1821,studeerdeeerst moet men ze toeschrjven aan vergiftige alkain de godgeleerdheid en vervolgens in de reg- loïden, w elke dooreene eigenaardige om zetten,wa: daarop van 1838 t0t1843 werkzaam ting der proteïneligchamen geboren worden.

a1sassistentbj hetKoninkljkmuséum,begaf Dergellke vergittige eiyenschappen ontdekt
zich,na het volbrengen van verschillendewe- men ook we1bj kaas,vlsch en mpssels.
tenschappeltjke reizen in DenemarkentZwe- W ortel.Onderdezen naam vermeldenwj:
den en Noorwegen,in 1845 naarDuitschland
In deeersteplaatshetnaarbenedengroejend
en schreet' daarover: rDie nationale Alter- gedeelte der plant, hetwelk in den bgdem

thumskundein Deutschland(1846)''.Hjreisde dringten zooweltotharebevestiging alst0t
van 1846 t0t 1852 in Engeland,Schotland, hare voeding dient.De wortelheeftdoorgaans
Ierl
and en Frankrt;k, om de overbltjfselen een verticalen stand en eene gladde oppervan le aloude heerschappj derNoormannen vlakte,.vertoont geene verheven ringen on
op te sporen en bezocht vervolgens Italië. brengtgeene bladeren ofbladschubben en00k
Sedert 1847 was hj inspecteur deral
oude ge- geene knoppen vonrt. Laatstgenoemde tigendenkteekenen in D enemarken,ontvingin1849 sehappenonderscheidenhem van4enondçraard-

metTl
tomnen den last,eeneafzonderljkee0m- schen stengelofwortelstok(rhizoma).Menvindt
m issie t0t behoud der oudheden in Denemar- wortelsbtjvaatcryptogamen enphanerogamen,
ken te benoem en en werd in 1865 directeur maar niet bj mossen en thallophyten.Onder

van het muséum voor Noordsche ondheden, de gewassen van eerstgenoemde twee afdeeVan het ethnographisch muséum en van de li
ngen zjnslechtsweinig wortelloozeplanten,
chronologische verzameling op het kasteel zooals de hoogst eenvoudige Lemna lrrMzl
Rosenborg. Van zjne geschriften vermelden of Saïîûno, waar eigenaardige bladeren. of
wj: rDansmarks oldtid (1843)'', - ,B1e- Corallorhoa ofEpi-qouqi'am ,waar de metworki
ngske Mindesm:rker fra Hedenold (1846)''? telharen voorziene wortelstok de dienst van
nderom de Danske og Normëndene 1 wortelsverrigt.Aan de oppervlakte der worpMi
England! Skotland og Ierland (1852)''1- tels heeft men steeds eene opperhuid met
Afbildnlnger fra det Kongelige Museum f0r spleet-openingen.Voortsheet'tmeneenedikke,
Nordiske Oldsager (1854)'',- pDen Danske uit parenthymcellen gevormde schoxslaag,
Erobring afEngland og Normandiet(1863)/'. w elke strengen van vezelachtige vaten om-

esvigyellerSönderjallaredsOldtids- geeft,diedoorgaansin eenkringzjngeplaatst
pOm Sl
minder (1815)'',- r,om Danmarkstidligste en in hetmidden elkanderaanraken ot'slechts
Bebyggelse (1861),',- en rDenJydske Halvö eene kleine plaats openlaten voorhet m erg.
Het is eigenaardig, datin gemelde strengen
og den Fortidsminder (1864)''.
W orst noemt men darmen,die metdeze de vaten aan de buitenzjde beginnen te ontof gene eetbare zelfstandigheid zjn gevuld. staan. Tusschen genoemde strengen bevinden
-

Naargelang van deze laatste heeftm en hûofd- zich bastvezels.IntuBsthen heeft m en in den
zakelj'k meel-,bloed-,lever-en metworst,en bouw der w ortels velerlei verscheidenheden
deze laatste w ordtw ederom onderscheiden in en inzonderheid bj dikkewortelsonderscheirunder- en varkensworst,
in versche en dene kringen van genoemde strengen.ln de
gerookte worst. Eene zeer ftjne soort van w ortelsvan houtige planten,welke keer otld
vleeschworst is de cervelaatworst,en 00k de w orden. ontstaat, evenals in de stamm en,

Italiaansche salami en de saucjsen worden eene teeltlaag (cambium)rondom dehoutige
Van het beste vleesch bereid.
deelen dier strengen,waardoorJaarljkseen

llengs dikker wordende houtcyiinderwordt
W orstverçifiseeneweinigbekendezelf- a
gevormd. Het hout van den wortelkomt in

Btandigheid, dle zich in bedorven woxstontw ikkelt.8edertden aanvang dezer eeuw heeft
m en onderscheidene gevallen van vergiftiging
w aargenom en.ontstaan doorhetnuttigen van

bouw overeen m et dat van den stam ,m aar

beeft grooter, minder verdikte houtvezels
en isdientengevolgeweekeren ligter.Bj de
bloed-en leverworst.De daarbj opqemerkte meeste planten zjn de Jongere wortelsdigt
verschjnselen waren maagpjn,braklng,ver- bezetmetwortelharen.Deze zjn buisvormige
wjding der pupil,verandering van de stem haarvormingen der opperhuid,die regthoekig
enz.,meermalenmetdoodeljkena:oop.Zulke uitdeoppervlaktetusschendekleinstedeeltle:
gevallen,waartegen n0g geen afdoend genees- van den grondvoortgroetjenen opveleplaatsen
middelbekend is,kwamen inzonderheid voor met dezen op het naauwst verbonden zjn,
in het zuidwesten van Duitschland, bepaal- zoodatmen bj hetoptrekkenvan den wortel
deljk in Zwaben en hetmeestin April,alzoo eene groote hoeveelheid aarde ophaalt, die
nadat m en dew orsten lang bewaard had.D e men er door schudden nieteens van verwjocrzaak van de vergiftige eigenschap dier deren kan.Dezewortelharenzjnvooralkrachworsten heeft men in verschillende omstan- tig w erkzaam t0t hetopzuigen van voedsel.

digheden gezocht.Het vergif schtlnt reene Zj bekleeden meestal een bepaald gedeelte
van den Jongen wortel? en wel vooral het
onderstegedeelte;men zietbjden voortgaan-

gistBtof te w ezen, daar een aftrekselu1t de
vergiftige worsten,dgormiddelvan kokenden
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den groeide hoogergeplaatste,ouderewortel- stengel ontwikkelen, en heoâtwortevs (radix

haren wegsterven,terwjlhiertevensveelal adligans),waardoor planten zich aan nabjeene kurkvorming plaats heeft.Aan den t0p zjnde voorwerpen vasthechten.

van elken wortelbevindtzichhetwortçlmwtql'e,
een uit parenehymcellen bestaand kapvormig
vlies,hetwelk hetaangroeipuntvan den wortel
omgeeft; daarachter evenwel heeft ook n0g
een aangroei door verlenging plaats,doch het
gedeelte, dat hiervoor vatbaaris,beziteene
lengte van slechts weinige strepen.W ortels
kunnen aan zeerverschillende deelenderplant
ontstaan, niet enkel aan de reeds bestaande
wortelsjmaar 00k aan de stengel-organen en
zelfsaan de bladeren.Detop vaneen nieuwen
wortel ontstaat steeds binnen in hetplanten-

In de tweede plaats geeft men in de wiskunde den naam van wortel aan een getal,

deel,doorgaansonmiddelljkopden'
vaatbundel,
zoodat dejonge worteldoorde schorsheenbreekt. Bj de zigtbaar bloejende planten

door eene horizontale streep verlengd,isont-

ontstaat aan het onderste uiteinde der kiem
de eerste wortel,en deze groeit in de tegenovergestelde rigting van den stengel.Hjwordt

hetwelk men verkrjgt door een gegeven getal

in eenige even groote tàctoren te ontbinden.
Het aantaldier fadoren draagtden naam van
exponent, en naar dezen Yvordt de wortel
gv
ei
n
.
Bjv
.l)8vi
(
eo
re
kmd
ant
swo
rte
asn de tweede magtswortel
64! want8 X 8= 64,
alzoo 8 = 1*64. Vool.ts ls 5 de derdemagtswortelvan 125,want5 X 5X 5 = 125,alzoo

is5= #'
Z125.Hetwortelteeken (1zz'),bjgetallen van onderscheidene cjfers van boven

staan uit de beginletter (R)van hetLatjnsche woord radix (wortel). De exponent2
wordt in den regeler niet bjgevoegd.Het

berekenen van den wortel uit een gegeven
getaldraagt den naam van worteltrekkin.q en
de hoofdwortel (radix primaria) of,daar hj geschiedt het qemakkeljkstdoor middelvan
zich m eestal in verticale rigting ontw ikkelt, logaritl
tmen (zle aldaar). W orteltrekking iB

de paalwoetel (radix palaria) geheeten.D00r- hetomgekeerdevanmagtseerhemng(ziealdaar).
gaansvertakthj zichdoordienaanzjnezjden
Om den vierkantswortel te trekken uiteen

nieuwe,dunnere wortelsuitbotten,bqwortels goven geheel getal, bI*J*V. uit :4012224
genoemd.O0k die zetten de vertakkingvoort, ge
splitse me
n dat Van de regterhand afik
en deze T7ordt allengs dunner, zoodat de at
deelingen van twee ctjfers op deze wjze:
lliterste vertakkingen den naam van wortel4 I01l22 I24.Vandevierkantsgetallen1,4,
nezelsdragen.De bjwortslszjn,naargelang 3
9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 neme men het
der verdeelinp van de vaatbundels in den grootste,hetwelk men van de eerste afdeeling
hoofdwortel, ln twee ofmeerrjengeplaatst. links (34) kan aftrekken,hier 25,endevierBj vele tweezaadlobbige gewassen bljftde kantswortel hiervan,nameljk 5 isdeeerstpaalwortel gedurende het geheele leven der

rkregeue uitkomst.Bj derest(na hetafplant a1s de krachtigste wortelbestaan;dik- ve
rekken van S5),nameljk 9,voege men de
wjls echter ontwikkelen zich de bjwortels t
jfers der volgendeafdeeling (01)en plaatse
n duur even sterk, zoodat men hen c
daarvoor als deeler het dqbbele dier eerste
0
?etde
nl
van den hoofdwortelonderscheiden kan. uitkomst(2 X 5= 10).Men volbrenge de deePlanten die een kruipenden wortelstok heb- lingjzonder rekeningtehoudenmethetlaatste
ben, verliezen kort na het ontkiemen den cjfer(1)van hetdeeltal.Hetquotiëntishet
hoofdwortel,waarna zich uitdien wortelstok tweede cjferderuitkomsten wordtalzoobj
alleen bjwortelsontwikkelen.Bj deéênzaadlobbigen verdwtjntde hoofdwortelveelalreeds
bj de ontkieming, en rondom hem ontstaat
een bundelvan talrjke bjwortels,zooals btj
de ujen en bj hetgraan.Aan zulk eenwortel
geeft men den naam van vezeli
gen wortel(radix ibrosa). Zelfs de halmtronk heeft geen
hoofdwortel. In de gevallen, waarin de bjwortels uit den stengel ontbotten.ontstaan

zj doorgaans (bj de grassen altjd) uitde
knoopen, en als de stengel geen loodregten
standheeft,ontwikkelen zj zich uitde naar
de aarde gekeerde zjde. Eindeljk kunnen
0ok aan stamm en en takken w ortelsontstaan,
W anneer zj in water ofin vochti
ge aarde
gelegd worden (adventieve wortels).Metbetrekking t0tden vorm der hoofdwortelsheeft
men draadrormi
ge '
lporfel: (radix fliformis),
tolronde '
Yprfel.
s (radix cylindrica),spilvormige
Dorfeld(radix fusifbrmis)en raapnormi
'
ge'
d
tl
ortels (radix napiformis). 00k de bjwortels
ztjn we1eensknolvormig verdeeld en dragen
alsdan den naam van wortelknollen (tuber).

het eerste, maar voôrts o0k bj dei deeler

(
10) gevoegd (zie bjgaande berekening A),
w aarna men 8 X 108= 864 aftrekt van 901
en 37 als rest verkrjgt.Bj de deeling moet
men h8t quotiëntsteeds z00 kiezen,datdeze

aftrekking mogelijk is.Men kan dusin het
A.

1.
,
---84loilgaj14= 58:2

:5
108: 901
864
1163: 3722
3489
11662: 23324
23324
0
gegeven gevalniet10:90= 9 nemen,omdat

men 9 Y 109= 981 nietvan 901kan aftrekken. B: genlelde rest (37) voege men de
cjfers der volgende afdeeling (22) en deele

Naar hunne vastheid onderscbeidtmen houtige met het dubbele der verkregene uitkomst

Dorfdl,
î(xadix lignosa)envleezkqe'
l
norfel.
s(radix (2X 58= 116) het getal 372,waarqj men

carnosa).Voortsheeftmen lqrhtwortels(radix hetlaatstecjfer(2)van 3722 buiten rekening
aerea), die zich boven den grond aan den laat.Hetquotiënt(3)is hetvolgendecjferder
44*

W ORTEL.

692

uitkomst,maarwordt00kbjdendeeler(116) worden, bereikt heeft. De wortel uit eene
gevoegd, waarna men 3 X 1163= 3489 van

gewone breuk is de wortel uit den teller,

3722 aftrekt en als rest Q33 verkrjgt. Met gedeeld doorden worteluitden noemer.Men
deze rest en de uitkomst 583 volgtm en de kan door teller en noemer met een daartoe
aangewezen methode en verkrjgta1slaatste geschikt getaltevermenigvuldigen altjd één

in een vierkantsgetal veranderen.
Fedeeltederuitkomsthetejfer2.De wortel vanOmbedide
en kubiek- of derdemagtswortel uit
Isderhalve 5832.De beschrevenehandelwjze
isgegrond 0q de magtsverheëngeenertwee- een getal te trekken, bezigt men de derde
ledigegrootheld,alzooopdeformule(a+ l)2= magten der getallen van 1 t0t 9,nameljk

az+ 2ab+ b3.Hier is a het reeds bekende
gedeelte vaù den vierkantswortel terwtjlb
moet gevonden worden door de deeling van
2. in de rest. Gaat bj een getalde rekening niet op,dan kan de w orteldaarvan niet
naauwkeurig worden uitgedrukt;door voorts

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 51Q en 729.
Men splitsthetgetal,waarvan mendenderdemagtswortelverlangtte weten,van deregter
naar de linker hand in afdeelingen van 3

cjfers.Daarbj kan de meestnaarde linker
zjâe gelegene afdeeling 00k 1 of 2 cjfers
telkens 2 nullen bj de rest te voegen kan bevatten.Men zoeke nu hethoogste kubieke
men den wortel bj benadering vinden (zie getal(derde magt,vandevolgendeberekening
bjgaande berekening B).Verkrjgtmen j)P
** 64), dat men van de eerste afdeeling (84)
kan aftrekken,danis4(dederdemagtswortel
B.
van 64)heteerste cjfer der uitkomst.Bj de
rest(20)voegemen dedriecjfersdervolgende
> 8j53= 29,206
4
453
49: 441
1200
582: 1164
360000
58406: 350436

afdeeling (604) en plaatse vôôr het alzoo
verkregen getal (Q0604) het drievoudig quadraat(3X 4X 4= 48)vanhetverkregencjfer der uitkomst als deeler. Men volbrenge
de deeling en late daarbj delaatste 2cjferB
(04) van hetdeeltalbuiten rekening,en het

jjgy

eerst berekene men hetproductvandendeeler

quotiënt (3) ishettweedecjfervan de uitkomst.Nuvolvoeremendeeerstebj-rekening:

C.

< 36I96l64l00l00= 60800

36
1208: 9664
9664
0

(48)methetverkregeneqt
lotiënt(3),hetwelk
geljk is aan 144,- daarna hetdrievoudig
product van heteersteuitkomstcjfer(4)met
het quadraatvan hettweede,nameljk 3X
4x 3x 3= 108jen eindeljk dederde magt
van het tweedeuitkomstckfer,nameljk 3X
3 x 3= 27. Deze drie getallen plaatse men
onderelkander,m aare1k volgendeeeneplaats
verder naar de regter hand, en telle ze op

eene deeling hetquotiënt 0,dan plaatse men en trekke de som (15507)in de hoofdrekening

deze bj de uitkomst en btj het quotiënt,
voeqe erdevolgendeafdeeling bjen zettede
deellng voort (Ziebjgaande berekening C).
Gaatdeaftrekking op en bljven ernogeene
of meer afdeelingen ovef, die enkel nullen
bevatten,zooalsin C,dan voegtmen bj de
uitkom st zooveel nullen a1s er afdeelingen
*@
ZPn
.Bj getallen metdeeimalen make men
de afdeelingen van twee cjfers van het deci-

af van 20604. Bj de rest(5097)voege men
decjfersdervolgendeafdeeling (519)enhandele methetalzooverkregen getal(5097519)

en de verkregene uitkomstcjfers(43)op dezelfde wjze als zoo even met de getallen
20604 en 4. Daardoor za1 bljken, dat 439
de gezochte derdemagtsw ortel is. Gaat de

deeling niet op, dan voege men bj de rest
de cjters dervolgende afdeeling.Dezehandelmaalpunt af naar de regter en linker hand. wjze steunt op de formule:La + l)3= 43+
H eetl dan de meeBt regts gelegene afdeeling 3.25+ 3/12+ à3,waarbj a hetreeds bekende
slechts één cjfer, dan voegt men ereene 0 deel van den wortel vertegenwoordigt. Uit

y.
P.
. x:u plaatst in de ultkom sthet decimaal- eene uit nullen bestaande afdeeling komteene
teeken zoodra men de decimalen Van het nulbj de uitkomst.Heefthetgeheelegetal
getalj waaruit de wortel moet getrokken 00k decimalen,dan gaat00k hierde splitsing

lloofdrekening.

Eersteàï
J-reke4il#.

> 64
84 l604 l519= 439 3 X 4 X33XX438== 114408
48: 20604
15507

55478-5097819
5097519
0

3X 3X 3=

27
15507

Twe6d6W--kellg.
5547 X 9 = 49923
3 X 43 X 9 X 9 = 10449
9 X 9 x 9=
729

50j7519
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in afdeelingenvanhetdecimaalpuntuitwaarbj
men de versteafdeeeling naarde regterhand,
zo0 noodig,doornullen op driecjfersbrengt.
O0k hier kan men de worteltrekking voortzetten door telkens biJ de rest afdeelingen

ofsta,hetwelk het denkbeeld ntaan uitdrukt.

drievoudige van zjn vierkant,waarmêemen
het tweede cjfer op de beschrevene wjze
zoekt. In de eerste kolom plaatse men bet
dubbele van het verkregen cjfer en teltde

zich verdiensteljk gemaaktopditgebied met

Ditzelfde verschjllselmerktmenop inandere
taalstammen. Oorspronkeljk zjn de wortels
woorden geweest, en in de éénlettergrepige

talen zjn zj hetook thans nog.Dea:eiding

der woorden uit hunne wortela is bet eerst
beoefend door Indische taalkundigen; deze
zoodra men meer dan twee cjfers in den hebben reeds eeuwen vöörden aanvang onzer
wortelheeft.Men kan echter 0okdezevolgen: Jaaxtelling alde woorden in het Sanskriet
in eene bj-rekening plaatse men eerst het afgeleid van ometreeks 1700 wortelB.Later
drievoudige van het verkregen cjfer en het hebben inzonderheid Arabische taalkundigen
van drie nullen te Voegen.
Bovengemelde methode &vordt omslagtig

beide onderste getallen op.Indetweedekolom

plaatsemen zjnvierkant,waarnadeonderste

drie getallen worden opgeteld.Hierdoor ver-

krjgt men in de eerste kolom hetdrievoud
van den gedeelteli
lken-wortelen in de tweede
kolom het drievoud van zjnetweede magt,
waarmede dan wederopdezelfdewjzewordt

betrekking tot de Arabische en Hebreeuwsche talen. De opsporing der Indo.Germaansche wortels is eene van de merkwaardigste
verschjnselen der nieuwere taalkunde, en
deze studie isniet weinig bevorderd door het
>Vergleichendes W örterbuch der indo-germanischen Sprachen (3de druk, 1874- 1876,4
dlnl''van Fïck.
W ortelpootigen (Rhizopoda)isdenaam
eener klasse van zeer eenvoudige ,laag bewerktuigdediertjes(Pr0t0z0a),wier ligchaam

gehandeld a1s vroeger.A1s voorbeeld volgtde
derde magtsworteltrekking uit hetzelfdegetal ui
t eene geljkvormig protojlaqma (sarcode)
84604519.
zonder bepaald omhullingsvlles bestaat.Deze

h,'e84l604l519= 439

4 X 4 X 4 = 64
20604
3 x 5169= 15507
5097519
9 X 566391= 5097519
0

Bi
j-rekenin.
q
Kolom L
3 X 4 = 12
3
123
2 X 3= 6
129
9

12jg

Kolom 1I.
3X 4 X 4 = 48
123 X 3 = 369
5169
3 X 3=
9
5547
1299 X 9zz 11691
566391

A1s bewjs voor de meerderebeknoptheid zeer bewegeljke,geleiachtigezelfstandigheid
vragen wj den dèrdemagtswortel van het heeft aan e1k deelderoppervlakte wortelvorgetal 177978515625.
mige schjnvoetles (pseudopodiën),welke zj

> 177I978I515I625= 5625
'

5 x 5 x 5 = -125

5Q478

6 X 8439= 50616
2362515
2 X 944164zu 1888328
474187625
5 X 94837525zz 474187625
0

Bl
j-rekening.
K olom L

3 X 5= 15
6
156
2 X 6 = 1Q

'f6-jQ
1682
2 x 2=
4
1686
5
16865

Kolom 1I.

3 x 5 x 51 75
156 X 6 = 936

843V
6 X 6=

36
9408
1682 X 2= 3364
944164
2 X 2=
4
947532
16865 x 5xz 84325

:kà37525

Een wortel is eindeljk in de spraakkunst kan terugtrekken en wederom zgmensmelten
ljke beteekenis, alzoo een woordtontdaan bj de wortelpootigen meestalhomogeen en
van alle verbuigings-envervoegingsultgangen, bevat slechts zelden gekleurde korreltleg,
van alle vpör-enachtervoegsels,- eenwoord, blaaslesenvetbolletjes,n0g zeldzamercellen,
waarvan in den regelveleandere metgewp- maar scheidt veelal kalk- of kiezelachtige
zigdebeteekeniszjnafgeleid.W jhebben'
bjv. huislesofgeraamten af,doorgaansvanregelin onzetaalde woordenstand,standaard,ver- matigen, dikwjls 00k van zeer sierljken
standig,onuitstaanbaarenz.,dieallenvanden- vorm. De pseudopodiën dienen zoowelvoor
zelfden wortelafkomstig zjn,nameljk vanste de beweging a1svoor het opnemen van voed-

een enkelvoudig woord met eene oorspronke- met de ligchaamsmassa. Het protoplasma is
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sel, daar zj kleine plantaardigestoFell0m- tina, Flabellina, Lituola en Gromia. en in
slulten en geheelbedelven.Zulk eenevoeding Perforata, met doorboorde schalen, zooals
heeft bj de Wortelpootigen,die in huisjes Bulinina, Dentalina, Globigerina,Guttulina,
wonen, plaats buiten de schaal.De W ortel- Fusulina, Nummulina,Orbulina,Pulvinulina
pootigen leven vooral in zee en dragen door en Textularia.Voor 't overige heeft menzeer
de ophoopingvan schalen nietweinig bj t0t uitêénloopende typen alseindschakelsvandeze

de vorming van zeezand,zoodatzj op den
duur beddingen doen ontstaan van aanzienltjke dikte.O0k heeft men een grootaantal
fossiele W ortelpootigen. Men verdeelt hen in
tweeordennameljk in Foraminiflren(gaatjesdragers, Foraminifera d'Orb.l Polythalamia
Breyn-,Rizopoda reticularia Carp.qen RadloIlrïa (raderdiert
jesj Radiolaria M %ell., P0lycystina Ehrbg.,Rhizopodaradiolaria Ocr,.
).
Eerstgenoemden zjn W ortelpootigenmetée
'n-

keten van vormen.Sàorten,zooalsin andere
afdeelingen van hetdierenrjk,kan men niet
onderscheiden en geslachten enkel als algemeene typen vaststellen.O0k hetgeslaehteljk
verband tusschen de Foraminiféren deropvolgendegeslachten en dievanhethedendaagsche

tjdperk is duideljk genoey op te merken,

maar eene geleideltjke ontwlkkeling derForaminiférentypen van hetPalaeozoïschetjdperk
t0top onze dagen nietaantewjzen.DeRadioof meerkamerige, kalkachtige, zelden zand- Icrïla zjn W ortelpootigen meteen klein Bar-

en kiezelachtige schalen. De geheele schaal codeligchaam , een centraal omhulsel en een
is met protopla8ma gevuld,hetwelk talrjke, meestal straalvorm ig zich uitbreidend kiezellange,rolronde,haarvormige ofbreede,lint- geraamte.Zjlevengewoonljkeenzaam enzjn
vo
rmirepseudogodiën uitzendt,dieziehalligt slechts zelden t0t bolvormige koloniën ververeenlgen ennletscherpbegrensden metvele, eenigd. Hun ligchaam bestaat uit een door
zeerbewegeljke korreltjesbezetzjn.Zjk0- een vastvlies omsloten hulsel,gelegen ineene

men tevoorschjn uiteeneenkelegrooteope- weeke,sljmerigesarcode-laag,vanwaar zich
ning der laatste kamer ofdoor tallooze zeer naarallezjden dunne,eenvoudigeofvertakte,
dunnebuisjes,welkedegeheeleschaaldoorbo- draadvormige schjnpootjes uitstrekken. Het
ren.De meesteForaminiféren zin zeerklein, centraalomhulsel bevat vele kleineblaasles
gedeelteljk microscopisch,maarsommigewor- metkorreltles,vetdroppelsen oliebolletjes,en
den vrj groot.Omtrenthunnevermenigvuldi- slechts zelèen kristallen en verdigtingen.In
ging i:weinig bekend.H eteerstebegknselofde

de sarcode-laag buiten datom hulselheeftm en

kiem van alle Foraminiféren iswaarscbjnljk gewoonljk gele cellen, pigmentkorreltjes en
eeneenvoudig,dooreenedunneBchaalomsloten blaasjesmetdunnewanden.Indenxegelwordt
sarcode-ligchaam , hetwelk een veelkamerigen door hetligchaam een vast kiezelgeraamteafvorm erlangt doordien de sarcode gedeelteljk gescheiden, hetwelk zich somtjdsbuiten het
uithaaromhulseltevoorschjntreedten zich centraal.omhulselbevindten somtjdsditlaatdaarbj van eene schaalvoorziet.waaruitzj sta metzj-stralen doorboort.Zulke kiezelgevervolgens wederom najr buiten komt. De raamten zjnhoogstsierltlk,zeerverschillend,
latere knoppen zt
jn in den'regelgrooterdande maar regelmatig van bouw.Zj hebben vaak
vroegere en omsluiten deze,zoodatbinnen de
schaal tusschenschotten ontstaan.Naar gelang

de nieuwe kamersregtljnig,in geljk middelpuntige kringen, spiraalsgewjs, in afwisselenderjen,schroefvormig ofonregelmatig op
elkander volgen, treden velerlei vormen te
voorschjn. De oudste t0tnu t0e bekende organismen zjn Foraminiféren en de vertegenwoordiger van deze in zeer oude gesteenten
der Laurentllnsche vorming is het eozoön.
Kiezelige steenvormen van Polythalamiën ztln
zeer talrjk in de Silurische en Devonische
vormingen.De merkwaardigstevan deze,zich
vooralonderseheidend dooreeneaanmerkeljke
grootte,ztjndeNummulietenderkrjtvorming
en der tertiaire lagen.SlechtsweinigeW ortelpootigen leven in zoet water (bjv.Gromia),
reeds grooter aantal in brak water, en de
m eesten op de bodem der zee,zelfs op zeer

eene fantastische vorm verscheidenheid, doch

altjd zjndeafzonderljkedeelenvolgenswiskupdigjuiste wettenaanééngevoegd.Degrondstofdezergeraamten (zj ontbrekenbjslechts
drie gesl
acbten)is glashelder,doorzigtig,hom ogeen kiezelzuur:hetwelk,evenalsdenaalden dersponsen,dlgteofholle stukjesvormt,
die na den dood van het dier nit elkander
vallen of t0teen m in ofm eer vast en g'eslo-

ten huise vereenigd zjn. Omtrentde voortplanting der Radiolariën isweinig bekend.Zj
ztjn n0g kleiner dan de Foraminiféren,hoofdzakeljk zeebewoners,zwemmenaandeoppervlakte van het water,maar begeven zich0ok
we1 naar de diepere lagen?en hunne kiezel-

schalen tref'
tmen Juistaan op deaanzienljkBte diepten van den Oceaan.Vele kieine.eenvoudigeRadiolariën leven in zoetwater.Onder

defossielenztln zi
jopverrena nietz()0merkaanzienljke diepten, waar zich zeer kleine waardig alsde Foraminiféren.Behalveeenige
vormen van verschillenden geslachten,vooral gebrekkige overbljfselen in het trias! eene
van Globigerinen, bevinden. Deze doen door groote soort in de bovenste Juravormlng en

deophoopingvandeoverbljfselenhunaerscha- eenige soorten in het krtlt.behooren alle tot
1en bj voortduring beddingen ontstaan,welke nu toe beschrevene fossiele Radiolariën totde
niet weinig overeenkomen metdeouderekrjt- tertiaire vorming. Alleen op Barbados en op
vormingen.M enverdeeltdeForaminiférennaar de Nicobaren deden ztjrotsen ontstaan.Men
het aantal en de rangschikking der kamersin splitst de Radiolariën in vjfonder-afdeelingen
M onothalamia en P olythalamia of naar den nameljk:Heléozoa (zonnediert
jes),kleinezoetbouw derscbalen in Imperforata,metondoor- waterbew oners,die nietzelden kiezelafseheiboorde Bchalenj zooals Grysalinidar, Dendri- den, - Thalassoolea, alleenwonende dier-
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tlea,bj welkehetgeraamte ontbreektofuit rizontalen,onderaardschen stengel,welke uit
een onregelmatig weefsel van kiezelnaalden knoopen bdwortelsuitzendt.

