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H , de achtste letter van 0ng alphabeth: missie t0t hetzamenstellender 1)Pharmacopoea

de vjfde in het Phoenicische,is eigenljk
slechts eene uitademing (aspiratie).De Grieken hadden voor haar geen afzonderljk letterteekep: mMr wezen haar aan door een
haakje (C),hetwelk zj splritusJeer(scherpe
aanblazing)noemden.De Italianen hebbenhet

letterteeken wè11maar laten het nooit h00-

Batava'' overleed den 8sten December 1800,
en heeft eenige genees- en scheikundige verhandelingen nagelaten.

Haafner (Jac0b), eigenljk Hajher, een
schrjver van boejende reisverhalen,geboren
teHallein 1755,vertrok in 1766metzjnvader naar Batavia,maar had hetOngeluk dien
leidsman nabj de Kaap de Goede Hoop doûr
den dood te verliezen,waarna hetweinige,
dathj bezat,hem dool'een matroosontstolen werd. In de daarop volgende 12 Jaren
deed hj onderscheidene grooteen kleinetog-

ren, en bj deFranschen,die hetook bezitten, is zulks slechts zelden hetgeval.In het
Spaansch isdeoorspronkeljke/ vansommige
woorden door de A vervangenj zoodat men
ltidal
yo,enz.schrjftin plaatsvan hetverouderdeSdal
go.In hetmiddel-Germaanschvindt ten in de Indische Zee en verwierfdaardoor
men de h wel ebns vöör de letters len r, de kennisvan verschillende talen.Een gunstig
zooals in de namen H lotari'
us,Rrabanus,ter- l0tbragthem voortsalsschrtjverophetkanwjlzjinhettegenwoordigHoogduitschveelal toor der Oost-lndische Compagnie,en in 1779
dient, om een klinker te verlengen. In het washj secretarisenboekhouder-generaaldier
Nederlandsch is aan het letterteeken zjne Compagnie op de kust van Coromandel.Hj
eigenaardige aspiratie verbonden. Voorheen moest die betrekking in 1781 nederleggen,
diende de h veelal t0t versterking van dey toen de Engelschen zich m eesterm aakten van

in gl
teloqh .
g/Z:JCIC
/J enz.opmerkeljk is het, dat gebied. Hj kwam toen te Calcutta in
I
dat de bewoners van sommige oorden in 0ns dienst van zekeren Fotvke, en ten huize van
Vaderland, zooals in Zeeland, te Gouda en dezen maakte hj kennis met den geleerden

vooralin de Groninger Veenkoloniën,deaspiratie weglaten van de woordenj welke met
eene A aanvangen en ze daarentegenlatenh00ren bj de woorden, welke met een klinker
beginnen. A1s scheikundig teeken beduidt .H'
Fzy#ro-çezlixzzl(waterstof).A1s Romeinsch cjfer
beteekent H 200, - voorts in Romeinsche
opschriften en op munten heeft deze letterde
beteekenis van H onestws,H ic,Haeres,H ora,
Hadrianlu enz. Op geneeskundige recepten

#r. Jones, voor w ien hj een Malabaarsch
handschrift in het Engelsch vertaalde. Kort

daarna echternamen zjne omzwervingen een
aanvang,door wierbeschrjving hj een roemrjken naam heeftverworven.Naeeneafwezigheid van 19 Jaarkeerde hj teru:enwoondete
Amsterdam ,waarhjzjnelotgevallen teboek
stelde en den Bden September 1809 overleed.
Zjne werken ztjn in een boejenden,hieren
daar we1wat hoogdravenden stjlgeschreven.
beduidt zj herba ofhora.In de muziek is lt W i
j vermelden van hem : rlootgevallen op
de zevende diatonische trap van ons modern eenerei
svan MadrasoverTranquebarnaarhet
toonstelsel of de 12de snaar van den diato- eiland Ceylon (1806)'',- oltelze in een pal
anqui
n
oflotgevallen Op eene reize langs de
nisch-chromatischen toonladder (zie Toonaard).
HaaF (oerard ten),een verdiensteljk Ne- kusten Orixa en Choromandel(1808,2 d1n)'',

d
erlandsch Fenees- en heelkundige,werd in
1788 ledorln de heelkunde aan hetCollegium
Chirurgo-clinicum te Rotterdam , bewees be-

DReize te voet door het eiland Ceylon

(1810,2dedruk1852)'',- oluotgevallenenvl
'oegerezeereizen (1820)'',- Reize naarBengalen en terugreize naar Europa (1822)',
DProeven van Indische dichtkundevolgensden
Ramayon,naar het oarspronkeljke Sanscritisch gevolgd (1823)'',- en ronderzoek naar
het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen in de twee laatste eeuwen (1807,
2de druk 1823)5'd001*Teyler'
s Godgeleerd Genootschap met goud bl'kl-oolld.OOk heefthj

langrjke diensten aan de wetenschaptwerd
erstads-chirurgjn,heelmeestervan Schieland
en examinator bj de Oost-lndische Compagnie, en overleed aldaar den 26sten Mei1791.
Hj heefteen aantalbelangrjke opstellen geleverd in de werken der Hollandsche Maatschappj van W etenschappen.
ZjnbloedverwantGerardGjykrftenMJIF,
ellen geleverd in de mYaderlandsche LetdesgeljksgeneesheerteRotterdam?- voorts opst
directeur en secretaris van het Bataafsch Ge- teroefeningen''.
nootschap aldaar, werd in 1799 1id der comH aag (De),zie Grarenltage
VIII.

HAAGBEUK- HANYSTEDE.
H aagbeuk (CarpinusBetulusZ.
),J'
lk-of npeningen voor het water aGhter de halfbe-

wielboom is de naam van een boom , die in
verschillende streken van Europa en ook in

0nsVaderland groeit.Hj bahoortt0tdeafdeeling derKatjesdragenden (Amentaceae)ent0t
de fam ilie der Napjesdragenden (Cupuliferae).
Hj wordt 10 t0t25 Ned.ell100g en ondel
'scheidt zich van den gemeenen beuk (ziea1daar) door zjne langwerpig-eironde, scherp
dubbel-gezaagde,eenigzinsgeplooidebladeren.
De manneljke kat
jes zjn uitgerekt-rolrond
met aan den voet gewimperde schubben,
de m eeldraden, 8 t0t 14 in getal, aan den

dekte oogen,en halfbadekteneusgatenonder
den snult.De wjde bak is met vele rjen
zaagvormige tanden gewapend; de voorste

rjen zjn vast,terwjldeachterstedoorhet

dier naar willekeur opgerigtkunnen worden.
Oude viBschen hebben weleensin elke kaak

6 xjen,e1k metminstens30tanden.Zjnetong

is kort,dik,breed en kraakbeenig.Devinnen

zjn bruinachtig; de eerste rugvin is yroot,
de tweede en de bllikvinnen zjn kleln5de
borstvinnen zjn sterk;de staartvin islang,
en de aarsvin ontbreekt.De aarsligttnsschen

t0p een weinig gebaard, - de vrouweljke de buikvinnen.O0k dezen beruchten waterbekegels wjd, md bladvormige, z-bloemige woner vindt m en in de Middellandsche Zee
schubben, - de vruchtbeginsels aan den t0p en in alle groote zeeën. llj verslindt alle
;jn getand en Q-hokkig,destempels2in ge- soorten van waterdieren)enmen heefterbj
tal,en de noten houtachtig.Degewonehaag- Sardinië gevangen,die 150 t0t200 Ned.pond
beuk w ordt in ons land vooralaangekweekt wogen en 8 of10 onverteerdethonjnenin de
voor heggen. Hj levert in Duitschland het m aag hadden. Meenenvi
ha
i,vdoio
ert
bsjghe
te
ndat
ewa
qllagnedwit beukenhout,hetwelk wegenszjnehard- m aakt van zulk
S
t
.
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Ned.
heid bjzonder geschikt is voor tanden van
kamraderen enz.
pond w0ogshetbleek trouwens,dathj een
H aagdoorn (CrataegusoxyacanthaL.)of geheelpaard verslonden had.
meidoorn is de naam van een doornigen heesDe haaiwordtin de lteerkringszeeën veelal
ter, welke t0t hetgeslacht Crataegus en t0t vergezeld door een visch!dien m en m et den

de familie der Pomaceën behoort.Hj onder- naam vanhetloodsmanneoe(Gasterosteusducscheidt zich door vinspletig-gelobde bladeren t0r L.
4 bestempelt.Veelal00k hechten zuigen t0t tuilen vereenigde witte, w elriekende visschen (Echineis l'emora L.) zich aan den
st.
bl
oemen.Dekelkiss-sgletig,hetaantalbloem- haHaiava
bladen 5, en de mellge pitvrucht bevat 2
akbus isdenaam vanhetoudstekleine
t0t 3 beenachtige zaden.Het aantalstjltjes vuurwapen.Zj bestond uit een l00p met
bedraagt 2 t0t3.De haagdoorn bloeitin Mei;
meu heeft 00k eeneverscheidenheid metrooskleurige bloemen. Men vindt hem ,veelalin
heggen, in alle gewesten van 0ns Vaderland.

een lontslot en uit een houten onderstel,
w aarop die loop neêrgelegd en met een haak
bevestigd werd.Men had keele en kalve haakbussen,naar gelangvanhaarkaliber,- voorts

Haai (Squalus OfSelachius) is de naaln in latpren tjd dwbbeleAtxt
zkùsl.
sq
sel,w@lbussenen

van een aantal visschen,welke eene familie musketten.
vormen der Dwarsbekkige Kraakbeenigen.D e
verschillende geslachten dezer fam ilie tellen

H aam stede, een dorpje in de Nederlandongeveer100 soorten,en 1/4van deze vindt gen op het eiland Schouwen en in de nabjsche provintie Zeeland,is zeer bevallig gele-

m en in de zeeën van onswerelddeel.D ehaai heid van een vuurtoren met een draailicht,
heeft een rolrond, naar achter versm ald lig- in 1839 aldaar geplaatst.De naam H aamstede
chaam m et een grooten staart, - oogen en is voorts die van eene der oudste en voor-

kieuwgaten aan de zjden,- den mond en treleljkste heerljkheden van Zeeland.Zj bede neusgaten onder den verlengden snuit,en hoorde eerst aan het geslacht Renesse,maar
m eestal 2 voorhoofdsgaten achter de oogen. werd door graafJan,een zoon van I'lorisTf,

Deze fàmiliebevatdegrootstevisschen:k
%u@- in 1299geschonkenaanzjnonwettigenbroeder
Ifzd maœimu wordt8 ot'9 Ned.el lang.Vele Witte,metwien de1jn derheerenvanHaanth
aajen zjn yevaarljk voor den mensch,en dfetfe (in 1341 t0t baanderheeren verheven)
alle onderschelden zich door hunnevraatzueht. een aanvang neemt.llj waB een zoon van

Eenige soorten vervolgen de haringscholen, Flpri: V, graaf van Holland, en van eene
andere de schepen,Yveshalve zj dikwtilsmet dochter van Jan Fff, heer van Heusden,en
een stuk spek aan een haak worden gevan- Onderscheidde zich doorzjne dapperheid.Hj
gen.Hunne ejeren zjn lederachtig en lang- onderwierp Schouwen, W alcheren en Zuidwerpig.vierkant, terwjl de 4 uiteinden ln Beveland aan de heerschappjvan graaf Jan,
lange,hollepunten uitloopen.DeJongenont- en teen de zegepralende legersderVlamingen

wikkelen zich gewoonljk daarin vôO
'rdatde reedstotdigtbj Haarlem waren dogrgedronejeren gelegd zjn.Zj leven in zee,ofschoon gen, stapte hj met zjne krjgsknechten te
er eene soort is, die de Ganges opzwemt. Zandvoort aan wal, versloeg de Vlamingen

Sommige soorten zjn sterk verspreid,zooals bj het Manpad en verdreef hen weldra uit
S. H clzkfFzl d L. of de doornhaaien &.M '
as- Holland.Schoonhj zich gemakkeljkvanHo1-

ïcll.
v L., welke men zoow el in de M iddel- lands gravenkroon had kunnen m eester malandsche Zeea1sin den Grooten Oceaanaantrelt. ken, eerbiedigde hjderegtenvandenwettigen

D e m erkwaardigste soort is voorzeker de zoon vanFlorisV.- Van zjne nakomelingen
menschenhaai(8.CarchariasL.4.Zjn graauw- vermelden Nvj zjn tweeden zoon Jan,diein
kleurig ligchaam heett een breeden rug,een 1328 deelnanaaan een krjgstochtvan graaf
van voren driehoekigen en platten k0p met W illem Jff, om het gezag van den Vlaam-
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schen graafLodewnk tegenover de oproerige Nverd er 0P nieuw in den ban gedaan en gesteden te handhaven
Costyn en kaas, lasthetland te verlaten.11j begaf zich verzonen van I'
lorisvanS'
cli
oz.
sfetfé,die den 13den volgens naar Friesland en Overleed er kort
Januarj 1426 in een scheepsstrjd bj Brou- daarna. Van h0m is het merkwaardig boek
wershaven sneuvelden, - Arent en zjne afkomstig: 5De Gheschiedcnisse ende den

zonen I'
loris en AL'
ent, die in 1454 te regt doodtder vrome Martelaren,die om hd ghes
t
o
n
d
e
n
v
o
o
r
de
bo
o
ge
grafeljkevierschaarte tuygenisse des Evangeliumshaerbloedt gheZierikzee, beschuldlgd van aanranding der storthebben,van den tjden Christiaftotten

gratbljke regten, weshalve de heerljkheid jare MDLIX tot
z,by een vergadert op het
Haamstede ten behoeve van den graaf van kortste, door Adriannm Cornelium HaemsteHolland en Zeeland werd verbeurd verklaard. dium (1559)''. Deze eerste uitgave is thans
Vervolgens is deze heerljkheid door I'ilès zeer zeldzaam , doch dat martelaarsboek is
van Wt
k'
yrptlz/#9' verkocht,aan Lodetvj)k.van lataralthansn0g t0tzevenmaalt0euitgegeven.
Wz.
x#.
ge, lleer van G'
rliïAzzezl,doch tt
an deel H aan (De). Onder dezen naam vermelgevallen aan Jan van Hodenpql.Toenmen ze den wj:
voorts nogmaals veilde,werd zj aangekocht
Coknelis Janszooyt de Ifaanj gewoonljk
door reeds genoemden heer van Grlàfâi zezl. 'fHaant
jegenaamd,eenNederlandschzeeheld.
Ze bleef ongeveer eene eeuw het eigendom Hj wasgeboren te Amsterdam in de2dehelft
van zjn geslacht,en kwam toen in hetbezit der 16deeeuw en streed vooraltegen de roûfvan Jacob van tfezlEynde tfyzd#ldl,die het schepen van Duinkerken.Zelfs strekte hj
slot,door W itte gesticht, m aar in 1526 door zjnetogten uitt0tin de Middellandsche Zee.
brand verw Oest,weder heeft doen Opbouwen.
Dit kasteelis in het laatst der 17de eeuw op
nieuw hersteld door den toenmaligen eigenaar
Rutger M ogge.
ln 1543 - dus lang na bovenvermeldever-

In 1633 door 2 Duinkerker schepen aange-

vallen,schoothj het eene in den gronden
Joeg hetandereopdevlugt,doch verloorzelf
hierbj hetleven.
Johan deHaan,detelgvaneenaanzienljk
beurdverklaring- was Adov vanHaamstede geslaehten geboren te Delftin 1560.Hjstueen der sclleepsbevelhebbers op devloot,deor deerde bt
liten 'slandsin de regtan en vestigde
M aœimiliaatt van .ftls/rutypzltfiê tegen de Fran- zich als advocaat eerstte 'sllage en vervol-

schen in zee gezonden. Ten tjde vau onzen gens te Amsterdam , waar llj in 1599 secreopstand schaarde hj zich aan de zjde van tariswerd derAdmiraliteit.llzdie betrekking
Spanje.Zjn zoon Arent,overleden te Zierik- volbragt hj zjne pligten met zooveeljver.
zee in 1601,w ordt door velen vool,den laat- dathj zich in 1603 benoemd zag tQtpensiosten manneljken telg van zjn geslacht ge- naris van Haarlem.llj koosin1618dezjde
houden,olschoonHoogstratenn0glatereafstam- van Oldenbarnereldt,en jverdetengunsteder
m elingen verm eldt.
Remonstranten,waarop hj ztjn ambtverloor
Eindeljk maken wjn0ggewagvanAdriaan en in 1619 hetland verliet.Aveldrawerd hj
van Ac
'tzpl,
sfe#e, een jverig voorstander der ingedaagd en? toen llj nietverscheen,voor
Hervonlling.Vermoedeljk was hj een zoon 15Jaarop ljtstrafgebannen metverbeurdvervan W itte '
ptzzl Haamstede, welke laatste de klaring van dehelttzjnergocderen.Vruchteachterkleinzoon was van dien Arent,die in loos zocht hj zich in een geschrit
'
tteverde1354 metzjn vader en broeder van de heer- digen,- vruchteloosberiep hj zich opzjne
ljkheid beroofd werd.Men meent, dat hj voorregten als burger van Haarlem ;hetvongeboren is omstreeks hetJaar 1525.Metjver nis werd nog verzwaard,en een Jaarlaterbestond hj aan het hool'
d der Hervormden te schuldigde men llem daarenboven van majesAntwerpen,moedig dcvreeseljkste vervolgin- teitsschennis.De H aan werd toen geheim raad
gen trotsérende,totdat hj eindeljk in 1559 van den Hertog van Holstein,woondeop het
de wjk moest nemer:, naar Norden, nadat slot Tonningen, en overleed aldaar den 5den
hj in het voorafgaande jaarde gemeentete November 1624. Zjne weduwe en kinderen
Aken gesticht had. W eldra echter werd hj zagen zich na den dood vau prinsM auritsin

naar Groningen afgevaardigd,Om er het evan- hetbezitder verbeurdverklaardeeigendom men
gelie te verkondigen, en kort daarna naar hersteld.
Londen, om er eene gem eente te stichten.
M attkeus deH aan,een N ederlandsch staats-

W egens opgekomen verdeeldheid werd hj man.Hj werd geboren in 1663 en begafzich
echter in 1560 aldaar atkezet en verbanllen. naar Batavia met zjn vader.roen deze weiDaar hj voortsverlichten verdraagzaarn ge- nigedagen na zjneaankonlstoverleden was,
noeg was, om de volgelingen van M enno &- ging Mattl
teusnaarSoeratte,waarhjin1695
mons te verdedigen, beschuldigde m en hem , bevorderd was t0t commies.Een jaar later
dat hj sommige dwalingen der Mrederdoo- keerde hj naarBataviaterug,waarhjachterpers aankleefde. H et over hem uitgesproken

volqens aanzienljke betrekkingen bekleedde

banvonnis vervolgde hem overal. Htl begat' en 1ll 1725 tQt gouverneur-generaalbenoem d
zich naar Zeeland, maar m oest w elda ver- werd.l1j overleedaldaarden lstenJunj172:.
trekken. In Holland beroofde men hem van
Pieteç de A'
JIZI,een verdiensteljk Nedt
grztjne goederen,enzelfshetvrjzinnigeEmden landsch schrjver Overhandelszaken en koloweigerde hem op te nemen,zoodathj zich niale aangelegenheden. Hj werd geboren te
te Oldersum nederzette, om er zich met den Am sterdam den 18tlell Julj 1157,stichtte in
landbouw bezig te houden.Op velerM nzoek 1806 een handels-en bankierskantoor in zjne
keerde hj in 1562naarEngelandterug,maar geboorteplaats, doch aanvaardde in datzeltde
1*

è
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Jaar de betrekking mn chef der afdeeling bekleedde van 1872 t0t 1873 aldaarhet recvoor de algemeene handelszaken bj hetmi- toraat,en hield bj zjneaftredingeeneLatjnnistérie van Marine en Koloniën, kocht in sche oratie pover delotgevallen der Leidsche
1809 eene lakenfàbriek te Leiden,en nam in Hoogeschool''.Van zjnegeschriftenvermeldçn
1823 afscheid van de fabriekzaak, om zich wj: rBetrekking tusschen meetkundeen geaan debeoefening derletteren te wjden.Hj tallenleer (1852)'',- 7Iets over het gymnawas lid der Maatschappj van Nederlandsche sium te Deventer (18ag),,,- ,Leiddraad bj
Letterkunde te Leiden, en overleed aldaar onderwjsin devormleer(1858)'',- ,Sch001den 5den Januarj 1833.Van ztjnegeschriften kaartvan Overjssel'',- Schrön, Logarithnoemen wj:sGedachten overden China-han- mentafels'', - nSommaire de l'exposé de
de1en dep thee-handel(1824)'',- rErnstige la théorie des intégrales défnies'', - pGebeschouwing van de mogeljke gevolgen van dachten over het ontwerp van wet op het
de oprigting der Nederlandsche Handelmu t- Middelbur Onderwjs(1862)'',- pHetwetsschappj (1824)M,- rcrawfuyd, deIndische ontwerp op hetMiddelbaaronderwjs(1862)''j
Archipel(1823-1825,3 d1n)'',- pHetHan- - XSmaasen,hoogerealgebra''- enpLacroix,
delstelselvan Javametkoophandelen scheep- meetkunde(onderscheideneuitgavenl'',- ,N0uvaart en fabriekstaat van Nederland in ver- velles tables d'
intégrales défnies (1867'',bandgebragt(1825)'',- ,Degrondslagender Doverzigt(lerdiferentiaal-rekening'',- rverMaatschappj,d00rDroz(1826)'',- pDe in- dam geschetst'', - en goverzigt dervlakke
voer van thee ter overweging voorgesteld driehoeksmeting''.Voortsschreefhjeen groot
(18Q7)'',- rschetsen van de landeljkead- aantalbelangrjke opstellen in de pW erken
ministratie van Java (1829)5'
,- ,lfoloniaal der Koninkljke Académie van W etenschapbezit en handel in verband gebragt met de pen'',- in het pAlbum der Natuur'',- pDe
afscheiding van België van Holland (1831)'', Gids', - de rVaderlandsche Letteroefeninen een aantal opstellen in hettjdschrift gen'',- het rTjdschriftvan Sloetvan 01d-

huis'',- nGril
'nert's Archiv fiir Mathematik
rHermes''*
< ï!I- de S'
JJI, een zoon van den voor- und Physik'',- rcrelle's JournalfiirMathegaande.Hj werd geboren te Amsterdam den matik'' alsmede ln Fransche, Engelsche en

7den Februarj 1801,studeerde te Leiden in Italiaanschetjdschriften.
Binnen- en buitenlandschegeleerde genootde wis- en natuurkunde!zag zjn antwoord
op eene acadézaische prjsvraag bekroonden schappen hebben zich bejverd, dezen verpromoveerde er in 1825 raet eene dissedatie diensteljken man onder hunne leden op te
Monograyhiae Ammoniteorum etGoneatiteo- nem on, zooalsde KoninkljkeAcadémie van
rum speclmen . Reeds in 1822 was hj be- W etenschappen, de Hollandsche Maatschappj
noemd t0tcustosvoo1-de week-en straaldieren vanW etenschappen, hetUtrechtsch,Bataafsch
aan '
sRjks muséum te Leiden,en in 1827 en Zeeuwsch genootschap, hetwisktlndig gezag hj zich aldaaraangesteld t0tconservator nootschap ,Een onvermoeidearbeid komtalles
voor de ongewervelde dieren. Gedurende 20 te boven'',deMaatschappjvanNederlandsche
Jaar bekleedde hp die betrekking op eene lof- Letterkunde te Leiden, de Keizerljke Acal
ke
fj
el
jke wjze.Toen noodzaakte eene smarte- de'mie te Kazan, de Académie des sciences
ongesteldheid hem tot het vragen van te Toulouse, die hem met hare gouden meeen eervol ontslag, waarna hj in 1848 naar daille begiftiqde, het Istituto Reale te VeHaarlem vertrok,alwaarhj den 15denApril netië?de Britlsch Association f0r advancem ent
1855 overleed. Hj was lid van een groot of sclence, en hetDeensch Genootschap van
aantal geleerde genootschappen en heeftzich W etenschappen.
bekend gemaaktdoor de uitgave van verschilH aar (Het) is eene bedèkking van vele
lende belangrjke werken, zooals: rRecher- dieren, en 00k de mensch draagt deze in
ches sur l'anatomie et lesmétamorphoses de meerdere of m indere mate over hetgrootste
diFérentesespècesd'insectes,ouvrageposthume gedeel
tedesligchaams.Deharen zjn meestal
de Lyonet(1832)'',- rFaunaJaponica,sive ln schuinsche rigting, één aan één oftwee
descriptio animalium , quae ... collegit...de aan twee,ingeplant in de huid,waarbj op
Siebold(1835'',- en schreef:ràlémoiressur de verschillende deelen des ligchaams eene
lesmétamorphosesdescoléoptères(1836)'',- zekere regelmatigheid is waar tenemen,z00benevens verhandelingen in de rBjdragen'' dat de haren als hetware stroomen vormen,
van ran A'
cIJ, Vrolik en M'
ulder.
welke zich hier en daar vereenigen.Zj onerens de A'
ccl, een Nederlandsch derscheiden zich voorts door eene aanmerke.DJd# Bi
wiskundige en een kleinzoon van den v00r- ljke veerkracht.W anneer zj uitgerektworlaatste.Hj werd geboren teAmsterdam den den,zoodat hunne lengte met % vermeer3den Mei 1822, studeerde te Leiden in de derd is, krimpen zj na loslating in,zoodat
wis- en natuurkunde en verwierfin 1847den de verkregene verlenging daarna slechts1/!r
doctorsrang qp eene dissertatie rDelemniscata van deoorspronkeljkebedraagt.Men kan een
Bernouillana''.In 1848 werd hj docent in haar uitrekken,zoodat het 1/s langerwordt,
de wiskunde aan hetgymnasium teD eventer, zonder het te breken.M en kan aan een haar
later schoolopzieneren 1idvandengemeen- een betrekkeljk groot gewigt ophangen,teraad aldaar, en zag zich in 1863 benoemd het is tevens zeer hyr oscopisch of vatbaar
t0thoogleeraarin dewiskundeteLeiden.Hj voor het opnemen van water. Daar hierbj
aanvaardde die betrekking meteene redevoç- zjne lengte verandert, heeftmen het gebering pover de magtvan hetonbestaanbare'', zigd, om a1s hygroscoop den vochtigheidstoe-

HAAR.

stand derluchta3n tewjzen.Geen dyelvan
'smenschen ligchéam biedtzoolang wee
-rstand
aan de verrotting;zelfs bt
i mummiën,die
duizendeJaren 0ud zjn,vindtmen hethaar
n0g ongedeerd.Het belangrjkst bestanddeel
van het haar is zwavelhoudende eiwitstof,
welke doormefMloxyde gekleurd wordt,0mdat de zwavel zieh met het metaalverbindt.
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hetwelk men met den naam van l
taarkiem bestempelt.

Bj de naauwkeurigebeschouwing van een
als bljkt uitjfg.2,welke een stukje voorhaarontdektmen 3 verschillende deelen,z00-

Zilver- en mangaanzouten,bjvoorbeeld,maken hethaarzwart.Andere bestanddeelen van

het haar zjn een min ofmeergekleurd vet
en een pigment ofkleurstof.Indeaschvanhet
haar vindt men kiezelaarde, jzer- en man-

gunoxyde; de laatste 2 hebben grooten invloed op de kleur van het haar.Donkerhaar

bevatveeljzer.
Bj het haar onderscheidt men den boven
de huid uitstekenden l
taareylindc (&,;g.1,
50-m=lvergroot) en den in dehuid gelegen
Fig.Q.
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stelt van e0n wit haar, 250-maa1 vergroot.
M en Ontwaart er in de eerste plaats eene
opperh%dd o,eenelaag,welkeuitplatte,schubvormige, als dakpannen op elkaâr gelegde
cellen bestaat, - daarna de sel
tors ofl
ta-cAed#e e, eene vaak donker gestippelde,geqs

vlekteofgestreeptedoorschjnende massa,die
bj behandelingmetzurenenalkaliëninplatte,
lange broze vezels oplosten zich in plaatles
of vezelcellen verdeelt van zoodanigen vorm
als in fg.3 is aangewezen,en eindeljk het
merg m (;g.2),hetwelk zich vertoont a1s
eene strengjdie boven den haarboleen = nvang neemt en zich bjkanst0taan depunt
uitstrekt.Hetbestaat uithoekig-ronde cellen,
welke eene kern en velekleineluchtblaasles
bevatten.Bj donkere haren bevat hd merg
00k kleurstof.De kleurvan hethaaris intusschen afkomstig van het korrelig pigment,

1
t

I

/

in de plutjes der schorslaag aanwezig,van
eenein deze plaatlesvoorhandene,geljkmatig
verspreide kleurstof en van de luehtblaasjes
in het merg,welke oorzaak zjn van eene
witte kleur.
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Fig.1.

en doorden l
taarzak (2)omsloten haknm tel
(r . De cylinder loopt uit in eene punt,
allengsdunnerwordende;hj isbj sluikeharen regt en rolrond,- bj golvende lokken
golfvormig gebogen en op de doorsnede ovaal,

en bjkroeshaarspiraalsgewjsgewonden.De

i
Fig.3.

De ha-zak is een Qeschvormig,den haar-

wortelis weeker en dikker dan de cylinder wortel eng omsluitend zakje,datbj groote
en diep in de huid,zeifswelin hetcelen eindigt van onderen in een knodsvormig har
deel, de haarknop ofhaarbolgenaamd (Z), weefsel onder de huid ingeplant, maar bj
waarin een eivormig deelzich verheft LP)) W n wolhaar in Qe bovenlmag der lederhqi;

6
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be:loten is.Men kan dehaarzaklesbeschouwen alsinstulpingen derhuid,wantwj ontdekken daarbj 2 lagen,van welke de buitenste (J,;g.1)metde lederhuid en de binnenstemetdesljmlaag(d)deropperhuidovereenstemtenmetdennaam vanwortelsckeede(ï)
bestempeld wordt, om deze van de buitenste
laag (c)ofdenhaayzak in meerbeperkten zin
te onderscheiden.Deze laatste bestaatuitbindweefsel met vele langwerpige cellen en bevat

in zjne buitenste,meer vaste laag talri
jke

haarvaten en enkelezenuwvezels.0p den b0dem van den zak verheftzich de reeds vermelde haarkiem.Dezebestaatuiteen nietzeer
duideljk vezelig bindweefsel met afzonlerljkekernen en vaten, doch zonder zenuwen.
Genoemde wortelseheede,tusschen den haarzak
en den haarwortel gelegen9 is zamengesteld

scheeden uitsteeksels van dezelaatsten,welke
in haren veranderen, terwjl hetoude haar,
aan den w ortel in hoorn herschapen,langzamerhand uit den'haarzak wordt gedrongen,
zooals in ;g. 5 is aangewezen.Hier is het
%'is
haar reeds uit den haarzak getrokken;.
de cylinder van het nieuwe haar, - m de
oude,%v'de nieuwe haarknol, a de buitenste
wortellaag van het oude, @' die van het
nieuwe haar, 2 de binnenste wortellaag van
het nieuwe haar, en c de groefvoor de haarkiem.

uit 2 lagen cellen;debinnenste(i')behoort
t0t den haarwortel W , een omkleedqel van

dezen vormendej en de buitenste (1
*),den

binnenwand van den haarzak bekleedend,is

eene voortzetting van de sljmlaag (d) der
opperhuid,en hyre cellen veranderen bj de
hâarkiem gestadig in de ronde cellen van den
haarknol(Z),welkedehaarkiem omgeven.In
den haarwortelworden deronde cellen allengs
platter,naarmatezj meernaderen t0tde0ppervlakte derhuid.
I)e eerste ontwikkeling der haren geschiedt
0P deze wjze:De sljmlaag der opperhuid
vormt Qeschvormige instulpingen in de huid,
waarna hare cellen in de beschrevenebestand-
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Fig-5.