W ortelzwam (Rhizomorpba Rotk.)isde
am vaneenehoutige,kruipendeofvrjhangetraliede schaal vormt,welke dikwerfdoor na
lnsnoeringen is verdeeld, - Acantltometrae, gende, wortelachtige,hier en daar t0t knoobestaat, - Polyeystinea,wiergeraamte eene

wier geraamte uit straalvormig gerangschikte pen opzwellende massa, uit witte vlokken
stekels bestaat, - en Polyâttaria (zeekwal- en eene donkerbruine schors bestaande.Men
sters) met talrjke centrale omhulsels,vaak vindt dit gewas tusschen de-schora en het
e boomstammen, vooral in de
zeer qroot, soms zonder geraamte en soms hput van oud
voorzlen van een netwerk van naalden;zj mjnen.BtJ vele soorten vindt men lichtgevertoonen zich als gelei-achtige massa's van vende plekken.Nadatmen omtrentditgewaB
bolvormige,rolrondeofkransvormigegedaante. geruimen tjd in hetonzekerehad verkeerd,
W ortelsnijder (De) is een werktuig, maakte dr. M Koa te Jever in Oldenburg

hetwelk men bezigt t0thetin stukken snj- bekend, dat hj van R. subcorticalis (zie
den van op hetland verbotlwde wortelen,ten bjgaanf
le igl
lur)een pracht-exemplaargevon-
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den had, hetwelk aan het boveneinde overging in een volkom en Hypoxylon vulgare,
hetwelk ten bewjzeverstrekte,datde wortelzwammen geen afzonderljk geslacht van
zw ammen vormen,maarnietsanderszjndan
onvolkomene ontwikkelingenvanPyrenomyceten.Voortsdeed CaspArydemerkwu rdigeontdekking, dat00k een hoedzwam een wortelzwam kan voortbrengen.In den Thiergarten

te Berljn wordenJaarljksveledoodedenneboomen uit den weg geruimd,en onder deze
vindtmen altjd eenige metR.subcorticalis.
Eindeljk is hetvermoeden niet ongegrond,
dat o0k de geslachten Polyporus en Agaricus
wortelzwamm en kunnen doen ontstaan.
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W osnessensk , eene stad in hetRussische gouvernement Cherson,ligt aan de Boeg
en aan de M ertwaw odajheeft2 kerken en 2
synagogen en telt met hare drie voorsteden

omstreeks10000inwoners.Bezienswaardigzjn
er de beideKeizerljke paleizen,hetgebouw

v
oor het Keizerljk gevolgen detriomfbooq,
alsmede de legerplaats en hetoefeningspleln
der 13de brigade artillerie.Dezestad i:merkwaardig wegens haren levendigen handel.Op

y

'

hare driemarkten verschjnteenewaardevan

handelsartikelen van nagenoeg 4 millioen zilveren roebels.

W otjaken ofWoten(in hnnneeigen taal

/

Oedmoerdi, OeW , M oerdi ofmensehen)is de

naam van een Permsch.Finschen volkgatam j
gevestigd in degouvernementen Perm ,K asan

enWjatka,vooralin hetlaatstqenoemde aan
rl
M'ortelzwam çllhizolttorpha snbcorticalist.

de beidezjden van de W iatka-rlvier.Ditvolk
houdtzichhoofdzakelt
jkbezigmetlandbouw en
veeteelt.DeW otjakengeljkenmeeropdeRussen dan de overigeFinnen,zjn verslaafd aan

den sterken drank en in hetalgemeenzeerlafeinde deze t0tvoedselvoorhetveete gebrui- hartig, m aar bezitten eene ongemeene vaar-

ken.Hj bestaatuiteeneomwentelendegchjf digheid in het draaijen ,weven enz.Gedeeltejn zj, wat hunnegodsf
lienstaangaat,
oftrommel,oqwiensomtr:k eenaantalkorte ltlk zi
messen zoodanlg zjn vastgemaakt,datzj bj SjamanenygeloovenaaneenOpperwezen(Inma,
het omdraai
len van den trommeldedaaronder Iimar),hetwelk de Z0n bewoont,enaan0ngebragte wortelen aanstonds in stukken van

dergeschikten qoden,maar vooralaan een

devereischtelengtesni
jden.Gewoonljk wordt boozen geest,dIe naar willekeurdemenschen
de machinein beweging gebragtmetdehand, pl
aagt.Zj aehten deveelwi
lverjgeoorloofd.
m aar o0k we1door m iddelvan stoom .Tn het SommigeW oty
aken zjnChrfstenen,maarbeerleigebruikenen plegtigheden
eerste geval kan m en daarmede in het uur hieldennogali
300-700 en in het tweede 1500- 4000 Ned. der Slamanen. Hunne taal heeft de meeste

overeenkomstmetdie der Sytjaenen,en eene
pond in stukken snjden.
W ortelstok noemt men in het algemeen spraakkunst daarvan isgeleverd doer àhlqnist
e1k onderaardsch stengelgedeelte eener plant (1856). Zj handhaven nog de aloude verdeeen meerin hetbjzondereen kruipenden,h0- ing in stammen,wM rnaarhqnne dorpen ge-
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noemd zjn, en men schat hun Mntal op vruchtbare aarde en berooft de bpuyvlanden
Q40000. Volgens hunne overlevering waren van eene zegenrjke beschermingtegenkoude

hunne vaderen gevestigd aan de Kasanka, luchtstroomen. 00k in de vlakte vervult het
maar werden vandaar verdreven door de Tar- woud eene merkwaardige rol. Alleen eene
taren.
bljvendebedekking van den grond metworW otton (Henry),een Engelsch staatsman telsehietend boomgewa: kan er perk stellen
en geleerde, geboren den 9den April1568 te aan noodlottige zandverstuivingen. Vooral
Boughton .Ha11 in Kent,studeerde te Oxford brengen aan de kust de wouden de duinen
in de regten,de wiskunde en de natuurkunde t0t'
vastheid.Oûk metbetrekking t0t hetklien reisde vervolgens eenige Jaren in Frank- m aat van een land,t0t den waterstand in de
rjk,Duitschland en Italië.Na zjn terugkeer rivieren en tot de gemiddelde hoogte van het

trad hj a1s secretaris in dienstvan den graaf waterinden bodem zjndewoudenvangroot
van F,
st
xez,maarnam ,nadatdezeinhechtenis
wasgenomen,devlugtnaarFlorenceen schreef
er: p'rhe state of christendom''
, welk boek
echter eerst in 1657 in het licht verscheen.

belang, De wouden toe'
h regelen het klimaat

berigt had gegeven van een tegen dezen beraamden aanslag, benoemde hem t0t ridder
en belastte hem met onderscbeidene zendingen naarItalië,Nederland en Duitschland.In

zaam wegzakken van den dampkringsneêrslag
bevorderen.Voprts verhoogen de wouden in
nietgeringe mate de schoonheid van een landschap en hebben een bepaalden invloed op

doordien zjdeuiterstenvan warmteenkoude

matigen, de betrekkeljke vochtiçheid deB
dampkrings verhoogen en een geleldeljk inKoning Jaeob Ff vanSchotland,aan wien hj dringen in den bodem en desgeljkseen lang-

1623 werd hj diredeurvandeschoolte Eton hetgemoedsleven desvolks.In geheelEuropa
en overleed aldaar in December 1639.Zjne is 27-280/O van den grond metwouden begedichten, brieven en karakterschetsen wer- dekt,en w elvan de honderd deelen in Grieden uitgegeven onder den titelvan:rReliquiae kenland 14,- in Europeesch Turkje24,W
ottonianae (1651)'' en van zjneopoems'' in Italië 14,- in.Spanje20,- in Portuverschenen nieuwe uitgaven in 1843 en 1878. gal5,- in Oost
enrjk-llongarje 29,5,- in
W oud is de naam van die gedeelten van Duitschland 25,7,- in Zwltserland 1;,5jde oppervlakte der Aarde,welkem eteen ge- in Frankrjk 15,8, - in België 10,6,- in

zelligen boomgroeizjn bedekt.W o'
adiseen Nederland (met Luxemburg)7,- in Grootwoord van meer algemeene beteekenis dar) Brittanjeen Ierland4,- in Europeesch Rusbosa offornt (zie aldaar),dewjlhiermede land 38,- in Zweden 29,- in Noorwegen
eene bepaalde soortvan woud isaangeduidj 66, - en in Deuemarken 6.In de verschillende gewesten van elk dierlandenishetwoud

nameljk eenezoodanige,welket0thetafwerpen van winst of een dergeljk oogmerk is
aangelegd of ingerigt. Het woud behoortt0t
de oorspronkeljke vormen van den plantengroei, ouder dan alle menscheljke beschaving. Hier ontwaart men den strjd der boomen om lichten luchten om voldoenderuimte
voor hunne wortels.Zonder eenige regelmaat

groejen er de Jonge boomen naastdeoude,
terwjl erzich verschillendehoutsoorten ver-

zeerongeljkverdeeld;Frankrjk bjv.heeftin
het noorden veelboseh,doch is in hetzuiden

daarvan ontbloot.In Duitschland is bjv.in
Oost-Friesland slechts20
6/0en in de Rjnpfalz
en in Thiringen zelfs 39yo vanden grondmet
wouden bedekt? - en ook in Rusland kan
men een verschllwaarnemen van 5t0t610/0.
Treurige gevolgen van hetroekeloosuitroejen
van w ouden heeft m en ondervonden in het
zuiden van Frankrjk, in Spanje, Grieken-

heFen, en slechts zulke stam men, die zich
door eene krachtige ontwikkeling onderschei- land, de kustlanden van Triëst en o0k in
den, behalen daarbj deoverwinning,terwjl vele gew esten van Duitschland. D e gemideindeljk o0k dezeinvermolmdentoestandvoor delde waterstand derrivieren iserindelaatste

den Btorm bezwtjken.Overalvindtmeninhet honderd Jaar aanmerkeljk gedaald, alsmede
oorspronkeljk woud,metbetrekking totden de spiegel van het grondwater,hetwelk een

ouderdom en desoorten van boomen,deschil- tuenemend uitdroogen van den bodem ten ge-

derachtigste verwarring,terwjlin hetkunst- volgeheeft.Erzjndan 00kinonderscheidene

woud (bosch. forst) de boomen regelmatig Staten wetten uitgevaardigd teràescherming

zjn gerangschikt.Hetwoudisinonbewoonde van de wouden.In 0ns Vaderland heeft men
streken een beletsel voor de ontginning van naauweljksandere overbljfselen dervoormagronden.Men moet hetuitroetlen om bouw- lige wouden dan het Beekberger woud in

grond en alzoo qelegenheid voorkolonisatie Gelderland.
te verkrjgen. D1e verandering van wouden
W oudduif (Columba palumbusL.j,houtin bouwlanden heefteen belangrjkeninvloed 4li/'
,boscl
tdui
f,r1.
g#li
/ofkoolduifisdenaam

ophetmaatschappeljk leven.Intusschenmag van de grootste onzer inlandsche wilde duimen dat uitroejen nietoverdrjven,want er ven.Zjisoverhetgeheelblaauwachtig grjs,
bestaatsteeds behoefte aan timmer-en brand- maar op den rug en den k0p paarsachtig
hout, voorts aan boomvruehten, boombast, graauw.De sl
agpennen zjn yrjsen deachboombladeren enz., en tevens is de gesteld- terste helft van den staart ls zwart. Zeer
heid van een gewest gedeelteljk afhankeljk fraai is de kleur van den hals, waar m en

van zjnewouden.Eeneroekeloozeuitroejing tusschen twee witte dwarsbandleseene breede

derbergwouden veroorzaaktin de dalen over- m etaalachtig groene plek ontwaart. D e bek
stroomingen,hetderwaartsvoerenvangerolde en de pooten zjn rood,en de vliesderoogen
Bteenen, het cntblncten der gesteenten van is geel.Men heeft ze in menigte in onzebos-
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schen,'Faar zj haarNveesaoedig gekirdoen
hooren.Zjvoeden zich metzaden en zoeken
bj voorkeur beukennootles. Men verneemt
hetgekirvan hetmannetje vaak reedsvroeg
in April,nadat zj zich uit warmeroorden
herwaarts hebben begeven,om in September
weder te vertrekken.In vruchtbarejaren en
gematigde wintera zjn er 00k wel,diehet
verhuizen staken.Zj broeden in ée
'n zomer
meer dan eens;haarplatnest,van lnsse takken vervaardigd, bevat slechts twee witte

ejeren.In het nalaarworden zj metnetten

gevangen en leveren eene zeer goede soort
van vleesch.

W oudhopje (Ardea miuuta Z.) is de
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genoot van Jacobaj,- enin 15Q1 werd het
ingenomen door hertog KaçelrJS Gelder.
W oulFsche Sesch noemt men door

Wouv uitgevondene twee-ofdriehalzige:es-

schen, welke in de scheikunde dienen om
gassen met vloeistoFen in aanraking te brengen.Eene buis door den eenen hals dientt0t
aanvoer van gasen brengtditonderdevloeistofj en het gas verlaat de Eesch door de
buis in den tweeden hals.H eeft men zulk
eene flesch met drie halzen,dan wordt door
egd.
den derden halseeneveiligheidsbuisofgel
W ouw (Milvus regalls lrill) mélaan
is de naam Van een vrj grooten roofvogel,
dien men in de vlugt aanstondsherkentaan

naam van de kleinste soortonzer inlandsche zjn gevorkten staart.Hjisruim 6 Ned.palm
reigers. Deze vogel is niet veel langer dan lang en heeft eene vlugt van eene Ned.el.
3 Ned.palm ,op den k0p,den geheelen rng, Zjne kleurislichtroodbruinenaan den hals
d
e slag-en staartpennen zwartmeteen qroe- en den k0p n0g lichter t0t vuilwittoe,met
nen gloed, en voor 'toverige okerkleurlg of ijne, donkerbruine streeples en donkere,
wit van vederen met een donker gelen bek grooteslagpennen.De staarten de bekleeding

en groenepooten.DeJongen zjn bruin,wat der pooten zjn roestklenrig,Menheefthem
donkerder op den rug,waar elke veder een

in 0ns Vaderland ontmoet in de provindën

roestkleurigrandje heeft,en licht-roestkleurig Noord-Brabant,GelderlandenGroningen,maar
m et bruine strepen op borst en buik. Het verder zuidwaarts is hj OveygeheelEuropa
woudhople is een trekvogel,die onsin Mei verspreid en komt zelfsin Egypte voor.Hj
komt bezoeken en in Septemberverlaat.Hj voedt zich m et kleine zoogdieren,vogels en
i
s te vinden in hetrieten de wilgenboomen kruipende dieren en nesteltop boomen.Het
van onze meren,waar hetm annetle,evenals wjfje legt in het voorlaar Q t0t4 vuilwitte,
de roerdomp,in den paartjd eenloejend ge- met bruine streepjesgevlekteejeren.- Zie

luid laat hooren. Deze vogels voeden zlch o0k onder Reseda.
m et slakken, w ormen, insecten, kleine visW ouwerman (Philip),een beroemd Neschen en Jonge kikvorschen.Hunne nesten, derlandsch schilder, geboren te Haarlem i!l
van biezen en rietstengels vervaardigd,han- de tweede helft van Mei1619,ontvi
nj aang0n tusschen de takken en struiken,en het vankeljk onderwjs in de kunstvan zpn val
egt
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deren daarna in hetgenre waarschjnljkvan

ejeren.
Pieter Verbeek,terwjlinzjnestukkenvoortB
W oudrichem , doorgaans Woerknm ge- de invloed wordt opgemerkt van Pieter rJ>
heeten,is een versterktstadje in de Neder- Laar (i1 Bambot
scio) en Jan W ynant.%.Men
landsche provincie Noord-Brabant,in hetland vaeent dathj hetverbazendaantalvan ongevan Altena,op den linker oevervan deMaas veer duizend schilderjen ùeeftgeleverd,z00en bj de plek,waardezezich metdeW aal dat hj ongetwjfeld zich reeds vroeg geheel
vereenigt, o:a de Merw ede te vormen. De en al aan de kunst heeft gewjd.Hj sehilvestingwerken van W oudrichem kunnen door

derde inzonderheidaanzienljkegezelschappen,
inundatiën worden versterkt, maar bj hoo- die zich m et hetaanbreken van den ochtend
gen waterstand loopen er de om liggende lan- ter Jagt begaven of met het vallen van den

den alligt onder water, en dan moeten er avond uit het w oud terugkeerden,- voorts
de inwoners door kistdamm en vöör de P00r- krjgslieden,zoowelin hun kampalstenstrjten tegen overstrooming worden beveiligd, de trekkend, uitrustend of in gevechten ge-

terwjl het er, geljk thans (Januari 1881), wikkeld, - alsmede vreedzame landeljke
wemelt van vlugtelingen uitde nabjgelegene tafereelen, zooals een hooibouw , eene pleis-

dorpen.Men vindt er een stadhuis,eene Her- terplaats, een paardenwed enz.M aar steeds
vormde kerk m et een stom pen toren, eene washetpaard,hetwelk hj in alzjne beweR. Katholieke kexk, eene kazerne en bjna gingen en vormen bestudeerd had,de hoofd-

2000 inwoners. Dit stadje komt in de 94e iguur in zjneschilderjen,meern04 dan de
eeuw reeds voor onder de bezittingen der menscheljke ignur.Tevensonderscheldenzich
Utrechtsche kerk, kwam later in het bezit zjnestukken dooreeneongemeenegemakkevan H olland en bleefhiermede vereenigd t0t ljkheid van compositie, eene onuitputteljke
aan de Fransche overheersehing. Eerst na fantasie,eene geegtrjke teekening en een harhetherstelonzeronafhankeljkheid werd het monieus en krachtig, vaak regt zilverachtig
bj Noord-Brabantgevoegd.In 1348 werd er eoloriet.Hj overleed teHaarlem in betbegin
een verdrag gesloten tusschen Willem van gan Mei1688.Hj had talrjkenavolgers:en
2W:9*
dl en ReLnoud ran Gelder.In 1405tj- t0t deze behooren 0.a.zjnebroedersP%eter
dens den oorlog tusschen Holland en Jan,van
Arkelwerd hetdoorde aanhangersvan dezen
geplunderd. In 1418 bragtPltilips '
pcs Wplrgondéè'er den vrede t0t stand tusschen Jan

en Jan,alsmede de schilder Hiehtenbnrg.op
het Mauritshuis te 'sGravenhage vindt men
negen stukken van de hand van Pltilip <p>werman en onder deze: Een groote veldvan WW:rel en Jan rJ> Brabant(den echt- slag,,, - nEen landschapl:e met fguren en
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Paarden'',- sEene Jagt'' - Boerentevoet van Plridesde W raakgolinnen op hettonneel
en te paard''1 - rEen stal van binnen'',zich vertoonden a1s ernstige, gevleugelde

XDe rjscbool''
1- en pDehooibouw''.Ophet maagden,# in het rjk versierde gewaad
Trippenhuis te Amsterdam heet'
tmen een der- vanjageressen,met een band van slangen in
geljk aantal,nameljk:rEen bergachtig land- het haar en fakkels, geeselroeden of slanschap''! - rEen paardenwed''' - DDe over- gen in de handen. Om de snelheid aan te
rompellngvan een dorp.,,- rDereigerjagt'', duiden,waarmedezj den misdadigerachter-

XEen boerengevecht''1- rEen landschap'', halen, hechtte men vleugels aan hare schou-

- slEene hertenjagt'',- pEene rjschool''.en pEen landschapje''. O0k heeft men er in
het musétlm van der H00p te Amsterdam en
ill het muséum Boymans te Rotterd:m.Veel

ders.Zo0worden zjvoorgestelddoordekunst.
Te Athene hadden zj een heiligdom bj den

HeuvelvanAres(Ma1.
s)aandenaardeAcr6-

polis toegekeerde zjde, - voorts n0g een
ander,namelijk hetHeiligW oudteKolonos,
echter in buitenlandscbe mt
lséa,bjv.in dat in denabjheid derstad,bekend alsdelaatste
te Petersburg 29, in dat te Dresden 63,in wjkplaats van Oedlp%s. In de dienst der
datteCassel22tin datteGotha 9,teParjs W raakgodinnen werd voorzien door de Areo13, enz. O0k bestaan van W ouwerman vele pagieten, en de beschrjving van haar wezen
fraajeteekeningen,en heefthj desgeljkseen als Eumeniden bj Aescl
tylnsrustdan 00k op
paar etsen nagelaten. In het begin van deze hetverhaalderst
i
c
h
t
i
n
g
vanden Areökagus,
eeuw hadden zjne kleinere Btukken eene - eene regtbank, die door zachtere lnstelmeer stukken van dien raeester vindt naen

waarde van ongeveer3000 en de grootereeene
van 6000 t0t 10000 gulden. doch omstreeks
ee
n vjftientaljaren geleden werd vooreene
Pleisterplaats';van W ouwenman 65500 francs
X
besteed.

l
ingen een einde maakte aan de vogrmalire
bloedwraak. De oFeranden bestonden u1t
zwarte schapen en werden er soms bj nacht
aangeboden,somtjdsbj hetlichtder fakkels,
welke vervolgens pethet bloed der oferdie-

W raakgodinnen (Erinnyen,Eumeniden, ren in een in dat heiligdom aanwezigen afFuriën). Deze,ten getalevan drie,nameljk Frond werden geworpen. O0k vierde men
Alecto, ndïp/zozl: en M egaera, komen het Jaarljks te Athene het feestder Erinnyen,
eerstvoor bjEurlpidesen bj deAlexandrjn- waarbj drankosersvan wjnen honigwerden
sche dichters.VolgensHeslodusontstonden zj gebragt.De Furiën (Dirae Deae)derRomeie
uit de bloeddroppels,die uitde door Kronon nen komen overéln met de W raakgodinnen

(Saturnus)zjnen vaderafgesnedene geslachts- derGrieken.Zj bevonden zich a1spjnlgende

deelen ter aarde vielen. Aesehylv noemt ze bewaakstersdermisdadigersindeonderwereld,
dochters van den Nacht, - k
%ôpltoeles doch- maar begaven zich ook welop Aarde onder
ters van de Duisternis en van Gaea (de Aar- de menschen,om deze met waanzin en bloede).Als onverbiddeljke wreekstersvan elke dige wraakzuchtte vervullen.
krenking der door de natuur geheiligde banW raakzucht is een hartstogt, die den
den des bloeds,bepaaldeljk van den moord, m ùnsch aanspoort kwaad metkwaad te verop bloedverw anten gepleegd,is haar aard en gelden , om de zoodanigen te stralen,die hem
w ezen inzonderheid door de treurspeldichters door wexkeljke of vermeende beleedigingen
beschreven,in de eersteplaatsdoorAesckylns hebben gekrenkt.De daad dier vergelding bein zjne rEumeniden/'.Daarop rustvoortsde stempelt m en metden naam van wraak.H et

prachtige beschrjving der wraakgodinnen in b0tvieren aan dien hartstogtiseen zedeljk
de rKranichen des Ibykos''van Rcliller.Zj kw aad en tevens ongeoorloofd in eene welw onen onder de aarde a1s oude,op vampyrs geordende maatschappj, waar niemand zjn
geljkende maagden,metklaauwenaan dehan- eigen regter mag wezen. Zj is daarenboven
den en met bloed beloopene oogen.Zj bren- in strtjd met de voorschriften van hetChrisgen den misdadiger tot zinsverbjstering en tendom en m et de eischen der humaniteit.
waanzinnigheid, vervolgen hem evenals hon-

Toch is de wraakzucht onder de menschen

den hetopgejaagdewild,en pjnigen hem met n0g zeeralgemeen,en zj leidtin tjden van
haar huiveringwekkend wraakgezang. Deze oorlog t0tdevreeseljkstegruwelen.
vreeseljke godinnen zjn eehter niet onver- W rak (Een) noemt men het ho1van een
m urwbaar;wanneer de overtreder door boete

door noodweer of door andere omstandighe-

van de schuld gereinigd is, laten zj bare den ontredderd scbip.
vervolging varen en veranderen in welwilW rangel. onder dezen naam vermelden
lende wezens (Eumeniden). Zö($ althans is Wp@*:

von 1FrJ.#el,een Zweedsch veldde voorstellinr van Aesekylus.Voortshadden
de W raakgodlnnen, a1s een dreigend schrik- heer, geboren in 1587 uit een 0ud Zweedsch
beeld vocr alle overtreders, het opzigt op geslacht,eigenljk afkomstiguitW estfalen.Hj
het zedeljke en het goede, zoodat ztjve- onderscbeidde zich reeds onder KarelIX in
len t0t zegen strekten,zooals doorden naam de oorl
open tegen Rusland en Denemarken
Ewmenéden reeds wordt aangeduid. O0k De- en verwlerf onder Gustaaf Adolf (1609)het
opper
bevel
over de Zweedsche arm ee in Pometer (Ceres),diea1seenedosderwûlk,grommend.maartoch zegenend,woxdtvoorgesteld, len,welk landhjin 1629een wapenstilstand

draagtden bjnaam van Erotnyn.Opmerkeljk deed sluiten.Hj vergezeldedaaropdenKoning

is het, dat later de monsterachtige wraakgo- naar D uitschland en keerde eerst na diens
dinnen van A esehyïws het schoonheidsgevoel dood naar Zweden terug.In 1635 sloot htI
der Atheners kwetsten, zoodat na den tjd den vrede tusschen Zweden en Polen,voerde
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in 1636 bevel over een armeekorpsin P0m- generaal-veldmaarschalk en een telg uit het
me
ren,streedhiervoorspoedigensneldedaaro? Zweedsch geslaeht. Hj werd geboren den
generaal Banner te hulp! die door het Kel- 13den April 1784 teStettin,waarzjn vader
zerljk leger werd bedrelgd,maar k0n het kolonel was van een regimentinfanterie,trad
met dezen niet eens worden Over hetopera- in 1796alsJonkerin dienstbj een regiment
tieplan, zoodat hj teruggeroepen werd. Hj dragûnders in Oost-pruissen, werd in 1798
overleed als gouverneur-generaalvan Lyiand luitenant, verwierfin 1807 btlHeilsberg de
Orde pour le mérite, klom in 1809 op t0t
in 1644.

Karl Gxdfc/'
,graafvon TFktxzwe!,een ver- ritmeester,nam op eene roemrjkewjzedeel
aan de veldslagen van 1813 en werd bevordt0tmajoor.Inhetbeginvan1814woonde
den voorgaande.Hj werd geboren den 13den del'
jvan Luxemburg,voorts
December 1613 op het vaderljk kasteelSk0- hj de berenning bi
maard Zweedsch veldheer en een zoon van

kloster niet vervan Upsala.zag zich in 1629
benoemd t0t oëcier en onderscheidde zich in

de gevechten van inebruarj, waarin hj bj

Etogesdoorgrootekloekmoedigheid ztjnregi1632 bjhetovertrekkenvan de Leeh.Reeds ment voor gevangenschap behoedde,alsmede
in 1638 was hj generaal-majoor en na den die bj Laon en Sezanneen zag ziehin April

dood van Banner één van de drie generaals, 1814 t0t luitenant-kolonel en kommandant
die t0t aan de komst van Forstenson bevel Van het tweede W est-pruissische regiment
voerden over hetZweedscheleger in Duitsch- dragondersbenoemd.In 1815werdhjkolonel,
land.Onderlaatstgenoemdenam hj deelaan kwam in 1819 aan het hoofd van het6dered
eveldtorten in Duitschland en Denemarken giment kurassiers, in 1821 aan de spit:der
en werd ln 1644 na den dood van Flem/g lodebrigade kavallerie,bestuurde de oefeninopperbevelhebber der vloot, m et welke hp g0n van dit wapenj werd in 1823 generaal-

den llden October 1644 bt
l Fehmarn aan de majoor en in 1834 kommandant van de 13de
Denen eene nederlaag toebragt.Tn 1645 werd divisie te Miinster,waar hj in 1837 deoproehja1sveldtuigmeesterwedernaarDuitschland rige bewegingen dem pte, doorbotsingen met
gezonden, zag zich t0t veldmaarschalk en den aartsbisstshop van Keulen ontstaan. In
rjksraad benoemd enverkreeghetopperbevel 1838 werfl hij luitenant-generaal en in 1839
over hetleger,toen Forstenson wegens onge- generaal en chet'van het lste armeekorpste
steldheid daarvan afstand deed.5a hetsluiten Königsberg. Mregens onaangenaamheden met

van den Vrede van Mi
inster werd hj gouver- den vrjzinnigen opperpresidentnonzgcl#swerd
hj in 1842 verplaatstals kommandant van

neur-generaalin Zweedsch Pommeren en in
1651 t0t graaf verheven. In den oo1.log van

het2dearmeekorpsnaarStettin.ln 1845werd

Karel X tegen Polen voerde hj eerst het htj chefVan het 3de reginaent kurassiers (te
opperbevelover de vloot,maarnam 00k deel Königsberg), dat later zjn naam droeg.In
aan den strjd te lande en voerde metden den Duitseh-Deenschen O0rl0j van 1848
Keurvorst van Brandenburg in den slag bj voerde jj.@ het opperbevel over de Duitsche
W arschau (28-30Julj 1656)hetopperbevel Bondstroepen in Sleeswjk-Holstein. Hj beover den linker vleugel van het leger der

Bondgenooten.Van Polen vertrok hj metzjn
Koning naar Denemarken, waar hj in 1657
Fredericia en na den tegen zjn raad ondernomen overtogt over de Belt naar Seeland
(1658) ook Kronenborg veroverde.Daarentegen gelukte hethem niet,nadathg wederom
llet opperbevel over de vloût op zich genomen had (1659),het ontzet van Kopenhagen

haalde den 23sten Agril de overwinning bj
Sleeswjk en drong ln Jutland door, maar

legde er reeds den 8steu September het
opperbevel neder,om het te aanvaarden in

de Marken.Den 9den Novembertrok hjmet
de troepen, bj de hoofdstad verzameld,binnen Berljn, verklaarde den 12den Novem ber

de stad in staat van beleg en herstelde zonder bloedvergieten het gezag der regéring.
door de Nederlandsche vlootte beletten.Ge- Nu werd hj tot generaal der kavallerie be-

durende de minderlarigheid van Karel X1
washj eerstalsrjks-admiraalenvervolgens
a1s rjksmaarschalk lid van het bewind.Gedurende.den Dertiglarigen Oorlog had ht
j in
Duitschland een ontzettend grooten buit bjeengebragt,die hj aan hetstichten van kostbaregebouwen op zjn buitengoed Skokloster

en te Stokholm besteedde.TndenvoorZweden
zoo noodlottigen oorlog tegen Brandenburg,
aanvaarddc ron Wz'
rtzowt,!w elis w aar in 1674

noemd,en verkreeg in 1849bjhetopperkommando in de Marken hetalgemeenkommando
over het 3de armeekorps. In den zomer van

1852 doorreisde hj op uitnoodiging van den

Keizer van Rusland in diens gevolg de Rus-

sische landen en bezochtConstantinopel.Bj
gelegenheid van hetfeestvan zjne 6ojarige
dienst op den 15den Augustus 1856werd hj
benoemd t0t generaal-veldmaarschalk, waardoor hj het kommando over het 3di korps
verloor. BJ
J den aanvang van den DuitschDeenschen oorlog in Januarj 1864 verkreeg
hj het opperbevel over hetverbondene Oostenrjksch-pruissische leger. maar stond het

het opperbevel! maar hj was ziek en moest
het oorlogsbeleld toevertrouwen aan zjn jongeren broeder Waldemar,die den 28steu Junj
1675 bj Fehrbellin dd nederlaag leed. Hj
stierfden 24stenJunj1676opztjnbt
litenverbljf in Meiafaan prins Friedroh Karlvan Pruisop het eiland Ri
igen:en zijn stoFeljk over- zen.Tevenswerd hj in den gravenstand 0pschot werd btjgezet ln denaastzjn kasteel genomen. In 1866 ontving hj qeen komSkokloster door hem gestichte kerk.00kver- mando,maar vergezelde a1svrjwllligerzjn
reesaldaareellruiterstandbeeldte zjnoreere. regiment naarBohemen.Hj overleed teBerFriedrich,graafvon '
c rll#e!,eenPruissisch 1jn den lsten November 1877.
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W rangell (Ferdinan;, baron von),een trent de oorzaken van dien sterken groeider
vermaard zeeman, geboren in 1795 in Esth- tepeltles verkeert men nog in hetonzekere.
land, ontving zjne opleiding bj het korps Vaak verdwjnen dewratten eerlangvan zelf
zeekadets te Petersburg,volbragt onder Go- doordien het inwendig weefsel uitdroogt en
IP'
/Zz
l(1817-1819)eenereisom de wereld, verschrompelt,waarna dehoornachtigebedekw erd daarop luitenant ter zee en ondernam king afschilfert.Aangeborenwrattengaannooit
in 1820 op last der regéring zelfeene expe- vanzelfweg.Ditverdwjnenderwrattenheeft
ditie naar de Noordeljke llszee,waardoor een grooten naam bezorgd aan tegen wratten

hj grooten roem verwierf.Hj bereikte in
November van dat jaar Nisné-Kolimsk in
Oost-siberië trok vanhier op hondensleden
voorwaarts t0t kaap Sjelagin,kwam in den
zomervan 1821bjdeJakoetenvandeMidden-

aanbevolene sympathetische middelen,dewjl
men daaraan toeschreef wathetgevolg was
van eene natuurljke,maarin zjne werking
onbekende genezing.Tegen eene gewone geneeskundige behandeling leggen de wratten