Nabj den mond van den haarzak,heeft
deelen van Elne haren veranderen en verhar- men dien van eenige smeerklieren,enkelvouden,terwjldebuitensteweek bljven,zoodat dige ofvertakte buizen,welke den haarzak
de wortelscheede met de weeke onderste ge- van vettigheid voorzien en het haar en de
deelten den haarwortelvormt.Op dezewjze opperhuid metolie bevochtigen.Eindeljk verontstaan de haren en de w ortelscheeden tege- melden wj nog eenige gladde spiervezels,die
ljk,en nabj dezelaatsten uitdevormings- met de knodsvorm ige uiteinden der haren in
cellen derlederhuid de buitenste haarzak,ter- verband staan en door het verplaatsen van
wjl zich de haarkiem a1seen uitwas van de deze aan de haren, m et betrekking t0t de
wortelscheede vertoont.In ;g.4 aanschouwen opperhuid een loodregten stand kunnen geven.
Die spieren zjn
wd de ontwikkelingvaneenwenkechter btl den
bmauwhaar in 3

tjdperken:oisde
hoornlaag der opperhuid en s hare

sljmlaag,ide in-

mensch niet aan
den svil onderYiorpen, 'aaar
Niorden alleen
door prikkels van
buiten of door
hevige gemoedsaandoeningen in
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w endige wortelscheede,1dehaarcylinder, h' de
hu rpunt, w de
b
eweginrgebragt.
H et hulveren en
haarwortel en p
de haarkiem. Het
hettenbergcrjzen
haar groeit door
der haren zjn de
/
gevolgen van de
eene aanhoudende
onwillekeurige
vorming van nieuwerkingdierspierwe, ronde cellen
vezels. In fg. 6
in den omtrek der
xietm en de doorhaarkiem , welke
Fig.4.
snede der huid
de oudere cellen
vanhethoofd.Men
gestadig opstuw en en door vervorming in schorsplaatles, ontdekt er in c de opperhuid,in ï de leder-

mergcellen en opperhuidsehubles veranderen. huid,in f kleine vetdeeltles in de onderste
B# hetuitvallen van hethanr?vooralbj pag- lagen van deze, in h de haarcylinder,in b

geboren kinderen, ontstaan uit de uitwassen den haarzakj in z den haarknol, in l de
van de ronde cellen ;erhurwortelB en haar- smeerklierenj en in m de hu rzakspieren.

HAAR.
Ofschoon men Jn de haren geeno ZentlWen
en geen bloed aantreft, zjn zj afhankeljk
van de vexrigtingen des ligchaaras daarzj
voorhun onderhoud enhungroeieenevloeistof
noodig hebben die do0x de bloedvaten Van
den haarzak afgescheiden wordten inzonder-

waar zich geene haarzakken in de huid bevinden, evenmin doorhpoggeroemdehaarmiddelen haarkan doen ontstaan als tanden door
een tandtinctuur. Ilet eenige middel,om die
kaalheid weg te nemen, is de transplantatie
der haren m et htlnne haaxzakken, - doch
heid in deschoxslaag opstjgt,Om ,voorzoo- deze kunstbewerking is n0g allastig en 0mver zj vlugtig is,aan deoppervlaktevanden slagtig.
haaxcylinder weder te verdampen. Dien ten
Omtrent de verzorging van hethaar merken
gevolge staat de toestand der haren in het wj in hei algemeen op, dat die zorg zich
naatlwsteverband metdien van dehuid.Zjn dientte bepalen t0tde huid,waarop hethaar
de haren zacht en glanzig, dan is 00k de groeit.Hetis van belang,dezezuiverte houhuid frisch en werkzaam ,- zjn zj d0ren den.Hiertoe bediene m en zich van w aterm et
wat rum Ot'van warm w ater?w aarin een paar

ejerdojersgekloptzjn ot'van zeel
'zachtzeepwater, om die huid t'
e reinigen.Men drooge
ze vervolgens af met een wollen doek en

wrjveze daarna in meteenevetteolie- bjvoorbeeld oljvenolie- (
)t
'meteeneeenvoudige

pommade van rundermerg.H et gedurig natmaken van het haar met water is nietaan te

raden,omdathethierdoorvanztjnvetberoofd,
d0r en vaal wordt. M en mnet het hoofd

niet te veelen niet'te weiniy dekken.Ook
zorge men,dat aan het haar nlette veelgetxokken worde,dewjlhierdoor alliqt stoornisontstaatin zjnevoedingenontwlkkeling.
Men meent,dathetyoedis,hethaarom de
4 weken te laten knlppen;doch niette kort,
dewjlhierdoorhethaarplantsoenteveelljdt.

Het verwen van het haar kan, als eene behalve voortooneelspelers- onnoodigezaak,
broos,dan isdehuiddesgeljksslapendroog. niet worden aanbevolen, daar de kleurstoFen
W ordtdevoedingvan hethaargeruimentjd alligtschadeljke bestanddeelen bevatten.
belemmerd,zoodatde ontwilkkeling der cellen
Haar (Jac0b van der),een verdiensteljk
Fig.6

in den omtrek der haarkiem eene ziekeljke
derlandschgeneeskundige,vermoedeljk geverandering ondergaat,dan zaldehaarcylinder Ne
boxen te 'sHage in 1717,werd achtervolgens
alligtvan de haaxkiem afbreken en tlitvallen, chirtlrgjn bj detl'oepen van denStaat,eerste

zooalsdikwjlsnatygheusekoortsenhetgeval chirurgjn van 'sLands legerhospitalen, chiis,alsmede btJ sommlge haar-en htlidziekten. rurgjn van destadenhethospitaalte '
sHertogenbosch en lector in (1e ehirtlrgie te Amhet grjsworden der haren.Hierbj verliest sterdam ,waarna btjte'sHertngenbosch over-

D ooreene gebrekkige voeding ontstaatvoorts

vooxal de schorslaag hare kleurstof.Aanhoudende inspanning derherBenen,zoxg,verdriet
en schrik kunnen er aanleiding t0e geven.Intusschen is de oorzaak van hetgrjswgrden
ill één ofweinige dagen ofvan het gedeelte-

leed den 19den8eptem ber 1799.Behalveeenige
verhandelingen in de w erken derH ollandsehe
Maatschappp van W etenschappen en in die

ljk grjsworden der afzonderljke haren,bjvooxbeeld aan de puntot'in het midden,nog
altjd eeneverborgenheid.Zulkeverschjnselen
zjn in elk gevaleen kraohtigbewjsvooxhet

(1747)'',- pAanwjzing Om de uitwendige
slagadergezwellen op eene gemakkeljke wjze
te genezen (1779)'', pproeve over de hem

ermeervoedselaanwezig is,dan zjn onderhoud vereischt. Is het haar zoo lang geworden, dat al het voedsel voor zi
ln onderhoud
noodig is,dan houdthet op tegroejen.Im-

Amsterdam den 13den Juntj 1807, studeerde

t
lerBataafscheMaatschappj,sts
hreefhj:pKorte

vexhandeling van de geschoten wonden enz.

Senen 0n ZenllWen 0l1 eel3igo Van tlerzolver
verband tusschen de gesteldheid van het haar ziekten (1788)'',- en puitgezochtegeneesen die van het geheele ligchaam.
en heelkundige mengelschriften (1797,2 d1n)'')
Het hoof'
dhaar van den mensch kan eene - benevens een aantalopstellen in de pAlgeaanmerkeljkelengte bereiken.Deze isafhan- meene Konst-en Letterbode''.
keljk van den groei, en de groei van het H aar (Bernard ter), een begaafd Nedervoorhandene voedsel.Hethaar groeitzoûlang landsch dichter en prozaschrtlver,geboren te
eerstaldaaxen vexvolgensteLeitlen indeletteteren en godgeleerdheid,enw erd daarnaeershalve bevorderd tOt doctor in de theologie.

mers dan is ex geene grondstofm eer t0thet ln 1830 aanvaardde hj het predikambt te
vormen van nieuwe haarzelfstandigheid.Daar Eemnes-Binnen en was daarna achtervolgens
degroeiin denwortelplaatsheeft,ishetwj- werkzaam teVlaardingen,Arnhem ,Leidenen
dersduideljk,datdeeensafgesnedenehaarpunt Amsterdam.Nadat in 1845 zjneprjsverhannimmer door eene andere vexvangen wordt. deling ovell de He<vormingsgeschiedenis çlnnr
O0k bljktnog dllideljk uitde wjze,waarop het Haagsch Genootschap was bekroond,zag
het haar ontstaat? dat men op kale plekkeni, hj zich benoemdtothoogleeraatin de Kerk-

8
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geschiedeniBteUtrecht.Nogmaalsverwiexfhj eenigzins stekelharig zjn,metvaneenwgkeneen prks,en wèlbj de Hollandsche Maat- de,bogtige taltjes,spitse kafblaadles, eene
schappj door zjne verhandeling over den teruggebogene naald enveelbreederàalm-dan
invloed van het Christendom op de poëztj. wortelbladeren,- borstelrormig AJJZr-C'
/
'J.
:(T.seA1s zoetvloejend dichter had hj reedsnaam taceum L.4 met lancetvormige kafblaadjes,
ee
ne
aa
n
de
n
voe
t
ge
naal
de
bl
oemkroo
n,eene
verworven, toen hj in 1836 optrad metzjn
rJohannes en Theagenes''. Daarop volgden geknikte naald en borstelvormige wortelbla2 bundels verspreide gedichten,alsmede nDe deren,terwjldebladeren bleek blaauwachtigSt.Paulus-rots'.Vooralzjneverzen plluibert groen en ruwachtig zjn,hetbindselwit,dun
en Klaartle''
,- rAan een Aposteldesonge- en aan den t0p uitgereten,en de pluim witloofs''), - rEliza'
s vlugt''' - en rlbd-el- achtig en regstandig ismetopgerigte,getakte,
Kader zjn algemeen bekend en bekleeden behaardebloemstelen,- en kldn Atzr.grl:(T.
Onder de voortbrengselen der thans levende pusillum L.)metop dekielruwekafblaadjes,
dichters een hoogen rang. In het laatstvan
1874 werd hera een eervolemeritaatverleend.
H aarbuiskracht,zie Caplllariteit.
H aard, zie Verwarming.

H aardtgebergte (Het),00k weldeA'
cr#f

of hetA '
tzrtsfoçeôe-t
/f: genoemd,eenenoordeljke
voortzetting van de W asgau ofvan de Vogé-

de bloemkroon onder het midden met eene
witte,geknikte naald,- vnorts met borstelvormige wortelbladeren,met een stomp bindsel der ondbrste bladeren en een veelspletig
bindsel der bovenste, met eene bleekgroene
pltlim en een kruipenden wortel.Deze grassoorten hebben a1s voedergrassen geene hooge
waarde.
H aarkies,00k gedegen nikkel,millerieten

sen,behoort tbt de Bep
-ersche Rjnpfalz (
m
strektzich uitvan hetLauterdalaan deFransche grenzen - eigenljk van het dal der nwarelnikkelgenaamd,bestaatuit64,80/0nikQueich noordwaarts t0taan delaagtebj kelen 35,2% zwavelenkristalliseertinnaaldKaiserslautern als eene lage bergstreek, die vormire,zeszjdi
ge zuiltles met rhomboëdriden vorm van eene hoogvlakte heeft,en be- sche ulteinden.Hetisschelpachtigopdebreuk;
staat uit bonten zandsteen. Het heeft geen zjnehardheid bedraagt3t0t4,enzjnsoor-

zamenh= genden bergkam,maar talrjke,aan teljk gewigt 522.HetisbrooB,van dezelfde
beide einden geopende,engeen dikwjlsrot- kleur a1s messlng, somtjds grjs of blaauw
sige dalen,begroeid met bosschen en wjn- aangeloopen, en smelt voor de blaasbtlis op
gMrdenj versierd met bouwlanden, steden,
dorpen,oude kasteelen en vervallen kloosters.
W estwaarts verandert het Haardtgebergte in
eene heuvelstreek, waar men naast den bonten zandsteen 00k muschelkalk aantreft, -

oostwaarts daarentegen verheFen zich zjne
wanden vrj steiluitde vlakte van de Rjn,
en zjne toppen verheFen zich ter hoogte'van

500 t0t 600 Nederlandsche el.De hoogste van
dezeisdeKalmitofKalmuek(650Ned.elhoog),
ée'n geogr. mjl ten zuidwesten van Neustadt
aan den H aardt.Ten noordendaalthetHaardt-

gebergte desgeljks met een steilen wand af
nM r de laagte van Kaiserslautern,thans van
een spoorweg doorsneden. 'ren noorden van
die moerassige laagte verheft zich tegenover

houtskoolt0teene zwarte korrel.Het lost op
in salpetexzuur en salpeterzoutzuur m et eene
groene kleur.Men vindt hetin adersen gangen in gneis en graauwak, zoowelin Engeland a1s in Duitschland.Het komt echter zelden voor.
H aarlem ,dehoofdstad der Nederlandsche
provincie Noord-Holland1 ligt aan de beide
oeversvan het Spaarne,3 uurgaansvanAmstexdam en 5 uur gaansvan Lelden,aan den
Hollandschen spoorweg, die laatstgenoemde
2 steden verbindt,alsmedeaaneenetrekvaart,
welke haar metAmsterdam vereenigt.Voorts

bevindt zj zich niet ver van de bevallige

duinstreek,welke zich langs Overveen,Bl0emendaal enz. uitstrekt langs de kust der
hetOdenwald,tusschen de dalenvan deRjn Noordzee. Zj is eene zindeljke en Fèlgeen de Nahe, wederom eene dergeljke hoog- bouwdestad met eenebevolkingvanomstreeks
vlakte,die door velen t0t het Haardtgebergte 32000 zielen.T0tde merkwaardige gebouw en
gerekend wordt. Anderen geven daaraan den behoort er de Groote- of St. Bavo's Kerkj

nMm van Gebergtevan deT/clz;zjn hoogste waaraan 67Jaarisgewerkt.Zjwerdin 1538

t0p is de Donnersberg,ongeveer 700 Ned.el voltooid en nlst op 28 zwarekolommen;haar
hoog.
orgel,in 1738door Cltristiaan M ullervervaarH aargras (Trichodium L.
4isdenaam van digd, heeft eene binnen- en buitenlandsche
een plantengeslachtuitde familiedergrassen. vermaaxdheid.Men ziet er een wit marmeren
D oor somm igen wordt het t0t de afdeeling gedenksteen ter eere van lilderdqk enz.,beder Struisgrassen (Agrostes) gerekend,doch nevens eenige oudheden. Op de groote markt
door anderen is het daarvan gescheiden,0m - verheft zich hetantieke stadhuis,weleer een
dat het geene tweekleppige, maar eene één- paleis van graaf W illem II, die het in de
kleppige bloemkroon heeft. Het onderscheidt eerste helft der 13de eeuw deed bouwen!met
zich door een 2 bladigen kelk, eene éénklep- vele afbeeldingen van Graven en Gravlnnen
pige kroon (kleiner dan de kelk),welke ge- van llolland en een aanzienljk muséum van
naald,
sol
mt
ds
ng
dore
enke
ej
ha
aro
bo
slensaavlo
zn
ienaan den voet schilderjen van oude meesters vooral van
Van
is.Hetzaad Frans .
S'
J&. Een ander oud gebouw is het

isvrj en doorde kroonkaflesbedekt.T0tde Prinsenhof,alwaar zich de stedeljke boekerj
inlandschesoorten behoorenhetkrwàendhaar- en eeneteekenschool bevinden.W jdersheeft
.g
rc,
: (T. caninum L.4 met eene uitgerekte men er de stadsdoelen,in 1562 gesticht,met
plllim , wier takken gegaFeld of 3-deelig en

een gedenkteeken ter eere van (len dapperea
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Wnbo%t JkùlqdrJc, - Teylers Muséum met
eene sterrewacbt, eene bibliotheek ,eene verzameling van natuurkundige werktuigen,van
fossiliën en mineralen,oude munten en kost-
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gruwelen.In 1577 echter werd zj d00rden
prinsran Or*l
/daan deSpanjaardenontrukt,
waarna zj in de handen d0r Nederlanders
bleef.In 1587echterwerd zj wederom d00r

bare schilderjen,- eenmusêum voornatuur- de vlammen geteisterd,en haar lateren bloei
ljkehistorievan deHollandscheMaatschappj was zj vooralverschuldigd aan de Fransche

van W etenschappen,- een modellen-kabinet uitgewekenen,die,door de opheëng van het
der Nederlandsche Maatschappj van Njver- edict van Nantes uit hun vaderland verdreheid,- Onderscheidenehotlesvoorbejaarde ven,aldaar eene geschikte werkplaatsvonden
lieden,een glmnasi
tlm ,eenehoogerebtlrger- vporhunnenjverheid.
schoolmetVjflarigencursus,eeneRjkskweekH aarlem m erm eer (Het),voorheen een
school voor onderwjzers, eene kweeksehool waterplas,gelegen tusschenAmsterdam ,Haarvooronderwjzeressen,enz.DeOudebolwerken 1em en Leiden met eene uitgebreidheid van
derstadzjninsierljkewandelingenherstt
hapen 18000 Ned. bunders en meteene gemiddelde
en in harenabjheid,waarvelesierljkevilla'
s diepte van 4 Ned.el,is thans in een vruchtzich verhefen,bevinden zich beroemdebloem- baren polder herschapen.In de 16deeeuw bekweekerjen.VoortsheettmenerdenHaarlem- stonden er 6 kleine meren, die zich allengs
m erHoutm etprachtig geboom teeneenruimen tot 0e
#'#n groot meer vereenigden. De 0phertenkamp bj het Pavil
joenjdoorden Am- pervlakte van het water was van 1531 t0t
sterdam schen bankier H ope gesticht, daarna 1591 verdubbeld en ook nadien tjd nam Z#

van 1814 t0t 1820 een zomerverbljfvan de t0e in grootte.Zjnewaterenwarenzeervischprinses-weduweran OrJZZ
J'
:en thanseenRjks rjk,en nergensandersin onsVaderlandOntmuséum van schilderjen van levende mees- hield zich de meerral (Silurus glanis L.
),
ters en een koloniaalmuséum.Zoowelin den
H out als op het marktplein te Haarlem aanschouwt men een gedenkteeken ter eere van
Laurens Janszoon Xpd/er,door velen voor den
uitvinder derboekdrukkunst gehouden.
In de eerste helft der 18deeeuw wasHaar-

die w el eens 150 Ned. pond zwaar w ordt.
lntusschen had het Meer reedsverschillende

dorpen verzwolgen en dreigdegedurig- bj
elken fellen storm - zjn gebied uittebrei-

den,weshalve er reedsvroeg plannen Nverden
gem aakt,0:a dien plas in land te veranderen.
lem eenebloejendefabriekstad met40000in- Bereids in 1635 werd er een ingeleverd door
woners;aanzienljk waren ertoen vooralde Jan x#.tfrïccz/tsz Leeqltwater, molenmaker en

zjde-,linnen-,servet-,katoen-,kant-en ga- landmeter te Rjp in Noordholland.Hj heeft
ro in overweging
renfabriekcn en vooral de linnenbleekerjen. hetaan prins Frederik .septf'
00k thans n0g heeft men er belangrjkefa- gegeven en door den druk bekend gemaakty
brieken van verschillenden aard, waaronder zoodatzjn boek onderden naam van rHaarzich 3 van stoom -en andere w erktuigen bevinden.Merkwaardig isero0k degrooteboekdrukkerjvan EnscltedéenZonen,alwaarsedert
meer dan Q eeqwen de popregte Haarlemmer
Courant''wordtgedrtlkt.
Haarlem was in den beginne een sterk
kasteel,doch reeds Omstreekshet midden der
lode eeuw eene grpote, bevestigde en welvarende stad,die gedurig deelnam aan de oorlogen van H olland tegen de W est-Friezen.

Nadatzj doorbrandgeteisterdwas,deedmen
in hetbegin der 15deeetlw eenenieuw estadswjk op den anderen oever der Spaarne
verrjzen.In 1492 werd zj Overweldigd door
het K aas- en Broodvolk, maar n0g in hetzelfde Jaar door den stadhouder des Keizers
hertog A lbrecht ran zsWllye'z - w eder
veroverd, van al hare voorregten beroofd

lemmermeerboek''e0n0 zekere vermaardheiâ
verkregen heeft. H et beleefde in 1838 deR
13dendruk.Zjn plan Tverd echter bestreden
door anderent die gevaar zagen in de V0>
kleining van den waterboezem van Rjnland.
OOk in 1659 en in 1727 werd een plan t:t

droogmaking ingeleverd, - desgeljks in
1742 door de opzieners Crl
gqldlts en Noppen

m et den landmeter Bolstra ,- in 1743 door

den Iueidsehen geneesheer Zumbach de K oes-

/'
:!/,en ook laterwerdin dieeeuw bj her-

.

baling een Onderzoek ingesteld naar de beste
m iddelen?Om den vratigen waterw olfte tem men.Tn 1808 leverde,Op lastvan den M inister van Binnenlandsche Zaken,dew aterstaats-

ingenieur A.Blanken een nieuw ontwergt0t

droogmaking, w aarvan de kosten 8 millloen
gulden zouden bedragen,- in 1819 Ontvingen
en met eene aanmerkeljke schatting belast. baron van Lynden rtz,zHemmen,AOJJ en Re-

In 1559 werd zj de zetelvan een bisschop. pelaar t)Jz2Drielde Koninkljke toestemming,
H are inw oners Ondersteunden in 1572 met om een plan t0t droogmaki
nj te beramen,
krachtden Opstand tegen Spanle,doch in 1573 terwjl voorts de Maatschappp van W etenrukte de zoon.van Alva - d0n Feederik schappen te Haarlem eeneprjsvraagoverdat
m et 30000 m an vôôr hare wallen.Dapperverdedigden zic'h de burgers, en zelfs de vrouw en,onder aanvoering van K enan ./ftut:e/tztv ,
kwam en in 'tgeweer. Toen echter na eene
volharding van 7 maanden geen voldoend Ontzetopdaagde,de toevoerlangshetHaarlemmer
M eer afgesneden werd, en de hongersnood

onderwerp uitsrhreef en de zaak zelve in
verschillende brochures aanbevolen Tverd.
D aarna gaf baxon ran .T.z
zl#ei, ran Hemmen
,y

(1821) eene uitstekende verhandeling over de
droogmaking van hetmeerin hetlicht.Zjn
plan werd aangeprezen door de ingenieurs

0. Blanken en D.J.
fàz
ddz,en laatstgenoemde

begon te nijpen, moest zj zich overgeven. leverde in 1829 een n0g meer ultgewerkt
DeSpanjaarden hadden genadebeloofd,maar plan met kaarten in. Er verspreidde zich
schonden die belofte door de schandeljkste alzoo langzamerhand meer licht over deze
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zaak , en tnen de geweldige storm van 29
November 1836 de wateren van hetmeerover
landen en wegen stuwde, zoodat er groote
schade berokkend werd,traddonreen Koninlt-

L.jmetljnvormige,naardenafgerondenvoet
verbreede, donker-groene? geljkmatig van
elkander verwjderde bladen,van welke de
bovenste geene rosetten vormen, en gekield

ljk besluit van 1 Augustus 1831eenecom- gevleugelde vruchten, - roorjaars-haar8teng
mibsie in hetleven,belastmeteen onderzoek (C. vernalis K'
iuz) met opgerigte ofschuins
naar de verschillende plannen van droognla- uitstaande,nooit teruggeslagen,spoedigafvalking, methd inleveren van een ontwerp en lendestjlen,ietslangere danbreedevruchten
met het opmaken van eene begrooting van en bljvende, slechts weinig gebogenschutkosten.Reeds in den aanvang van 1838 werd blaadjes, - de haakdragende Flc,
crdfdl.
g (C.
het plan der Commissie voorgedragen aan de hamulata Kûlz.) met eerst Opgerigte,later
Tweede Kamer, doch verworpen,Olndat het nt
larde breedeéjden dervruchtteruggebogen
aanandereaangelegenheden wasvastgeknoopt. stjlen, smal-berande vruchten en sterk gCEen Ontwerp echter, in het lpatst van dat ltromde schutblaadlesmethaakvormigelippen,
Jaar door den Koning aan deVertegenwoor- - moeras-haarsteny (C.stagnalis * op.
l met
diging aangeboden,werd op den 19den Maart sikkelvormigeschutblaadjes,metdetoppent0t
1839 met45 tegen 2 stemmen doordeTweedo
llanaer aangenomen.lliexna w erd eene geldleening van 8 millioen gtllden uitgeschreven
en eene com missie van uitvoering benoemd,

elkander neigend, iets breeder dan lange
vruehten en spatel- of om gekeerd-eivormige
bladeren, - en breedgerleugeldeAtzcrt:/dx.g (C.

platicarpa Seop.) metondersteljn-ofspatelterwtil voorts in November 1840 bepaald vorlnige en bovenste omgekeerd-eironde blawerd, dat de droogmaling dool-middelvan deren, benevens eerst opgerigte,later omgestoom zou geschieden.Na denoodige onteige- slagen stjlen.

nlngen en den verbeterden waterafvoer langs H aarvaten of oapillaire vaten zjn de
Katwjk aan Zee,- na hetleggen van een uiterst fl
jne bloedvaatjes,die den overgang
ringdjk en eeneringvaartmetbepuindJaag- vormen van de slagaderen t0tdeaderen.Zj
pad ter lengte van 11 uur gaansrondom het hebben enkelvoudige, dunne, doorzigtige
meer,werden er 3 reusachtige stoomwerktui- wanden en ten getale van 2 t0t8 de dikte
gen geplaatst, e1k van 400 paardenkracht, van een haar9 zoodat de dtlnste slechts een

nameljk de Leegwateraan de zuidzjde van
het meer nabj de Kaag, - de Cruquius
aan de noordwesfzjde b'
!Jhet Spaarne, en
de Lynden aan de noordoostzjdenabj Amsterdam.In ,
lunj 1848 en April1849begon-

enkelbloedligchaample tegeljk kunnen door-

laten. Door de haarvaten wordt het bloed
in alle ligtshaam sdeelen zeer sterk verspreid,
en de polsslag neemter een einde,zoodatm en
dien in de aderen niet meer Ontwaart. De

nen de verschillendestoomgemalen tewerken,
en den lsten Junj 1852 was hetmeer tlroog
en de grootsche onderneming volbragt. De
kosten bedroegen bjna 9 millioen gulden,
doch dr verkochte perceelen llebben bjna 8
millioen opgebragt. I)e gronden bestaan er
uitklei zavel,zand met filne klei,en meermolm.Men verbouwt er veelkoolzaad,rogge
havexjtarwejgerst,vlas,aardappels,boonen
en m oeskruiden, en er bevinden zich vele

haarvaten,doortalrjkevertakkingenonderling

uitgebreidheid der gem eente is nagenoeg

eene fam ilie uit de orde der Knaagdieren

verbonden) vormen een digtnet, hetwelk de
weefsels voorziet van hetnoodige bloed.D00r
de dunne w anden dier vaten w orden bestanddeelen van het bloed geperst, w elke t0t
voeding del' weefsels dienen. Het Overtollige
bloed en de afgescheidene stoFen worden

voorts (d00< endosmose) wederin den bloedsom loop opgenom en. Hierdoor verandert het
lichtrood slagaderljk bloed in donkerrood
landhoeven en boerderjen.Zj vormen ééne aderljk bloed.Z0o wordt bepaaldeljk door
gem eente, w elke ongeveer 10000 inwoners m iddelvan het haarvatenstelsel de stofw issetelt en zich uitstrekt over de afdeelingen Vjf- ling t0tstand gebragt.
huizen, Beinsdorp, Rjk en Bt
lrgerveen.De
H aas (De).De Hazen (Leporidae)vormen

18h231
/4Ned.bunder.

H aarm uts (Orthotrichum L.)is denaam

Van een plantengeslacht uit de làmilie der

Bladmossen. Het onderscheidt zich dotn'.uit
den t0p der stengels ontspruitende vruchtstelen, door 16 tanden en door eene htlik met
verspreide, regtstandige, glinsterentle haren.
Men vindtde soorten veelalopboomstammen.

(Glires).Zj bevatvreesachtige,van planten

lovende dieren, welke, behalve in NieuwHolland, over den geheelen aardbodem ver-

spreid zjn. Zj hebben voorpooten met5 en

achterpooten met 4 teenen,een korten staart

ofgeen staart,4 snjtanden en achterde2

bovenste n0g 2 kleinere.Tot hetgeslachtder

hazell (Lepus) behooxen 31 soorten. Hunne
Haarsteng (CallitricheL.)of'
tvater-slerre- al
thterpooten zjndubbelzoo langalsdevoor1ri# is de nMm van een plantengeslachttlit pooten,hnnneooren zoo lang alsde kop;zj
de familie del.Callitrichineën.Hetonderscheidt hebben eene gespletene bovenlip,een onvolzich door de afwezigheid van den kelk ,doo1. kom en sletltelbeen en een korten,opstaanden
2 bloembladen en door cene z-hokkige zaad- staart. Het eigenaardige van het gebit der
doos, - voorts door 2 stjlen en door êên hazen is in flg.1 voorgesteld.
meeldraad,die ver boven de bloem kroon uitln Middtln-Europa bevinden zich 2 soorten

springt, terwiil sommige bloemen eenlluizig
zjn, De soorten van ditgeslachtgroejen in
slooten en andere wateren.Tot de inlandsche
behooren: de herf8thaarsten.
q (C. autumnalis

vallhazen,nameljk de gewoneActx: (L.timidus L.) en de sneewvhaas (L.variabilis), die
de hooge bergstreken der Alpen,Pyreneën
t,11Caucasischereuzengevaartenbewoont.Deze

HAAS- IIIASE.
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laatste wordt des winterB geheelwit,kleedt het hermeljntle, van den adelaar t0t den
zichechterdeszomersinhetgrtlzegewaadvan valk - voeden zieh gaarne metoude enJonge
den gewonen haas,maar behoudto0k danden hnzen.00k de mensch is zeer gesteld op het
witten staart.Tevens heefthtlkortere ooren vleesch van den haas,en velen maken er een
dan de gewone haas.In beider levenswjs en genoegen van,zelven dievlugge,vreesachtige
voortplanting ontwaartmellgeen verschil.
diertjesmeteen vuurwapen tedooden ofdoor
De haas
windhonden
verbergtzich
M
te doen grjh Nx

bjdag veel&l
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tige vierhoezoekt hj de
z0n, in den
ken, die
zomer de schaduw.Bj hetgeringste geritsel schuins ondez' elkandex en beide beneden
ontwaakt hj uit zjn slaap. Bemerkt hj Rigel staan. Van den ondersten vierhoek
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onraad, dan rigt hj zich 0p, om oplet- zjn de westeljkste 2 sterren van de 3deen
tend rond te zien en te luisteren,en dreigt de Oosteljkste 2 Van de 4de grootte. T0t
eenig gevaar,dan begeefthj zich jlingsf)p dit stexrebeeld behooren 16 sterren,welke
devlugt,waarbj delange achterpooten hem voorhetongewapend o0g zigtbaarzjn.
goede diensten bewjzen. Zelden volgt hj Haase.Onderdezennaam vermeldenwj:
ve?
hierbtjde regteljn,maar zoektdoorvexan- Heinriclt GottlobFrietlzic/z Cltristéan Xcc.
dering van rigting zjne vervolgers te mis- een verdienstel
jl
t Duitsch letterkundige.Hj
leiden. Is een hond hem op de hielen,dan wext
lgeborenteMagdebm*gden14denJanuarj
laathj dezen gaarnevoorbjschieten,Om den 1808? studeerde te Halle:Greifswald en Beronderlingen afstand te vergrooten.Dan eerst, li
jn ln de letteren, vestlgde zich als leeraar
wanneer een hond hem aangrt
jpt, doet hj te Berljn en te Charlottenbuxg en zag zicb
een klagend geschreeuw hooren.Bj hetval- in 1834 verplaatst als adjunct naar Schullen van den avond verlaat hj zjn leger,om pforta. Als betrokken in de studentenvereenivoedseltezoeken.Hetjongegraan,koolbla- gingpn, werd hj in 1835 van zjn ambtontderen enz. behooren t0t zjne geliefkoosde zet en in 1836 t0t eeneG-larigevestingBtraf
spjzen.Hj veroorzaaktalzooden landbolwer veroordeeld, dot
!h hj kwam na een jaar
groote schade, en
Nveder op vrje
toch heeft deze,
voeten. In het
zonder acte, niet
>
najaar van 1837
hetregt,om zulke
,
begaf hij zich
r
roovers te dooden
of te vangen.De
hazen vermenig- l
vuldigen zich zeer