Kolima,zeilde in Maart 1822 voorwaarts t0t eene verwonderljke hardnekkigbeid aan den
7202'N.B.zonderergenseen spoorvan land dag.Het gemakkeljkst kan men ze verwjte ontdekken, en onderzocht gedurende de derendoorbjtendemiddelen,zooalshelschen
zomermaanden de kustbj den Inond derKo- steen,maar op den duurmoetmen hetbjtlima,alsmede hetland der Tsjoektsjen.In m iddelsteedsdieperlatenw erken.Aangeboren
Februarj 1823 ondernam hj op nieuw eene w ratten,vooralgekleurde,veranderen op ge-

expeditie langs kaap Sjelagin naarhetnoor- vorderden leeftjd ligtin boosaardigegezwelden, stevende voorwaarts t0t 70051' N.B., len en moeten dooreeneoperatie verwjderd
waar hj, overtuigd van de onmogeljkheid worden.- Bjdeplanten geeftmendennaam

om verder doortedringen,densteven wendde, van wratten aan kleine aanhangselsder 0pen kwam den 15den Augustus 1824 weder te perhuid, welke met de haarvorming in verPetersburg.Zjneopdiereisgemaakte pphy- band staan,hoewelaan de vorming daarvan
s
ikalische Beobachtunyen'' werden in 182: o0k cellen deelnemen,w elke onder de opperdoor Parrot in het llcht gegeven en eerst huid gelegen zjn.Hetzjnmeestalmeercellige
veel later gevolgd door eene uitvoerige reis- verhevenheden, die zich van de klieren 0n-

beschrjving in deRussischetaal(1841,2dln), derscheiden door gemis van afscheiding en
nadat reeds eene door Engelltardt naar de door meer hardheld.Zj komen nietzelden
dagboeken van W rangell bewerkte Duitsche voorop zaden en vruchten.
uitgave (1839, 2 dln) verschenen was.A1s W rattenzwun (Phacochoerus Clr.)isde
kapitein-luitenant en bevelhebber van de 00rlogssloep rKrotkoig' ondernam W rangell in
1825 op nieuw eenereisom dewereld,keerde
in 1827 terug en werdin 1829 t0tgouverneur
van Russisch Amerika benoemd, welke be-

naam van een zoogdierengeslacht uit de afdeeling der Gepaardteenigen en uit de familie

der Zwjnen (Suina).Hetomvatplompe,leeljke dieren met een rolrond ligchaam , een
korten hals, een dikken, aan den snuit en

trekking hj vjfJaarbekleedde.Daarnaklom vooralaan de bovenlip zeerbreeden kop,aan
hj op tot schout-bj-naeht, stond geruimen wiens zjden het drie wratvormige uitwassen
tjd aan het hoofd van het departement van draagt. De groote slagtanden geljken op die
Marine in R usland en w erd in 1847 vice-ad- der zwjnen,maar zjn naarboven gekeerd.
miraal.In 1849 aanvaardde hj het ambt van De lage pooten hebben naar voren en naar
directeurderRussisch.AmerikaanscheHandels- achteren vier hoeven, en de lange staart is
eom pagnie en w erd in 1854 eerste directeur voorzien var een dikken kw ast.De huid is,
d
er hydrograyhischeafdeeliny van hetminis- met uitzondering van eene rugm aan en van
térie van Marlne en in 1858 1ldvandenstaats- een bakkebaard,m et korte,alleenstaandebor-

raad.Ht
loverleedteDorpatden6denJunj 1870. stels bezet.De emgallo (P.Aeliani R'
aepp.
)
W rangell-land , door den Engelschen
kapitein Kelldt in 1849 gezien,doorkapitein
Lon.q in Augustus 1867 nogmaals ontdekt in

is 1,9 Ned. el lang en 70 Ned.duim hoog,
heeft een in hetm idden ingebogen snuit,w einig borstels en eene lange,zwarte rugmaan
deNoordeljkellszee,tennoordenvanTsjoek- en bew oont M idden-Afrika van de Roode en
tslenland op 71ON.B.en 178-18200.L.van IndischeZee t0taan hetGroeneVoorgebergte.
Greenwich, werd alzoo genoemd naar den In het zuiden wordt di
tgeslachtverteqenRussischen Zeem an W rangell. Ook bevindt woordigd door den hardlooper (P.Pallasllr.
zich ill het archief van het ministérie van d.Aoer.)met een korteren,naarboven geBuitenlandsche Zaken te Moskou eene kaart welfden enveelsterkerzjwaartsuitstekenden
van dat land,reeds in 1765 door den Kozak slagtand.Het wratterizwjn leef'
tin troepen,
Daoerkin ontw orpen.
voedt zich metwortels en knollen1maar eet
W ratten (verrucae) zjn alleenstaande of 00k insecten! wormen en kruipende dieren.

i
n groepen geglaatste,plat-halfbolvormige of Zjn vleesch lsnieteetbaarvoordenmensch.
eenlgzins puntlge uitwassen op de huid,die

W 'raxall (Sir Nathaniël W illiam), een
onder eene dikke, hoornachtige, somtjds Engelsch geschiedschrjver,geboren teBxistol
eenigzins gebarstene bekleeding uiteen week , den 8sten April 1751,trad in 1769 teBom bay
ligt bloedend weefsel bestaan.Ztj ztln haren in dienstder Oost-lndiscbe Compagnie,bleef
oorsyrong verschuldigd aan den sterken aan- drie Jaren in Indië en doorreisdevervolgens
groel van eene grootere ot'kleinere groep te- nagenoeg geheel hetvaste land van E uropa.
peltles der lederhuiden aan eeneverdikking De vrucht van dezen togt was zjn boek:
der t0t bedekking dienende opperhuid.0m- nA voyage round theBaltic(1775)'',eerlang

W RAXALL-.W REN.
gevolgd door eene geschiedenis der Koningen

van Frankrjk uithet Huis Valois(1777,2
dln)en dooreenegeschiedenisvanHendrikI11
en IV van Frankrjk (1777j3 dln).In 1780
werd hj lid van het Parlement en voegde
zich bj de partj van Pitt.In 1799 schreef
hj:pMemoirs ofthe courtsofBerlin,Dres-
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velde. In 1807 voerde hj bevelin Polen en
in 1809 droeg hj nietweinig bjt0tdeover-

winningen bj Abensberg en Landshut.Hj
vervolgde den vjandt0toverdeIsar,redde
in het gevecht bj NeumarkthetdoorHillr
reeds geslagene leger van Bessières,veroverde
Salzburg en bezette Innsbruck,bragtdaarna

den, W arsaw and Vienna''en in 1848 rMe- geheelTyrtz totonderwerping en bevorderde

moirs ofhis 0wn time(nieuwedruk,1839, door zjne tjdige komstte Wagram de zege4dln)''.Hjoverleed den TdenNovember1831. praal van Napoleon, die hem t0t graafvan
Na zjn dood verschenen n0g:pposthumous het Keizerrjk benoemdeen metaanzienljke
goederen begiftigde.Daarop werd hj bevormemoirsofhis0wn time (1836,3 dln)''.
W rban,eene rivierin hetTurkscheela- derd t0t generaal der kavallerie, bragt in
de Bejersche troepen naar
leet Bosnië,ontsqringt bj den Setz-planina 1812 met
ten zuiden van Folnitza,stroomteerstnoord- Rusland en aanvaardde nadendoodvan laatst-

westwaarts en dan noordwaarts langs Banja- genoemdehetopperbevel.NadatBejeren den
loeka,ontvangt op den regteroever deOegar lzden October 1813 door hetVerdrag vanRied

en deW rbanja,opden linkeroeverdePliwa, zich bj de Verbondene Mogendheden hadgebevat in het zand harer bedding eenig goud, voegd, plaatste non W rede zich als opperbe-

wordtbeneden Banlaloeka bevaarbaarenstort
bj Strbaz zich uitin deSave.Zj heefteene
lengtevan 170 Ned.mjl.
W rbna und Freudenthal (Rudolf,
graaf von),een Oostenrjksch staatsman,geboren te W eenen den 13den Julj 1761 uit
een 0ud Silezisûb geslacht,studeerdein zjne
geboortestad in de wjsbegeerteen in deregten, daarna op de mjn-académie te Schemnitz in de mjnbouwkunde, volbragt onderscheidene wetenschappeljkereizen entrad in
1785alsHofsecretarisinstaatsdienst.Hjklom

velhebberaanhethoofd'dervereenigdeBejersclleen Oostenrjkschetroepen en bragtdeze
van de Inn naarde Main,waarhj Napoleon
bj Hanau denterugtogtwildeafsnjden,maar

laatste in Oostenrjk met ongemeen beleid.
Toen de Keizer en de Rjkswaardigheidbekleedersbj deinvasievan 1805W eenenverlieten, zag hj zich benoemd t0tHofbommissaris en beweesin die betrekking doorzjne

de
n 9denJunjin den vorstenstandopqenomen
en verkreeg den Q4steb Mei1825 hetln Nordgau gelegeneEllingenalseenbjeerstyeboorte

den'3osten en 3lsten octoberdenederlaagleed

en zwaar gewond werd.Terstond na zjne

h
erstellingsneldehjnaarFrankrjkkom zich
aan het hoofd te plaatsen van het5 armeekorps.In den slag bj LaRothière(1Febrqarj 1814)veroverdehj 23kanonnen,gafden
doorslag aandeoverwinningbj BarsurAube
en droeg aanmerkeljk bj t0t die bj Arcis

zeer spoedig op,werd in 1801 vice-president surAube op den zlsten Maart.Inmiddelswas
van de Hofkamer voor zaken van de munt hj door den Koning van Bejeren den Tden
en van demjn-ontginning en bestuurdedeze M aart 1814 t0t veldmaarschalk benoemd en

houding tegenover hetFransch bewind groote
diensten aan den Staat.In hetbeginvan 1806

erfeljk vorstendom onderdesouvereinlteitvan
Bejeren.Op het CongrèsteW eenen behartigde hj als een bekwaam diplomaat de belangen van Betjeren.Toen in 1815 de oorlog
op nieuw uitbarstte,deed hjalsbevelhebber
van het Bejerschelegereen invalin Lotha-

werd bj t0topperkamerheeren t0tchefvan
het geheim kabinetbenoemd,en hj maakte
van zjn invloed op den Keizer een edelmoe- ringen,en na hetsluiten van den vrede nam
dig en weldadig gebruik. Hj wasstichter, hj als1id van den rjksraad deelaan de be-

begunstiger en 1id van onderscheidene inrig- raadslagingen van den eersten Landdag in
tingen voor volksontwikkeling en overleed Bejeren (1819). Later werd hj metverschillende gewigtige zendingen belast en kwam
den 3ostenJanuarj 1823.
W rede (Kar1Philipp, vorst),rjksraad den lsten October 1822 alsgeneralissimusaan
en veldm aarschalk in Bepersche dienstenge- het hoofd van het Bejersche leger.Bj de
boren den 29step April 1767 te Heidelberg, woelingen in Rjn-Bejeren in 183Qvertrok hj
studeerde aldaar in de regten, wjdde zich als H ofcom missarisderwaartsen wister door
tevens aan de beoefening der boschcultuur, zjne gematigdheid eerlang de rustte herstelwerd pHofgerichtsrath''te M anheim ,in 1792 len. Hj overleed te Ellingen den 12den Deassessor te Heidelberg en was in 1793 als cember 18381en zjn standbeeldprjktin de
landscom missaris voor de Pfàlz geplaatstbj zaal der Veldheeren te Miinchen.
het Oostenrjksche korps van H ohenlohe en
W ren (Sir Christopher)t een uitetekend
in 1795- 1798bj datvan Wurmser.In 1799 Engelsch wis-en bouwkundlge,geboren den
betrad hj aan het hoofd van een korpsuit zosten October 1632 te East-Knoyle in W iltde Keur-pfalz,waarmede hj den 14den0c- shire,studeerde in de wiskunde te Oxford en
tober bj Friedrichsfelde streed,demilitaire werd in 1657 leeraar in de sterrekunde aan
loopbaan, nam als koloneldeelaan de veld- het Gresham-college en in 1659 aan de unitogten van 1799 en 1800 en vocht in laatst- versiteitte Oxford.Daarenbovenhieldhjzich

qenoemd Jaar alsgeneraal.majoorbj Hohen- jverig bezig metarchiteetuuren bouwde0.a.
llnden.Na den vrede bevorderdehj dereor- den prachtigen Sheldon-schouwburg te Oxford
g
anisatie van het Bejersche leger, rerd in en het Pembroke-college te Cambridge. In
1804 luitenant-generaal en verkreeg ln 1805 1665 vertrok hjnaarFrankrjk,om debouwhet opperbevel over het Bejersche legerte gewroehten gadeteslaanjon4erLodmlnj
.kITF
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rGuide to the Roman city of Uriconium at
in 1666 werd hj er t0tstadsbouwmeesteren W roxeter'' en overleed te Chelsea den 23sten
in 1668 totKoninkljk archited-generaalvan December1877.
Engeland benoemd. In die betrekking heeft
W rMving (frictio) isde weeratand tegen
Verrezon. Na den geweldigen brand teLonden

hj meerdan 60 kerkentonderwelkezich de de beweging, zich openbarend bj twee ligPaulskerk te Londen (1676- 1700) bevindt, chamen, welke met elkander in aanraking
en vele openbare gebouwen,0.a.hetnietlwere zjn.Devoornaamsteoorzaak derwrjving is

gedeelte van het paleis van Hamptoncourt, gelegen in de oneFenheid der elkander aanhet paleis te W inchester,de bibliotheek van rakende oppervlakten,wierhoogtenen laagten
Trinity-collège te Cambridge enz.jdoen ver- in elkandergrjpen,maar0okin deadhae8ie,
rjzen.Op zjn monumentalenstjlvaltn0g al in de vastheid der kleineverhevenheden,waniets af te dingen;dezeisgeroemd om zjne neer deze vlak geWreven m oeten worden,
edele eenvoudigheid,m aar wat men als zoo- alsmede in hare veerkrachtigheid, w anneer
danig geprezen heeft,is veeleer eene zekere zj een oogenblik van gedaante moeten ver-

naaktheid en doodschheid van vormen.Zjne
nagelatene werken zjn in hetlichtgegeven
door zjn zoon.
W right (rhomas), een verdiensteljk geschied-en oudheidkundige,geborenteLudtow
den zlsten Apxil1810,studeerde te Cambridge
en w asWeldra medewbrker in devoornaamste

Engelsche tjdsthriften,zooalspFrasersMagazine'',mouarterly review''enz.Hj werdver-

anderen.Men onderscheidtde nlepende '
?
zv;vinytwaarbj steeds dezelfdedeelen van het
bewogen ligchaam methetdaarondergelegene
in aanraking bljven,en derollendevvjpize,
waarbjtelkensnieuwedeelenvanhetbewogen
ligchaam met het daaronder gelegene in aanraking komen.Daar dewrjving afhankeljk
is van zo0 verschillende oorzaken en vooral
van den toestand der wrjvende ligchamen,

volgens professor in de godgeleerdheid aan zno kan men hare wetten alleen dnor regthet Trinity college te Cambridge en heeft streeksche prceven opsporen.Daartoebediende
b
elangrjkeschatten deroud.Enqelscheletter- zich Coglomb van den tribometer;dezebestaat
kunde uithetstofdervergetelheldopgedolven. uit een bak,dien men naarbelieven metgegten bezwaren kan, en die bak rust op
Van zjne geschriften vermelden wj voorts: wi
XEssays on the literature, superstition and twee horizontale sporen,terwjleen daaraan
history ofEngland in the middle ages (1846, vastgehecht snoer over eene schjf loopt en
2 dlnl'') * rBiographia britannica literaria aan het uiteinde eene schaaltorscht.Nu kan
(1842--1846,2 d1n)'',welke beidewerken de m en op deze schaalzoolang gew igten leggen,
geschiedenis behandelen Van het Anglo-sak- totdat de bak in beweging komt,en hetgesische en Anglo-Normandische tjdperk,
zamenljk gewigt Op de schaalwjstalsdan
wjders pNarratives ot' magic and sorcery den overwonnen tegenstand aan.Uitdie proe-

(1851,2d1n)'',- rrheCelt,theRomanand ven bljktindeeersteplaats,datdewrjving
the Saxon (1853)'',- en ,W anderingsofan onafhankeljk isvan delengteen breedteder
antiquary (1854)''. Van zjne uitgaven van wrjvende oppervlakten,wanneermen nameAngelsaksisehe,oud-Engelsche,midden-Latjn- ljk de adbaesie niet in rekening behoet te
sche en Anglo-Normandische geschriften ver- brengen en de slepende oppervlakte niet z0o

melden wj:rpoliticalBongsofEngland t'
rom smalis,datzjeeneinsnjding maakt.Verder
the reign ofJohn to thatofEduard1.
1(1839)''
1 bltjkt, dat de wrjving evenredig is aan de
rpolitical ballads (1841)'/, - ppoyular drukking.W ordtdusde wrjving (hetgewigt

-

treatlses on science w ritten during the m lddle
ages in Anglo-saxon, Anglo-Norman and

van bovengenoem de schaal m et het daarop

geplaatste gewigt)gedeeld doorde drukking
legde),dan verkrjgt men voordezelfde Ftof
eene standvastige waardej wrjivinqseoëmeiënt
genaamd. De '
umî
jving der r- f, waarbj een
rustend lijchaam in beweging moet worden
gebragt,ls grooterdan dewrjivin.
g derbewegizw ,waarbj deze laatstereedsisontstaan,
hoewelbj metalen hetverschilnietgrootis.
De eerste klimt met den duur der aanraking
t0t een maximum, doch bj de laatste heeft
de snelheid der beweging geen invloed. De
wrjving is in den regelsterkertusschen gelgksoortige!dan tussc,
hen ongeljksoortigeligchamen.BIj metalen neemt zj t0e met de
warmteen bj houtsoortenmetdevochtigheid.
Voorhoutsoorten iszjgeringerbjgekruiste,
dan bjevenwjdigevezels.Wjplaatsenachter

English (1841)'', - pEarly mysteries and (het gewigt van den bak methet daarin geother latin poems ofthe X1I and XI1I cen-

t
uries(1844)''1- rrheChesterplays(1841)'',
en p'
I'he latin pqems commonly attributed
to W .Mapes (1847)''.O0k bragthj de eerste
critische uitgave van Cltaueer in gereedheid
(1847- 1851?3 dln),gat
'in 1863 de pEssays''
van Baeon ln het lichtj - en schreef. n0g:
England underthehouseofHannover(1848j
2 d1n)'',- crhe history ofIreland (1857,3
dln)'',- pDlctionary 0fobsolete and provincial English (1858)'',- sllistory ofFrance
(1858-1860,2 dln)''
,- pDomesticmanners
in England during the mlddle ages (1861)'',
-

!History of the grotesque and caricature

in llterature (1865),,,- en pw aoankind in

W estern Europe from the earliestage to the

XVII eentury (1869)''.H.j wasçen der stich- de volgende zeltbtandigheden de wrjvingscoëftera van de pcamden Society'' en van de fciënten, nameljk eerst die van de wrtjving
XBritiBh archaeological association'', 1id van der rust en dan die van de wrjving der bede rAcadémiedes inscriptions''te Parjs,deed weging:hûut op hout,droog 0,50,0,36,m et
ontdekkingen omtrentdeoud.Romeinschestad
Uriconium, Waarvan NP
* berigt gaf in Z*
p@n

drooge zeep 0,36j0,15,m et talk 0,19.0,07,
m et water 0,68, 0,25, - hout op m etu l,
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Om de wrjving te verminderen, worden
met talk 0,12, 0,08, met water 0,65, 0,24, de wrjvende ligchamen zorgvuldig gekozen,
metaal op metaal,droog 0,18,0,18,m et en is het van belang zooveel mogeljk de
varkensvet 0,10,0,09,met oljvenolie 0,12: slependewrjving in eenerollende te verande0,07, - touw op hout,droog 0,63,0,45,met ren.Moeteen rad zich zeergemakkeljk bewater0,87,0,33,- lederen riemen op hout, wegen,dan legt men zjnedunne asofspil
droog 0,47,0,30,- lederen riemen op vettig niet in vaste openingen, maar in den hoek,
gietjzer0,28,0,Q3.Bevindtzich een ligchaam gevorm d door de omtrekken van twee nevens
cp een hellend vlak, dan ontbindt zich het elkandergepl
aatsteradjes,wrjvingsradjesyeverticaal naar beneden trekkend gew igt in naamd.Men heet'
talsdan alleen n0g wrjvlng
twee componenten,van welke de eene 1()0d- aan de assen van deze vierradjes,en deze
regtstaatop hethellend vlak,terwjldean- is uiterst gering.In vele gevallen komt de
dere hieraan evenwjdig is. De eerste verte- wrjving ultstekend te pas. Immers het vergenwoordigt de drnkking,waarmede het lig- binden van ligcham elzdoorspjkers,schroeven,
chaam tegen het hellend vlak wordtgeperst snoeren enz. berust enkel op de wrjving,
en de laatste de kracht, die het ligchaam voorts hetoverbrengen derbewegingdoormidlangs het hellend vlak naar beneden stuwt. delvan drgfriemen,alsmedehetvertragender
Groeitde hellingshoek van het hellend vlak , beweging doorremtoestellen.Zonderwrjving
dan vermindert die drukking en dus 00k de z0u onze voet niet vast staan op den grond
wrjving,en denaarbenedenstuwendekracht en zouden de treintrekkers metomwentelende
droog 0,60,0,42,metoljvenolie0,10,0,0G,

neemt toe.Bj een bepaaldenhoek,d.e wri;- raden op desporen bljven staan.
ei.#.s#p:k genaamd, is de naar beneden stuW tenbogael*t,zie Uitenbogaert.
wende kracht geljk aan diederwrjving en
W ttewaalj onder dezen naam vermelden
hetligchaam beginttegljden.Uitdegrootte wi
j:
van dien hoek kan men den wrjvingscoëëGerard F''
JJ- JJI,een Nederlandsch regtsciënt bepalen;deze toch is geljk aan het geleerde en landbouwkundige, geboren te
quotiënt van de neêrstuwende en drukkende Utrecht den 26sten April 1776.H'
IJstudeerde
kracht of,wathetzelfde is,aan den tangens aldaar in de regten, legde zich tevens met
van den wrjvingshoek.
jver t0e op de Oudeletteren en promoveerde
Eene afzonderljke soortvan slependewrj- in 1801.Hj bedankte in 1803 vooreen leerving isdieyan assen;zj is geringerdan de stoel in de regten te D eventer en wees o0k
wrjving op platte vlakken.Daarde arbeid, de hem aangebodene betrekking van fscaal
die daarbj t0t het overwinnen derwrjving op de vlootvan de hand.Voortszaghjzich
vereischt w ordt evenredig is aan den om - benoemd tot schepen te Utrecht,maar weiv&ng en dus aan de middelljn der assen, gerde het bekleeden van eenig staatsambt na
maakt men deze z00 klein als mogeljk is. de inljving van Nederland in het Fransche
Ligte, snel loopende raderen laat men o0k Keizerrjk.Hj bragt toen eene vertaling in

w e1 loopen tusschen twee kegelvormige uit- gereedheid van de rscienza dellalegislazione''
steeksels,die in daarvoorbestemde openingen van Filanyieri,maar vond geen uitgever voor

passen.W j geven hierbj de ctjfersvoorde dat werk. Daarna vestigde hj zich op het
wrjving van assen,nameljk heteerste voor vaderljk landgoed WickenburgtusschenH0uhet geval, dat deze droog ofsleehts weinig ten en Schalkwjk, verzamelde er eene z00gesmeerd, en het tweede voorhetgeval,dat veel mogeljk volledige fora onzer planten
zj mettalk of olie goed gesmeezd zjn;klok- en gafin 1809 de pllandleiding totde kennis
kenBpjs op klokkenspjs,gemiddeld 0,
097,- der planten''naar W ildenow in hetlicht.Hj
kl
okkensppsopgietjzer,goedgesmeerd0,
049, w aslid dercomm issievanlandbouw enw erkte
smeed-jzer op klokkenspjs 0,215:0,054, in 1813 krachtig mede t0thetbeteugelen van
smeed-jzeropgiet.jzer,middelmatlg0,075 de runderpest. Nadat hj in 1814 hetaanbod
en goed gesmeerd 0,054,- giet-t
jzer op giet- van een leerstoel in de landhuishoudkunde
jzer a1s de voorgaande twee stoFen,- giet- en kruidkunde te Utrecht had afgeslagen,
jzer op klokkenspjs 0,194, 0,054,- smeed- aanvaardde hj in 1822 eenedergeljke betrekjzer op pokbout 0,188,0,125, giet-jzer king te Leiden met eene redevoering over
'

op pokbout0,185,0,092,- pokhout op giet- 7D e landhuishoudkunde,der bescherming van

jzer,middelmatig gesmeerd0,116,- pokhout sRjks regéring,waardig,,.Iu jgzv- jgzg
op pokhout,goed gesm eerd 0t070.
bekleedde hj er het rectoraat en sprak bj
Derollendewrjving,diebtlhetvoortrollen die gelegenheid: pDe agricultura salutis pu-

van cylinders, raderen enz.ontstaat,is veel blicae vero fundamento''.V00r '
t overige le-

geringer dan deslepende.Zjisevenredigaan verdehj slechtseenigeopstellenintjdschrifde drukking en om gekeerd evenredig aan den ten,maar was om zjn uitmuntend karakter
straal van het rollend ligchaam.Het is trou- algemeen geacht,en overleed op zjn buitenwens algemeen bekend,datmen rjtuigen te goed W ickenburg den 6âenJulj 1838.Erbegemakkeljker in beweging kan brengen en staat van hem eene levensschets, opgesteld
doen bljven,naarmate hunne raderen grooter door m r.J.R. Thorbeeke.
Jan W ttewaal,eenzoonvandenvoorgaande
ztin. Volgens M orén bedraagtop spporwegen
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een uitstekendlandbouwkundige.Hjwerd
bj gewone vrachtwagensop een zeergoe- geboren te Utreeht den 6den September 1810,
den weg l/scsteen op eenmiddelmatigen weg ontving zjne eerste opleidingvanzjn vader,
l/asstevan hetgewigt.
verzameldc reeds a1s studenteenaanzienljk

;04

W TTEW AAL- W ULLER8TORF.URBAIR.

herbarium en plaatBte eeneuitmuntendekruid- ken was bestemd,bj StockelsdorfeenenekundigebesehrjvingvanhetBeekbergerWoud derlaag tûebragt aan den bevelhebber der

in het pTjdschrift voor natuurkjke geschie- troepen uitLiibeck,M arewsX eïkr,Liibeck
denia''.Vervolgens leverde hj daarin opstel- belegerde en W ullenweber noodzaakte t0teene

1en sover de vertakking der inlandsche gras- Bchikking.Intusschen geluktehet dezen,hersoorten''en oover hetontstaan,den groeien t0g AlbreehtVI1vanMecklenburq voorzjne
de vormveranderingen van den stengel''1ter- belangen te winnen,waarna hj zlch metdewj1 eene verhandeling nover hetnadeelige zen naar Seeland begaf,om metkracht den

van hetsnoejen vanopgaandeboomen(1837)'/ oorlog voort te zetten'
, welke aanvankeljk
afzonderljk in hetlicht verscheen.Hj pro- voor Liibeck hoogst ongunstig was geweest.
moveerde in 1839 op eene dissertatie mDear- Intusschen herkreeg gedurende ztlne afwezigborum sylvestrium plantatione''stichtte eene heid de aristocratischepartj te L%beck haren
groote boomkweekerj te Voorst bj Zutfen, voormaligen invloed.W élbehaaldezjnewelschreef een boekje,getiteld: popmelkingen syrekendheid op een Hanse-dag de overwinw egens de appel- en peerboom gaarden in Ne- nlng, zoodat besloten werd, ln den oorlog

derland (1861)'*en stichtte er in 1847 de tegen Denemarken tevolharden,maarterwjl
rLandbouwcourant''.O0k leverdehjjaarljks hj, met eene zending naar hertog Hendrik
een verslag van den toestand van onzen land- rcs Meeklenburg belast, zich elders bevond,
bouw j was 1id van de commissie van statis- kwam in den raad teLiibeck een Keizerljk
tiek en verzamelde bouwstoFen V00r een bevelschriftvanhetRjkskamergerigtteSpiers

merkwaardig boek overde insecten.Hjover- van 7 Junj 1535in behandeling,waarin de
leed te Utrecht den 3den Augustus 1863,en stad met den Rjksban bedreigd werd, z00
gemeld boek isdaarna onderdentitel:pvolks- zj nietbinnen 45 dagen dealoudearistocraleesboek overschadeljkeennuttigeinsecten'' tische grondwetherstelde.Ditgeschiedde dan
in het lichtverschenen.
o0k in Augustus van datJaar,zoodat WlIW ulken isdenaam vaneendierengeslacht lenweber bj zjn terugkeerop den 26sten van
uit de afdeeling derBtlikpootigeW eekdierenj diemaandzjnewaardigheid nederlegde.Toen
w elke adem halen door middel van kieuwen, hj kortdaarna metvergnnning van den raad
die in den mantelbeslotenzjn.Hu; k0p is van Liibeck naar hetland van Hadeln wilde
aan de voorzjde stomp en aan beide ztd
'en reizen,om er een aantal krjgsknechten te
bezet met een langen voeler,aan wiensbasis

werven,ten einde deze t0tontzetvan den in

een 0og isgeplaatst,terwjldebuikschjfvrj Kopenhagen belegerden hertog Albreeht naar
groot is.De hoorn iseivormig meteen vrj Denemarken tedoen oprukken,werdhjdoor
hooge winding en eeneseherpespits.Dewjde den aartsbisschop Ckristofel van Bremen in
mond beslaat de helft van den hgorn en is hechtellisgenomen en overgeleverd aan diens
broeder hertog Hendrik deJongererJl Brwns-

van onderen ingesneden.Aan onze kuBtvindt
m en twee soorten van wulken.De meest a1.

gemeene (Buccinum undatum Z.
) zietmen er
in alle Jaargetjden in is in September dikwjlsbewoonddoorden Bernardus-kreeft.Hj
is lichtbruin ofgeelwitvan kleur,soms met
donkere banden en dwarsljnen. De tweede
soort (Buccinum anglicanum M art.qheeft een
korter en buikigerhoorn en is roestbruinmet
roode vlekken.

W ullenweber (Jiirgen), burgemeester

van Liibeck en een uitstekend staatsman,geboren te Liibeck in 1492,werd koopman a1daar en leider van de democratisch-protes-

'
mï/k,een verklaarden vjand derHervorming.
Deze hield hem gevangen te Steinbriick bj
W olfenbiittel. Op de pjnbank werden hem
deongerjmdstebekentenissenafqeperst,bjv.,
dat hj Liibeck in handen had wlllen brengen
der Democraten, om er een rjk derW ederdooperstestichten,- voortsdathjvanvoornemen was,hetNoordenteverdeelenonderzjne
aanhangers Mynter en Meyer, terwjl hj in
zjne brieven aan zjn broeder te Hamburg
zjne onschuld betuigde. Op den Tollenstein
bj W olfenbt
ittel werd eene openljke regtspraak over hem gehouden; hj werd den

tantschgezindeburgerj.Nadathjdeelgenomen 24sten September 1537 veroordeeld t0tdestraî
had aan den veldtogt in Noorwegen tegen

van gevierendeeld teworden,welke de Her-

Ckrotoan ZJ van Denemarken,werd hj in t0g ln die van onthoofding veranderde.Deze

1533 tot burgem eester gekozen en betoonde werd den 29sten daaraanvolgende aan hem
zich in die betrekking een voorstander van voltrokken,waarna men het1jk vierendeelde
do
el
mat
it
ge
her
vor
ngen
en
a
ri
st
ocra
ie e
nb
ejmi
ver
de zic
h een vjand der en op een rad legde.

voorf,dekwj-

Vlullerstorf-urbair (Bernhard,vrjheer

nende Hansa door onderwerping der Denen
en door uitbreiding der Democratie van
het Protestantismus onder de hoede van Lûbeck, als heerscheres over de Oostzee, uit
hare vernedering op te beuren.Een volksop-

von),een verdiensteljk marine.oëcier,geboren den 29sten Januarj 1816 teTriëst,trad
in 1832alskadetindienstderOostenrjksche

metgoed gevolgden strjdtegenDenemarken

sten,aan deKeizerljkefamiliebewezen,de

zeemagt, legde onder de leiding van Llttrow
zie'h t0e Op de sterrekunde en werd in 1839
stand verwjderdede vertegenwoordigersvan directeur van de sterrewacht der Marine en
den stand derPatriciërs uitden raad,waarna hoogleer:ar aan de académie voor M arine te
graaf Ckristoplt 1lJI Oldenbur.q met de vloot Venetië.ln 1848 werd hj directeur van deze
van Liibeek en m et een legerte landein1534 inrigting en verkreeg wegensbelangrjkedien-

oyende,terwjlhertogChristiaant)
J>Holsteln, Orde van de Ilzeren Kroon. In 1849 werd
4le deor den adel totKoning van Denemar- hj korvetkapitein en klom spoedig op,z00-
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dat hj zich in 1857 bevorderd zag t0tcommodore. Hj nam deel aan de reorganisatie
van de Oo8tenrjkschemarineen wassedert
1850 voorzittend referent van het opperkommando van Marine.In 1857 belastte hj zich

te verheFen.Zjnepchorgesangschule(18761877)''behoortt0t de beste studiewerken van
den Jongsten tjd.Al8 componist leverdehj
klavierstakken,Bonaten,liederen voorkerke1j
'keenwereldljke,vnormannen-engemengde
met de leiding der Novara-expeditie en be- koren.Zjne cantate nHeinrich dezFinkler''
haalde daardoor een regtmatigen roem. Na werd in 1864 bekroond.
zjn terugkeer bestuurde hj de uitgave der W ulp (Numenius) is de naam van een
reisbeschrjving, voerde bevelover eene af- vogelengeslacht uit de familie der Langsna-

deeling der vlootin de Siciliaansche wateren, veligen en uit de orde der Steltloopers.Het
was a1s vertegenwoordiger der marine 1idvan onderscheidt zich door een langen,dannen,
den Rjksdag en doorreisdealsschout.bj-nacht benedenwaarts gebogen snavel,wiens bovende landen der zeevarende mogendùeden van kaak over de onderkaak heen steekt, door
0ns werelddeel om ercde vorderingen in den smalle, doorzigtige neusgaten aan de basis
scheepsbouw gade.te slaan.In 1863 werdhj der bovenkaak ,dool'een platvoorhoofd,een
haven-admiraalvan Venetië enin hetvolgende vrj langen hals, een gevederd aangezigt,
Jaar vertrok hj alsopperbevelhebbervan de Oogen van middelbare grootte, lange pooten
vereenigde oostenrjksche en Pruissische vl0- met korte teenen, waarvan de voorste drie

ten naar de Noordzee.Vax
l het najaarvan onderling verbonden zjn,en spitguiteenloo1865t0taanhetnajaarvan 1867washjmi- pendevleugels.Dewulpenzjneenvoudigvan
nister van Koophandel en in den geest van kleur, leven gezellig bjéén en behooren t0t
hetvrjhandelsstelselsloothjeenhandelsver- de trekvogels.Zj vliegen vlug!gierljk en
drag tusschen Oostenrjk enEngeland.ln1867 krachtig, hebben een gemakkeljken en defzag hj zich benoemd t0tlid voorlevenslang tigen gang en maken een fuitend geluid.W j
van het Huis der Heeren en vestigde zich als hebben in 0ns Vaderland twee soorten van
vice-admiraal te Gl
-az. Hj leverde een groot w ulpen, nameljk de gewone ofgroote '
lpl?w
aantalmerkwaardigeopstellenintjdschriften, (N. arcuatus), 0ok Jvfer en wilp geheeten,
voorts: pueber das Verhalten und'die
Vertheilung der W inde aufderOber:âche der
Erde (1860)'', - !Bemerkungen iiber die
physikalischen Verhàltnisse des Adriatistshen
-

van boven aai'dachtig bruin metoverlangsche
dûnkere vlekken, wat lichter aan den hals
en aan de borsten witop den baik,meteen

roodatshtig grtjzen bek meteene zwarte punt

Meers(1863)''
,- en pzurwissenschaftlichen en loodkleurigepooten in Noord-Afrika overVerwerthung derAneroïde(1871)/'.
winterend en bj 0nsop de heide en in duinW ûllner (Franz),eenverdiensteljkcom- pannen viergroote,oljt
kroenemetbruin ge-

ponist, geboren den 28sten Januarj 1832te vlekte ejeren leggend,welke evengoed van
Miinster in W estfalen, bezpcht het gylnna- smaak zjn als kivits-ejeren,- en dekleine
siam te Miinster,waar hj tevensonderwjs f
.
tl
vl, (N.Phaeopus) of reqenltwlp, die veel
ontving in hetklavierspelen indecompositie, kleinerisdan de voorgaande soort,maarvoor
en vertrok in 1848 naar Frankfbrt aan de '
toveri
ge
e enkele maal
wo
rdt b
j0
l
P haal.geljkt.Eelnro
OnS eene derde Et
pésche soort,
Main,om zjne studiën bj u4.Sc/
zïstf/e'
ren
F.Keszler voort te zetten.Een half.jarig ver- de dnn.
qnaneli
ge zpf
zl
' (N.tenuirostris)aangebljfte Berljn bragt hem in aanraking met troFen, die eenigzins in kleur van de regenRunyenhagen, Grell en Deh.n, - voorts een wulp verschilt.
vertoef te Brussel met Fétis en K'
aferath.. W under (Eduard),een verdiensteljk beSedert1854 woonde hj te Miinchen,werd er ocfenaar der klassieke letterkunde en geboren
in 1856 t0t leeraarin hetklavierspelaan het te W ittenberg den 4den M ei1800,studeerde

conservatorium benoemd, vertrok twee jaax teLeipzig,werd in 1823adlunctaandeschool

daarna als stads-muziekdirecteurnaar Aken, te Grimm:,in 1828 professoraan en in 1843
m aar keerde in 1865 als kapélm eester der directetlr van die inrigting en overleed aldaar
Koninkltjke vocaalkapélnaar Miinchen terug, den z4steïkM aart1869.Bebalve eene critischwaar hj in 1867 als bestuurder der l
tlassen exegetiscfhe uitgave van Clcero's poratio pro

voor koorgezang aan de Koninkltjke muziek- Plancio (1830)'', en van de treurapelen van

school verbonden werd en in 1868 de con- î'
ôphocles (1831- 1841,7 dln)'',leverde hj:
certen dervoeaalkapéldirigeerde.Na hetver- rDe scholiorum in Sophoclis tragoedias auc-

trek van A.non W#îp'
?
zlzag hj zich in 1860 toritate (1838)'',- rMiscellanea Sophocléa
1943)'/, rDeAesc,
hyliEumenidibus(1854.
)''1
bj den Hofschouwburg geqlaatst en maalkte (
zich aldaar zöö verdienstellk, dathj in het - en rDie Scllwieriggten Lehren der Grienajaar van 1870 t0t eerste-llofkapélmeester chischen Syntax (1848)''.
W underlieh (KarlAugust),een verdienentotprofessoreninspedeurderKoninkljke
m uziekschool werd benoemd. In 1877 ging steljk geneeskundige,geboren in 1815 teSulz
hi
j als Koninkljk kapélmeester en directeur aan de Neckar,studeerde sedert 1833 te Tiivan heteonservatlirenaarDresden,nadatde bingen in de geneeskunde, vertrok in 1837
universiteit te Miinchen hem den titel van naar Parjs,werd in hetvolgendeJaarassidoctor geschonken had.Hj bezit,behalveuit- stent-artsaan hetCatharina.hospitaalte Stuttgebreide muzikale kennis,groote administra- garten schreefer:pDie Nosûlogie desTyphu:

tieve talenten,zoodathj hetcongervatoirete (1839)''.NaeenkortvertoefteParjsvestigde
Dresden binnen een kort tjdsbestek t0t eene hj zich in 1840 als privaatdocent te '
riibinder bestem uziekscholen van D uitschlandwist gen en w erd er in 1843 blpitengewoon en in
XIV.
45
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1846 gewoon hoogleeraar en directeur der
kliniek. Na een bezoek te W eenen schreef
hj:pW ien und Paris. Ein Beitrag zur Geschicbte und Beurtheilung der gegenw:rtigen
Heilkunde in Deutschland und Frankreich

ihreBeziehung zum Kausalprincip(1866)''jXHandbuch dermedicinischen Physik (186:)''
,
-

Grundzige der pbysinloyiBchen Psycho-

r

logie (1874)'', - oueber d1e Aufgabe des
Philosophie der Gegenwart (1875)'', - en

(1841)''en maakte daardoordeJongeartsen DUeber den Einousz des Philosophie aufdie
opmerkzaam opdevoortreFeljkheid derjonge Erfahrungswissenschaften (1876)''.
geneeskundige school te W eenen.Nu stelde
W upper (De) of Wipper, eene zjrivier

hj zich t0t taak de hervorming dergenees- van de Rjn op den regteroevervan deze,
kunde in Duitschland,Btichtte met Roser in ontspringt bj Kierspe nietvervan Meinerz1841 het pArchiv fir physiologische Heil- hagen aan den voetvan het Ebbegebergte in

kunde''en weesdaarin denleuwe rigting aan. het W estfaalsche Sauerland, Btroomt eerst
welke men diende te volgen.In korten tjd westwaarts t0t W ipperfiirth1 daaroj noordverkreeg hj een grootaantalaanhangersen westwaarts en noordwaarts langs Huckeswadephysiologischegeneeskundewerdhetwacht- gen, vervolgens wederom westwaarts langs
woord van den vooruitgang op geneeskundig Barmen en Elbert
bldtvan Sonnborn af zuid-

gebied.In 1843 begqn hj zjn pHandbuch waarts langs Dorp en eindeljk van Burg af
der Pathologie und Therapie (1846- 1854,2 weder westwaarts en zuidwestwaartsen stort
dln; 2de druk, 1853.-1857)''te Bchrjven, bj Rbeindorf tusstshen Keulen en Diisseldorf
hetwelk zich onderscheidtdooreenegestrenge zich uitin de Rjn.Delengtevan haren loop
natuurwetenschappeljke methode. In 1850 is98 Ned.mjl.
vertrok hj als hoogleeraar naar Leipzig en
Het W 'gpperdal is m eestal diep en naauw
maakte hier een aanvang metzjn onderzoek en 0P de breedste plaatsen!bj Elberfeld en
van de koorts en van de ligchaam swarm te Barm en,ongeveer 1 Ned.mjlbreed.Derivier
der ljders. D00r een aantal verhandelingen bereikt eerst bj Imbach boven Opladen de
en door zjn geschrift: rDas verhalten der vlakte. Ove
r eene lengte van 52 Ned. mjl
*@
Eigenwarme in Krankheiten (1868;:de druk, brengt ZP met hare 37 zjrivieren honderde
1870)'' bewerkte hj, dat de thermometer mnlens en fabrieken in beweging. In meer
thans een onontbeerljk hulpmiddelisbt9de beperkten zin geeft men aan de streek van
diagnostiek van koortsljders.Daardoorheeft Baxmen t0tElberfeld,8 Ned.mjllangjden
de kenllis van den aard der koortsen in den naam van MTupperdal, waargenoemde twee
tjd van een vierdeeenereeuw eenebelang- volkrjke steden zich verheFen en dooreene
rjkehervorming ondergaan.In 1866zondhj reeksvanfàbrieken zjnverbonden.Voortsbemet Grieninyer en Pettenkofer het rcholera- vindt zich in ditdalin onderscheideneandere
regulativ''in hetlicht en overleed den 25sten plaatsen de njverheid op een hoogen trap
September1871.Vanzjneoverigegeschriften van ontwikkeling.
W urm (Johann Friedrich), een verdienvermelden wj nog:rGrundriszderspeciellen
Pathologie und Therapie (1858)', - pGe- steljk sterrekundige! geboren den 19den Jaschichte der Medicin (1853)'', en pversuch nuarj 1760 te Niirtlngen, studeerde te Tiieiner pathologischen Physiologie des Bluts bi
ngen in de Fodgeleerdheid,wexd in 1788

(1864)''.
leeraarteNi
irtlnqen,in1797godsdienstleeraar
W undt (W ilhelm))een verdiensteljkphy- te Gruibingen bj Göppingen?in 1800 professioloog, geboren den 16den October 1832 te sor aan hettheologisf'h semlnarinm te BlauNeckarau in Baden,studeerde te Heidelberg, beuren, was van 1801- 1824 verbonden aan

Tiibingen en Berlijn in de geneeskunde,ves- het gymnaBium te Stuttgart,waarhj na dien

tigde zich in 1867 als privaat.docent in de tjd a1semeritus bleef wonen,werd blind en

physiologie te H eidelberg, w erd er in 1865 overleed den 23sten April 1833. Jegens de
buitengewoon hoogleeraar,en ver/rok alsge- sterrekundeheeftht
lzich vool'
alverdienBteljk
w oon hoogleeraar in 1874 naar Ziirich en in gemaakt. door zjne uitvoerige nasporingen
1875 naar Leipzig.Hj deed onderzoekingen over de periodiciteit van de lic,htwisseling der
naar het verband tusschen de zenuwen en veranderljkesterren,alsmededoordebereke'smenschen wlllen,gewaarworden en kennen, ning der lengte van talrjke plaatsen op de
tusschen de eerstgenoemden en de spieren en beide halfronden uitsterbedekkingen en verzintuigèn,en zochtdaarineenvastengrondslag duisteringen.De naar hem genoemde oW urmvoor de psycbologie.Hj behoortalzoo,even- sche reeks'' is eene door hem voorgestelde
als Johann M ûller! H elmholtz en H erihq t0t wjziging der wet Van T1
'f1*%s.Van zi-jne gede physiologen, d1e 0P den grondslar van schritten v:e
rmeqr
ldaru:
enwj
:mDe
onderum)XIIGiens
a ao
depanni
natuurkundige Waarnomingenen ProevenStetln m orllm ,
ordinandi

zoekentegevenaandewjsbegeçrtevanKant. rationibus apud Romanos etGraecos (1821)'1,
Van zjne geschriften vermelden wj:pluehre - Zjn oudste zonn,Juliu Frïetfrici W nrm ,
v0n der Muskelbewegung(1858)''
,- rBeitrâge een ui
t8tekend wis-en letterkundige,geboren
zur theorie der Sinneswahrnemung (1862)'', in 1791, w erd professor aan het sem lnarium
ologie des M enschen te Blaubeuren en overleed in 1839 als godsrLehrbuch der Physi
(18654 4de druk, 1878)''
, - pvorlesungen dienstleeraarte Mraldenbuch.Hj schreefo.a.:
iiber die MenBchen- und Thierseele (1863,2 XAusziigeausderSchriftpDasLebenLuthers''
dln)'',- muntersuchungen zur Mechanik der kritisch bearbeitet v0n Kasuar (1836)''
.
Nerven und Nervencentren (1871- 1876, 2
W urm ser (Dagobert Siegmund,graaf),
dln)'',- sDie physikalisehen Axiome und een Oostenl
.jkachveldmaarschalk,gebûrenin
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1724 in den Elzas,beqon zjnemilitairel00p- groeid Kjn.De vrouweljke bloem heefteen

baan in Fransche dlenst en onderscheidde Q- t0t 4 deeligen stamper,en de zaaddoosis
zich in den Zevenlarigen 00r10g. Nadat in meestal3-hokkig.Van desoortennoemen wj
1762 de vrede gesloten was tusschen Frank- den verwerswurrgs (R.tinctoria Roœb.),een

rjk en Engeland,tradhjindeOostenrjksche
gelederen en werd er t0tgeneraal-majoor,in
1733 t0t chef van een regiment hussaren en
eenige Jaren daarna t0t luitenant-veldmaarschalk benoemd.In den BejerschenSuccessie00r10g dekte hj in 1778 den regter vleugel
van het bt
j Jaromierz staande hoofdlegeren
voerde in de wintermaanden bevel over een
vooruitgeschoven korps, hetw elk o. a. den

nietzeerhoogen boom mettalrjke,meteene
grjze schors bedekte takkenj- voortsmet
langwerpig-spitse, gave bladeren, van onder
eenigzins bleek en een weinig behaard. De

bloemen zjn in arenbundelsgerangschikt,en

de vruchten scharlakenrood en met korrels
bedekt. D eze laatsten vertoonen onder den
microscoop eene diepte in het midden en een

aantalstralenvormige strepen,zoodat zj op
18den Januarj 1779 de Pruissen bj Habel- chochenillekorrelsgeljken.Deze boom groeit

schwerdtovervielen vele gevangenen maakte. in Hindostan, vooral in het presidentschap
Nietlang na denvredewerdhjbevelvoerend Bombay en bereikt er eene hoogte van 4 t0t
generaalin Galicië en in 1787 generaalder 5 Ned.e1.Meestalvindtmenhem in denabjkavallerie.Bj het uitbarsten van den Fran- heid van rivieren ofaan den zoom van m oescben Omwentelingsoorlog zag hj zich in het rassen.Roœburg vermeldt reeds,dathetroode
voorjaar van 1793 bekleed methetopperbe- poeder der vruchten als verwstofeen belanp

ve1overhetoastenrjkschelegeraandeBoven- rjk handelsartikel vormt en vooral gezocht
Rjn, behaalde overwinningen bj Rohrbach, wordtdoorkooplieden,diehandeldrjven op
Germersheim en Essingen en verjdelde daar- llyderabad en op andere plaatsen in het bindoor de plannen der Franschen,om M ainz te nenland. De zaaddoozen worden,nadat zj
ontzetten.Hj verdreet
'hen vervolgensuithet tot rjpheid gekomen zjn, in >>ebruarj of
Bienwald en veroverde den 13den Octoberm et
hulp van den hertog van Brunswjk de llnlen
van W eissenburg,maarzagzichvervolgensna
onderscheidene ram pspoedige gevechten ge-

Maart geplukt,waarna m en de roode korrels

er afborstelt.Dezegevenaanzjdeeenelevendige, duurzame, donker oranje-gele kleur.
Dczelt'
de verwstof w ordt ook geleverd door

nondzaakt, met ztjll aanmerkeljk verzwakt .8.c'sï,
v Hassk.op Java.
leger tegen het eihde van December over de
W ûrtem berg, o0k Wûrttemberg en te
Rjn terug tetrekken,waarop l1j in Januarj voren W irtemberq geheeten, een koningrjk
1794 ontheven werd van het kommando.In

in Zuid.D uitschland, wegens uitgebreidheid

Augustns 1795 aanvaardde hj op nieuw het de derde en wegens hetaantalinwoners de
opperbevel over het leger aan de Boven-Rjn, vierde der Staten van den Dnitschen Bond,
versloeg de Franschen den 18den Octobervöör grenstin hetnoorden aan Bejeren enBadenj
Manheim en veroverde deze vesting op den

in het westen en zuiden aan dezelfde landenj

18den October.TegenheteindevanJunj1796 aan de Bodensee en hetlandvanHohenzollern
zag hj zich a1sveldmaarschalk in plaatsvan enin hetoosten wederpm aanBejeren.Inhet
leaulieu methet opperbevelvan het leger in

noorden komt hetn0g in aanraking meteene

Italië belast, deed van den 29sten Julj t0t exclave (W impfen) van het grtlothertogdom

den 12den Augustus de Franschen het beleg Hessen en in hetzuidenishetdoordeBodensee
van M antua opbreken,maar moestna onder- van Zwitserland geschelden. Het ht'eft eene
scheidene kleine nederlagen m ethetoverschot uitgebreidheid van 354,28 EE)geogr.mjl.A1s
van zjn leger eene wjkplaats zoeken in die exciaven bezit het zoowel in Baden als in
vesting, w elke vervolgens op nieuw berend Hohenzollern een vjttal plaatsen, De voor-

werd.Hoewelhj haarop eene.loFelt
jke wjze naamstegebergten des lands zjn het8chwarzverdedigde, zag hj zich door gemis van wald en de Alp. Het overig gedeelte de8
alle uitzigt op ontzet en door gebrek aan Rjky, waar geen van deze gebergten zic'
h
leeftogt en geneesmiddelen gedwonqen,na verheft, behoort tot de Opper-zwabenscheene volharding van 9 m aanden tecapltuléren. Bejersche hoogvlakte en tet het gewestder
Napoleon stond hem daarbj de meesteervolle Zwabensch.Frankische terrassen.lletW iirtemvoorwaarden toe. W tbrmser w erd daarop be- bergsche Schwarzwald vormt ongeveer een

noemd tot opperbevelhebber in Hongarje, derde, nameljk de noordeljkste en een gemaar overleed te W eenen vôôr het aanvaar- deelte van de middenste afdeeling van het
den dier betrekking op den 22sten Augustus geheele Sel
twaczlvald (zie aldaar) en strekt
1797.

zich uit van de om streken van Schram berg

W urrus (Rottlera Roœb.),is de naam van ten zuiden tût aan die van Neuenburg over
een plantengeslachtuitde familie der Euphor- eene lengt
e van nagenoer 89 Ned.mji.De
biaceën. H et om vat boomen en heesters m et hoogste punten van W l
irtemberg zt
jn de
gave,langgesteelde ofschildstandige,spiraals- Hornisgrinde met den Katzenkopl'(1151 Ned.
gewjsgerangschikte bladeren.Dee'én-ot
'twee- el hoog) en de Kniebis met den Roszbiihl
huizige,vliezige bloemen zjn in de blad-ok- (964 Ned. el hoog).De Alp of de Zwasels geplaatstjen het bloemdek heeft 3 tot5 bensche Jura loopt van de eelle grens des
glippen. die in den knop klepvorm ig gelegen Koningrjks tût aan de andere. Hoewelhj
zjn.Klieren ontbreken.Demanneljkebloem noordwaarts a1s eene aanzienljke bergketen
heet
'
teen grootaantaldraadvormigemeeldra- zich hier en daardooreenesteile helling zjden, die vrjstaan ofaan debaslszamenge- ner rotsgevaarten onderscheidt, mist hj het
45*
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eigenljk kenmerk van een gebergte,daar hj elhnog).Ten noorden van gennemde waterenkel den hoogel: rand eener op hetterras scheiding beginthetlandmetzjnemoeras8ige
gelegene Juravorming vertoonten zuidwaarts wei
den allenjs afte dalen naar de Donau,
naardezjdevan deDgnaugeleideljkafdaalt. wierwatersplegelzich bj Ulm nog 464Ned.
De hoogste rotsgevaarten van dit gebergte el boven de oppervlakte der zee verheft.De
liggen op W iirtembergsch grondgebied,name. noordeljkste bergtop is er de Bt
lssen (765
ljk de hoogvlakte van den lleuberg ofdat Ned.elhoog)telloosten van Riedlingen.Ten
#edeelte van hetgebergte,hetwelk zich met oosten van het Schwarzwald en ten noorden
zjn noordeljken rand boven Spaichingen, van den Alp heeft men het land der ZwaSchömberg en Balingen verheft. De naar de bensch.Frankische terrassen, het gebied van
Donau voortschrjdende helling dezer berg- den musschelkalk en hetkeuper. D: aanzienvlaktetot aan Schmiech draagtden naam van ljkstegevaarten verheFen erzieh in hetzuiHardt,terwjlde bergketen derLochen,van den, waar de bergvlakte, welke zich van
den Hardt uitgaande, evenwjdig loopt aan Dgnauesc,hingen naarRottweiluitstrekt,onder
den noordeljken rand van den Henberg.T0t den naam van de Baar zich ;15 tût 780 Ned.
ditzuidwesteljk gedeeltevan den Alp behoo- el boven de oppervlakte der zee verheft.De
ren:deDreifaltigkeitsberg(985Ned.elhoog), vlakten,welke zich aan beidezjden vanden
de Ober-llohenberg (1010 Ned.elll00g),de bovenloop van deNeckaruitbreiden,zjn715
Lemberg (1014 Ned.elhoog),de Schafberg tot 720 Ned. el hoog.en de borgvlakte aan
(9:5 Ned.elhoog),dePlettenberg(1004Ned. den ogstqljken zoom van hetSchwarzwald,
el hoog) en de Lochenstein (962 Ned. el waarde Nagoldvloeit,desyeljks.Tenoosten
hoog), allen op den noordelt
jken rand, en
de Burgbihl (968 Ned. el hoog)iets verder
achterwaartsopde Hoogvl
akte bjobernheim.
Naauweljks dool
. een dwarsdal van Eyae'
h
naar Schmiech van den Heuberg gescheiden,
verheft er zich voort: de Hohenzoller A1p,
die zich van Sigmaringen t0t aan Hechingen
uitstrektenerdenmetcenevestinggekrgonden
Hohenzollern ten hemelheft.Van ditgedeelte
van den Alp behoort sleellts een klein gebied

van deze strekken de 8chönbuch.de Filder
en de Strobgâu zich uit als bergvlakten,die
eene hoogte hebben van 550 t0t 650 Ned.el.
Daar is tus8chen Stuttgart en Reutlingen het

keuyer bedekt met hetzwarte Juragesteente
ofllas.
W iirtemberg wordt inzonderheid besproeid

(
loor de Neckar en hare zt
jrivieren. Na het
heuvelachtig landseh'ap van den bovenloop der

Neckar van Rottwell(542Ned.elh0og),t0t

met den Raichberg (954 Ned. el hoog)en Ploehingen (247 Ned.elhoog) tusschen de
den Burgfelder (920 Ned.elhoog)tOtWiir- Neckar de Fils en de Rems,heeft men het
temberg.Ten onsten van deLauchartverrjst Mehwarzwald (520 Ned.el hoog),- voorts
de eigenljkeMTirtembergsche A1p,in onder- tusschen de Neckar, de Enz en het Rjndal
scheidene atkleelingen gesplitst met den 1Par- den Stromber
g (473 Ned.el hoog) en den
renberg boven Mössingen (794 Ned.elhoog), Heuchelberg (316 Ned.el hoog).De waterden Roszberg boven Gönningen (873 Ned.el spiegel van de Neckar daalt bj Heilbronn
hoog), den Achalm (701 Ned.el hoog) bj tot 152 en bj Böttingen tot 135 Ned.el.Ten
Reutlingen, den HohenneuFen (742 Ned.el noorden vall Albueh en Hàrdtfeld,tusschen
hoog) nietver van Niirtingen,den Teek (774 de Rema, de KotsNer en de Jagst heeft men
Ned.elhoog) bj Kixchheim ,den Hohenstauf- hooge bergvlakten,wellte gedeelteljk in lage
fen (683 Nefl. el h00g) ten noordoosten van bergltetens eindigen, zooala: het W elzheimer
Göppingen, den Hoberechbel
'g (706 Ned. el W ald, :et Mainhardter M'ald, de W aldenhoog) en den Stuitbn (756 Ned.elhoog)ten berger en de Löwensteiner Bergenj allen
zuiden van Gmiindt: den Messelstein (748 ten westen van de Koeher, de Limpurger
Ned. el hoog) bj Gelslingen en den Kocher- Bergen tusschen de Kocher en de Jagst,de
berg (742 Ned. el hoog) bt1 Aalen. Op de Ellwanger Bergen en de Krailsheim er Ilardt
hoogvlakte zelve verheû'enzichdeRoszh:nptle ten oosten van de Jagst.Dit geheele gebied
(823 Ned. el h0og) btj Oedenwaldstetten?de is op weinige plaatsen lager dan 400,m aar
Liehtenstein (816 Ned. el hO0g) ten zulden nergens hooger dan 650 Ned.e1.Veellager

van Pfullingenjde Bternberg (813 Ned. el
hoog) bj Gomadingen, do Bucbhalde (869
Ned.el ho0g) en de Föhrenberg (856 Ned.el
hoog)ten westen van Miinsingen.Voortsheeft
m en ten zuiden van den A1pdewaterscheiding
tusschen de Donau en de Bodensee Op eene
gemiddelde hoogte van 580 Ned. el. Het
breede dal der Schussen verdeelt deze zuide-

zti'
n de meer vruchtbare hoogvlakten,welke
zich noordwestwaarts uitstrekken langs de
Kocher, de Jagst en de Tauber tot aan de

Main en het Odenwald,nameljk de Haller
Vlakte (tusschen Hall en Kirchberg) en de

Hohenloher Vlakte (tusschen Oehringen en

Rothenburg aan de Tauber). N0g zachter is

het klimaat in de streken, t0t 140 Ned.el

ljke helling in twee bergvlakten van nage- dalende, aan de monden van de Kocher en
noeg geljke hoogte en versierd met onder- de Jagst in de Neckar,waar eerstgenoemde
scheideue kleine meren. De aanzienljkste twee rivieren door het HardthâuserW ald gehoogte dier bergvlakte, doorsneden van de scheiden zjn.W iirtemberg heeftoveralfraaje
Schussen en van hare zjrivieren,draagtden en vruchtbare dalen.HetRjndalligt er wel
Daam Van Altdorfer W ald.Indenzuidoosthoek i
s waar aan de grenzen des lands bj de Bovan het Donaudistrictverrjstalshetuiteinde densee, m aar ontvangttoeh hetvoornaamste
van bet Betjerscbe Alpenland de Adeleg m et dal,datvan do Neckar,hetw elk eene lengte
den Schwarzegrat ofSchwarzkopf(1111Ned. heeftvan Q23 Ned.mjl.Dekleinstehelftdes

W URTEMBERG.