Bterk;het wjfje,
in Januaxj parende, brengt eene
maand later5jon-

gen terw ereld,en l
00k deze kunnen
nog w erpen in

hetzelfde Jaar,
terwjl eerstvermeld wjfjevoorts
bjherhalingindat
Jaaraan een 5-ta1
het leven kan
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berg, Straatsburg en Bern
velebouw stoFen
voor de uitgave
van Grieksohe
en Romeinsche
gesehriften over

krjgsaangele-

genheden. Na

zjn terugkeer
in 1840 zaghj

zich
schenken.Zjwors,
jg. u.segewonehaas(Lepus/ïz/iï(u:).
jbenoem dtot
den 8 of 10Jaar
luiteyjgswcau
oud, en hun getalzou verbazend grootwgr- hoogleeraar,en in 1841werd hj lid van de
den, indien zj niet zoo velevjandenhad- wetenschajjeljke commissie van onderzoek

den. Alle roofdieren - van den wolf tot voor Silezle en Posen aan de universiteit te
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Breslau.Uitdie commissienam hj echterin
1847zjnontslag,omdathetministérieEoltltorn
steedshindernissenopwierytegenzjneplannen
t0tverbetering dergymnasla.Velerleioneenigheden hadden 00k zjne benoeming t0t gewoon hoogleeraar vertraagd t0tin 1846.IJverig nam hj deelaan de gebeurtenissen van

ljk op de kennis der planten- en dierkundeHj oefende zich in de teeken- en schilder.
kunst vooral bj den Venetiaan Hilronymns
Imt
pis en bragt vooral landschappen op het
doek, alsmede stadsgezigten, waarvan som-

mi
ren in plaatzjn gebragt.Hj waseen der
opngters van het Delftsch Genootschap

1848, werd a1s volksvertegenwoordiger afge- rChristo Sacrum''.T0tzjnedichterljkevoortvaardigd naar de Nationale Vergadering te brengselen behooren: rproeve van Mengel-

Berljn,en voegdeerzich bj hetlinkercen- poëzj (1785)1',- pDe godsdienst,dichtstuk
trum. Tegen het einde van 1851 werd ht
j (1802)'' - en rMengelpoëzj (1826)''.O0k
hoogleeraar in de welsprekendheid en mede- schreefhj:pA.van Leeuwenhoek vereerend
diredeurvan hetseminarium voorletterkunde. herdacht in eene korte levensschets en lofHi
j overleed te Breslau den 14den Augustus dicht (1823)''. Zjne antwoorden op prjsvra1867.Behalvetalrjkeopstellenintjdschriften gen werden bj herhalingmetzilverbekroond.
leverde hj uitgaven van Xenophontsgeschrift O0k washjlidvan deLeidscheMaatschappj
KDe republica Lacedaemoniorum (1833)'',- van Nederlandsche Letterkunde, en overleed
van rThucydides (1840)'',- van de rllis- te DelftdenlstenMaart1834.Zjneuitgebreide
toria Romana''van Velle
j'
tsTJ/dTCZIJF
X,
C(1851 Vorzameling Van V00rW0rP0n Van kunBt en
en 1858), - van de werken van Seneoa uit de natuurljke historie is daarna onder
(1852-1853,3 dln),- en van dievanTaeL- den hazaer gebragt.
f.d (1855,Q dln).Belangrjk is voorts zjn
R aatnoemtsaen den bepaalden afkeervan
geschrift: pDie athenische Stammverfassung den eenen raensch saet betrekking tct een
(1857)''.
nder.Haatisdushetteqenovergesteldevan
lnriedria Haase, een uitstekend Duitsth a
liefde of toegenegenheid Jegens den naaste.
tooneelspeler.Hjwerdgeboren teBerljnden Beide - haat en liefde - staan in dezelfde
lsten November 1826, ôntving eene weten- onderlinge verhouding als afstooting en aanschappeljkg opleiding, en werd,Op lastvan trekking,a1s sm art en vreugde.Immerswj
koning Fr%edria < î!Ae!@l1Vtdoor Tieek in gevoelen 0ns aangetrokken door personen,die
de tooneelkunst onderwezen.Hj betrad het aangename gewaarwordingen bj 0nsopwektooneel het eerst te W eimar, vervulde eene ken,en afgestooten door anderenjdie pjngastrol aan den Hof-schouwburg te Berljn, ljke aandoeningen bj 0ns veroorzaken. In
N7ees een engagementaldaar van de hand,en meer beperkten zin ligt in het woord haat
begafzich naarPraag,waarhjvan 1850t0t opgesloten,datmen gaarnehetvnorwerp van
1852 de lieveling werd van hetptlbliek.Hj zjn haatschade berokkent.Daarom kan haat
verbond zich daarna aan den schouwburg te bjeen braafmensch eigenljk nietbestaan,Mi
inchen, vervolgens aan dien te Frankfort, althans niet tegen personen.Zj ontstaatgewaar hj 2 jaar vertoefde,en toen aan dien woonltjk d001*geleden onregt,njd,jverzucht
te Petersburg, waar hj 5Jaar bleef,terwjl of gekrenkte eerzucht. De haatonderscheidt
hj zjneverloftjdengebnzikte,om eldersgast- zich daardoor van de verachting, dat zj
rollen te vervullen,- t0tzelfsin New-York. geenszins,evenals deze,hare voorwerpen geIn 1869 ontving hj eeneaanstelling aan den ring acht.Dientengevolge heeftm en er voorHof-schoqwburg te Berljn, maar begafzich beelden van,datjverzuchtde vurigsteliefde

in 1870 naar Leipzig,om zich hier met het in den hevigsten haatherschiep.
bestuur van den stadsschouwburg te belasten.
H abakuk, een Israëliet, t0t de kleine
De rollen1 waarin hj den meesten roem be- proféten des Ouden Verbonds behoorende,
haald heeft,zjn dievanHamlçt,Bolingbroke, afkomsti
g volgens de ApocrypheBoeken uit
Marinelli,Carlos(in pclavigor'),FransMoor, Bethzoker, op het stamgebled van Mmeon
graafKlingsberg (deVader),Cromwell,graaf gelegen,leefdeten tjdevan koning Jojakim,
Thorane(inrKb'nigslieutenant''),LodewjkXI, Omstreeks 600 Jaar vôôr Chr.,in de dagen
Richard III:Shylock,enz.
van de eerste invallen der Chaldaeërs in het

H aastenburg (Hendrik van), een verdiensteljk Nederlandsch geneeskundige, geboren in 1724 te Twello bj Deventer,studeerde te Harderwi
jk,promoveerde er eerst
in de wjsbegeerte en daarna in de genees-

rjk vanJuda.Daaxopdoelen zjneuitspraken.
Hj beschrjftde woestehorden dervjanden,
klaagt over hunne geweldenarj, voorspelt
hunne vernedering en dndigt md de mede-

deeling zi
jner honp op eene luiBterrjkever-

kunde?vestigde zich als arts te Deventer,en heëng van hetlsraëlietischevolk.Zgnedichwerd ln 1755 aangesteld t0thoogleeraarin de terljke denkbeelden zjn in een zuiveren
genees-, ontleed-, schei- en kruidkunde aan t'aalvorm gekleed.
deGellerschehoogeschool.Wegenszjneuit- H abeas-corpus-acte.onderdezennaam
stekende bekwaamheid benoemden de Staten verstaat men de bj de yrondwet gegeven
van Gelderland hem in 1763 t0t archiater der waarborren tegen willekeungebeperkmgdoor
provincie, doch hj overleed reeds den 24sten de regérlng en hare ambtenaren van de perNovember 1769.
soonljkevrjheid,en wèlin'tbjzonderjvan

H aastert (Isaak van), een Nederlandsch de vrjheid van beweging. Die waarborgen
ztjn gelegen in de wetsbepalingen, die de
zich metjvertoe op de teeken-en sohilder- persoonljke vrjheid,in engeren zin,beschergeleerde, geboren te D elft in 1753, legde

kunst, - voorts op de dichtkunst,en einde- men,wier bedoeling dus is,om ongeoorloofde
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inhechtenisneming te voorkomen. De zaak te zjn,gevangen wordtgehouden,kan zich
zelve isyevenals de naam ,afkomstig uithet t0thet kanselarjgeregt, of t0t een andevrjheidllevend Engeland.Reeds in de door ren hooggeplaatsten regter - zelfs t0t den
koning Jan in 1215 uitgevaardigde Magna lord-kanselier - wendt
an,om zjnebezwaren
Charta vinden wj deze bepaling:pEen vrj in te dienen.Zoodra nu het wettig bevelt0t
man ma4 nietin hechtenisgenomen ofin de gevangenneming, waarvan den verdachte afgevangenls gezetworden,no(
th van hetbezit schrift is gegeven,vertoond wordt,moetde
zjner goederen en regten beroofkl, noch Op regter bevel t0t verhoor van den verdachte
eenigerleiwjze lastig gevallen worden,noch uitvaardigen''.Habeas-eorpnsiseene verkorting
door0nsofvan onzentwegevervolgd worden, van Habeas corpus ad tàciendum,subjiciendan ingevolge een vonnis van zjne standge- dum et recipiendum , 'twelk beteekent, dat
nooten of volgens de wetdeslands''.Bj de de verdachte verhoord za1 moeten w orden,

volken der oudheid,zelfs bj de Romeinen, oydat er beslistkunneworden,dathj vrjewas de berooving der vrjheid alsstrafniet lkk overzjn ligchaam mogebeschikken.Het
inheemsch: de gevangenis diende slechtst0t matmum van den termjn, binnen welken
bew aring,niett0tbestraë ng derm isdadigers. het verhoor m oet plaats hebben, w ordt op
Bj de Germaanschevolken kwam degevan- 20 dagen vastgesteld.De gevangenbew aarder,
genisstxaf pas in de 9de of lode eeuw eenig- die hetbeveltOtgevangennem ing nietbeteezins in gebruik. Voorloopige inhechtenisstel- kent aan den gevangene,Ofdie weigert uitling, preventieve gevangenis, was bj het voering te geven aan het bevelt0tverhoor,
accusatoir procès onbekend: na hetinvoeren wordtmet zware geldboete bedreigd.De regvan hetinquisitoirstrat>rf
lcèstjdensdever- ter, die nalatig is in het uitvaardigen van
volging van ketters en heksen in de m idden- het bevel,wordt natuurljk n0g veelzwaareeuwen was daarvan It
asspxake.'
l'
och werd der gestraft.
de vrjheid van beweglny der burgersreeds Na verhoorbeveeltde regter de invrjheidvroeg bedreigddoordespotlschevorstenendoor stelling tegen behoorljke borgstelling,datde
den magtigen adel:vooralpolitieke en gods- verdachte op den bj de wetaangewezen tjd
dienstigetwisten gaven gereedeljkaanleiding voor den gewonen regter zal verschjnen.
t0t m enige daad van willeketlr, bedreven Honderd Jaren later werden de bepalingen
Onder het voorwendsel, dat t0t behoud van n0g duideljker getbrmuleerd, uitgebreid en
de openbare rust en veiligheid zj,die door verscherpt: de gevallen van w illekeur,naar

oproerigewoelingen en ketterjen dietrachtten aanleiding waarvan dergeljke besluiten telte verstoren, onschadeljk gemaakt moesten kens genomen werden t0t aanvulling van in
w orden. Private wraaltoefening was evenw el de practjk gebleken gagi
ngen, deden zich
vaak de drjfveer er van.Daarom waren de in de laatste tjden mlnder V00r, zoodat
Engelschen er vroegtjdig0y bedacht,On1in eene herhaalde herziening in deze eeuw niet
bovenaangehaalde wetsbepallngen een waar- voorgekomen is. De bepalingen van de conborg te vinden voor het behoud van hunne stitutiën der andere volken op ditpuntzjn
yersoonljke vrjheid.De strekking derbepa- n0g alvrjrekbaar?zoodatzj speelruimte te
llng is, dat niemand gevangen genomen en
gehouden mag worden dan op bevelvan een

o
ver laten voor mlsbruik van gezaq,vooral
van het administratief bestuur.In tpden van
regter, welk bevel de redenen van zjne yolitieke beroering zjn dezemisbruiken 00k
aanhouding moet bevatten, en hetwelk aan
den aangehoudene moet worden beteekend.

ln deze eeuw bj de beschaafde natiën op
verre na lang niet zeldzaam .Geen volk heetï

Tevens dient de tjd, binnen welken de het zotwex gebragt,als het Engelsehe,in de
verdachte moet worden gehoord, in de wet zorg voor waarborgen voor de persoonljke
te worden opgenomen. De Omkoopbaarheid vrjheid.Niettemin wûrdtbj ernstigepolitieke
van deregtersen hetbrutaalgeweld derover- volksbew egingen dehabeas-corpus-acteerdoorheerschende partjen hebben 00k in Engeland gaans geschorst.- Overden inhoud van onze
herhaalde malen op nieuw de vaststellingj grondweten de andere w etten over dit onderuitbreiding en naauwkeuriger omschrtjving w erp, zie Inltecldenisneming.

dezer beginselen noodig gemaakt.Dertigmaal
H abenaria W illd. is de naam van een
is de M agna Charta nader bekrachtigd, en plantengeslacht uit de familie der Orchideën.
welligt is geene harer bepalingen z00 vaak Het onderscheidtzich door de nagenoeg even
geschonden? a1s Juist de door 0ns hier be- lange, naar elkander toegebogen bloemdeksprokene. Maar altjd zorgde het Lagerhuis bladen,door eene verlengde,hangende,gaafvoor de instandhouding van het beginsel, randige of2-3-spletige 1ip meteene verlengde
trotsch op hetvan ouds overgttbragte woord: spoor en door opstaande helmknoppen met