709

land: behoort t0t het stroomgebied van de i: de regenhoeveelheid grooter dan in de
Donau. Deze bereikt W iirtemberg in de na- overige deelen des lands.De gemiddelde ver-

bjheid van Tuttlingen,verlaatdatgebied bj
Friedingenenbetreedthetwederom bjScheer,
om hett0t aan Ulm in eenenoordoosteljke
rigting te besproetjen en hier na een loop
van 137 Ned. mtjl de grenxen van Bejeren
te overschrtiden.Zj ontvangtin W iirtemberg
op harenregteroever:deIllermetde'
W eihung,
de Aitrach en de Ausnanger Ach,de Roth,
de W esternach, de Risz, de Stehen, de
Kanzach en de Schwarzach,deosterach en de
Ablach,- en op den linker Oever:de Egge,
de Brenz,de Nau,de Blau,de St
thmiechen,
de Lauter,de Ach,de Lauchart,de Sehmie
en de Elta. Het grootste gedeelte des lands

hot
lding dernoordeljl
te en zuideltjke winden

is als die van 100 t0t 1Q9,- en der onste-

ljke en westeljke als die van 100 t0t195.
Hetaantalonwedersiserlaarljksgemiddeldzl.
W iirtem berg is een der digtstbevolkte 8taten; in 1875 telde het in hetNeckardistrict

op 60,42 D reogr.mjl 587834,- in het
Schwarzwalddlstrict op 86,69 D geogr.mjl
454937, - in het Jagstdistrict op 93,33 D

geogr.mijl390703, en in hetDûnaudlstrid

op 113,71 (E)geogr.mjl418031inwonersj-

alzoo 1881505 inwoners op 354,21 D geogr.

mljl.In datJaarhaddentien steden meerdan

10000 en éaarenboven 15 meer dan 5000

behoort dpor ztjne loottlrivier, de Neckar, inwoners. Men had er toen 1296650 Protest0t het stroomgebied van de Rtln.De Neckar tanten, 567578 R. Katholieken,4167 andere
ontspringt in bet zuidoosten des lands,waar Christenen en 12881 Israplieten.Bjna allen
het Schwarzwald en de Alp zich in den Baar
vereenigen, bereikt beneden Sulz het gebied
van Hohenzollern,m aaï'komteerlang weder
in W iirtemberg en doorkronkelt hetin eene

behooren tot den Alcmantlisch.zwabenschen

noordeltjke rigting van Kochendorf tOt Gundelsheim over eene lengte van 978 Ned.mjl.
Zi
j is van Rottweilaf bevaarbaarvoor vlotten en yan Heilbronn af voor schepen.T0t
hare belangrtjkste zjrivieren behooxen: de

den landbouw , waaronder tuin-, oott-j en

Jagst, de Kocher, de Murr, de Rt
tms, de
Fila! de Erms, de Echasy de Eyach, de
Schllchen en de Prim op den regter Oever,
en de Leinbach,de Zaber,de Enz,deGlems,
de Nagpld, de Glatt en de Eschach op den

en alleen aan denoordeljke grenzen totden

Frankise,hen stam.Ruim de helftvan de man-

neljke bevolking houdt er zich bezig met

wt
jnbot
lw begrejen is.Door de wetten van
1818 en 1849 zjn er de landen ontbeven van
de zware lasten,welke ervöördien tjd op

drukten.Ten behoeve van den landbouw heeft
m en er:eene

Koninkljke centrale commissie

te Stuttgart,welke een weekblad in hetlicht
zendt:tentoonstellingen organiseert,belooningen ultloot'ten rondreizende leeraarsuitzendt,
voorts eene académie te Hohenstein, 4

linkeroever.Naai'deRjnstroomenregtstreeks landbpuwschplentvierwinterscholen,talrjke
de kleine rivierties de K,'
aich,de Salzach,de plaatseljke scholen,boekerjen enz.,alsmede

Pfinz en de Alb,- voorls de Murg met de onderscheidene vereenigingen, zoowel voor
Schönmiinzach en de Kinzig.DeRothach,de gewonen landbouw,a1s voor wjnbouw ,tuinSchussen en de Argen storten zich uit in de bouw en bjenteelt. In 1876 beschikte de
Bodensee,en de rauber,in het noordelt
jk landbouw er over 866701 Ned. bunder.Er
gedeelte van W iirtemberg vloetjende,iseene w ordt veel graan uifgevoerd, vooral naar
zjrivier van de Main.Meren en poelen zjn Zw itserland en Vorarlberg, maar o0k ingeer in menigte,en van de Bodensee behooren voerd uit Bejeren, Hongarje, Rusland en
69 o Ned.mjlaan W irtemberg,- voorts Amerika.Men verbotlwter vooralveelspeltj
heeft men er de Federsee bj Buehau met haver,gerst,rogge en tarwe,- voortsw ikeene uitgebreidheid van 256 Ned. bunder. ken, bûonen, linzen,erwten,maïs,wortels,
Men telt er m eer dan 70 minerale bronnell, knollen, aardappelen, suikerwortelen, kool,
gedeelteljk alkalische wateren meteenellooge eichorei,hop enz.Vooralhetverbouwen van
temperatuur, zooals de bronnen van Lieben- hop is in de laatsteJaren sterk toegenomen.
zellen W ildbad in het Schwarzwald,en ook Voorts verbouwt m en vl
as in de bergstreek
met een gewonen warmtegraad,gedeelteljk en hennep in de lagere landen.en elndeljk
koolzuurhoudende, zooals te Göppingen?Je- meekrap, kaardendistels, tabak, ujen en
benhausen enz', gedeelteljk zoute en zure groenten.De w ei- en hooilanden beslaan er
bronnen, zooals te Kannstatt,Niedernau en eene oppervlakte van ongeveer 267000 N ed.
Trinaeh, gedeelteltjk zoute bronnen, zooals bunder. Ook wordt er veel kunBtmest verte Hall,Sulz,Rottweilen Schwenningen,en vaardigd en aan het proefstation te Hohenç
edeelteljk zwavelhoudende,zooals te Reut- heim onderzocht;men houdtzichinomstreeks
llngen, Sebastiansw eiler en B0ll.- H et kli- 30 fabrieken.daarmede bezig.De wjnbouw
maat van W iirtemberg is gematigd en in het bloeit er van oudstvooralin het dalvan de
zuiden wegens de hoogte der bergstreek min- N eckar en in de dalen van een dertigtalzjder warm dan in het noorden. Het zachtst rivieren, alsmede aan de Bodensee.De beste
klimaat vindt men er aan den midden- en wjnsoorten groejen erin hetNeekardalvan
benedenloop van de Neckar en aan de Boden- Eszlingen af naar beneden!in het'rauberdal

see. Degemiddeldetemperatuurvan hetjaar en in destreken van Oehrlngen.begaaldqljk
beweegterzieh op 22meteorologischestations

bj Eszlingen,rondom hetvoormallgkasteel

tusschen 10,310 C.te Kannstattaan de Nec- W iirtemberg te Uhlbach, biJ Rothenbergj
kar en 70 C. te Hausen ob Verena aan den Unt
er- en Obertiirkheim, Feilbach,Stetten
ooBteltlken zoom van den Baar en elders.In Korb en Kleinheppac'h, alsmede in het dal'
het Schwarzwald,op den Alp en in de Algau van den benedenloop der Neckar. UithetdaI
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van de Tauberisde Markelsheimerenrondom
Oehringen de Verrenberger en Lindelberl r
vermaard.Gedurende de halve eeuw van 1827
t0t 1876 beliep de verbouwde hoeveelheid

W 0n, alsook chinine-fabrieken Voort:vervaar

digt men in W irtemberg qlne soorten van
zeep en eene groote hoeveelheid buskruid.

Men heeftin hetgeheele rjk meer dan 2000
wjnJaarltlksgemiddeld 435418 Ned.vatmet korenmolens, en er &vordtniet weinig meel
eene waarde van bjna 81/4demillioen mark. uitgevoerd.Er zjn 5grootebeetwortelsuikerVan groot belang is er tevens de ooftbouw 9 fabrieken en cichorei-fabrieken;fabrieken van
die zich overnagenoeg allegewestendeslands mo
ussérend
e wj
erb
rou
weoe
rjen,spinne@*
wol
lenne
,n
linne
1bin
en
kat
uitstrekt. Deze levert appelen, peren, prui- rge
n Van
nen garens,
men,kersen,kweeperen.perziken en abriko- en weverjen zoekt men er niet te Verzen,alsmede noten en kastanles.
geefs.00k levertmen erzjdenstoFen kantj
De uitgestrekte wouden,die 30,30/0 van corsetten, handschoenen,hoeden enz.zrzjn
het geheele grondgebied beslaan,strekken er onderscheidene looj-eri
jen1 en hetverwerken
zich uit over eene oppervlakte van 190805 Van edele metalen vormt ereen belangrjken
Ned. bunder en worden op eene uitmuntende tak van njverheid.Voorts zjn er jzer-en
wjze behandeld.Men heeftvooralnaaldhout kopergieterjen, meubelmakerjen, steen- en
in het Schwarzw>ld, in Opper-zwaben, in pottebakkerjen, papiermakerjen, fabrieken
het Ellwanger, Limpurger en W elzheimer van kinderspeelgoed, boek- en steendrukkeW ald)en loofhoutop den A1p en in delagere rjen,machinen-fàbrieken,orgelmakerjen,fa-

landen. Eene m ilde bron van w elvaartis er brieken van muziek-instrumenten, van heelvoorts de veeteelt;in 1873 had men er 96970 kundigeinstrum enten enz.
paarden,946228 stuksrunderen,5;7290 schaDe voornaamste koopsteden zjn er:Heilpen,267350 swjnen,38305geitenen 106359 bronn,Ulm,FriedrichshafenjStuttgartjKalwj
bjenkorven,alsmede eene menigtevan pluim- Reutlingen en Tuttlingen.Van devoornaamste
gedierte.Depaardenfokkerjwordterkrachtig uitvoer.artikelen,devoortbrengselenvanlandondersteund door den Staaten bevorderd door bouw ennjverheid,hebbenwj reedsmelding
stoeterjen.Derunderteeltishetaanzienljkst gemaakt.T0t deinvoer-artikelen behoorener:
in het Jagst-en Donaudistrict,en in de h00- koloniale w aren, zuidvruchten olie,verwlegere streken van den Algëu en van het verende gewassen, tabaksbladeren, hennep,

Schwarzwald heeft men niets dan weiderj.
Groote kudden rtlnderen trekken in hetvoorjaar uit de lager gelegene dorpen naar de
zomerweiden van het gebergte en keeren in
het najaar terug.Hieren daarheet'
tmen er
herdershutten enillrigtingenvoorkaasmakerj.
Na de runderteelt is er de schapenfokkerj
het aanzienljkst,inzonderheid in ddhooggelegene streken. De groote bosschen zjn er

jzeren voorwerpen,huiden,zjde en zjden

stolen,katoen,steenkolen,glaswerk,galanterieën enz.M en heefterdruk bezochte vlasm arkten, - voorts veel scheepvaart op den
benedenloop van de Neckar en op de Bodensee.De stoomvaartop deze laatste isin handen van den Staat, alsook de spoorwegen,
met uitzondering van die naar Kirchheim en

Urach. De voornaamste spoorwegljnen zjn:

niet ontblpot van wild, en de kunstmatige die van Bruchsal naar Friedricbshafen (276
vischteelt bevordert er de vischvangst onge- Ned.mjl), de BenedenNeckarspoorweg (41

meen. De mjn.ontginning levert er. behalve Ned.mjl),deKocher-spoorweg (88Ned.mjl),
een weinig aluin en jzervitriool,slechts jzer- de Beneden-lagstspoorweg (38 Ned.mjl).de
erts en zout,en de mjnen zjn erallen in BovenJagstspoorweg (30 Ned.mjl),deTauhanden van den Staat.Ook vervaardigt men berspoorweg(59Ned,fnl
il),deRemsthalspoorer Jaarljks gemiddeld 300 millioen turf,en weg (112 Ned.mjl), de Brenzspoorweg (73
uit bitum ineusen leisteen wordter eene soort Ned.mjl),deBoven-Neckarspoorweg (150Ned.
van olie verkregen.
mjl),de Hohenzollernsche spoorweg (42Ned.
De njverheid is er in de laatste dertig of mjl),de Boven-Donauspoorweg(38Ned.mjl),
vjfendertig Jaren met reuzenschreden vooruit- de Beneden-Donauspoorweg (93 Ned.mjl),de
gegaan. Sedert 1848 heeft men er eene Cen- Algëuspoorweg (69 Ned.mjl),de Schwarztrale Commissie voor Njverheid en Handelte waldspoorweg (50Ned.mjl),deNagoldspoorStuttj
prt,en in den laatsten tjd zjn er op weg (69 Ned.mljl)enz.De posterj iserdesverscbillende plaatsen genootsebappen van geljks een staatsmonopolie en telt 484 postnjverheid verrezen,dietentoonstelllngen hou- kantoren en 4040 ambtenaren.Munt,m aaten
den, prjzen uitloven enz. In 1875 hielden gewigtztln erdie van hetDuitsche rjk.
zich er ongeveer 290000 personen bezig m et

Sedertde Hervorming iser voorhet onder-

verschillende werkzaamheden van njverheid, wjs uitstekend gezorgd.De Jet
lgd iservan
en men vond er 928 stoomwerktuigen en het 7detothet 14de.jaar aanschooldwang0n205 locomobielen. Vooral bloeit er de ver- derworpen en moet t0taan het18deJaarde
vaardiging van seheikundige praeparaten; zondagscholen bezoeken,voor zoover ztJ niet
het aantaldezer fabrieken is ongeveerzestig, op scholen van voortgezet onderwjs is geen de aanzienljkste van deze bevinden zich plaatst.Men heeft er scholen voordeverschil-

te Heilbronn en te Stuttgart. In eerstge- lendekerkgenootschappen.H etoppertoezigtop
noemde stad bereidtmen o.a.vitriool,aluin, de Protestantsche scholen istoevertrouwdaan
snda,glauberzout,chloorkalk,zoutzuur.sal- het Evangelisch consistorie en datop de R.peter, zwavelzuur,loodwit,wjnsteenpraepa- Katholieke scholen aanden kerkeraad.ln 1876
raten enz. Te Stuttgart heeft men fabrieken waren 3910 onderwjzers aan de volksscholen
van verwstoFen,inzonderheid van anilinever- werkzaam . M en heeft er kw eekscholen voor
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ProtestantscheonderwjzersteEszlingen,Niir- van 25 Augustus 1851 omtrent de opheëng

tingen,Kiinzelsau en Nagold,voor R.
-Kath0- dergrondregten werd de oudegrondwetweder
lieke te Gmiindt en te Saulgau en voor Pro- ingevoerd. De grondwet van het Duitsche

testantsche onderwtjzeressen te Markgrönin- Rjk heeftaan W iirtemberg4 stemmeninden

gen.Voor behoeftige weezen bestaan inrigtin- Bondsraad en hetafvaardigen van17vertegengen te Stuttgart,Oehsenhausen en Markgrö- woordigerstoegekend.De Koning (thans Kaningen,waarzjnaareischwordenonderwezen. relI,geboren den 6den Maart 1823 en sedert
Te Gmiindtis een doofstommen-en een blin- den 25sten Junj 1864 aan het bewind)verden-instituut,en ook met de kweekscholente eenigt in zjn persoon alde regten van het
Eszlingen en Niirtingen zjniùrigtingen voor staatsgezag, maar is met betrekking t0t de
doofstomme kweekelingen verbonden. T0t wetgevi
ng en debelastingenqebonden aande

het Koninkljk Catharinastiftte Stuttgartbehoort o0k een seminari
um vanleeraressenvoor
midlelbaaronderwjs.Men heeftinhetgeheele
rjk 70 Latjnschescholen,7 lyepaen 9gym

Standen desIands.De kroon lserfeljk in de
manneljke ljn volgens hetregtvan eerstgebooxte,en wanneerdeze uitsterft,vervaltzj
aan de vrouweljkelt
jn,waarna hetregtvan
nasia, die in 1876 omstreeks7700 leerlingen eerstgeboorte in de manneljkeljn wederom
telden. Men vindt er 4 Protestantsch-theolo- geldend wordt. De Koning is met voleingische seminaria en aIsgodgeleerdseminarium digden l8-iarigen leeftt
z meerdeqjarig,moet
van hoogeren rang het van ouds vermaarde de Evangelisch-Lutherschegodsdienstbeljden

te Tiibinqen,waar zich Ook een R.
-Katholiek en genietvan de civiele ljst 1600000mark

stift bevlndt, terwjl men er R.
-lfatholieke en van andere inkomsten 250000 mark.Alle
convicten aantrett te Ehingen en te Rottweil. W iirtembergers hebben dezelfde staatsburgerDe éénige universiteitdeslands,deEberhard- ljke regten, die volgens de wet van 31 DeKarls-universiteit, genaamd, bevindt zich te cember 1861 onafhankeljk zjn van degods-

lljdenis.Allenhebben00kdezelfde
Tiibingen.Zj werd in 1177gestitlhten telt7 dienstige bt
faculteiten. Ten behoeve van toekomstige R. staatsburgerljke pligten en zjn gebonden op
Katholieke priesters heet!meneenseminarium evenredige wijze de staatslasten te dtagen.
te Rottenburg. Voorts heeft men er eene po- Aan elken'inwoner is vrjhei
d van yersoon,
lytetshni8che schoolen eene schoolvoorarchi- van geweten,van eigendom enverhulzinggetectuur te Stuttgart,reaalscholen van de eer- waarborgd.Allen hebben hetregt van petitie
ste en tweede klasse,talrjke alnbachts-en en van vereeniging. De Standen des landB

landbouwscholen en meerdan 1000nijverheids- ztln verdeeld in twee Kqmers:de Eerste of
schûlen.DeKoninkljkepolyteöhnischeschool die der Heeren bestaat uit de Prinsen van
te Stuttgartwerd in 1829 gesticht en eerstin den bloede,dehnofden deradelltlkegeslachten
1862,daarna in 1870 op beteren voetingerigt en door den Kûning benoemde leden, doch
en tot eene hoogeschool verheven, die tus- het aantalvan deze laatsten m ag datvan het
schen 500 en 600 studenten telt.De Konink- derde deel van de leden der geheele Kamer

ljkeschoolvoorarchitectuur,in 1845van de niet oversehrilden. De 'rweede Kamer ofdie

polytechnische schoolgeseheiden,heeftin den dex Afgevaarài
gden is zamengesteld uit 13
winter 1100 leerlingen. In 1876 had men er leden van den ridderljken adel,den Evange79 reaalscholen met7607 leerlingen.O0k heeft lischen superintendent-generaal,.den R. Kamen er handelsscholen gesticht.Van de open- tholieken bisschop,een lid van het domkapit-

barevakscholennoemenwj:deland-enbosch- tel, den oudsten (naar ambtstjd)R.Katha-

bouw-acadômie te Hohenheim , 4 landbouw- lieken deken?den kanselier deruniversiteitte
scholen, eene veeartsen/sehool te Stuttgart, Tiibingen, Zeven afgevaardigden Van eveneenewjnbouwschoolteW einsberg,eeneschool zooveel steden en 63 uit even-zoovele disvoor kunst,een conservatorium voor m uziek tri
cten. in hetqeheel93 leden.Laatstgeen eene vroedvrouwenschool1alledrieteSttltt- meldeM
i0 Afgevaardlgden worden bj geheime

gart. T0t de wetenschappeltjke instellingen stemmingregtstreek:voordentjdvan6Jaren
behooren er voorts:hetKonirakljk statistiscll- Fekozen.Iederstaatsburgervan goeden naam
topographisch bureau, de Vereeniging voor lsna bet voleindigen van het30stelevenqlaar

vaderlandsehe natuurklznde te Stuttgart, het verkiesbaar.D e president van de Eerste Kaletterkundig genootschap te Stuttgart-Ttibin- mer w ordt door den Koning benoemd en die
gen,de historisch-archaeologische Vereenigin- der Tweede Kam er door deze gekozen.Zongen te Stuttgart, U1m enz.
,de Maatsehappj der toestemming der Kamersm ag geene wet
voor bouwkunde enz.j- voorts de openbare uitgevaardigd,geene belasting opgelegd,geene
boekerj met420000nommers,deverzam eling leening gesloten, geene gebiedsverandering
van munten, het natuurkundig kabinet met vastgesteld worden.Hetregtom w etsontw erm eer dan 270000 VoorWerpen enz., allen te pen voor te dragen isaan den Koning en aan
Stuttgart,waar men tevenseen muséum heeft e1k der beide Kamers toegekend. O0k kan
voor beeldende kunst mettalrjke afgietsels iedere Kamer de ministers in staat van bevan antieke kunstgewrochten en voortbreng- schuldiging stellen, en voor hen bestaat een
Belen der mûdernebeeldhouwkunst.
staatsgeregtshof,welks leden gedeelteltjk door
De staatsregeling berust er 01
den Koning benoemd,gedeelteljkdoordever!
d
e
g
r
o
n
dwe
t
van 25 September 1819,in deJaren 1868 en gadering der Standen gekozen worden.
Aan hethoofd van hetstaatsbestuur bevin1874 gewjzigd.Eeneherzieningdaarvan,dpor
de wet van 1 Jult
j 1849 verordend, leidde den zich het ministérie en de geheime raad.
t0t geenerlei uitkomst.Na het Bondsbesluit Deze laatste is zamengesteld uitde leden van
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het ministérie en door den Koning benoemde deze om detweeJaren.Voortsstaan zj aan
gewoneen buitengewone leden.Ondergeschikt het hoofd van decanaat.synoden, bestaande

aan hetministérie zjn:degevolmagtigdenin uitalde geesteljken en evenzooveleouderden Bondsraad,hetgeregtshpfvoorzaken van lingen en eenmaal 'slaars vergaderend. De
bestuur en het disciplinair geregtshof voor
staatsa:abtenaren.De degartementen zjn er
die van Justitie, van BultenlandBche Zaken,
van Binnenlandsche Zaken, van Eeredienst

inwendige aangelegenheden derR.Katholieke
Kerk worden bestuurd door den bisschop en
hetdomkapittelte Rottenburg,ondergeschikt
aan hetaartsbisdom Freiburg.De verhouding
en onderwjs,van 00rl0g en van Financiën. van het staatsgezag tot de Kerk is op nieuw
Erwordtregtgesproken doorhetoppertri- geregeld door de wetvan 30 Januarj 1862,
bunaal, het hoogste geregtshof, verdeeld in en welop zoodanigewjze,datdevredemet
twee Kamers, eene voor strafzaken, tevens de Kerk n0q ni
et is verstoord.Hetbestuur
h0fvan cassatie,en eene voorburgerljkeza- der Israëlietlsche eeredienst en armenverzorken.Voor handelsaangelegenheden heeft men gi
ng is opgedraren aan hetIsraëlietisch oper een hooggeregtshof van Koopltandel, perkerkbestuur,In 1828 ingesteld.
voortsheeft men er8 arrondissementsregtbanHet ministérie van Oorlog is het verantken, ieder met eene regtbank van gezwore- woordeljk ligchaam voor krjgsaangelegenhe-

nen, en eindeljk ee% aantalkantongeregten. den. In het Duitsche *
Rjksleger vormen de
Aan hetministérie van Buitenlandsche Zaken W irtembergschetroepeneenei
renarmeekorpsj
zjn 00k n0g deaangelegenhedenvan depost- nameljk het 13de,bestaandeu1t8 regimenten

en telegraafdienst en van de spoorwegen 0n- tnt
ànterie, 4 regimenten kavallexie,2 reqiderworpen, en aan dat van Binnenlandsche nlenten veld-artillerie,een bataljon artillerle
Zaken het bestuur der geneeskundige dienst, te voet, een p:onier- en een treinbataljon.
dezorgvoorwegen en kanalen,denjverheid, HetgrootstegedeeltevandeRjnvestinpUlm
de zaken van den landbouw en de instellin- ligt op het grondgebied van het Konlngrjk
gen van weldadigheid. Het lalld is in vier W iirtem berg.
districten verdeeld. Aan het hoofd van elk
Onder het ministérie van Financiën Btaan:
diatrict heeft men een afzonderltlk bestutlr, de Hooge Kamer van Financiën,de Hooge
en gezafnenljk zjn zj verdeeld in 63 pober- Rekenkamer, het bestuur der schatkist,het
ambtsbezirke'', ieder met een poberambts- collêge van belastingen, de commissie voor
mann''bjgestaan dporeeneambtsvergadering, het kadaster en het statistisch-topographisch
zamengesteld uit afgevaardigden der gemeen- bureau. De begrooting van inkom sten en uitteraden. De gemeentewet beruyt er op het gaven des rjks bedraagt voor het inancieel
edict van den lsten Maart 1822 en op de wet Jaar,eindigend met31 Maart1881,respectie-

van 6 Julj 1849,volgenswelke degemeen- veljk 49958400en53674503mark,endestaatsten naar gelang van betzielentalgegroepeerd scr
huld beliep op den lsten April 1879 ruim

zjn.Erbestaatgeen onderscheidtusschenste- 376756195 mat'
k,waarvan 314 t0t50/0rente
deljke en landeljke gemeenten.De burge- wordt betaald. Het wapen van W iirtemberg
meeaterwordtuitdrie doordegemeente voor- isoverlangsgehalveerd en vertoont ter regter
gedragen candidaten voorgem eenten m etmeer zjde drie zwarte hertsgeweien op een gouden
dan 5000 zielen door den Koning, voor de grond en ter linker zjde drie zwarte leeuwen

overigen doorhetdistrictsbestuurvoor levens- boven elkaâr,desgeljksop een goudengrond.
lang benoemd.De burgemeesterwordtterzt
jde Op het wapenschild rusteen metde koningsgestaan door den gem eenteraad en door eene kroon versierde ridderhelm 9 en het heeft tot
com missie uit de burgers, en de leden van schildhouders een zwarten leeuw en een goudeze worden doorde burgersin dezelfdevolg- den hert. Op een band onder hetschild leest
ordevoor6en2Jarenqekozen.Elkegemeente m en de spreuk : rFnrchtlos und trew''. De
heft zelve hare belastlngen. Elk der drie in kleuren des lands'zjn rood en zwart. De
het Koningrjk aanwezige Christeljke Kerk- K oning verleent drie ridder-orden: die der
genootschappen regelt zjne zaken onder het W iirtembergsche Kroon m et 5 klassen,- de
oppertoezigt van den Koning.DeEvangelische Friedrichsorde, desgeljks met 5 klassen,Kerk is er eene vereenigde sedertin 1823 het en de Olga orde, welke 0ok aan vrouwen
Luthersche Kerkgenootschap met dat der wordttoegekend.
Hervormden iszamengesmolten,dochinStuttDe oudste bewoners van hethedendaagsche
gart hebben de Hervormden n0g eene afzon- W iirtemberg waren de Suéven.Deze werden
derljke kleine gemeente. Het Kerkgenoot- verdrongen door de Romeinen,die omstreeks

Bchap wordt door hetKoninkljk Consistorie hetJaar 84 na Chr.hetland veroverden en
te Stuttgart en de Synode des lands volgen: doordenaanlegvan een grenswaltegenvjande bestaande wetten bestuurd.HetConsistorie deljke aanvallen versehansten,terwjlzj er
handbaaftdekerkeljke schoolwetten,terwjl onderscheidenekoloniën deden verrjzen.Omdekerkeljkewetgeving in handen isvaneene streeks het midden der 3de eeuw verschenen

Lands8ynode van 51 leden.Hetland isver- er de Alemannen en wierpen de Romeinen

deeld ln 6 superintendent.generaalschappen, terug over de Rjn. In 496 werden de Alew ier bestuurders den titel voeren van prae- mannen door Cklodwig overwonnen en m oeslaten, en deze moeten de dekens van hun ten zich aan deFrankenonderwerpen,w aarna

gebied bevestigen en om de drie Jaar bezoe- hun gebied gedeelteljk verviel aan de Rjnken. De dekens hebben w ederom hettoezigt Franken en gedeeltelt
lk aan het hertogdom
op de kerken van hun deeanaat en bezoeken

Zwaben, hetwelk zich t0taan het einde der
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13de eeuw staande hield. Op de bouwvallen werd in 1449 t0t 1454 in een 0orl0g met de

van het HuisHohenntaufenontstondhetgraaf- steden (vooral met Eszlingen) gewikkeld,
schap W iirtemberg, en de eerste beheerscher beoarloogde in 1462 metandere voraten den
daarvan wordt in 1092 vermeld. Met graaf keurvot
'st, F'
rederik '
th
lz
l de TJJIZ, leed bj
Ulrieh (1241- 1265)neemt de gest
shiedkundig Seckenheim de nederlaag en werd er zelfs
zekere reeks dergraven van W iirtembergeen gevangen genomen el1 eerst in 1463 weder
aanvang. Hun gebied bepaalde zich aanvan- 0P vrje voeten gesteld.Onder zjn bestuur
keljk t0t het stamslot Wiirtemberg!Kann- werden te Stuttgart drie kerkenj het raadstatt, Stuttgart, MTaiblingent Beutel8baeh, huis en vele andere gebouwen gesticht.Hj
Schorndorf, svaldhausen, Leonberg en Ne- overleed den lsten September 1480 en lietde

karrems.Hj werdopgevolgddûorztjnezonen kroon achtel'aan zjn losbandiien znon m erUlrieh 11 en Eberltard 1 de lborlvc/z/ùd, hard V1, die met zjn neefEberhard IF in
van w elke de eerste in 1279 overleed en de, 1482 ondergoedkeuring van de vertegenwoortweede in oorlog geraakte met R'
adolf '
tl
t
za digers.des lands het Minsinger Verdrag t0t
Habsburq en metde keizers Albreeh,t en Hen- stand bragt,waarbj de ondeelbaarheid dea
drik Fi'
f. Door laatstgemelde werd bj uit lands en de erfopvolging der oudsten in het

zjn land verjaagd, maar herkreeg het na grafelijk Huis vastgesteld en de regéring over
diens dood.In den strkd over detroonopvol- het geheele gebied aan Eberhard V opgedraging tgsschen Lodewj;k deWd
weren Frederik gen Yverden. Laatstgenoemde, die in 1468

eczl Oostenrn
jl.ondersteunde hi
j eerst laatstgenoemde, maar sdhaarde zich 1ia den slag
bj Miihldorfbj eerstgenoemde.Tn 1321verhiefhj Stuttgart t:t zjneresidentie,en hj
bejverde zich, hetgraafschap tevergrooten.
Na zju dood (5 Junj 1325)werd hj opgevûlgd door zjn zoon Ulrick III,die ereen
aanzienltjk grondgebiedaan toevoegdeen den

eene bedevaart ra>r Jerusalem volbragten in
1477 de universiteitte Tiibingen gestichthad,

werd in 1495 op den Rjksdag te W orms

door keizer JKaœimlliaan tothertog verheven,

tevens W iirtemberg a1s Rjkghertogdom er-

kend, de ondeelbaarheid en het eerstgeboorteregt door eene Rtlkswetbepaall en alleen
het gebied op den linkeroevervan deRjn
lldet
k Jultj 1344 overleed.Zt
ine zonen Eber- tot verzorging voor jpngere prinsen beytemd.
hard 11 de Greïwdr (Twistzoeker) en Ulrioh Toen Eberhard 1 den 24sten Februarij 1496
JF regeerden te zam en van 1344 tot 1362, kinderloosoverleed,werd hj opgevolgd door
doch van toen aft0t aan den dood vanE bar- ztip neefEberhard VIf
)falshertogkberkardIL
hard (15 Maart 1392) had deze alleen het Daar deze zich niet wilde voegen naar den

bewind in handen.Ilj voqrdenagenoeg on- Raad van vopgdj, door Eberhard met den
verpoosd 00rl0g met de Zwabensche Rjks- ./tzJ'r# ingesteld,en zichaanwillekeurstthuldig
steden en kwam daardooroûk in botsing met maakte, werd hj door den Landdag, met
keizer Karel IF. De merkwaardigste voor- toestemming des Keizers vervallen verklaard

vallen onder zjne regérinj waren:deover- van deheersohappj enonderteekendein 1498
rompeling van W ildbad, ln 1367 door den de acte van afstand.Zjn minderyarige neef
graaf von E berstein ondernom en,de overwin-

UlriA ,een zoon va'
n den krankzinnigengraaf

ning van Eberl
tard op de steden bj Altheim , Hendrik volgde hem op ondervoogdjscbap,
(1372),denederlaag van zjnzoon Ulrécltbj maar werd reeds in 1503 op l6larigen leefjd meerderjarig verklaard. Hertog Uvqek
i
Reutlingen (1377)enje zegepraalvan Ebee- t
#Jr# op de steden bj Döëngen (1388),waar veroverde in 1504 0.a.de steden Besigheim,
zjn zoon Ulriclt sneuvelde. Daardoor werd W einsberg,NeuenstadtenLöwenstein.buw de
de magt van het Verbond der Steden vernie-

tigtl,terwjl 0ok Eberhard zjn qebied vem
grootte, hetgeen desgeljks geschledde door
zjn kleinzoon Eberkard J;f (1392-1417).
Diens zoon Eberhard 1Tzr(1417-1419) ver-

in 1511 metDabina rt- Bet
jerenenondernam
in 1512 met keizer M aœLmilLa'an een vruchteloozen veldtogtin Bourgondië.Daarhtjwegens
zjne verkwisting den druk der belastingen

verhoogde, barstte in 1514 in het Remsthal
het oproer van den rarm zn Koeiîra@d''uit,
en de stad Oberndort
', en na zjn overljden en het verlangen naar betere wetten opentrad zjne gemalin op a1s voogdes over ztin: baarde zich overal. Het werd dan 0ok .den
kreeg daarenboven hetgraafschapM ömpelgard

beide minderjarige zonen Lodeml
jk I en Ul- 26sten Jnnj door den Landdag te Tiibingen
ricA F en veroverde de vestingHohenzollernj bevredigd.Bj hetverdragvan Ti
ibingen van
welke zj geheeldeed verwoesten.Toen hare 10 Julj nam het land deschulden van deâ
beide zonen meerdesarig waren geworden, hertog (bjna een millioen iorjnen)voorzjhe
regeerden zj eerst gemeenschappeltjk,maar rekening,maar verkreeg daarvooronder8cheiverdeelden den 25ster,Januarj 1442hetgraaf- dene regten, die de grondslag werden der
schap.'
Lodewqk verkreeg Urach en Ulria W iirtembergsche constitutie.Toen echter UlNeuFen (met Stuttgart)ten Mömpelgyrd ver- Hc/z den ridder Hans von AIJ/:S,met wiens
vielna den dood hunner moeder(1446)tegen gemalin hj eene liefdesbetrekking had aangebetaling eeneraanzienlt
jkes0m aan Lodewj;k, knooptyin 1515 vermoordde,trok deDuitsche
die na het verkrjgen van Blaubeuren den ridderschap tegen hem ten strjde, en toen
23sten September 1450 overleed,aaarop zjn zjne gemalin k
%abina,die in onmin met hem
brooder Ulrich de voogdjschap aanvaardde leefde, de wjk nam naar Bejeren,wisten
over diens minderlarige zonen Lodewqk 11 hare broeders,dehertogenvanBejeren,keizer
en Rherltard F (met den Baard):van welke M aœlmiliaan te bewegen,om den moordenaar
de eerste reeds in 1457 overleed.GraafUlréa

in den ban te doen. Inmiddel: overleed de

714

W URTEMBERG.

Keizer, en W rzc: haalde zich door de ver-

it
lm illnstre,bestemd voor dewetenschappe-

overing derRjksstad Reutlingenin 1519 het ljkevormingvanburgerljkeambtenaren.Daar
ongenoegen op den hals vanden Zwabenschen hj kinderlotls overleed,vervielhet bewind
Bond, waartoe Reutlingen behoorde. Onder aan denéénigentelgvanden W iirtembergschen
hetopperbevelvan hertog Willem nanBeiieren stam , aan Frederik I van Mömpelgard,den
vielhetBondsleger in W iirtembergen bezette zonn van graafGeory,een broeder vanbertf)g
bet land. O rich begaf zich, na vergeefsche Ulrick (1593- 1618).Deze krachtvolle regent
pogingen om het land te heroveren, naar

was niette vreden overde bestaandeverdra-

Mb'mpelgard,toefdebj afwisseling aldaaren gen en wist hetin 1599 z00 ver te brengen,
op den Hnhentwiel en had veelomgang met dat keizer Rudolf 11 btl het Verdrag van
Zwitsers,die hem aan de zjde bragten der Praag W iirtemberg weder t:t een Rjksleen

Hervorming. De Zwabensche Bond verkocht verhief.M aar het gelukte hem niet,hetVerhet hertogdom W irtemberg in 1520 voor drag van Tiibingen te vernietigen, hoewel

220000 Qorjnen aan Oostenri
lk. en,keizer ztln kanselierEn8lindaartoekrachtigepoginKarelF beleendedaarmedein 1530zjnbroeder gen aanwendde.Het bestaan van eene verteferdinand.De Boeren-oorlog van 1524en 1525 Fenwoordi
ging des volkswaBreedsz00 diep
en de druk der Oostenrjksche heerqchappj ln het v< ksleven gew orteld en zoozeer met
wekten grooten wrevel? en Ulria maakte alle staats-inrigtingen verbonden,dathetniet
daarvan gebruik, om weder in het bezit te zonder gew eld kon worden uitgeroeid. De
komen van zjn gebied.In. verbond metPhâ, linnenweverj en de mjn.ontginning werden

!i
y,landgraafvan Hessen,deed hj eeninval door Frederik zeerbevorderd.Ztjn zachtmoein W iirtemberg en maakte doordeoverwin- dige ;00n Jokan J?reddrik (1608- 1628) beningbj Laulen (13 Mei1534)eeneindeaan krachtigde het,verdrag van Tiibingen en deed
het Oostenrjksch gezag.Tn hetVerdrag van den kanselier Enslîn onthoofden (1613),In
Kaaden, den 29sten Junj 1534 met koning 1608 voegde hj zich bj de Protestantsche
Ferdinand gesloten, werd U lrolt weder alB

hertog van Wiirtemberg erkend, maar hj
verkreeg hetslechtsa1sOostenrjksch atshterleen.Daarop bragtbj de HervorminginW irtemberg,vooraldoordehulp van Sehneph en

Unie.Aan den Dertigjaxigen.O0rl0g nam hj
geen deel, maar moest t0t beveillging van

zjn rjk een legerop de been brengen.Niettemin hadden ztlne landen wegens het door-

trekken van troepen en wegens plundering,
bevorderde door middelvan de verbeurd ver- vooral door de soldaten van W allenstein,in
klaarde kloostergoederen de belangen van 1627 veel te lt
lden,en de Hertog,door den

eerediensten onderwjs.Zjn toetreden tothet veldheer persoonljk beleedigd)stierfvan verSchmalkaldiseh Verbondgafzjnrjkopnienw drietden 15denJnlj 1628.
prjsaan deannexatielustvan Oostenrpk4zjn
De vgogdi
jschap over zjn l4-jarigen z00n

land werd veroverd. Karel F gaf het hem Eberhard 11I was van 1608- 1633 in handen
wel is waar bj hetVerdrag van Heilbronn van diens 00m Lodeulî
jk Frederik en na het

(1547)onder bezwarende voorwaarden terug, overljden van dezen in die van een anderen
maar de aannem ing van het Interim w as een oom , J'
alins FrederLk. In dien tjd werd het
natuurljk gevolg van dezen toestand,en Fer- restitutie-edid uitgevaardigd,waarbtjdekloosdislp,d drong aan op de afzetting van den ters w eder in het bezit kw amen der R .Kawederspannigen leenman die echter den 6dpn tholieke geesteljkheid en ontstond de zoogeOdober 1550 overleed.Zjn zoon Christofel naamde Kersen-oorlog (1631) tusAcben den
(1550- 1568) werd door tusschenkom st van tweeden voogd en den generaal der Keizerkeurvorst M anritn tul Saksen in 1552,door ljke troepen,graafFûrstenber.
q,waarna door
Ferdlnand volgensde bepalingen van hetVer- dezen de westeljke grenzen deslandsin 1632
drag van Kaaden alshertog van W iirtemberg
erkend en gafondermedewerking van Johann

aan de Hervorming haar beslaq.De

werden verwoest. Eber%ard 1II aanvaardde
in 1633 het bew ind, trad aanstonds t0e tot
het Verbond van Heilbronn en ondersteunde

universiteit te Ttibingen werd uitgebreld en de Zweden metsnldaten.Na denederlaagbj
verbeterd,dekloostersin scholen herschapen, Nördli
npen echter vieleengrootgedeeltevan
te Stuttgart en Tiibingen kweekscholen van het Kelzerljk leger in het land,nam het,
onderwjzersgesticht,in allegemeentenDuit- metuitzondering van de vesting Hohentwiel,
Bche scholen geppend, uit de goederen van in bezit en bedreigde het meteene herstelvervallen kloosters een Protestantsch fonds ling van de R .Katholieke Kerk.D e H ertog
gevormd en in eene pgroote Kerkverordening'' had met zjn Hof de vlugt genomen naar
de grondslag gelegd voor de eeredienst en Straatsburg en keerde eerst in 1638 terng.

het onderw js in W iirtemberg.0ok werd een Bj den VredevanMi
inster,waardekanselier
algemeen landregt ingevoexd en beter toezigt

Burkard en de geheimraad Varnbûler door

voorgeschreven op de geldeljke aangelegen- den Zweedschen kanselier Oœenstierna werden
heden des lands.Lodewj;k (1568- 1597),de gesteufd herkreeg Eberkard welis waarhet

zoon en opvolger van Ckristofel,hield zich geheele land, maar de bevolking waser gegveriger bezig met godgeleerde twlBten dan

durende den oorlog van 400000 tùt 50000

m et het ytaatsbestuur, werkte m ede tat het zielen geslonken.Htjoverleed den 3denJulj
uitvaardigenvandeFormulaConcordiae,waar- 1674.Onderde kortstondige regéring van zjn

voorinzonderheid de kanselierAndre#
'zjne zoon W illem Lodewnk(1674- 1677)had W iirkrachten inspande,en Btichtte te Tiibingen in temberg veel te ljden van de inkwartipl
'ing
1592 naarhetplan van zjn vaderhetC011e- van hetKeizerljk leger,enMömpelgardwerd
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door de Franschen gebrandschat.Zjn zoon leeraar in het staatsregt J. J. M oser eene
m rhard Zptfef
zl
ï
ik stond van 1677 t0t 1693 vil-fJ-arige vestingstraf moest ondergaan. De
1

onder devoogdjschap van zjn 00m Frederik Landdag brart bj herhaling zjne bezwaren
Karel. De Fransche generaals Mondar en in bj den Kelzer,maareerstnadaterzeven
M llae deden in 1688 een verwoestenden inval Jaren onderhandeld was,werd eene overeenin W iirtemberg,doch de stadSchorndorfwerd
door de geestkrachtder vrouwen gered.Toen
Frederik Karel in 1692 tegen een naderend

komst gesloten, die de oude verdragen be-

krachtigde,demisbruiken vanhethertogeljk
bestuur verwjderde en hetregtom belastin-

Fransch legerte velde trok,leed hj biJOetis- gen te heFen aan de Standen toekende.In-

heim de nederlaag en werdgevangengenomen. tusschen w erden aldietoezeggingen geenszins
Eberhard Lodew?J
-à aanvaardde in 1693 het door den Hertog vervuld,en de gevangennebestuur des lands, dat in gemeld Jaar door ming van den dichter Sehnbart en hetvereen nieuw en inval der Franschen geteisterd koopen van 2000 W iirtembergersaan Holland
werd,waarbj deze meerdan40 plaatsen te herinnerden n0g krachtig aan de aloude wil-

vuuren te zwaard vernielden.Hjgafaan de lekeur.Maar dertppereleeftjd van'den HerW aldenzenj door den Hertog van Savoye t0g en deinvloed van zjnetweedegemalin,
verdreven, in 1699 verlof, zit!h in het ont- FraneisearozlBernardin,welkehjt0tgravin
volkte W iirtemberg te vestigen.In den Suc- ron A '
OA:IAeJ- verhief,bragten hem allengs
cessie-oorlog,waaraan hj alsKeizerljk veld- t0t betere gezindheden.Schandeljk washet
maarschalk deelnam , rnkten de Franschen voorts, dat hj in den Zevenlarigen 00r10g
wederoverderrenzen vanW iirtemburg(1703 zich aan dezjdeschaarde dertegenstanders
en 1707).Bj dlerampen kwam n0g in 1710 van Frederik.Zjne troepen werden doorde
t0t 1730 deheerschappj van zjne minnares, Praissen bj Leuthen, Fulda en Köthen gede gravin von GrJrdzlfz.Ten gevalle vandeze slagen.In 1746 legdehj degrondslagenvoor
deeddeHertog destadLudwigsburgverrjzen een nieuw kasteelte Stuttgart,verplaatste in
en koos haar tot residentie.Tn 1730 w erd de 1764 zjne regidentie naar Ludwigsburg en
gravin verwjderd,en LudwiqE berhard 0Ver- stichtte de kasteelen Solitude en Hohenheim.
leed den 3lsten October 17à3.Zjn opvolger In de laatste Jaren van zjn leven stelde hj
W a8 Karl A leœander de zoon van zjn oom zjn roem in de bevorderi
ng derwetenschapen devoogd van Frederik Karel(1733 1737). pen en in hetstichten van scholen.Daarhj
Deze had langen tjd in het Oostenrjksche geene w ettige kinderen naliet,aanvaardde na
leger gediend en was t0t de R. Katholieke zjn overl
jden (24 October 1793)zjnbroeder
Kerk overgegaan. Onder zjn bestuur volgde Lodewî
jk .
F%.
gdwl.
: hetbewind.Dezemaakte
de Israëliet Sûsz Oppenheimer, t0t geheim bjhetuitbarsten derFransche revolutie-oorinancieraad benoemd, het stelsel van afper- logen groote toebereidselen t0teeneworsteling
sing op eene schaamtelooze wjze.Er ont- metFrankrjk,maaroverleedreedadenzosten
stond eene groote beweging in het land,toen Mei1795.Hj werd opgevolgddo0rzjn broehet gerucht zich verspreidde,dat de Hertog der Frederik zrfx-t
/enîx.
q(1795- 1797),dielande constitlltie wilde afschaFen,de waarborgen gen tjd onderFrederik de Gronfe had gediend
voor vrtjheid van godsdienst opheFen en het en met eene nicht van dezen Vorst in het
R.Katholicismus wederom invoeren.Hetv0l- huweljk was getreden,zoodathj zjnekinbrengen van deze plannen werd echter ver- deren in de Protestantsche Kerk deed opnehinderd door zibn dood (12 Maart1737).Ge- men,waardopr het W iirtembergsche Vorstendurende de mindeqjarigheid van zi
jn oudsten huis, van 1733 tot 1795 de R. Katholieke
zoon werd de voogdtlschap eerstwaargenomen leer beljdend, weder Protestantseh werd.ln
door hertog Karel Av#ol/'van '
cï
irfezz
là:rt
?- 1796 drongen de Franschen zegepralend in
N ewenstadt, die Oppenheimer aan den beul W iirtemberg door,doch de Hertog slootden
overleverde,en van 1738 afdoor hertogF're- 17den Julj met Morean den wapenstilstand
derik Karel rJ1 Wûrtembery-O:D , die aan- van Baden,waarna hj zjne troepen uithet
merkeljke bezuinigingen invoerde en het Rjksleger verwjderde en eene oorlogsschatleger verminderde.In 1744 werd de l6cjarige ting van 4 millioen Eorjnen betaalde.Den
Karel .
r>#:xï1I,
ç, die metztjne twee broeders 7den Augustusstondhj bjhetVredesverdrag
aan het Hof van Frederik de Groote opge- van Parps Mömpelgard aan Frankrjk aftegen
voed en onderwezen w as, door den Keizer de belofte eenerlatere schadeloosstelling.Na

meerderjarig verklaard, waarna hj het be- het vertrek der Franschen had Wiirtemberg
wind aanvaardde. Hj bevestigde de waar- van dehen aehtervolgende Oostenrjkerswelborgen voor de vrjheid van godsdiensten nig minder te verduren.De Hertog overleed
bevestigdede K hranderste raadsledenin hunne

den 23sten December 1797.

waardigheid.MTeldra echterdompeldehj zich
Zjjn oudste zoon en opvolgerFrederik 11
in een maalstroom van zinneljkevermaken, W illem Karel (1797- 1816) bekrachtigde de

olerde aan eene verregaande weelde in fees- grondwet,maarkwam eerlang in botsing met
ten, schouwburgen enz.en volgde de despo. de Standen,daarhj deelnam aan detweede

tieke raadgevingen van zjn eersten minister coalitietegen Frankrjk eninstrjdmetden wi1

graafM ontmartin en van hetlid van denraad der Standendenoorlogondernam.Dezewerden
van oorlog RLe-qer,verschafte zich geld door ontbonden, de nieuw-gekozene Standen veronwettige middelen,dreefeenschaamteloozen daagd en dekrjgstoerustingen metEngelsch
handelmetam bten en kwam gestadig in bot- geld voortgezet. A
Yorea% deed in 1800 weder
sing met den Lanhdag, zoodat de waardige 0en invalin W iirtem berg,bezette hetgeheele
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land en eischte eeneaanzienljkebrandschatting.Eerstna den VredevanLunevillekeerde
de Hertog, die de wjk genomen ha1 naar
Erlangen, in zjn rjk terug.Bj den afznnderljken Vrede van 27 Maart 1802 bekrachtigde hj d8n afstand van Mömpelgarden van
zi*l
-ne bezittingen in den Elzas aan Frankrjk
en verwierf daarentegen 40 o geogr.mtjlmet
ruim 124000 inwoners, een vt
jftal kloostfl
rs
en 9Rjkssteden,benevensdeKeurvnrsteljke
waardigbeid. Deze aanwinst van grnndgebied
werd niet met sviirtemberg zamengesmolten,
maar verkreeg onder den naam van Nieuw-

ring haar een meervrl
jzinnig nntwery voorl
e
g
d
e
,
b
l
e
v
e
n
d
e
S
t
a
n
de
n in hunneAielçerlng
vtplharden. Gedurende de onderhandellngen
overleed de Koning opden30stenOctober1816.

Ztln zoon en opvolger, koning W illem Tj

haastte zich in 1817 den Standen een derde,

nog vrl
jzinniger ontwerp aan te bieden, en

toen o0k dit niet aangennmen werd, kwamen in 1819, met het o0g op de dreigende
Besluiten van Karlsbad, de Vertegenwoordigers desvolksmetderegôringscommissarissen

t0t een vergeltjk omtrent een minder liberaal
ontwerp. hetwelk den QsFten September van

V/iirtemberg eene afzonderltjke regêring, te dat Jaar als grondwet van W iirtemberg door

Ellwangen gevestigd en,watvoor den Keur- den Koning bekrachtigd werd.Daarmefle ginvorst de hoofdzaak was, geene Standen.In gen onderscheidene hervormingen gepaard.
den oorlog van 1805 wilde Frederik onztjdig Door hetedictvan 18November1817werdhet
bljven,maar werd doordesnellekomstvan land in 4 districten en 64 roberambten''verNapoleon te Ludwigsburg genoodzaaltt eene deeld. door dat van 31 Deeember 1818 de
alliantie te sluiten,waarna bj zjne troepen regtspleging gescheiden van het bestlznr en
n ieder poberambt'' een Oberambtsmann''
met het Fransche leger vereenigde. Btj den i
Vrede van Preszburg (26 December)erlangde en een roberambtsrichter,7aangestel(j. uet
Frederik de koninkllke waardigheid,deO0s. R.Katholleke vicaxiaat,in Ellwangen gevestenri
jksrhe bezittingen in opper-zwaben,de tigd,werdin 1817 naarRottenburg verplaatst
graafschappen Hohenberg, Nellenburg, B0n- en in 1821t0teen bisdom verheven:deR.Ka-

dorfenz-,terwi
jloostenrjkafstanddeedvan tholieke school vonr godqeleerdheld te El1alle aanspraak op W iirtemberg.Frederik aan- wangen in,1817 met de unlversiteitte Tiibinvaardde den lsten Januarj 1806 de konink- gen vereenigd en aldaar in het voormalig
ljke waardigheid,hiefde grondw et op,ver- Uollegium illustre een conviet voorR.Kathoeenigde Oud. en Nieuw-W u-rtemburg t0teen

lieken gegticht,in 1824 een tweetal lasere

ondeelbaar geheel,voegde dekerkeljkegoe- convicten geopend en het prie8terseminarlum
deren bj de Staatsdomeinen en vergnnde van Ellwangen naar Rottenburg overgebragt.
door het edict van 15 Oetober 1806 aan de

drie Christeljke Kerkjenootschaqpen geljke
regten. Den 12den Julg van datJaartrad hj
t0e tot den Rjnbond, verwierf door de op.
heëngvan onderscheidene vorsteljke en grafeljke bezittingen enz. eene vermeerdering

Den zosten November1818 werdhetlandbouwinstituutte Hohenheim geopend.deschoolvoor

bpschcultuur te Stuttrart er medevereenird

en dit tweetal inrigtlngen toteene académle
verheven.ln hetalgemeen werd veelvonrhet
onderwi
lsgedaan en hetverkeer op de Necker
Van 160000 onderdanen, rnaar m oest m an- en de Bodensee bevorderd. Het staatkundig
schappen leveren voorhetlegervan N apoleon. leven w erd ereerstopgewektdoordegebeurteD ie mansellappen streden in 1897tegen Pruis- nissenvan1830.'
roenverscheenteStuttgarthet

sen en in 1809 tegen Oostenrjk. De Vrede oppoyitieblad: rDer Hochw:chter'',en bt)het
van V'eenen van 14 M ei1809 bezorgde aan

verkiezen van Afgevaardigden in 1831werden
W iirtemberg eenenieuwegebiedsvergrooting; onderscheidene ultstekende mannen der libehiertoe behoorden de Rtjl
tsstad Ulm en de rale rigting benoemd.De Kamer werd echtey
stad Mergentheim , zoodat in het Koningrjk wegens het aannemen van het voorstel van
het aantal inw oners sedert 1802 meer dan Ppzer.gerigttegen de Bondsbesluiten van28
verdubbeld was.Ten behoeve van den veld- Junj 1832,den 22sten Maart 1833 ontbonden.
togt naar Rnsland moest W iirtem berg om -

De nieuwe verkiezinqen leverden eene verstreeks 16000 man leveren,en in den bevrt
j- pletterende meerderheld van oogendienaarsder
dingsoorlog van 1813 bevonden zich de W iir- regéring, en btJ zulke wederkeerige bljken
tembergsehe troepen in het Fransche leger. van vertrouwen werd den 28sten 8eptember
Eerst de Volkerenslag van Leipzig maakte 1841 hetzilveren f
'
eest van 'sKoning'
sbestuur

een einde aan dien ellendigen tnestand. Bj op eene scbitterende wjze gevierd.De Land-

het Verdrag van Fqlda (Q November 1813) dag van 1843 stondaan de regéring degflden

voegde Fredevik zich bt
J de Verbondene Mû t0e voor den aanleg van een staat8spoorweg
gendheden en deed zjne troepen metdie van van Brtlchsal over 8tuttgart en U1m naar
deze deelnem en aan de veldtogten van 1814

Fviedrichshafen.Misgewas en dunrte dedenin

en 1815.Op hetCongrèste W eenen deed hj Mei 1847 oploopen ontstaan te U1m en Stuttt als voorteekens der revolutionaire bevruchtelooze yogingen om elke beperking gar
ztiner souverelnlteit te beletten. Den lsten wegingen van 1848.De regéring wilde d00r

September1815 voegde hjzich bjdenDuit- het verleenen van vrjhaid van drukpers en
Bchen Bond, nadat hj reeds den llden Ja- van andere vrjheden den storm tot stilstand
nuarj in een manifest een vertegenwoordi- brengen , maar het bureaucratisch ministérie
genden regéringsvorm bad toegezegd. Doch
de'vergadering der Standen,den 15den Maak'
t
geopend, verlangde geene nieuwe grondwet,
maar haar soud,goed regt'',en toen de regé-

ScAlcyer, dat sedert 1833 M n het roer was,
bezweelt! en den 9den Mei1848 kw am en de
leiders der oppositie aan het bewind.Römer
belastte zich met de portefeuille van Justitie,
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Dnl- noy met die van Binnenlandsche Zaken, regten,terwjldelaatstedenrepublikeinschen
egéringsvorm begeerde. Het verhuizen van
Ppzermetdie van Eerediensten Goppeltmet l
die van Financiën, terwjlgraat
'Beroldingen het Romp-parlement naar Stuttgart verooren graaf Dontlteim die van Buitenlandsche Za- zaakte op nieuw botsing lnethet aldu raanken en van Oorlog behielden.W aardelasten wezige ministérie.DaarhetRjksregentschap
van het leenstelselzwaardrukten,openbaarde en het Rom p-parlement geen gehoor wilden
zich bj de bevolking eene grooteopgewon- geven aan den last van het ministérie om
denheidjen enkelegebetlrtenissen wezbnzelfs 8tuttgart te verlaten el1in w eerw il van alle
op den voormaligenBoeren-oorlog.Hetnieuwe waarschuwingen eene zitting dachtte houden

ministérie beloolde in zjn programma van 11 op den 18den Junj,werd hetParlement door
Maart hervorming op e1k gebied. Nadat de soldaten uiteengejaagd.De Landdag werdden
Landdag de ingediende ontwerpen overbur- 18den Juntj ontbonden en volgen: de nieuwe

kieswet,waarin het beginselvan algemeene,
regtstreeksöhe keuzen was aangenomen, de
de KamervanAtkevaardigdendenzistenMaart Vertegenwoordiging, uit ééne Kamer zamenOntbondeneneenenieuw everkiezknguitgeschre- gesteld, gekûzen met het doel,datzj de
ven. Een soldaten.oproer in Ludwigsburg gaf W tirtembergsche grondwetinovereenstemming
aanleiding to'
t het aftreden van den minister z0u brengen metdeltjksgrondweten metde
van O0r10g, die door generaalRûpplin werd grondregten. De verkiezingen vielen hoofdzaopgevolgd, Als Atgevaardigden naar het Par- keljk uit in democratischen geest. Terwjl
lem entte Frankfortw erden mannen gekozen, deze verkiezingen bljken gaven van een stergerwapening, het regt van vergadering en
afkoop der grondlasten aangenomenhad,w erd

die gedeelteljk in het linkercentrum en ge. kervoortschrjden,dan men hj hetminiatérie
deelteljk aan deuiterste lillkerzjdeplaatsna- van Maart had gevonden,tastte de Koning,
men. Onder hen bevonden zich: Ultland, die bj de zegepraalder reactie in Oostenrjk

Ppzc , Römer ell Robert Moltl.De llieuw- niets m eer te vreezen had,terug op het Kagekozene Kamer van Atkevaardigden,dieeen binet, hetwelk vôör Maart aan het bewind
aantal vurige dem ocraten telde, w erd den
zlsten September 1848 geopend.De eisch der
demoeratische Afgevaardigden, om terstond
eene constituante zamen te roepen,werddoor
het ministérie beantwoord met de betuiging,
dat men eerBtde besluiten derNationaleVergadering moestafwachten.De Kamer behandelde de wetten over de afschalng van het

was geweest. Den k8sten October 1849 werd
hetministérle Römer, datmet betz'ekking tot

het Duitsche vraagstuk zich meer op de zjde
van Pruissen daf
lvan Oostenrjkbevond!ontslagen en Seltlayer wederom aan hethootd der
zaken geplaatst. Naast hem belastte zich de
voormalige minister Herdegen met de portel'
euille van Finaneiën,de staatsraad Wöeàter-

Jagtregt,over den afl
toop van tienden,over ,S>î/J!dr metdievan Eerediensten Onderwjs
atschaëng van de ligchaamsstraFen en van de
doodstrat enz., alsm ede eene nieuwe kieswet
voor de constituante.
De grondregten, doorde Nationale Vergadering uitgevaardigd! werden d()01* de regéring,die hetgezag dlerVergadering erkende,

a
ls ltjkswetten atyekondigd.Toenechterde
ministers den Konlllg de ltjksgroutlwet met
een in het Huis Hohenzollern erfeljk Keizersehap ter onderteekening voorlegden? w ei-

gerde hj deze en verklaarde, dathj zlchaan

het lluisM oltewzollek'n nietw ildeonderw erpen.
Daarop vroegen de m inisters hun ontslag,dat
door den Koning niet aangenomen bn 0ok
niet geweigerd werd.De opgewondenheid des

en kolonelBa'
ur met die van Oorlog.
De Vergadering,tot herziening dergrondwetgekozen,kwam deiz lsten Decem ber1819

bjéén, maar werd reeds den 22sh'
n van die

maand Ontbonden,daarde regéring hetdelnocratiseh ontwerp van grondwet niet eens in
behandeling w ilde nemen.De nieuwe verkie.
zingen waren echter n0g gunstiger voor de
demoeratie. Bj het openen der Vergadering
op den 15den Maart 1850 verklaarde zieh de
trponrede in zulke harde w oorden tegen het
Pruissisbhe' eenheids-ontwerp, dat Pruissen
alle diplomatieke betrekkingen m et W iirtem berg afbrak.Eene schikking omtreut de constitutie kwam niet totstand,en toen de Ver-

volks klom op eane dreigende wjze.De mi- gadering den 28sten Junj hetinvorderen der
nisters bragten den K oning onder het oog, belastingen slechts toestond voor den tjd van

welk gevaar hetland en den troonbedreigde, twee maanden,in plaats van,zooalshet Kaen de Kouing ollderteekende den 24sten April binet gevraagd had, voor vier m aanden,trad

deRjksgrondwet,dûeh metde verklal.ingdat hetmlnistérie-scAlfzltdrat'
.VrjheervonL:7#:?z
hj enkeldoor dwang daartoe overging.Daar- belastte zich nu metde zamenstelling vaneen
m ede uamen de dem ocratische vereenigingen reactinnairministérie,en deVergaderingwerd
een genoegen.EenevolksvergaderingteReut- den 3den Juli
j ontbonden. De nu gekozene
llngen op den z5steu M aarteischte ondersteu- derde Kamerkwam den 4den Oetoberbjéénj
uing van denogstandindePtàlzendevorming maar werd den 6den Novem ber reeds w eder
van eelle com mlssie van weerbaarheid,welke ontbonden,omdat zj het aangevraagde ooralles in gereedheid zou brengen Om weerstand logscrediet niet inwilligde.De herziening der

te bieden aan de vjanden des Rjks.De wei- grondwet werd ter zjde geschoven,de kiesgering van het ministérie om deze besluiten wet van 1 Julg 1841 opgeheven,degrondwet
tot de zjne te maken,wierp een duideljk van 1819 weder geldend verklaard en volgens
lieht op de verhouding tusschen hetKabinet de oude kieswet eene nieuwe Kamer van Afen de Democratie,doordien het eerste tevre- gevaardigden geltozon,Op den Gden Mei1851

den was met de Rjksgrondwet en de grond- werden beide Kamers weder bjeengeroepen.
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Die van Afgevaardigden, meestaluit ambte- dommen deelde de Koning geenszins in de
naren bestaande,beantwoordde doorgaansaan geestdrift der ingezetenen voor de regten van

x#v.
:fepù.r#.Hj deed we1is
de wenschen der regéring.Zj stond toejdat den prins van .4f
de eed,door de troepen op de grondwetafte waar door den minister van Binnenlandsche
leggenj opgeheven werd,datde grondregten Zaken,den vrjheer von #'
R#dltaan deKa'
werden afgeschaft,de ligchaams-en doodstraf mer bekend maken, dat de regéring wegens
weder ingevoerd en de hooge adelvandever- de onwettigeinljving van8leeswjk in Denepligting,om in krjgsdiensttetreden,ontsla- marken zich niet langer gebonden achtte aan
gen.Slechts hetvoorstetder regéring om den het Londensche Protocol,dat zj in 1852
adel schadeloos te stellen voor het verlies, onderteekend had,en heterfkegtvandenprins
door afkoop der grondlasten geleden, werd van u4fxuçldfdzlllr.ç erkende, maar de Kamer
verworpen.Met betrekking totde bnitenland- moest in Februarj 1864 een credietvan 11/:
sche ataatkunde schaarde W iirtemburg zich millioenQorjnen voorkrjgstoerustingenschier
aan dezjdevan Oostenrjk.Toen in 1859 de opdringen aan hetKabinet.Tevensverklaarde

Oostenrjk-ltaliaanscheOorlog uitbarstte,stond zich deKamerden 27zten Februarj vöörhet
deLanddag de benoodigde gelden t0e,om het sluiten van een onderling verbond der kleileger op voetvan oorlog te brengen,m aarhet nere Duitsche Staten en vöörhetbjeenroe.
is niet uitgetrokken.Eene
geweldige botsing
deed de regéring ontstaan doorhetsluiten van
een concordaat met den Pausel
jken Stoel.
Het W a8 den 8sten April1857 te Rome vaststeld,door den Koning ondervoorbehoudvan
de toestemming der Standen goedgekeurd en
a1s verordening afgekondigd.Alethetindienen
van dit veldrag,waardoor de souvereiniteitsregten van den Staat aan de Curie waren afgestaan, de beslissing over gemengde huwe-

pen van eenevertegenwoordiging dierStaten,

ljken aan den bisschop overgelaten,voorde
komst van heerschzuchtige geesteljke orden
de.poort
en
gees
teljwj
kend opengezet en de opleiding
aan de willekeur van den
Van
bisschop
haasp
tr
.js
Zjge
bl
ef
r me
made
aktt
eal
de
menregêring
gev
ene,
Feen
totdat
ln 1859 demogendheid,waarvoorzjmetbetrekking t0t dit vraagstuk de meeste sympa
thie gevoelde, bj Soltbrino eene geweldige

rentieteBerljn.
Vöôr dien tjd evenwel overleed koning
Willem (24 Junj 1864),nadat hj bjna 48
jaar had geregeerd,en werd opgevolqd door
zjn éénigen zoon Karel.HetministérleLin-

tegenover de Groote Duitsche Rjken, die

hunne zelfstandigheid bedreigdan. Het handelsverdrag, door Pruissen in 1862 in naam

van het Tolverbond metFrankrjk gesloten,
werd aangenomen tegen den wensch der regé-

ring,doordien hetdoordenjverheidsmannen

des lands krac'htig werd ondersteund,en den
3ostel,September 1864 begaven zich de W iirtembersche gevolmagtigden naarde Tolconfe-

den trad at'den 22sten September en ruimde
plaats voor het Kabinet Varnbûler,datzich
onderscheidde dooreeneanti-pruissischekleur.