5dat het huis van ieder Engelschman zjn afzonderljkej aan de basis uiteenlooyende
kasteel isy'' en dat vrjheid van persoonsbe- hokjes.Men vindt vele soorten van d1t ge-

weging eene dereerstevoorwaarden uitmaakt slacht in Brazilië, Oost-lndië, Zuid-Afrika,
derwareburgerljkevrjheid.ln de ppetition W est-lndië en Noord-Amerika. Tot de sierof rights'', in 1627 door het Lagerhuis opge- planten behooren onder anderen .M cristata
steld - pas in 1679 door beide huizen aan- .#. .Br., die in Yirginia en Carolina in vochgenomen - ,werd de Habeas-corpus-acte ver- tige bergweiden groeit, m et in aren gerangm eerderd en verbeterd behouden.D e inhoud, schikte,goudgele,f
raajebloempjes,- H.gipt-voor zoover ons onderwerp betreft,luidt a1s tea .
lbz;j u1t Mysore enz. afkomstig, met
volgt: pleder, die zonder w ettig veroordeeld groote, prachtige, witte, welriekende bloe-

tl
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men, - en M. &pedabllis 8pr. uit Virginia dien van H. A R. 2eIJ?J eene reeks van
en Pennsylvanië,met fèaaje paarse bloemen 1*0m ans) die men t0t de ligte lectuur kan
en eene kruidachtige spoor. Zj laten zich rekenen. ln zjn verhaal: prreu und brav

nietgemakkeljk kweeken.
(1851)''geeft hj eene ljstvan 59romansin
H abeneck (Antoine François),een uit- 120 deelen,welkeuitzjnepen zjngevloeid.
stekend Fransch l
uuzikant) geboren te Alé- Daarna verschenen nog: nKronprinz Friedzièresden lstenJuuj 1781,speeldea1sknaap rich (1853)3 dln)'',- s'llohe Liebe. Aus
van 10jaarreedsvioolopconcerten,oefende dem Leben des >al-eiherrn Friedrich v0n
zich aan hetConservatoirete Parjs,Ontving Trenck (1853?3dlnl'' - ppeterderGrosze
een jaargeld van keizerin Joslpltine,en werd (1855,3dlnl''3- enrRussiseheHofgeschichten

na de ltestauratie achtervolgens eerste s010speler,kapélmeester en ifl 1821 directeur der

Groote Opera te Parjs.Om lnuziek van BeetAorezlte spelen,vormde hj een klein liefhebberjgezelschap? en hieruitontstond later de
beroemde rsoclété deconcerts''.Hjwasvoorts

(18
H56
,qdln),.
ablchtsw ald isde naam van een berg-

kam , welke t0t het Hessische gebergte behoort en zich ten westen en zaidwesten van
Cassel a1s eene w aterscheiding' tusschen de
Fulda de Eder en de Diemelvanhetnoorden
professor in het vioolspel aan het Conserva- naar het zuiden uitstrekt. Zjn hoogstet0p,
toire en w erd er tevens belastmethetopper- de llohe Grat, is ongeveer600 Ned.el hoog.
toezigt op de Btudiën. 1lj heet slechts een Niet veel lager is de Karlsberg, op w iens
paar concerten en eenigeandere stukken voor kruin zich een reusachtig beeld van Rlrades
viool gecom poneerdj en overlecd den 8sten (Hércules) verhcft, terwjlhet kasteel B'i1-

Februarj 1849.

helmshöhemetzjneprachtigetuinenengroot-

Wj:

versiert.lletHabichtswald bestaat nagenoeg

H aberlin. Onder dezen naam vermelden

sche waterwerken de helling van dien berg

KarlFrïeiïcA Röbevlin,een beoefenaarvan geheel uit basalt) en is metwouden en welhet staatsregt, en een zoon van I'
raktz Do- den bedekt.
vlix.
îHâberlùt(geboren 1720,j-1787))die H abitus noemen de geneeskundigen het
als schrjver van eene rlllgemeine W eltge- uitwendig voorkomen van den ligchaam sbouw
schichte (1767- 1773)''en van eene rNeueste V00r Z00Ver het aanleiding geefttot verm oeDeutscheReichsgeschichte(1774- 1786,21d1n)'' dens omtrent aanleg t0t bepaalde ziekten.een roemrjl
tennaam verwierf.KarlFrïdt
fricA, O0k de krtlid- en delfstolkundigen bezigen
geboren te Helmstedtden 5âenAugustus1756, dat woord, om hetuitwendig voorkomen -

studeerde in zjnegeboorteplaatsen verkreeg den gemeenschappeljken indruk dergezamenweldra eenebetrekking bj deregtskanselarj ljke kenmerken - van eene plant of van
te W oltbnbiittelj van waar l1j in 1782 a1s een mineraalaan te duiden.
hoogleeraar in het Duitsche staatsregt naar

H abranthus Herb. is de naam van een

Erlangen vertrok.Vier jaar laterkeerdehj plantengeslacht uit de familie der Amarylli-

a1s zoodanig naar Helmstedt terug, en ont- deën.Het onderscheidt zich door een trechving er in 1799 den titelvan geheimraad.Als tervormig,regelmatig-G-deelig bloemdek,door
gevolmagtigde van den hertog vattWrezldz
lt
lï/k aan de keel bevestigde, benedenwu rts ge.
nam hj deelaan het Congrès te Rastadt,en bogene, ragwaarts gekromde en t0t bundels
na de stichting van het koningrjk W esttàlen vereenigde m eeldraden? door een 3-spletigen
werd hj 1id derRjksstandenendercommissie, stempel en een 3-kantlg vruchtbeginsel. Het
belast met het ontwerpen van wetten.Eene omvat Zuid-Amerikaansche bolgewassen met
ongesteldheid noodzaakte hem ,om van Cassel ljnvormige bladeren en tèaaje knikkendebloenaar Helmstedt terug te keeren,en hj over- m en. Tot de sierplanten behooren M Anderleed w einige dagen daarna, op den 16den dozlii Herb.van Montevideo,metzeertkaaje,
Augustus 1808.Van zjne geschriften noemen gele, van buiten purperrood gestreepte bloewj: ppragmatische Geschichte der neuesten men, - A2 anyustus Herb.uit Buénos-Ayres
kaizerlichen W ahlcapitulationen (1792,meteen met een z-bloemigensteelen roodachtig-paarse
M nhangsel 1793)'', - rllandbuch des deut- bloem en, - H . rdrdicolor H erb. uit Zuidsehen Staatsrechts (3 dln,2de druk 1r
;94- Amerika m et een ronden steel,eene sm allej
1795)9'1- en vooral het 7Deutsche Staats- éénbloemige scheede 0n e0110 groote, witte,
aan den voetpurperroode bloem , enZ.
archiv (1769- 1808,16dln).
Karl.
r?
z#f
zlk Röberlin,een Duitsch roman- H absburg, eigenljk H abielttsbury, het

schrjver.Deze,een zoon van denvoorgaande! stamslot van het Oûstenrjksche Keizershuis,
werd geboren te Erlangen den 25sten Julj gelegen op den regteroever van de Aar in
1784, studeerde te Helmstedt in de regten, hetZw itsersche canton Aargau!op den MTii1aanvaardde in 1814 de betrekking van ambt- pelsberg, werd omstreeks hetJaar 1020 door
man te Hassenfelde bj Blankenburg,doeh Vrernter,bisschop van Straatsburg,gestichten
werd wegens een defcit in de kas atkezeten is thans nagenoeg verdwenen. W erner was
t0t gevangenisstrafveroordeeld.Van 1824 t0t een broeder ofzwager van Radbot,den klein-

1831 bleefhj te Gandersheim in den kerker.
Du rna vestigde hj zich te Potsdam ,en overleed er in Januarj 1858.Reeds van 1810 tot
1813 leverde hj onder den naam van Louis
'
t
)ozlHöfely verhalen en novellen in onderscheiQene tjdschriften.Voerts schreef hj onder

zoon van Guntram de .
lï//re,in de lode eeuw
levende en later a1s de stamvader der Habsburgersaangemerkt,terwjll
4j zelfLGwntram)

volgens de sage een nakom eling was van
E tltico .f', hertog van Alemannië en Elzas.
Inm iddels w asLanzelin)dezoonvan Guntram ,

IIABSBURG.

reeds zulk'een maagtig heer,datde vrje ge- Inriedrich 1II in 1314 Duitsch koning. A1m eente van M uri hem t0tharen bescherlllheer leen ztjn zoon Albrecl
tt11 lietkinderen na,
koos,en zjn zoon lladbofin lllt huweljk onder welke ziqh Albreeht III (f 1395)betrad metde zustervan Tlteodor'
lkthertog van vond, opjevolgd doorAl
brecht.
fT'
r(f 1401)j
Lotharingen.Uit dithuweljk sproten 3 z0- die op zpne bet
lrtvervangen werd doorzjn
nen, Otto I,Albvecltt 1 en Wertler I1.Eerst- zoon Albreoltt Tr,welkekollillg wasvan ll0ngenoemde 2 stiel-ven reeds vroeg, e11 'Wer- garje e11in 1438a1sAlbrecltt11 deDt
litsehe
ner 11, die zich graafran .ffcôàalffr.g lloanlde, keizerskroon ontving. Laatstgenoem de w as
werd bezitter der familiegoederen.Zjlleigen- gehuw d met Elizabetlt, eene dochter van keid0m werd allengy grooter,en zjlle bescllerm- zer Sigismltttd,en hadt0tzgonLadislausPostl/rzlzf.s, koning van Bohemen en Hongarje,
heerschappj Over dorpencnkloostersbazorgde A'
hem een aanmerkeljkeninvloed.- Zjn ztlf)n diein1457kinderloosoverleed.- Leopoldfff,
Otto 11, die hem Opvolgde, werd ilz 1111 tweede zoon van A lbreckt11,had 4 zgnent
vermoord en vervangen door zjn broeder en de Jongste vau deze, Ernst genaamd en
A lbrecltt 11, die in 1141 Overleed. - D eze in 1424 overleden,wasde vaderderD llitsche
is de stamvader van Ikr
erner III (f 1167), keizers I'
rederikI1Ie1
zAlbreehtTQ (f 1463).
wiens zoon Albreel
ttIII ofdeA(/i'
e (f 1199) - M arlmiliaan I,dezoonvaneerstgenoemde,
door zjn huweljk lltet Ida, eone dochter werd D uitscll keizer in 1193 en verwierf

van den graat'ron.T/z
lfllez
l#pz.
/'
? demagtvan
zjn huis aanmerkeljk uitbreldde, daar )
uj
hem Ziirie,
hgau en de besc,
hermvoogdj over
het stift Seckingen ten huweljk bragt,
terwjl Frederik I hem met het landgraaf-

doorzjn huweljk metM ariaranWt
lslr.
çpz/t
f/
eene aanmerkeljke uitbreiding van heerschappj.
Zjn zoon Pltilippus verkreeg
dûor zjn lluweljk den scheptor vah Spanje
en overleed in 1506.Zjn olldste zool verschap Elzas beleende. Eerst Azan Albreehtaf kreeg Spanje en Bourgondiëen werd in 1519
heefthetgeslachtsregistervan hetllllisHabs- als Karel T'r keizer van Duitschland. De
#lfr.çeene velkomenezekerheid.- Ztln zool: broeder Val
'ldezen verwierf a1s Ferdinand 1
de oostenrjksch-Duitsche landen, W aarM ll
R'
t
d
o
l
f
1
1
,
v
a
n
d
e
n
va
de
r
o
n
t
a
a
r
d
,
we
r
d
voogd van Uri, Sa wyz en Untertvalden,en hj doorzjn huweljk lnetAnnateenezuster
maakte zich als zoodanig selluldig aan zoo van Lodetvl
jk .
/'
.
!, laatsten koning van H0ngroote w illekeur,datlteizer Inrederik 11 zich garje.en Bohemen uithetlluisderJagellodoor het smeekende volk liet bewegen,om nen, zoowel deze koningrjken a1sMoravië,
de voogdjschap van Rndol
f terug te koopen. Silézië en de Lausitz toevoegde. - De
Laatstgenoemde vergrootte intusschen zjn Spaausche ljn isin1T00metkoning Karel11
gezag door het verkrjgen vall de gratbljke uitgestorven.
waardigheid in Aargau en vall de heerljk- Ikrdinand T, boven reeds vermeld, w erd
heid LauFenburg. - Zjne beide zonen,x4J- in 1556 Duitsch Keizer en had 5 kinderen.
breoltt TT' en Rudolf111,verdeelden na ztjn Zjn oudste zoon Ontving in 1564 als M aœidood de bezittingen van hunnen vader(1232). miliaan 11 de Dtlitscrhe keizerskroon en had
Eerstgemelde verkreeg het kasteelHabsburg 5 zonen, bi
j welke zich Rudol
f LI bevond,
en de goederen in Aargau en den Elzas,- de die keizer werd in 1570, en Matthoe,die
tweede de landen in de Breisgau,benevens keizer werd in 1612.- Kaa'eï, dejongste
de graafschappen Klettgau, Rheiniblden en zoon van I'
erdinaltd I, was de vader van
LauFenburg en werd de stamvader van de keizer I'
erdinand 11,diealleoostenrjksche
Habsburg-Laufenburgsehe lqn.Dezeverdeeide landen Onderzjnscheptervereenigde.- Zjn
zich later in 2 takkent die der graven ràn zoon Ferdinand 11I w erd keizer in 1637,
A'
tzùts??zfr.g tOt Laufn
enburg el
z die dergraven wiens tweede en jongste zoolà in 1658 a1s
van Xyùlgw. Beide zjn uitgestorven.Zoowel Leopold I keizer werd.- Tw ee zonen van
de eene a1s de andere hoof
dljn voerde aan- dezen aanvaardden het keizerljk bewind,
vankeljk den titel van landgraaf van den nameljk Jozy 1 in 1:05 en K arel VI in
Elzas,maartoen Rtbdolf III in 1249Overleed, 1T11. - Laatstgelzoemde liet zgne landen

viel hj uitsluitend ten deelaan de nakomelin- acllter aan zjne eenige dochter Afaria TAeL Deze was dool-zjne resia, die het Huis R absbuvg m et het Huis
gen van Albreckt TTgemalin Iledwiy vermaagschapt baet keizer
Fretferilc II, trok met dezen in 1240 ten
kruistogt naar Palaestina, doch overleed te

Askalon, 3 zonen achterlatende, van welke

de oudste,R'
l
tdov IT'
r, zjne beide broeders
overleefde en in 1273 a1sR'
tldov I den Duitschen Keizerstroon beklom . Laatstgenoem de
is de stichter Van het Huis l
:an (bdfezlrjk.
R'
l
tdolf vermeerderde zjne bezittingen in
Zwitserland, en bj zjn dood bevonden zich

Lotltaringen verbond, en er Galicië en de
rans 1
Boekowina bjvoegde.Haren gemaalI'
Stephan'
as? (een z0011 van Leopold, hertog
van .ro/lczrl,ge4l, die in 1745 D uitsch

keizer werd,schonk zj 7 kinderen, en
van deze aanvaardde JbzLf ff in 1765 en
Leopold 11 in 1790 de keizerljke waardigheid.- Een zoon van Leopold 11 was Frans
11, die in 1792 D uitsch keizer w erd)doch
in 1804 die waardigheid nederlegde,waarna

Freiburg, Luzern, Zug, Glarus, Kybt
lrg, hj zich a1s keizer van Oostenrjk I'
rans I
Zo:ngen, Baden, Lenzburg, Aarau enz.ge- noemde.Hj had 7 kinderentvan welke de
heel of gedeelteljk Onder de Habsburgsche oudste gehuwd was met Napoleon zogzlyœrfe,

heerschappj.- Van zjne 2 zonen werd de terwjl de tweede hem als I'
erdinand I in
oudste als A lbrea t I in 1298 keizer van
Duitschland. - Van diens 5 zonen werd

1835 opvolgde en in 1848 den schepterneder-

legde.Hj werd opgevolgd doorden regéren-
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den keizervan Oostenrjk FransJpzg 1.Men schappeljke reizen naar Helgoland en naar

zie voûrts onder de namen der vermelde per- Nizza, promoveerde te Berljn in degenees80n0n.
kunde en legde in 1858 te W eenen hetstaats-