Daarin belastte zich vrjheer von Varnbûler

nederlaag leed en het door de regéring van met de portefeuille van BuitenlandscheZaken
Baden gesloten concordaat in 1860 door de en van de Middelen van Verkeer,de staats-

Kamer van Atkevaardigden aldaar verworpen raad Geszler met die van Binnenlandsehe Zawerd.Eerst den 28sten Februarj 1861 werd ken en de directeur von .& sp,er m et die van
het ontworpen concordaat bj den Landdag Financiën. Kort daarna kwam vrjheer ron
ingediend en den 16den Maart met63 tegen
27 stemmen afgekeurd. Tevens werd tot de
regéring hetverzoek gerigt,om deverhouding
vandenStaattotdeR.KatholiekeKerk volgens
de wetten de8 landste regelen.Na ditbesluit
van de Kam ernam de staatsraad Rumelin,die
zicllin 1856 in plaats van W achter-k
%pittler
metde portefeuille van Eeredienstbelastende
onderhandelingen over het concordaat met

Nezllrl/l, in plaats van W öater-spittler aan
het hoot'd van het departement van Justitie

ringsraad Golther,die aan deverhouding van
het staatsgezag t0t de R. Katholieke Kerk
eene regeling schonk, welke door de Onde

stel van H ölder om de grondwette herzien,
alsmede aan de nieuw e overeenkom sten van
het Tolverbond en besloot t0tde afschaëng

en een Jaar daarna generaal ron S'
tv#e.
gg
aan het hoofd van dat van Oorlog, terwjl
de portefeuille van Eeredienstin handen bleef
van Goltkert die tevens voorzitter werd van
den Geheimen Raad. De Kamer verklaarde

zich den 22sten Maart1865tegen deinljving
van Sleeswjk-Holstein in Pruissen en tegen
den Pauseljken .
St0e1 geopend had.zjn ont- de Pruissische voorstellen van Februarj,
slag.Ilj werd opgevolgddoorden opperregé- m aarschonk hare goedkeuring aan het voorKamers goedgekeurd en den 3osten Januarj der ljfstraFen en derdoodstraf.De regéring
1862 als wet afgekondigd werd. Daarmede hief de reactionaire bepalingen emtrent de

nam de strjd een eindeten de Staatbevond drukpers en het regt van vereeniging den
zich tegen de aanmatiging van hetultramontanismus in een gunstigen toestand. Kort
daarna werd de hervorming van den Duit.
Bchen Bond en het Sleeswjk-llolsteinsche
vraagstuk op den voorgrond geschoven. Op

24sten Decem ber 1864 op en deed den 13deu
A ugustus 1865 het voorsteltot eene aanmer-

keljke uitbreiding van hetspoorwegnet.Met
betrekking t0t het Duitsche vraagstuk bestreed zj de Pruissische staatkunde, nam

het doorOostenrjk te Frankfortbjeengeroe- deel aan de conferentiën der kleinere Staten
pen V?xstqn-congrès (1863) verklaarde zich te Augsburg en te Bamberg,maaktein April

W iirtem berg, door den Kroonprins vertegen- 1866 toebereidselen tot den oorlog, door de
woordigd, vöör de voorstellen van Oosten- Pruissische nota van 22 Mei uitgelokt, en
rjkj en met betrekking t0tdeElbe.Hertog- vroeg van den Landdag een oorlogscrediet
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van 7700000 Qorjnen.De Kamer stond het
toe onder voorwaarde,dat hetdoel van den
strjd geen ander zotl zjn dan de herstelling van de souvereiniteit der Hertogdommen
en de zamenroeping van een vrj gekozen
Parlement.De W '
lirtembergschegezantstemde
op de Bondsvergadering van 14 Junj vô6r
hetvoorstelvan Oostenrjk totmobielmaking
van het Bondsleger. Trouwens reeds den
16den Junj werdeengedeeltederarmeenaar
Frankfort gezonden! en weldra voegde er
zich hetgeheelecontlngentbjhet8stearmeekorps.Een batal
jon bezettede Hohenzollernschevorstendommen,maarvond bj debevol-
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1867, en den.8sten Julj werd het nieuwe

Tolverdrag door de W iirtembergsche gevolmagtigden onderteekend. Den 18den October
werden het alliantie- en het tolverdrag aan
de Kamers ter goedkeuring voorgelegd.De
aanneming van het eerste wasver van zeker.

Pruissen verklaarde dientengevolge, dat bj

niet-aanneming het tolverdrag aanstonds z0u
worden opgezegd. Alle Kamers van Koophandel ondersteundea derhalve de goedkeuring der verdragen,die tevena door Varnbûler
en M ittnaeht w erden verdedigd. Zj werden

dan o0k,schoon niet zonder hevigebestrj-

ding, door de beide Kamers aangenom en.

ch was de regéring niet gezind,zieh bj
kinq aldaar geene sympathie.De slag van To
Könlggr:tz veroorzaakte eehter eene groote den Nooxd-Duitschen Bond te voegen en t0t
veranderïng. Von FcrwàAler evenwel, op de

de eenheid van Dllitschland mede te werken.

tusschenkomst van Frankrjk vertrouwend, Ook de nieuwe militiewet, op de leest der
wilde den strjd voortzetten,maarmoestzich, Pruissische geschoeid, vond in 1868 genade
toen de W iirtembergsche troepen den 24sten

in de oogen der Kamers,doch van de voor-

Julj bj Tauberbischofsheim zware verliezen stellen tot hervorming der Constitutie werd

geleden hadden en het land m et eene Pruis- aileen hetalgemeene kiesregt metregtstreeksiBche bezetting w erd bedreigd, den 27sten sche en geheime keuze aangenomen. Den

Julj naar het Pruissische hoofdkwartier te zosten Februarj 1868 werd de Landdag geNikolsburg begeven. F'Tbzl Bismarok verwees
hem naar den bevelhebber der Pruissische

sloten.
W iirtemberg had de bevoegdheid 17 AfgeMain-armee,generaalMaytteufel,enhjsloot vaardigden te kiezen voor het Tol-parlement
metdezenden zdenAugastuste Eisingen bj en 4gevnlmagtigdeltezendennaarden BondsMTiirzburg een wapenstilstand met de bepa- raad. Door het monsterverbond van de regé-

lingen,dathetnoordeljk gedeeltedeslands ringsgartjen metde Groot-lluitschery,Ultra-

door Pruissische troepen bezet en de Hohenzollernsche landen door de W iirtembergsche
soldaten Ontruim d zouden w orden.De vredesonderhandelingen, door Tarnbûlerj die de
voorspraak van Napoleon i
nrie?, gevoerd,
w erden den 13den Augustusten elnde gebragt.
W iirtem berg nam genoegen m et de voorloopige bepalingen van Nikolsberg, m oest

molktanen en Democraten en dopr eene lage

ophitsing van het volk leden bj hetkiezen
van Afgevaardigden naar het Tol-parlement
(24 Maart) al de candidaten der Nationale

artj de nederlaag.De qevolgen dierhande-

llngen vertoonden zich bg hetkiezen van Afgevaardigden naar de Tweede Kamer.Deze
toch bestaatuit93 leden,van welke 70 door

8 millioen Eorjnen oorlogskosten betalen en hetvolk worden benoemd,terwjlde 23ove-

sloot een voorloopig geheim gehouden ver- rigen hetregtvan zittingvaneldersontleenen.
drag m et Pruissen.D e Kamer bekrachtigde De uitslag derverkiezingen was eene volkoden llden October het vredesverdrag, maar raene zegepraalvan de tegenstqndersderververwierpbjdeberaadslagingenoverhetadres dragen Van 1866. Van de 70 benoemden behet Pruissischgezind voorstel van H ölder en hoorden 25 tot de volkspartj1 20 tot de
verklaarfle zich tegen eene verbindtenis met Grogt-Duitsche partj, 14 tot de Nationale
Pruissen en vöör de stichting van een Zuid- partj en 8 tot de Regéringspartj,terwjl3

Duitschen Bond. Door het Luxemburçsche zichbjgeenederpartjen aansloten.Devolks-

vraagstuk kwam het verdrag van Prulssen
met de Staten van Zuid.Duitschland aan het
licht. In plaats van den aftredenden m inister
n
van Oorlog von ecrde.gg kwam kolonel ro'
W asner en in plaats van den minister van
Justitie non F'
evrtzfA de robertribunalrath''
TO% M i
ttnacht, de leider van de regéringspartj, in de Kamer. D e conferentie van de
m inisters van Oorlog der vier Zuid-Duitsche
Staten te Stuttgart den 5den Februarj 1867
leverde geene vruchten op,maar de wapening met het ziindnadelgeweer en de invoering van het Pruissische exercitiereglement
werden door hetministérie van O0rl0g doorgedreven. Voorts bewerkten de onderhandelingen van Pruissen over eene hervorming
van het Tolverbond eene nieuwe toenadering
tusschen Zuid.Duitschland en den Duitschen
Bond. Von FcrpHler nam aan de conferentie
der Zuid-Duitsche ministersmet llx lismarek

partj vermeidde zichmethetvooruitzigtvan
eeneZuid-DuitseheRepubliek.Deregéringzag
du8in,datzj harevoormaligebondgenooten
(bj de verkiezing van atkevaardigden naar
hetTol-parlement)moest laten varen en heil
zoeken bj de Nationale partj. De nieuwe

Landdag werd den 4den Decem ber 1868 geopend en reeds den 23sten van die maand
verdaagd.De begrooting werd er om de drie

jaar vastgeBteld, en het geheele Jaar 1869
verliep zonder eene bjeenroeping van den

Landdag,die eerst weder vergadertle op den
8sten Maart 1870. De Democraten maakten
gebruik van dat tjdsverloop,om hetgeheele
land m et een net van volksvereenigingen te
bedekken1 vergaderingen te houden en een
aan de Kamer gerigt adres te doen onderteekenen waarin de afschaëng werd gevraagd
Van de pas aangellomene militiewet en de
invûeringvanalgemeenendienstpligtmetkorten

deel te Berljn op den 34en en 4den Junj* diensttjd en metvoorbereidende oefening der
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Jongelingschap.In hetopenbaarweri.pespro- scheleger;deoëeierenzoudenbenoemdwnrden

ken en geaehreven tegen hetPruissische mi- door denKoning,maardekorpskommandanten
litarismus en tegen de svervloekte wef'.Na eerst na voorafgaande toestemming van den
de opening der Kamer deed de vereenigde Koning van Pruissen a1B Bondsveldheex.In
linkerzjde(Democraten en Groot.Duitschers) 1871 werd de Pruissische generaal Stûlpnagel
den llden Maart hetvoorgtel,ontde uitgaven t0tgeneraalen chefbenoem drin 1873generaal
voor 00rl0g in te krimqen. Het werd den Schwarzkoppenenin 1878generaalSehaehtmeyer.
l7den na eenige voorlooplge beraadslagingen Na het sluiten van die verdragen werd het
naar de Financiéle Commissie verzonden, tjd, aan de anti-natioqale houding van de
welke met 8 tegen 7 gtemmen bealoat, het meerderheid der Kamer te denken.De Land-

voorstel.bj de Kameraan te bevelen.Vöôr- dag was den Qlsten October 1870 wederbpdat het evenwelzooverW a8, Vroegen de m i- engeroepen en had de verdere uitschrjving
nisters den zlsten Maarthl
m ontslag.Datvan der belastingen en een crediet voor O0r10g
dem inistersvanOorlog,BinnenlandscheZaken van 3700000 Qorjnengoedgekeurd.Hetresulen Eeredienst.werd aangenomen!endeKoning taat der nieuwe verkiezingen wast dat de
benoemdein hunneplaatsdengeneraal-maloor Nationale partj aan 30,de Regérlngspartj
ron A cko'
ltl. den staatsraad von dc/zdfzrltpzlen
daarna in Mei den kanaelier der tlniversiteit
en voorzitter der Tw-eede Kamer von Geszler.
Hetontslag van de ministersvan Btlitenlandsche Zaken, van Justitie en van Financiën
werd nietaangenomen,en hetnietlwekabinet
verdaagde den 24Eten Maartde Kamers,maar
bevond zich tegenover de eendragtige linker

aan 20 en de Democraten en Groot-Dultsehers
te Zamen :an slechts 17 candidaten zitting
bezorgden.De Landdag,op den 19denDecember geopend, bekrachtigde de verdragen van
23 en 29 Decemberen een verder Oorlogscre-

dietvan 12900000flnrjnenûpden5denJanuarj

1871,en sedert,
den lEten van diemaand Was
W iirtemberg een deel van hetnietlwe Duit-

zjde in een hagcheljken toestand.
sche Rjk.De verkiezingen voor den RjksDeoorlogsverklaring vanFrankrjk maakte dag van 3 Maart 1871 hadden zoodanigen

een einde aan dien weifelachtigen staat van

uitslag, dat in 17 kiesdistricten 16 Nationaal-

zaken.Najenoeghetgeheelelandweergalmde gezinden en éôn Ultramontaan gekozen wervan toelulchingen bj de nationale besluiten den. Eene door de regêring gevraagde verdervolksvergadering te Stuttgartop den16den

hooging van belastingen werd door deKamer

Julj.De Kpning, uitZwitserland terugkee- goedgekeurd,en in dew interzitting werdden
rend!gafaanstonds bevelt0tmobilisatke,en 7den en 8sten Februarj met 60 tegen 29

de Kamers verleenden nagenoeg eenstenlmig st
emmen besloten,datt0twtjzigingderRjitshçt verlangde crediet. De leden der Volks- wet
de toestemmingvandenW ilrtembergschen
partj en de Groot-Duitschersboden te midden Landdag nietvereischt werd,m aar enkelvan
van de algemeene geestdrittgeea weerstand. den Bondsraad en van den Rjksdag onder
De K oningbenoemtledenPruissiKhengeneraal goedkeuring van den betrokken Staat.Degevon Trïf/znïfz totgot
lvernetlr dervesting Ul
m zal
ltschappen werden aanmerkelt
jk ingekortp
en den Pruissischen generaal Obernitz t0t sleehts die te Berljn, Petersburg, W eenen
komm andant van de W ur
- tembel.gsche divisie. en Miinchen bleven bestaan. Den 16den Mei
Deze werd ingedeeld in hetderdearmeekorps, werd in plaats van den overleden m inister
onder hetopperbevelvan den K roonprins van Deheurlen de opperburgemeestervan Stattgart,
Pruissen, nam op roemrjke wtjze deel aan Sick,t0tm inister van Binnenlandsche Zaken
de veldslagen bt
)
'Nvörth en Sédan en verde- bencpemd.
digde vöör Pari
js den 3osten November en
Den 3osten October 1872 werd de Landdag
den zden D ecem ber 1870 hare stelling aan de wederom geopend en hield zitting totaan den
Marnemetongemeene dapperheid.Teqenover zlsten Maart 1873.Hj bepaalde zieh vooral
die grootsche gebeurtenissen en dennatlonalen bj voorstellen van financiélen aard.De intergeestvan geheelD uitschland w asgeeneplaats pellatie van den Groot-llt
litsehen afkevaarm eer voor de bekrompene staatkunde der re. digde Oesterlen ove: de hout
ling der xegéring
géring. Tarnbûler nam zjn ontslag,en eerst met betrekking tot het voorstel van Lasker

ln het volgende Jaar belastte zich vrjheer omtrent de uitbreidinq derRjksbevoegdheid
non Y JcA/:r met zjne portefeuille.Ht
ltge- tothetgeheele bumerlgke regt,beantwoordde
zag bertlstte echter hoofdzakeljl
t in de han- deminister'
von A if/accl,
fden 23stenJanuarj
den van den minister von A ïfdalc/zf. Deze 18:3 met de verklaring, dat hj de zamenreisde, op uitnoodiging van rppz Bismarck, stelling van een algemeen Dtlitsch burgerljk
den oosten OctobermetSqekow naarVersailles, wetboek hoogst wenscheltik achtte, en de
om onderhandelingen aan te knooplm over Kameromhelsde met eenegl'ootemeerderheid
eene Rjksgrondwet en eene militaire conven- datgevoelen.Deministervan hetKoninkljk
tie, welke den 24sten November te Berljn Huis en van BuitenlandscheZaken,vrjheer
werden nnderteekend. W tirtemberg verkreeg lwn W lc/
lfdr,werd op zjn verzoek ontsl
agen
op grond daarvan 4 stemmen in den Bonds- en zjne pûrtefeuille eersttjdeljk en daarna
raad, had zitting in de diplomatieke eom - voor goed aan ron A lf/z?tzc/zf toevertrouwd.
missie en behield het bestuur over zjne.pos- D e derde zitting van den Landdag duurde
terjen,telegraafdradenensyoorwegeneneene van den zlsten October 1873 t0t den 3den
afzonderljke belasting op bleren brandewjn. Februarj 1874 en van den 18den Mei tot den
Zjne divisie moest t0teen armeekorpswor- zosten Junj.Vooraanvulling vanhetmaterieel
den vergroot en werd het 13de van hetDuit- van hetlegermoestde Landdag aanzienljke
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som men toestaan maar m en putte ze uithet sedert 1832 in den echtverbonden metgravin
aandeel van W irtemberg in de Oorlogsschat- HeleneFedfdfic,
:-Tolna,bjafwisselingteStuttting ten bedrage van ruim 85 millioen mark, gart en te W eenen.Na eene langdurige suk-

terwjl men het aanzienljke overschot be- keling overleed hj te Wildbad den TdenJulj
steedde aan verschillende openbare geboawen. 1844.Hj schreef:rGedichte (1837)'',- pluieBj de verkiezingen voor den Rjksdag van der desSturms(1839)'',- rGesammelteGe10 Januarj 1874 werden in W irtemberg 13 dichte (1841)/') - en pGegen den Strom ,
Nationalen, 3 Clericalen en een aanhanger Sonnette (1843)'/.VooralvondenzjnerBilder
der !Forschrittspartei'' benoemd. De reorga- v0m Plattensee''grooten bjval.
nisatle van het W iirtembergsche armeekorps
W'
urzbach (Konstant,ridder von),edele
werd den lsten Odobervoleindigd.Deminister von Tannenberg,een oostenrjksch dichteren
van 00rl0g von Svcko'
lp ontving pensioen en schrjver,geboren te Laibach den lstenApril
Aierd door generaal W'andt vervangen. De
Landdag van 1875 hield zitting van den 15den

Maart t0t den 3osten Junj.De wet omtrent
de uitvoering der Rjkswet van 6 Februarj
1875 (burgerljk huweljk) werd den llden
JunjdoordeKameraaugenomen ToenHejele,

bisscho? van Rottenburg, den lodeu April

1818, studeerde te Graz in de regten,trad

daarop in dienstbjeenregimentintànteriete
Krakau? nam echter,nadat hj in 1843 t0t
doctor ln de wjsbegeerte bevorderd was,in
1844 alsOfficierzjn ontslag,werdambtenaar
bjdeuniversiteitsboekerjteLemberg,in1849
bibliothecarisbjhetministérievanBinnenland-

1871 zlch onderworpen had aan de besluiten sche Zaken,voortssecretaris van hetStaatsvan het Concilie,legdederegéring den 28sten ministériee1zontvingin1874pensioen,waarbj
April en den 25sten Mei de verklaring af, hj tevensin den Oustenrjkschen ridderstand
dat zj aan het leerstuk der onfeilbaarheid werd opgenomen.Onder den pseudoniem W .
geenerlei invloed toekende op staatkundig ot' Oppyft
zlfheefthjonderscheidenedichtbundels

maatschappeljk gebied en t0thandhaving der ultgegeven,zooals:rMosaik (1841):'
, ppaconciliebesluiten geenszins den wereldljken rallelen (1849;2dedruk,1852)/',- rGemmen
arm zou leenen.Eene interpellatie van den (1855)''1- rKameen (1856)'',- rcyklamen
atkevaardigde von Gdzl-izwdzlvan 4Mei1875 (1875)''.- en rAusdem Psalter einesPoeten
Omtrentde geesteljke zusterswerd doorden (1874)''.Vanzjnewetenschappeljkegeschrifm inister van Eeredienst Geszler op eene be- ten vermelden wj:rDie Sprichwörter der
vredigende wjze beantwoord.De zltting van Polen (1847;2dedruk,1852)'',- rDieVplksden Landdag van 1876 duurde van den 28sten li
eder der Polen und Ruthenen (1846; 2de
Maart t0t den zisten Junj en van den gden druk, 1852)'', - rHistorische Sprichwörter
Octobertotden 4den November.W jderswerd und Redensarten (186252dedruk,1866)'/,hetvoorstelaangenomen,van eenerjksspoor- XGlimpf und Sehimpf in Spruch und W ort
wegenwet en van de vorm ing van een Staats- (1864; 2de druk, 1866)'' - rDie Kirchen
ministérie,waarna ron A if/o
ztdcA/t0tpresident der StadtKrakau(1853)'',- yBibliographischvan datligchaam werd benoemd.In laatstge- Statistische UebersichtderLlteraturdesöster-

meld jaar had eene nieuwe verkiezing van reichischenKaiserstaats(1853- 1856)''- ,Das
Vertegenwoordigersplaats.Van de Regérings- Schillerbuch (1859)''
,- ploseph Haydn und

partj en van de Nationalepartj werden 45, sein BruderMichael(1863)''
?- rMozartbuch
van de Dem oeratische 14 en van de R .Ka- (1868)'
/, - en rFranz Grlllparzer (1871),,
.
tholieke 11 candidaten gekozen.Deze Kamer O0k leverde hjeen rBiographischesLexikon
hield zitting van 6 tot 20 Februarj,van 15 des Kaiserthums Oesterreich (1855 enz.l''in
Mei t0t 12 Julj en van 22 November tot 22 een grootaantaldeelen.
W ûrzburg,een voormalig souverein bisDecember 1877.Bj de verkiezingen voor den
Rjksdag van 10 Januarj 1877 leed de Natio- d0m in Franken en besproeid door de Main,
nale partj eeue belangrjke nederlaag, daar de Saale, de Tauber en de Jagst, telde op
zj aan slechts 3 candidaten hetmandaatk0n 87 D geogr.mjl 250000 inwoners.Zjn gebezorgen. Van de overigen behoorden 7 t0t bied strekte zich uit van de Kocher totaan
de vrje conservatieven, 3 totde clericalen, het Thilringer W ald, van de W erra t0taan
3 t0t de Democraten en 1 tot geene enkele de Regnitz.D e bisschop was suffragaan van
partj. De Kamers verhoogden den liden en Mainz en had op den Rjksdag devjtdepl
aats
lgden'Februarj hetinkomenvan prinsW illem, op de bank der geesteljken, maar op den
die met eene prinses van '
c tzîtfecà in het Frankischen Rjksdag de eerste stem. Het
huweljk wasgetredenenschonkenvervolgens bisdom werd in 741doorBonifaelnsgesticht
hare goedkeuring aan de begrooting.In Decem ber 1879 kwam de geheimraad von Faber
aan hethoofd van het Departementvan Justitie, en ill 1880 werd de Landdag op den

en de eerste bisschopwasdeheiligeBurkhard.
D e beschermheilige van het bisdom was de
heilige Kiliaan, die er volgens de legende in
768 den marteldood stierf.Debisschoppenverkregen in de lode en llde eeuw de meeste
4denFebruarj geopend.
W x tem berg (Christian FriedrichAlexan- graafschappen binnen hun bisdom en de regtder,graafvon),een verdiensteljk dichteren spraak over alle ingezetenen.Daaruitontstond
een zoon van hertog W ilhelm von Forfdzzlùdr.g hethertogeljk gezag in Oost-Franken.Henen de burggravin ron Ff4zdderfel#,werd ge- (fri/f V kende in 1115 hethertogdom t0e aan
boren te Kopenhagen den 5den November zjn neefKoenvaad ron Staufen,maarhiet'het
1801! trad reeds vroeg in de krggsdienst, in 1120 wederom op ter gunste van Erlnng,
verwlerf den rang van kolonel en w oonde, bisschop van W iirzburg. W jders droeg eerst
XIW
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bissehop W-M CO (11Q7- 1146) dentitelvan delberg en had in 1875 met het garnizoen

hertcg,ep 4ie van hertog van Franken kwam
eerst in 4: 15de eeuw in zwang.In de v01gende eeuwen nntstonden gedurig twisten met
de steden v&n hetbisdom ,vooralmetW irz-

nagenoeg 45000 inwoners, onder welke zich
7661 Protestanten en 1879 lsraëlieten bevonden.De stad,te voren doorwallen en grachten omringd, was t0t 1856 eene vesting.De

burg, bjv.onder Hermann p
'os Lobdenburg eigenljke vesting9 Mariën- ot'Frauenburg,
(1225- 1254) en Gerltard von tgcAocrzùvrg ligt buiten de Btad op den linker oever van
(1372- 1400). Het regéringstjdperk van bis- de Main op den Leistenberg (265 Ned. el
schop M elcltior ZobelrozzGuttenberg i8 bckend ho0g)en wast0t1720 de zetelderbi
sschopdoor de twigten met Grumbaeh (zie aldaar). pen. De stad, door een kring van sierljke
Johann Goï//zlclnon ddcF
zF
zcxdes(1617-1622) wandelplaatsen, doûr de Ringstrasze en de
en Plilipp Adolf'
tl
ol El
trenberg (1622-1631) Mainkade omgeven, ls regelmatig aangelegd.
waren heftige tegenstandersderProtestanten, Tot de aanzienljkste pleinen behooren erhet
zoodathetbisdom in den DertigjarigenOorlog Residentie-,hetM arkt-en hetSpoorwegplein.
veel te ljden had.De Zweedscbe kanselier Van de 33 kerken is de domkerk (in 742 geOœenntierna gaf den 3osten Junj 1633 aan botlwd en in 1042 geheel vernieuwd),met
hertog Bernl
taèd -4 Saksen-Ydizz
lcr de bis- eene prachtige kapélen.vele praalgraven van
dommen W iirzburg en Bamberg als hertog- bissohoppen,devoornaamste.De Hanger-stiftsd0m Franken in leen,doch deze kon er na kerk, een trotsch gebouw in Italiaansehen

de nederlaag bijNördlingen zjn gezag niet renaissance,stjl, met dubbele deuren en een

handhaven, zûodat het bisdnm W iirzbtlrg hoogen koepel, werd in 1670- 1691 gesticht
in 1634 weder ten deel viel aan bisstshop en voor korten tjd op smaakvolle wjzegeI'
rannr04 Hatzfeld. Deze bestuurde,evenals restaureerd.IndeRomaanscheNieuw-Miinsteronderseheidene van zjne opvolgers,00k het kerk bewaart de krypt hetgebeente van den

bisdom Bamberg.MetGeorgeKarel,vrjheer heiligen KilLaan.Voortsnoemen wj:deuni-

von FecFzellccA,eindigt de reeks derbisschop- versiteitskerk m et de Bterrewacht, de kerk

pen van W irzburg.Bj den Vredevan Lu- van het Duitsche Huis en die der Augustj-

neville werd o0k het bisdom W iirzburg 0p- nen? de Maria-kapél,een der fraaiste monugeheven en in 1803 aan den Këurvorst van mentea van Otld.D uitsche botlwkunst) met
scFzzdeitfdz'
Bejeren alseen wereldljk enerfeljkvorsten- 14 standbeelden van D lmann .Afewzejo,
dom toegekend, met uitzondering van onge- uit de 15de eeuw , en de kerk op de Vest
veer 15 D

geogr.mg
,1,diealsschadeloostelling (de oudste in Frankenland). Andere merkwaardige gebouwen zjn er:het Koninkljk
Vorst-Bisschop ontvingeenjaargeldvan60000 kasteel,in 1720-1740 gebot
lwd (tevoren de
Qorjnen en daarenboven 30000 iorjnen als zetel der bisschoppen en later die van den
coadjutorvan den bisschop van Bamberg.Bj Groothertog), een (ler schoonste vorsteljke
den Vredevan Preszburg stondBejerentegen sloten,met 6 hoven,284 kamers,de keizersaan andere vorsten w erden toegewezen.De

schadeloosstelling het vorstendom W irzburg
in 1805 af aan FerdLnand, den voormaligen
groothertog van Toscanej die het hem in
1803 a1s schadeloosstelling toegekende keur-

of marinezaalen een nraehtigen tuin,- het
uitm tlntend ingerigtJulitls-hospitaal,het universiteitsgebouw ,hetraadhuis,hetregérings-

waarna W iirzburg tot een keurvorstendom
verheven werd. Den 30:ten Sbptem ber 1806

kundig laboratorium , de schouwburg, het
tuc,
hthuis en het centraal spoorwegstation.

gebouw , de kweeksehooi van ondexwjzexsj
vorstendom SalzburgaanOostenrjkoverdroeg, de Maxschool, de Lodewjkshal, het scheivoegde zich keurvorstFerdinand bj den Rjn- Vöör het Juliushospitaal verrjst het standbeeld van bisschop Julilu von W iedemann,
door M iller gegoten.Een m onument ter eere
Rjnbond nam 0ok het groothertogdom W iirz- van W aitlter tm4 der FW-t
pl'
l
nei#:(donrHalbL,
g
bond en aanvaarddeden titelvan Groothertog
van W iirzburg. Na de ontbinding van den

burg !en einde. D00r een besluit van het in 1843 vervaardigd) bevindtzich in eene nis

Congre
's te W eenen herkreeg de Groothertog in de Nieuw-Aliinsterkerk? waar de dichter
zjnvoormaligen StaatToscane,terwjlW iirz- in 1230 begraven werd.W tirzburg isde zetel
burg grootendeels aan Bejeren werd toege- van het districtsbestuur en van andere bestuvoegd.Thans vormt het een gedeelte van het rende en regtsprekende ligchamen,voortsvan
diytrict Beneden-Franken en AschaFenburg. een bi8schop met een domkapittel.Men'heeft
Kleine gedeelten van het alollde bisdom wer- er wgdelseeneProtestantscheen eeneIsraëden vereenigd met Baden. In 1817 werd er lietische gemeente. De universiteit wel'd er
de bisschopszetel hersteld en aan den aarts- in 1403 door bisschop Joltann rpzlE-qlojttein
gesticht,maar o0k eerlang weder opgeheven.
bisschpp van Bamberg onderworpen.
NTùrz
' burg (Wirceburgum,Herbipolis),de Eerstin 1582 stichtte de vorstbisschop Jttlius
hoofdstad van het voormalig vorstendom FcFzfdr non Aozellrlps eene nieuwe hooge-

W iirzburgenthansvanhetBeke
'rschedistrid

schoolen begiftigdehaarrjkeljk metjoede-

Beneden-Franken,ligtin eene bevalligeland- ren en inkomsten van kloosters, die ln den
Btxeek aan beide zjden van de Main, over Boeren-oorlogwarenverwoest.Inzonderheidde
welke eene brug ter lengte van 198 Ned.el geneeskundigefaculteitverwierferongemeenen

met zeven bogen is gelegd. Zj is het ver- roem , terwjl de lessen over godgeleerdheid
eenigingspunt derspoorw egen naar Asehafen- en wjsbegeerte uitsluitend aan Jezuïeten wa-

burg (Frankfort en Darmstadt)j Bamberq, ren toevertrouwd.VooralmM kte de universiNii-bergjGunzenhauBen (Miinchen)en Hel- teit grooten opgang onder den voorhatsten
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vorstbisschpp, Franz Zf
xf
/z
lt
liç von Frf/
lcl,die
uitstekende en verlichte mannen derw aarts
riep. Daarentegen oefende de afstand van
sviirzburg aan Ferdinand van Toscane een
zeer ongunstigen invlotad op de universiteit.
Eerst tgen Mrtirzburg in 1814 wederom met
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ingeno
men!maareerlang door Kendrlkontzet.
Van de aldaar
gehouden Rjksdagen zlin de
merkwaardigste:dievan 1180,waaropSendrik
de Leeuw in den ban Yierd gedaan, en die
van 12091waarop de verloving van Otto IV
met Beateiz,de dochtervan Pkilippu ,vrede

Bejeren vereenigd werd, beleefde de hooge- bragtaan het Rtjk.Den 7den Mei 1525 werd

school onder den naam van Julins-Maximili- de stad door de oproerige landlieden onder
aans-universiteiteenefloelmatigereorganisatie. Gow'tz rop Berliehçn-qen ingenomen, maar de

T0t bevordering van het onderwtis in de ge- vesting Mariënburg boodeen krachtijenweerneeskunde dient voflral het Julius-hospitaal, stand,en reedsden 7denJunj moestdeBtad
waarmede eene kraam zaalen een ziekenhuis zieh overgeven aan hetvereenigde leger van
v001
*hen,die aan vallende ziekte ltjden,ver- den Zwabenschen Bond, van de Pfalz en

bonden zjn.Debpekert
jbevatmeerdan100000 Trier. ln 1558 werd zj' door W illem rol
deelen, onder w elke vele, uit voormalige Grnmbach overrompeld. Den 3den September
kloosters afkomstig.llet aantalstudenten be- 1:96 behaalden erdeOostenrtjkersonderaarts-

draagter ongeveer 1000,van welke nagenoeg hertog KareldeOverwinning op de Franschen
de helft de lessen in de geneeskunde bezoekt. onder Jourdan. Tn 1803 werd de stad toege-.

Van de overige inrigtingen van onderwjs kend aan Bejeren,in 1805 aan aartshertog
noemen wj: een gymnasium ,een reaalgym- Ikrdinand,en in 1815wederom aanBejeren.

nasium ,eene reaalschool,een priestereemina- Van 23 October t0theteinde van November
rium , eene kweekschool voor onderwtlzer:, 1848 werd er eene vergadering gehouden van
eene Lattinsche school, eene muzieksehopl, Duitsche bisschoppen, die in eene memorie
eene hoogere burgerschool voor meisles en van 29 N ovem ber de scheiding van Staat en
eene school voor vroedvrouwen, en van Kerk verwierpen, m aar voor laatstgenoemde
de vereenigingen ter bevordering van kunst een vtllkom ene zelfstandigheid vroegen.Van
en wetenschap:eene maatschappj van njver- 23 t0t 27 November 1859 had er onder den
heid,een hJstprisch genootschap en een land- naam van W iirzburgerConferentiën eenebjbouwgenootsehap. rrot de instellillgen van eenkomst plaat
s van ministersen qevolmagweldadigheid behooren er,behalve hetJulius- tigden der Kleinere Staten van Dnltschland,

hospitaalj waar plaat8 is vot)r 500 ltiders, ten eindevoprdezezamenwerkingteverkrjeen blinden- en een doofstommen-instituut, gen metbetrekki
nr t0tdeBonds-aangelegenonderseheidene hpspitalen,een wetlshuis,een heden,maar zj lelddeevenmin40teene gekrankzinnigengesticht, een ziekenlluis, een

wensehte uitkpmst als de door hen op den

stads-armenhuis enz.De ntiverheid bepaalter 18den en 19den Februarj 1864 gehoudene conzich vooraltot tabakskervertl,de vervaak'
di- ferentiën, om t0t eenheid te kom en ten opging van heelkundige en wis-en natuurkun- zigte van htzt Sleeswt
ik-llolsteinsche vraagdigtawerktlligen,m uziek-instrumenten,machi- stuk. Den 27sten Julij 1866 werd de vesting
nes,spoorwegwaggons,speelkaarten,vergulde

door de Pruissen gebombardeerd;hettuighuis

llisten en moussérende wi
2
jnen. Voorts heeft geraakte daarbj in brand,en in de atad werm en er in hetvoormalig Clsterciilnserklooster den eenige gebouwen beschadigd. Nadat er
Obevzell eene groote tallriek van enelpersen tt
jding was gekomen val)den wapenstilstand,
van Könly en B alter.Ook vindtmen er eene tusschen Pruissen en Beileren gesloten,namen

tlzerfabriek, aanzienljke bierbrouwerjen, de Pruissen den Qden Xugustus de stad in
scheepsbouw , ooft-, graan- en tuinbouw en bezit, terwjl de vesting in de magt van
vooralwjnbpuw.Rondom de stad liggen vele Bejpren bleef.
W ûstenfeld (Heinrich Ferdinand), een
wjnbergen,die eeneruimte beslaan van 1200
Ned. bunder en den voortrefeljken W iirz- verdiensteltjk beoefenaar der Oostersche letburger wjn leveren?waarvan de opbrengst teren en geboren den 3denJllltj1808 te Hanin goedeJaren op 5 millioen mark wordt ge- noversch Miinden,bezochtaldaar hetgym naschat. Aan de zuideljke helling van den sium ? voorts het lycénm te Hannover en
Frauenberg groeit de vermaarde Leistenwjn daarna deuniversiteitteGöttingen,wgarhj
en aan den SteinbergdeSteinwtbn.Aanzienljk zich weldra uitsluitend wjddeaan het00:isin W iirzburg de handelin wjnenina'
ndere tersch,om vervolgens zjne studiën te Berljn
voortbrengselen dernatuuren derkunst.O0k voorttezetten.Na zjnterugkeerteGöttingen

zjn er drie vermaardemarkten.ln denabtj- werd hj er in 1831t0tdoctorbevorderd en

heid der stad verheft zich de Nicolaaskerk vestigde er zich in 1832 als privaatdocent.In
met de bedevaartskerk K:ppele en een be- 1836 werd htlassessorder philosophische faculteit, in 1838 ambtenaar aan de univergikoorltfk uitzigt over het landschap.
W iirzbnrg, reeds in de 7de eenw gesticht, teitsboekerj, in 1842 buitengewopn en in

werd in 741 de zetelvan een bisschog en 1856 gewpon hoogleeraar.Hj heefteen aanbezat onder Karel de Groote een K onlnk- talmerkwaardigeArabische geschriften ln het
ljken burgt.Laterwerd W iirzburg eenebis- licht gegeven, zooals: pLiber concinnitatig

schoppeljke stad. Deze koos onder keizer nominum (1832)'' van Nawawi.- vLiber
Hendrik IV de partj des Konings,vexjoeg classicorum virornm quiKoraniettraditionum
den bisschop,werd in 1086 doorden tegenko- cognitione excelluerunt (1833- 1834)', van
ning H ermann en onderscheidene ridders uit Aboe-Abdallah.Dakabi, - pvitae illustrium
Bek'erenbelegerd,nadenederlaagbjBleichfeld virorum (1835- 1850)''van lbn-0âJl;iâcl?-
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XBiographisch woordenboek V3n beroenAde ling in blakende gunsten in ongenade bj

mannen (1812- 1847, 4 dlnl'' van Natvawl, Hendrik V111,w erd in 1537 high sherif van
chiedenis der Kopten (1845)'/ van Kent en overleed den llden October 1542 te
mGes
Makrizl,- rMoschtarik (1846)''van Jakoety Sherborne.Men verhaalt,dat htj eene harts- ml
fosmographie (1848- 1849,Q dlnl''van togteltjkeliefdehadopgevatvoorAnnaXoleyn.
Cazwini, - pllandboek der geschiedenis Uitzi
jnegedichten,alsmedeuitdie van zjn
(1850)''vallIbn-Co/eïltz,- moverdegeltjk- vriend Surrey,bljktde invloed van Petrarea.
heid en hetversehilvan Arabische geslachts- Intusschen bebben zjnemi
nnedichtengeringer

namen (1850)''van M ohammedI64-.
S'
tzliù,-

en het qrGenealogisch.etymologisch handboek

waarde dan zjne hekeldichten.Zjneppoetical
works'' zi
jn in 1866- 1870 door de zorg van

(1854-1854, 2 dlnl''van 1bn .
llpreït
d.O0k R .W :J! f)p nieuw in hetlichtverschenen en
leverde hj n0g eene uitgave van de pKro- o0k opgenomen in depcourtleypoets(1870)''
nieken der stad Mekka (1857- 1861,4 dlnl'' van R annah,.
James TC/
/JJ/,een verdiensteljk Engelseh
en vanmHetlevenvanMohammed(18571860,4 dlnl''van IbnAï.
scAtz- ,- eneindeljk archited, geboren te Burton-constaple den
4
4
e
n
Aug
u
s
t
u
s1748.l1tJbehonrtt0ideeersten,
eene van het beroemd pGeographisch woordenboek (1866 enz., 4 dlnl'' van Jakoet. die in Engeland den spitsboogstjl wederom
B'jders schreef hj: mDie Akademien der invoerden en geheele gebouw en en gewelven
AraberundihreLehrer(1837)'',- rGeschichte van giet-jzervervaardlgden.Hj werdin 1806
der arabischen Aerzte und Naturforscher

president der Britsche schilder-académie en

(1840)'' - mGenealogische Tabellen der ara- cverleed te Marlborough den 5den September
bischen St:mme und Familien (1852)'',- 1813. Inzonderheid was hj een meester in
Vergleichtlngstabellen der mohamm edischen hetrestaurêren van oud-Engelsche gebouwen.
M athew .Dà.çù)
und christlicllen Zeitrechnung (1854)'' en
?
/ Wyatt, desgeljks een vertalrjke bijdragen in verschillendettjdschriften. diensteltjk bouwkundige, geboren te Rowde

W uttke (Heinrieh),eenverdiensteljk ge- in MTilts in 1820. Hti Ontwierp in 1850 het

sehiedschriver, geboren te Brieg den lzden plan vflor hettentoonstellingsgebouw te L0nFebrnarj 1818,vestigde zich in 1841a1spri- den,deed vele openbare gebouwen en w oonvaatdocent te Leipzig, nam er jverig deel huizen in Engeland en Indië verrjzen,veraan de staatkundige bew eging van die dagen, wierf in 1869 de ridderljke waardigheid en
werd in 1848 1id van hetVoûr-parlementen
hoogleeraar aan de universiteit,werd na den
dood van B l'
um als diens plaatsvervangrr lid
der Nationale Vergadering en behoorde hier

zag zich in 1870 benoemd tothoogleeraar te

Cambridge.Hj overleed den zlsten Mei 1877.
Van zjnegeschriftennoemenwj:rspecimens
of geometrical m osaics of the middle ages

t0tdestichtersderGroot.Duitschepartj.Zjne (1848)'',- pMetalworksand itsartistic destaatkundige gevoelens deden zt
jn afkeer van sign (1852)'/,- pTndustrialarts ofthe ninePruissen klimment0teenhartstogteljkenhaat, teenth century (1853,2 dln)',- pArttrea-

vooralsedert 1866,en toteene bettige oppo- sures of the united Kingdom (1857,2 d1n)'',
sitie tegen de bestaande toestanden , zoodat - pFi
ne art,asketeh ofhishistory(1870)''
hj zich in de armen wierp der Sociaal-De- - en.Anarchitect'snotebookinSpaln(1872)''.
W ybicki (Jozef),een Poolseh staatsman,
m ocratie. Hj was a1s hoogleeraar zeer ge-

zien en overleed den 14den Junj 1876.Hj geboren in 1747 0? Bendomin bi
j Dantzig,
schreef: pDie Entwickelllng der öFentlichen ontving zjne opleidlng op de Jezuïetenschool
Verhëltnisse Schlesiens bis zum Jahr 1740

aldaar en verwekte voor het eerst opzien,

(1842--1843, Q tl1l1)'11 DDie schlesischen
Stsnde (1841)1:!
rPolen und Deutscbe
(1.
847)'$1
DIe K osmographie dps Istrier:
Aithekos (1853)'', - ,Die drei Kriegsjahre
1756,1757,1758 in Deutschland (1856)'' rDie Völkerschlacht bei Leipzig (1863)'',-

toen 11iJ a1s afgevaardigde op den R jksdag

van 17L8 ztln rveto''deed hooren tegen de
besluiten,die onder den invloed van Rusland

waren vastgesteld. Nadathj voor de Russen
de wjk had genomen naar Krakau en H0ngarje,voegde hj zich bj devereeniging van

DDie deutschen Zeitschriften und die Entste- Bar, was daarvoor werkzaam te MTeenen,

hungderösentlichenMeinung(1866;3dedruk, te Berljn en in Poolsch Pruissen en keerde
1876)'', - rst:dtebuch des Landes Posen na de eerste verdeeling s'an Polen naarW arhau terug,waar hl
,
'Andrzqi Zamoiski bj
(1864)'' !W ilhelm v0n.Oranien (1864)'
' sc
.'
-

en oGeschlchtederSchriftund des Sthrift- het ontwerpen van een nieuw wetboek ter

ziide stond. Gedurende den opstand onder
thnms (1872,lstedl)''.
W yandotte is de naam van een Noprd- èosell
tszko in 1794 bevond hj zitth bj DomAmerikaanschen India,
nenstam , t0t de Ir0kézen behoorend,voorheen ir Canada gevestigd1 vervolgens naltr het w esten verdreven
en thanst0t weinige honderden zielen versmolten, die in Kansas wonen.In Michigan
heeft men eene stad van dien naam metom ytreeks 3000 inwoners.

?/rt?znt
slpi in Groot-polen. Na de bestorming

van Praga begafhjzichnaarFrankjk,keerde
vervolgens terllg naar Pruissen,en woonde,

d
aarzjneroederen warenverbeurdverklaard,
op eenvoudlgen voet te Breslau,totdatNapoleon na den slag bj Jena hem en Dombrowski
naar Berljn ontbood en hen belastte met de

W yatt.Onde'
rdezennaam vermeldenwj: organisatie van een Poolsch leger en van een
Tkomas r I
f/cff, een Engelsch dichter,ge- Pool
sch bestuur. Tqbéckiontwikkelde nu in
boren in 1503 op Allington Castle in Kent. Polen eene ongemeenew erkzaam heid,zoodat
Hj studeerdete Cambridge,wasbj afwisse- hj na de stichting van het llertogdom W ar-

W YBICKI- W YSOCKT.
schau door den Koning van Saksen t0t Benater-woiwode werd benoemd..Keizer Aleœanhr
bevestigde hem in die waardigheid en verhief
hem tût president van het hncggeregtshofte
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digen leeftjd in Pruissische dienst,nam in
1822 zjn ontslag a1smajoor,waslaterbuir

tengewoon gezant en qevolmagtigd minister
van den Koning van Prlllssente'sGravenhage,

W arschau. Hj overleed in 1822. Van zt
jne en overleed den 13den October 1847.
geschriften zjnvooraldedoorgraafRaezynski
'
W yom ing , een territorium der Noorduitgegeven: ppamietniki(1840,3 dlnl''merk- Amerikaansehe Unie, grenst aan de Staten
waardig.

Nebraska en Colorado en aan de territoria

W ydenbrugk (Oskar,vrtikeervon)?een Utah,Idaho:Montana en Dacota,en teltop

Dllitsch staatsman,geboren in 1815 te'Asch- 4601 (
geogr.mjlomstreeks12000inwoners,
hausen in Thiiringen, door een ongeluk in ondernwel
ke zich ruim 2400 Indianen bevinde kindsheid, dat eene ruggegraatsverkrom- den.D e bodem vormt er eene bergvlakte met
ming veroorzaakte, in zjn groeibelemmerd, eene gemiddelde boogte van 1950 Ned. el.
studeerde te Jena, Heidelberg en Berltjn in Daarop verri.jzen onderschoidene bergketens
de regten, werd in 184l ambtsadvocaat te der Roeky Mountains en bereiken hare aanEiBenach, in 1847 lid van den Landdag t,
e zienljkste hoogte in den Mount Fremont
Weimar,waarhtldoorzfjnewelsqrekendheid (4136 Ned.elhoog).Hierontspringen de drie
de leider werdderliberafeoppositle?inMaart voornaam ste rivieren van dit gebied,de Yel1818 staatsraad te W eimar en hootd van de lowstone,de Snake Riveren de Green River,
departementen van Justitie en Eerediensten van welke geene enkele bevaarbaar is. De
daarna lid van de Nationale Vexgadering te noordeljke arm van dePlatte-rivierkronkelt
F rankfort, waar hi
j t0t de parttj van het door den zuidoosteltjken hoek van hetterriW iirtemberger H0f behoorde en vooral deel torium en ontvangt er de Laramie.Het land
nam aan de beraadslagingen overbuitenland- isbj uitnemendheidgesehiktvoordeveeteelt,
sehe politiek. ln 1854 n3m hijzjn ontslag en in de Laramie-vlakte in het zuiden groeit
uitde Btaatsdienstte W eimar begafzichnaar overheerljk gras.OOk verbouwt men er met
Tegernsee,vesticde zich in 1859 te M iinehen, goed gevolg graan en groenten.D e hoofdstad
plaatste zich in 1862 aan hethoofd derGroot- Cheyenne (1843 Ned.el h00g)heeft eene ge-

Duitschepartj,nam sedert1863 metbelang- middelde Jaarljksehe warmte van 80C.,terstelling deel aan het Sleeswilk-Holsteinsche wi
:
jldeuitersten- 19Oen + 37OC.zjn.Het

vraagstuk en begaf zich in 17
864 a1s gevol- vrlest er tot in het midden van Meien 0ok

magtigde van den erfprins Friedrielö'tlp'zA14#$fdJ:zllvr.g naar Iveenen, kwam in 1867 in
hetbezit van het landgoed Schöffatlbj Oberandorf in opper-Bejeren en overleed aldaar

reeds in hetbegin van September.De hellingen der bergltn zi.ln er t0teene hoogte van
300 Ned.elm et naaldhout bedekt.M en heeft
er veel steenkolen,jzeren allerleim etalen.
den 9denJulj 1876.Hj schreef:m'
DieUmbil- Tn hetnoordwesteljk gedeelteheeftmeneene
dung des Feudalstaatsin den modernen Staat m erkwaardige vulcanische streelt.De Paciio-

an dem BeispielFrankreiehs(1842)', r'
Die syoorweg loopt door hetzuiden van hetterdeutscheNation und dasKaiselw
reich (1862)'', rltorium . Dit laatste werd in 1868 gevormd
-

DReichstag oder Parlement(1863)'',

en

talrllke opstellen in dagbl
aden en tjdschriften.
W ye (De), eene rivier in llet Engelsehe
prinsdom W allis, ontspringtb!jden Plinlimmon en stort na een loop van 190 Ned.mjl
bj Chepstow zich uit in de Severn. Zj is

en zljn naam is eene herinnering aan de vaderlandslievende mannen, die in bet W yomingdal dex Susquehanna den 5den Julj 1778

door de Tndia,nen werden verm oord.De gouverneur en de hoogste am btenaren worden
door den Presidentder Vereenigde Staten bevoor kleine zeeschepen bevaarbaar t0t M om- noemd.Het zentlt een afgevaardigde naar het
m outh (24 Ned.m j.l) en voor platboomde Congrès en is in de Vereenigde Staten het
vaartuigen totHay (115 Ned.mijl).Haar b0- éênize gebied,waar de vrouwen hetstem regt
venloop vormtsierlijkewatervalien.
lzebben.

W ylich und tottum is de naam van svysocki (Pi0tr), een vaderlandlievende
een oud adelljk gesl
acht in Neder-silézië en P001, geboren te W arschau in 1799,nam in
Pom meren.Het verkreeg in de 16deeeuw de 1817 als vrjwilliger dienst biJ de Poolsche
heerltjkheid Lottum , werd in 1608 in den garde,bezochtin 1824dekaèettenschoolte
stand der vrpheeren en in 1700 in dien der Mrarschaq en stichtte als onderoëcier in 1828

graven opgenomen en bezit sedert 1837 het een geheim verbond t0therstelling van Polen,
majoraat Lissa in Silézië.KarlTAïIYF,graaf waartoe langzamerhand alde oëe'ieren vande
von Ytf/lïcFz %nd Zo/f'.- ,geboren den 27sten bezetting van W arschau behoorden.D en29sten
Augustus 1650,w as generaalveldmaarschalk November 1820 l
*iep hj dekadetste wapen
in Pruissische dienst, werd in 1701 in den en nam gedurende den nacht deel aan den
gravenstand opgenpmen en ovexleed den 14den stri
ld.Toen Chlopéekizich aan hethoof'd van
Februartj 1719. Zjn achterkleinzoon Karl den opstand plaatstef voegd: W ysoeki met

Frl#rîcFzHeinvleh,graafron Wzjlïc?l.ndZp/- zjnemakkerszich bj hem.Nahetafschalen
t%m ,geboren den November 1767,wasgene- der dictatuur in Januart
j 1831 zag hj zich
raalderinfanterie in Prtlissischedienst,voorts t0t kayi
t
e
i
n
e
n
v
l
e
ug
e
l
adjudant van prins
geheim staatsraad enz.en overleed den 14den

Radzillnll benoemd en streed bj Okuniew ,
Februarj 1841.Dezoon vanlaatstgenoemde, W awre en Grolshow, nam voorts deel aan
FrlddcA,graaf von K'
?
/JïtW %nd Zoffv-,ge- den togtvan D'tverniekénaarVolhyniëentrok
boren den 3den Mei 1796,trad reeds opjeug- met diens korps naar Galieië. Vandaar ont-
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snapte hj echter naar W arschau waar hj
als kolonelvan het loderegimentde redoute
van W ola verdedigde.Bi
j betbestormen hiervan op den 6den 8eptember 1831 werdhiJdoor

tus 1746,studeerde ond:rde leiding vanzjn

vader, hoogleeraar te M arburg.aldaar in de
godgeleerdheid,vervolgensonderdievanH eyne

teGöttingen,en eindeljl
tonder die van FcIeene pEpistola c'
ritica''had opgedmagen) te
Leiden.Kort daarna werd hj hoogleeraarin
de wi
jsbi
rgeerte aan de kweekschoolder Remonstranten te Amsterdam (1771) en vervolgens (1778) aan het athenaeum aldaar enver-

de Russen gevangen genomen en ter doodver- ekenaer en Rnhnkenll
ts (aan wien hj in 1769

oordeeld,maar hj ontving genadeen moest
naar de mtlnen in Siberië vertrekken.Nadat
htiwegenseene mislukte poging om te vlug-

ten t0t spitsxoedenloppen vexooxdeeld was en
zich daartanboven aan handen-arbeid had moe-

ten onderwerpen. werd zi
jne strafveranderd
in verbanning naar Akatoei.Hier stichtte h,j
eene zeepfàbriek,m aar keerde in 1857 terug
naar Polen, waar hem Mrarta bj W arschau
a1sverbljfplaatswas aangewezen,enoverleed
den 8sten Januar/ 1877.
W ysz (Johann Rudolf),een verdiensteljk

trok in 1799 a!s hoogleeraar in de clasBieke
letteren naar Leiden,ontving in 1817 eeneer-

v0lemeritaaten overleed opzjn buitenverbljf
te Oegstgeest den l7den Februart
j 1820.Hj
w as een der beroemdste letterkundigen van
z
j
dtg
ea
nvl
earn
de,behalveeeniqeyorationes'.'
ejn
eneti
ui
eevv
De sera numlnls vindicta;
.

Zwitsersch dichter,geboren te Bern den13den van Plwtarcltls(1;22),- pEelogaeseuselecta
M ei 1781,studeerde aan D uitschehoogese,ho- principum historicorum capita (1793)'',
len en verkreeg reeds op zs-,ja.
rigen leeftjd rPhaedon'')van Plato(1810,- pMoralia''van

een leerstoel in de wjsbYeerte aan de aca- Plntarehus(1795- 1800,5dJn.),gevolgddoor
démie te Bern.Hi
J overleed den 3lsten Maart Animadversiones (1810-1821,3 d1n.)'',1830.Van zjne geschritten vermelden wj: ,!Bibliotheca critica (1777- 1808,12stukkenl'',
rDer schweizerische Robinson (1812- 1813, - rphilomathia(1809- 1817,3dln.)''- l,prae2 dln.; laatste uitgave, bewerkt door E rkat cepta philosophiae logicae (1782 en laterl''
,1874)''
, oTdyllen, Volkssagen,Leglhnden rVita Ruhnkenii (1800)'', - plndex Graeciund Erziihlungen aus der Schweiz (1815- tatis(1830,2dln.J'',- ropnscula variiargu1822,2 dln.
)''
, en rReize in dasBerner menti (1821, 2 d1n.)'', - en rEpistolartlm
Oberland (1816- 1817, 2 d1n.)''. 00k redi- fasciculitres (1830)''.Onderscheidene van die
geerde hj de rAlpenrosen (1811- 1830, 20 werken ztin ook in het buitenland herdrukt.
f
11n.)''engafmetStierlin demBerherChronik'' Nadat
tradWyt
hj tenbaek het emeritaat verkregen
van Anseln in hetlicht(1825- 1833,6 d1n.). had,
op Tz-jarigen leeftjd in het huW yszogrod Of Wyszqqrad, eene stad in w eli.jk met zjne rijk begaafde niclltJohanna
Russisch Polen,in hetarrondissem entPlozk, Gt
zllïep,?die niet slecbtsJaren lang zt
jnehuisaan de Aveichselen tecenover den m ond der
Bzoera, heeft 3 kerken? een klooster, een
armenhuis, onderscheidene laken- en linnenfabrieken en ruim 4000 inwoners.
W ytegra, eene arrondissementshoofdstad
in het Russische gouvernement Olonez? ligt
qan de rivier MTytegra,die zich na een loop
van 110 Ned.m i.jluitstortin het meerOnega
en door het Maria-Kanaalm et de Kowsha en

hotlding had bestuurd,maal-o0k doordrongen
w as van den classieken geest van haren ge-

leerden bloedverwant.Na zjn overljden vestigde zj zieh te Parjs en ontving in 1827
van de hoogeschool te Marburg eershalve het
doctoraat in de wj8begeerte en letteren.Dit
geschiedde op grond van hare voortreFeli
ke
.i

geschriften,nameljk van mrhéagène (1815)'',
geheel in den geestvan Plato opgesteld,-

alzoo o0k met de Bjelo Osero verbonden is. rLe banquetdelueontis(1821)''- en rAlexis
Men heeft er eene kweekschoolvooronder- (1823)9'.Deze laatste,eenroman,indellsmaak
wjzers, een progymnasium voor meiqses, 2 derOudengeschreven entenvoordeelederGrie-'
kerken, een levendigen handel en omstreeks ken uitaegeven,w erd in hetNieuw-Grieksch
3000 inwoners.
vertaald. Voortl schreefzj:rllistoire de ma
W yttenbach (Daniël)een uitstekend let- petite chienne Herm ione'' en overleed op een
terkundige,geboren te Bern den Tden Augus- buitengoed bj Leiden den 27stenApril1830.