De oorspronkeljke bezittingen van het examen af als arts.Intusschen bemoeide hj
toen ten tjdevan AlbreehtIZwitserlandzich met nieuwen jver t0e op de verqeljkende
losscheurdevan hetDuitscherjk;zjnelaatste ontleedkunde,bezocht Italië en Sidllë,waarbezittingen in Zwitserland moesthet in 1802 van het prachtwerk pDie Radolarien (1862,
afgtaan aan de Republiek.Hetstamslot bleef met atlasl''de vruchtwas,en vestigdezich
na de verheëng van Rwdoï
f t0tkeizervan in 1860 als privmqtdocent te Jena.Reedsin
Duitschland n0g 150 jaar in het bezit van 1862 werd hj er buitengewoon en in 1865
het Huis van Oostenrjk, doch toen hertog gewoon hoogleeraar in de dierkunde.Menig
Frederiknan Opdfelr'
i/à wegens zjnegehecht- eervol beroep naar elders wees hj van de
heid aan paus Jbltannes XXIII in den ban hand.Hj heeft zich vooral bepaald bj het
gedaan werd en een grootgedeeltevan zjne onderzoek van de laagsteklassederzeedieren,
goederen verloor, viel het slotten deelaan en t0t dateindebezochthj bg herhaling de
kusten der Noordzee en der Middellandsche
het canton Bern.
H abzelia, is de naam van een planten- Zee.Voorts ging hj in 1866eerstnaarEngeslacht uit de familie der Anonaceën. Het geland,waar hj Darœin leerdekennen,toen
Huis van A'
J&I># gingen meestalverloren, zich nietmet de practjk,maar legde zich

onderscheidt zich door een 3.slippigen kelk, over Lissabon naarMadéra,Tenerife,de Ca6 bloembladen waarvan de binnenwaarts ge- narische Eilanden Mogador en Tanger, 0n
plaatste de kleinste zjn,talrjkemeeldraden Van hier over Cadix, Granada, Aladrid en
en vele vruchtbeginseldeelen.Hetomvathees- Pari
js naar Dnitschland terug. Hj schreef
ters en boomen in Amerika en Atkika, en onderanderen:pzurEntwickelungsgeschichte

onderscheidene van deze zjn a1s specerjge- derSiphonophoren(Utrecht,1869)'',- pBi0wassen bekend.Van de soorten noemen wj logische studien (1870, dl 1)'', - oNatul'
liche Schöpfungsgeschichte (1868, 2de druk
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of Aethiopische peperboom , een heester uit 1870)'',- en vooralrGenerellemorphologie
midden-Afrika, welke van Aethiopië t0taan der Organismen (1866, 2 d1n)'',- voorts
de westkust van Senegambië gevonden wordt n0g: pueber Arbeitstheilung im Natur-und
en Y7aarvan,naar'ien Kieent,do Zeer 8P00e- Menschenleben (1869)'', rueberdieEntrjachtigevruchtenbj deGriekenveelvroeger stehung und den Stammbaum des Menschenin gebruik waren dan de peperj - en A 1 geslechts (1870)'',- en rDasLeben in den

aromatica Ddc.(Uvariaaromatica L.4,diein gröszten Meerestiefen (1870)''.Hjiseenwarm

de wouden van Guyana en op de Antillen voorstander der theorie van Darwin.
groeit en de Neger-ofGuinéa-peper oplevert.
Hacke van Mijnden (JanConrad),een

H achette (LouisChristoph François),de verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,ge-

stichter van een wereldberoemdenboekhandel boren te Haarlem den llden November 1814,
geboren den 5denMei1800teRethelinhe1 bezocht de académie te Utrecht met het
departement der Ardennes,bezocht van 1819 voornemen om zich aan detheologiete wjt0t18:2 denormaalschoolte Parjs,om zich den, doch bepaalde zich weldra bj de oude
aan het onderwjs te Yvjden.Toen in laatst- letteren.O0k de nieuwe letterkunde werd ingenoemd Jaar gemelde inrigting opgeheven tusschen geenszins vergeten,en toen hj in
Averd, studeerde hj eenige Jaren in de reg- 1835 na afgelegd examen eene reis volbragt
ten, doch stichtte in 1826 een uitgebreiden had doorDuitschland,Oostenrjk,Zwitserland
boekhandel te Parjs,terwjlhj tevens door en Italië, kluisterde hem inzonderheid ltalië
de uitgave van hand-en leerboeken de volks- met zjn kostbaren kunst-en letterschat.Naontwikkeling zocht te bevorderen. Sedert dat hj voorts in 1840 met het académisch
1850 gafhj gesteund door ztjne schoonzoons proefschrift rD e Bessarione''den doctorstitel

(Breton en Templiev),ook letterkundigewer- verkregen had? bestudeerde hj met lusten
jverde Italiaanschedichters,en hield in den

ken uit, zooals: rBibliothéque varie
'e'', XBibliothéque desmeilleursromansétrangers'',
bliothéque des chemins de fer'',- en
gBi
nBibliothéque populaire'',- voorts rDictionnaires'', - rcollections de guides et itinéraires''en den prour du monde''.MetLahire

deed hj in 1855 hetolournalpourtous''in
hetlichtverschjnen.O0k washj werkzaam
als 1id van hetComptoir d'escompte, van de
Kamer van Koophandel enz., en hj heeft

zich veel moeite gegeven om het regt der
auteurs algemeen te doen erkennen.

daarop volgenden winter voorlezingen over

de Italiaansche letterkundeyhoewelhj 00k
niet vergat,zjne blikken naar hetnoorden
te rigten,zooalsbljktuitzjnevertaling van
hetpDagboek van Frederika Bremer(1844)':.
Het volgende Jaar hield hj 4 voordragten
over Fransche letterkunde, trad in 1845 in
het huweljk, bouwde toen te Loosdrecht
het buitenverbljfEikenrode, en zette zich
aan het vertalen der rDivina Commedia''van
Dante. Dit geschiedde bj wjze van proefin
verschillende versmaten,met en zonder rjm.
Toen hj voorts eenige winters met zjlzgezin in ftalië had doorgebragt, - toen hj

H ickel (Ernst Heinrich), een verdiensteljk natuurkundige,geborem te Potsdam den
16den Februarj 1834, toonde zich reeds
vroeg ongemeen ingenomen m et de planten- al
daar den staatsman ToccAi,desgeljks een
kunde,studeerde teBerljn en teW iirzburg, vurig vereerder van den grooten dlchter,had
volbragt ten behoeve der dierkunëe weten- leeren kennen,kwam hj t0thetbesluit,dat
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s onstereene waardige vertolking van Danteb
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den. H0e groote moejeljkheden daarbj de
Nederlandsche taal00kaanbood,hjhooptedie
te overwinnen,en hj werd in zjn voorne-

men krachtig gesterkt door den dichter Z J.

den hem grooten roem.De Russische ambassadeur stelde hem voor aan den Koning van

Napels, die hem en zjn broedqrmetqunstbewjzen overlaadde, totdat de revolutle in
1799hem dwong,dewjk tenemennaarF10rence.In 1803kochthjeenevillateCareggi,
en overleed aldaar den 28sten April1807.In
zjn geschrift: KSull'uso della verniee nella
pittura (1788)''handelthj overhetrestauréren van oude schilderstukken.
Hacklinder (Friedrich W ilhelm), een
uitstekend Duitschschrjveren bljspeldichter,

L.ten Kate.In 1863 begafhj zich metinspanning aan den arbeid, dien hj t0taan
zjn dood voortzette.In den zomervan 1865
bragthj den plnferno''ten einde.Yreeseljk
werd hj intusschen getroFe
n doorhetverlies
@
Van 4 zjner kinderen, ln weinige w eken geboren den lstenNovember1816teBurtscheid

door de keelziekte weggerukt. In den aan- bj Akenjwasaanvankel
jk alsleerlinqin een
vang van 1867 verscheen het eerste deel modewinkelwerkzaam,nam daarnadlenstbj
zjner dichterljke vertolking van de rC0m- de Pruissische artillerie,dot!h keerde- toen
media'') versierd metplaten van Doré en be- hj vruchteloosnaarbevorderinghaduitgezien
stemd t0t een geschenk voor vrienden en - t0tzjn voormalig bedrjfterug.Laterves-

letterkundigen.Nadat hj in 1868 0ok zjne
echtgenootehad moeten missen,leverdehjin
1870 de vertaling van het spurgatorio'',
waarna hj zich vooralgedurendeden winter
van 1871 t0t1872 aan de bewerking van het
nParadiso'' wjdde. Door eene vreeseljke
kwaal- 'den kanker aangetast,werd hj
door een hevig ljden gefolterd,totdatop den
8sten Januarj 1873 dedood hem debegeerde
rust verleende.H 0t derde gedeelte der rC0mmedia''isnazjn overljden in hetlichtver-

schenen,en hetgeheel bezorgde hem den 10f
der Nederlandsche letterkundigen.Hacke'tlczl

tigde hj zich te Stuttgart,waarzjne rBi1dern aus dem Soldatenleben im Frieden''in

1811in hetpMorgenblatt''verschenen.Zjvonden zooveelbjval, datde baron ron Tl'
MùeAllteim hem metzich nam op eenereis naarhet

Oo
sten,waarna Hacklönder zjne cDayuerrotypen, aufgenommen auf einer Relze ln den
Orient(1842)2 dln,2dedruk 1846)''en zjn
nPilgerzug nach Mekka (1847)5'in hetlicht
gaf.Nadat hj voorts eenigen tjd op deK0ninkljke Hofkamer te Stuttgart was werkzaam geweest, werd ht
j sezretaris van den
Kroonprins, met wien hj reizen deed naar
Italië, Sicilië, Noord-buitschland, België en
Petersburg.Gedurende dien tjd schreefhj:

Ml
jnden was1idvanhethoofdbestuurvanhet
Nederlandsch Tooneelverbond,- van decommissie va'
n toezigtop de Rjksacadémie van DW achtstubenabenteuer(1841,4dedruk1862?'',
Beeldende Kunsten te Amsterdam , van de een vervolg Op rsoldatenleben im FrleLeidsche Maatschappjvan NederlandscheLet- den'', - rMârchen (1843, 2 dln,2de druk
terkunde, en van eenige buitenlandsche ge- 1861)'',- pllumoristischeErzshlungen(1847,
leerde genootschappen.
3dedruk 1862)'')- e11rBilderausdem Lejg kwam
H ackert.onderdezennaam vermeldenwj: ben (1850, 3de druk 18b2),,.jn jyJan A'
lclw fOfHaekaert,een Nederlandsc'h hj opwachtgeld endeedeenereisnaarItalië,
landschapschilder,geboren te Amsterdam 0m- waarhj in hetgevolgvan kadetzkydeelnam
streeks het jaar 1635. Hj vertcgenwoordigt aanden veldtogt,ennazjn terugkeerwoonde
de romantische rigting van llet Hollandsehe hj het bezetten van Baden bj,bepaaldeljk
landschap,evenalsStvanfelt,Wo/J.enPùnacker. de verovering van Rastatt.Zjne btlvindingen
Hj leverde bg vOorkeur Zwitsersche taferee- op het oorlogsveld gaven aanleiding t0t het
len,van w elke vele gestoffeerd w erden door schrjven van zjn psoldatenleben im Kriege
Lingelbaelten ran de Velde,en Overleed in de (1849- 1850, 2 dl
n)''. Nadat hj in 1849 ge2de helt'
t der 17de eeuw. Te Ziirich heefthj huwd was,kooshjStuttgarttOtverbljfplaats,
fraaje penteekeningen achtergelaten,doch in volbragtin 1854eene reisnaarSpanle,schreef
0ns Yaderland bevindt zich slechts één stuk rEin W inter in Spanien (1855, 2 dln)'',en
van zjne hand,hetwelk bewaard wordtin zag zich in 1859 door den Koning van W iirhet Trippenhuiste Amsterdam.
temberg benoemdt0tdirecteurderKoninkljke
JakopTMlz
y,HackerheenuitstekendDuitsch gebouwen en tuinen.Bj het uitbarsten van
landschapsschilder,geboren te Prenzlau in de den Italiaanschen Oorlog werdHacklöndevdoor
Ukerma
rk den 15den September 1737.Nadat den Keizer van Oostenrjk naar Verona ge*
hi
j Z1ch te Berljn in de teeken-en schilder- roepen,en hj toefdein hetKeizerljk hoofdkunst geoefend had, ging htj in 1705 naar kwartier t0t na den slag van Soltbrino.In
Parjs,en toen hj hiervooraldoorgouache- 1861werd hj metzjnenakomelingen in den
landschappen eenigemiddelen verworven had, Oostenrjkschen ridderstand opgenomen. Na
begat
'hj zich in 1768 metztjn broedernaar het overljden van W '
tll
telm .
J'
, koning van
Italië.r
l'e Rome zag hj zic'
h doorkeizerin W iirtemberg, keerde hj t0t het ambteloos
Catltaritta van Rusland belastmetde vervaar- leven terug,en in 18G9washj Op uitnoodidiging van 2 schilderstukken,zeeslagen voor- ging van dellOnderkoning van Egyptetegengtellende.Om hem een duideljk denkbeeldte woordig bj de Opening van hetKanaalvan
verschaFen van het in de lucht vliegen van Suëz. Van zjne geschriften vermelden wj
een schip,deed graaf Ovlotvhet btlskruid ont- voorts:rllandelund Mrandel(1850,2dlnl''strken in een Russiseh lkegat, nietver van DNamenlose Geschichten (1851,3d1n,2dedruk
Llvorno gelegen. Gemelde 2 stukken bezorg- 1856),,,- pEugen Stillt
.
ried (1853,3 dln),,,VIII.
2

àACkLANDER- HAbRIANUS.

tp

XEurnpsiBches Sclavenleben (1854,4 d1n,3de
druk 1857)'',- sDerneuedonQuixote(1858,
5 d1n)'')- rDiedunkleStunde(1863,5dlnl'')
en rAugenblick desGlicks(1857,2 dln)''.
In het door hem met Zoller Kestichte tjdschrift pueber Land und Meer''schreefhj,
behalve een aantalkleine verhalen en novellen,de romans rsvechseldesLebens (1861,
3 dln,2dedruk 1863)''?-- rTag und Nacht
(1860,2 dln,Qdedrpk 1861),,- en pFiirst
und Cavalier (1865)r'.Zjne romans zjn in

ongeveer10000 inwoners.Zj werd den 14den
Februarj 1864 doordePruissen bezet.

H ades,zie Onhrwereld.
H adram aut. Met dien naam bestempelt
men tegenwoordig een gedeelte van hetZuidArabische schiereiland, hetwelk ten noorden

grenstaan de woestjnAhkaf,tenwestenaan
delandschappen ElDlofen Jafa,ten zuiden

aan Beny Ilssa en Beled Hamoem,en in het

oosten aan Mahrah.Terrasvormig rjsterhet

zuid-Arabische gebergte van de zee t0t eene
een humoristischen toon geschreven, zoodat gemiddelde hoogte van 2500 Ned.elen vermen hem weleens den Duitschen Diekensge- toontzich in de gedaante van eeneuitgestrekte

noemd heeft.O0k alsbljspeldichterishjmet bergvlakte,waarboven zich kegelvormigetopgoedgevolgopgetreden.ZjnpGeheimerAgent''j penverhefen.DitisheteigenljkeHadramaut,
te W eenen bekroond,en de sMagnetische Curen''hebben de ronde gedaan door de schouwburgen van Duitschland. Daarop volgden:
XiS
chuld
de
ig''Bl
)ten im Hause''
- )
M0ns
eur
éjj,5Un
)tz
- pzur Ruhe se
enj, XDer verlorene Sohn'',- en pDieMarionetten

waarvan de uitgebreidheid van het oostçn
naar het Avesten t0t de verborgenheden behoort terwjl zjne breedte van hetnoorden
naar het zuiden 26 geogr.mjlbedraagt.Het

in het lichtverschenen.
H addington of East-Lotkian,een graafschap in het zuiden van Schotland,grenstaan
de Forth-baaijde Noordzee,Berwickshire en

zeer bevolkt.Ja,in de wadi van Ribatvindt
zaen Op een afstand van 8 uren gaans 14 ste-

helt eenigzins naar de oostzjde en is doorsneden #an wadi's ofdiepe kloven,waar het
(1868)''. Zjne laatste romans zjn getiteld: wegvloejendregenwatereen weligbegroeiden
Kunstlerromans(1860,5dln,2dedruk1869)'', bodem besproeit.Ten noorden daaltde hoogrzwö
lfZettel(1867,2d1n)'',- pDasGe- vlakte met een steilen wand ter hoogte van
heimnisz der Stadt (1868,3 dlnl'',- pGe- 300Ned.elplotseljk afin deschrikwekkende
schichten im Zick-zack (1870,4 dln)'',- en woestjn Ahkaf.Zeyen heirwegen loopen door
Der letzte Bombardier (1870,3 dln)''.Van even zoovele wadi's van de bergvlakte naar
1855 t0t1868 heefthj metHoferde pHaus- het strand.Terwjldehoogvlakte baren0nblâtter''geredigeerd.O0k is in 1863 eene 2de vruchtbaaris,zjn dewad'
l'smetbouwlanden
uitgavezjnerverzameldewerkenin 34 deelen en dadelbosschen bedekt en dientenyevolge
den en 10 dorpen.DeinTvonersdeslandszjn

ill 3 geslachten verdeeld. Van één van deze
Mid-Lothian (Edinburghshire)en teltOp ruim zjnalle Bedoeïenen afkomstig;hunaantalbe13 L geogr.mj1 omstreeks 40000 inwoners. draagt ongeveer 400000.Hoewelzj in naam
Met uitzondering van de Lammermoor-hills, Mohammedanen zjn?bekreunen zj zichwei-

die zich langsde zuideljke grenzen uitstrek- nig om de voorsehrlften van den Islam. Zj

ken en hieren daar eene hoogtebereiken van houden geene vastendagen,maken geen werk
500 Ned.el,is het land er vlak en vrucht- van formuliergebeden en kennen geene verbo-

baar. De bodem bestaat er bjna overaluit den spjzen. Zj voorzien in hun onderhoud
kleien leem , w elke op eene granietlaag rus- alsherders,landbouwers,Jagers,kooplieden,
ten. M en houdt er zich bezig m et landbol
lw rooversenz. Trouwens zj bezitten geen vast
en veeteelt; 00k vindt men er uitmuntende verbl
jf,maarwoneninbosschenengrotten.steenkolen,enaan dekustbloeitdevisscherj. Een ander geslacht vormt de stadbewoners
De hofdplaats,die denzelfden naam draagt, dezer hoogvlakte, die bestuurd worden door
ligt op den linker oever van de Tyne en is Onafhankeljke vorsten.Dezeechterbevinden
door een spoorw eg metEdinburgh verbonden. zich onder den druk der Bedqeïenen.- Het

Belangrjkerechteriserdehavenstad Dtlnbar derde geslacht eindeljk bewoont in grooten
met 4000 inwoners, eene Latjnscheschoolj getale de steden van Zuid-Arabië.
eene zeevaartschool, eene boekerj, scheepsH adrianus is in de eersteplaatsde naam
timmerwerven,enz.

,

H adeln, een landschap aan den mond der

van een Romeinsehen Keizer,te w eten:
P'
ablius x4dlïf
z.
s Hadrianus,die van 117 t0t

Elbein delanddrostenj Stade, t0tde Pruis- 138 na Chr.regeerde.Hj werd geborenin 76,
Bische provincie Hannover behoorende,teltOp en verloorreedsvroeg zjn vader,diesenator
te Rome en uit de Spaanschg stad It
5% L geogr.mj1omstreeks20000 inwoners, af
alica
en heefthetstadje Otterndorft0thoofdplaats. kom stig W aS. Onder de regering van zjn
Hetismerkwaardig wegenszjneingezetenen, vroegeren voogd,keizer Teajanus,metwiens
n>komelingen der Chauken;zj hebben reeds bloedverwante Sablnahj in hethuweljktrad,
vôpr deHervorming den adelweggejaagd en bekleedde hj de hoogste staatsambten.Hj
de oud-Germaansche inrigting der gemeenten vergezelde den Keizer gedurende den veldtogt
tegen Deeeballu en werd door hem als stadt0t op onzen tjd bewaard.
H adersleben ,in hetDecnsch Kaderslev, D
houder van 8lrië bj het leger achtergelaten.
de noordeljkste stad vanhethertogdom Slees- e soldaten rlepen hem uit t0tKeizer,toen
wjk,ligtaaneensmalleninham vandeKleine er berigtkwam ,dat Tr%l'annsop de terugreis
Belt, tegenover de stad Assens op Funen,is overleden wa'
s,nadathj Hadriannsa1szoon
de hoofdgplaats van het grootste ambt van aangenosaen had. D00r de landen aan de
Sleeswjk,bezit3 kerken,eengymnasium en nverzjdevandeEuphraataftestaan bewoog

HADRIANUS- HADSJI-KHALFA.
hp
-' de Parthen om vrede te sluitenjen begaf
zich in 118 naar Romej alwaar de Senaat
hem erkend had,en bevestigde erzjneheerschappj door mildheid jegens het volk en
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dochter.Den strtldtegen de Grieksche Kerk,
door Pltotins met verbittering gevoerd,zette
bjmetjvervoort.HjriepeenConciliebjeen
te Worms (8s8), waar bepaald werd, dat

door wreedheid tegen zjne vi
janden. De degene,die a1s kind in een klooster was 0pRoxolanen,die in Dacië gevallen w aren,svist genom en, dat gebouw niet weder verlaten

hj door geschenken over te halen t0tden m ogt,terwjl00k dâirreeds een gebod werd
aftogt, en om den toestand der provinciën te

uitgevaardigd tegen den gehuwden staatder

leeren kennen,aanvaarddehjin119zjnever- geesteljken.- Dederde(884--885)aanvaardde
m aarde reis - m eerendeels te voet- ,w elke het bewind in hetbegin van een woelig tjdt0t 126 duurde.Bj een tweeden togtin het perk,waarin de Italiaansche vorsten en edelen
Oosten (130)verloorhj in Egyptezjn lieve- elkander beoorloogden. - De vierde (1154ling Antinolts.Hetoproer derlsraëlieten Onder 1159), een Engelschm an Van geboorte en
icola'
us z?reackspeare genaamd, W aS eerst
Bar-coaba werd in 135 door zjn veldheer N '
Jwlius k
%rdr'
l
f.
: gedempt.In de Jaren 132 en dienstknecht, daarna abt in het St. Rufus133 toefde hj te Athene; het zuidwesteljk kloosterteRome,vervolgenscardinaal-bisschop
gedeelte dezer stad,door hem met prachtige van Albano,en deed, na eeneaanvankeljk
gebouwen versierd werd vervolgens naarhem

goede verstandhouding metkeizerI'
rederik I,

genoemd.In laatstgemeld Jaar keerdehj,na den ooxlog met de llbhenstal
fenontbranden.
nogmaals het Oosten te hebben bezocht,naar Hjwasjuistvanvoornemen,om denbanvloek
Italië terug,waar hj te Romeen teTibur over zjn tegenstander uitte spreken,toen
zjn verbljf hield. Eene smarteljke ziekte, hj teAnagnioverleed.- Derjifde,tevol'ell
die hem den loden Julj 138 te Bajaeweg- Ottoboni Fi/dco geheeten, was een Genuees
rukte,verscherptezjneneigingt0twreedheid. en regeerdeslechtsvan 12Jultjt0t18AugusEersthad hjLlzeiltsOd
p'
pé'
?
fq
sCommod'
us,Onder tus1276.- Dezesdeeindeljk waseenNederden naam van L'
ueias H:JI,
: Verus, en na
sals zoon
den dood van dezen A ntoninus Tiîf,
en opvolger aangenomen.Hj Y7as een vriend
Van den vrede,
niet uit lafheid oftraagheid,maaromdathj eeneverdereuitbreiding

lander, bekend onder den naam van Adriaan

(ziealdaar).

Hadsjar, eigenljk Hadsjar-allassarad
(Zwarte steen),isdenaam van een heiligen
steen,inzilvergevatenin dentempelteM ekka
van het Romeinsehe rtjk verderfeljk achtte. in den noord-oosteljken hoekderKaabavastHi
j regelde slechts de grenzen in Germanië gehecht.Vol
gensdeOverleveringisdezesteen
en Brittannië en deed hier een xauur ofwal afkomstig ulthetParadjsen werdzjneoortegen de Piden verrjzen.00k verbeterdehj spronkeljk witte kleur zwartdoordezonde
hetleger,terwjlhj de magtvanden Senaat der menschen.Toen de Banoe Alodor de stad
door eene betere afscheiding van 'sKeizers Mekka veroverd hadden,verborg Amroe-lengeheimen raad (Concilium Principis) en die Hareth,opperhoofd der Dqiorhamiden,welke
van den magistraat door hetEdictum perpe- den tempel bewaakten,den steen in de bron
tuum ,t0tregelingderreqtsbedeelingdienende, Zemzem. Abdalmothlebt de grootvader van
zocht te beperken. Itallé werd in 4 deelen uMbhammed,door een vlsioen Onderrigt,haalde
verdeeld en aan even zoovele consuls onder- dien van dââ.
r en plaatste hem wederin den

worpen, en hj bevorderde de welvaart der tempel.Tentjdevan l
thalifMoktaderroofden
provinciën dooreen gestreng toezigttehouden de Karmathen dien steen,en eerstna verloop
op de stadhouders.Een goed beheerder geld- van 10 Jaar werd hj weder naar Mekka gem iddelen stelde hem in de gelegenheid, om bragt. Een klein brokje daarvan deden de
niet alleen Athene te verfraajen, maar 00k Khalifen vastmetselen btjden ingang van hlm
elders steden en fraaje gebouwen te doen paleis te Bagdad,w aar het door de gelooviverrjzen,zooals Hadrianöpolis in Thracië en gen werd gekust.
hetMausoleum (MolesHadriani,den grondslag
Hadsji is deArabischenaam van zoodavan den lateren Engelsburg) te Rome met nige M ohammedanen, die de bedevaart naar
eene derw aarts leidende brug,benevenseene het graf van hun Profeet althans eenmaal
prachtige villa te Tibur.Voortswashj een hebben volbragt.De pligthiertoerustvolgens
voorstander der beeldendekunst,derpoëzj, den K oran op allevolgelingen van M ohammed.
wjsbegeerteenwelsprekendheid.DeGrieksche Daar aan zulk een togtvelemoeiten en gevaletterkunde stelde hj Op hoogen prjs, en ren verbonden zjn,verkeeren de Hadsjiin
hj toonde zich een vriend van de Grieksche een reuk yan heiligheid.
godsvereering,zoodat hj zich in deEleusi- H adsjl-Khalfa, eigenljk Moestafa-bennische geheimenissen had doen inwjden,ter- Abdallak,bekend onder den naam van Katibwj1 hj ook van de Egyptische tempeldienst T,5,*8:IC,een berotlmdTurkschgeschiedsehrjver

nietafkeerig w as.
en letterkundige, geboren te Constantinopel,
Hadrianus is tevens de naam van 6 Pausen. was geruimen tjd eerste secretaris en minisDe eerste (772- 795)riep Karelde Grootete ter van Financiën van sultan M oerad IJren
hulp tegen de Longobarden en verkreeg van overleed aldaar il
z 1658. Zji
a hoofdwerk is

hem debevestigingderschenkingenvanPepqn, een grootbkbliographischwoordenboek,rltesjfwelke door dien Vorst met het gebied van
Ancona en Benevento werden vermeerderd.-

oel-tsoenoen'' gelzoemd. Het is in het Arabisch Opgesteld en bevat de titels van meer
Detweede(868- 872)wasvöôrhetbeklimmen dan 18000 Arabische,Perzische en Turksche
van den Heiligen Stoelgehuwd en vadereener boeken,alsmede beknopte aanteekeningen0m2*
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IIADSJI.KHALFA=HAEMATURIZ

trent het leven van de vervaardigers. Eene
Haematine.Hetvoornâamsteàestanddeel
volledige uitgave van den tekst metde La- derroodebloedligchaampjes(haematoglobuline
tjnschevertalingisbezorgddoorI'
lûgelonder ot'haem oglobineyen in gekristalliseerden toeden naam van pluexicon bibliographicum et stand haematocrlstalline) levertbj zjne ontencyclopaedicum (1835-1858,7 d1n)''
.Daar- leding m et zuren onder anderen eene bruin-

enboven schreet'hj r'
rjdrekenkundigetabel- roode,jzerhoudende kleurstof,ltaematine çelen'' - eene rAardrjkskunde'' en eene naamd,welke aan de roodebloedligchaamples
nGeschiedenisvandezee-oorlogen derTurken''. nietalleen hunne kleur verleent,m aar 00k de
H aefkens (Johannes) een Nederlandsch eigenschap om de zuurstofte binden,welke

letterkundige,qeborenOmstreekshetjaar1788, bj deademhalingindelongendoordringt.De
vertoefde gerulmen tjd in Engeland en in verbinding van haematinemetzoutzuur (haeSpanje,dreefvervolgenseenehandelszaak te mine) verkrjgtmen z00 gemakkeljk uit de
Gent, en zag zich in 1826, Op aanbeveling geringste sporen van bloed en heeft zulke
van Fclck, belast met eene zending naar eigenaardige eigenschappen, dat zj een be-

Zuid-Amerika.Daarna was hj burgemeester
van Leerdam, en schoolopziener,- en vervolgens Nederlandsch consulte Athene.Hj
overleed te Barneveld den lsten Junj 1858.
Hj was lid van het ProvinciaalUtrechtsch
Genootschapjen vanzjnegeschriften noemen
wj: pDe geest der eeuw tegen mr.1.da
Costa verdedigd (1823)''
,- nlleisnaarGuatimala (1828)'',- en nCentraal-Amerika,uit
een geschiedkundig,aardrjkskundig en statistiek oogpunt beschouwd.
Haeften (van)is de naam van een aanzienljk Geldersch weslacht.Daartoe behoorden: W alraven '
rtlzlHaeften, 1448 drostvan
Buren en krjgsoverste in den oorlog tegen
de Gentenaars,- Diederiek '
r.4 Haftenjdie
zich grooten roem bezorgde doordeverrassing
van Bommel (1511), - Dirk van A'
cFfezl,

langrjk hulpmiddelisvoordegeregteljkege-

rlzz Haften, desgeljks een onderteekenaar

Haem aturie ofbloedwateren (mictuscruentus) noemt men in hetalgemeen elke ont-

neeskunde. E en ontbindingsprodud der haematine, hetwelk men in oude bloedextravasaten aantreften den naam van haematoïdine

draagt, is volkomen geljk aan de roode
kleurstof der gal.- M en heeftden n= m van
haematine 00k wel gegevrn aan eene bloedroode kleurstof uit campechehout, waarvoor
echter dievan haematoxyline beterpast.
H aem atinon is de naam eenersoortvan
glas, welke door de Ouden t0t hetvervaardigen van mozaïek,vazen enz.gebezigd Yverd.
Het onderscheidt zich door eene prachtige
roode kleur, is harder dan gew oon glas en
kan fraai gepoljst worden. Men heett het

vooraltePompejigevonden.Langentjdheeft
men vruchteloos pogingen aangewend om het

na te maken; - eindeljk heeft Pettenkfer

heer van Gavaeren,een broeder van den voor- teMiinchen ontdekt,datdaartoekoperoxydule
gaande, onderteekenaar van hetVerbond der als kleurstofm oest gebruikt worden.
Edelen en jveraarvoor devrjheidj-- z'rans H aem atoxylon,zie OJzzl,JCA:-AOIJ.

van het Verbond der Edelen en een vriend

der H ervorming (# 1573),- Benedict'
us '
tlzz
Haeften, geboren in 1588, die te Leuven in
de godgeleerdheid studeerde, Benedictjner
monnik werd en onderscheidene geschriften
naliet, zooals: pDe lusthof der Uhristeljke

lasting van bloed of van metbloed vermengde

Jzrine uit de piswerktuigen. Dat bloed kan
afkomstig w ezen uit de pisbuis, de blaas,
de pisleidersOfde nieren.Alleen in heteerste

gevalkan hetbloed zuiverwegvloejen,in de
leeringhe enz. (1622)''
,- pschola cordisetc. volgende 3 is het met urine vermengd.M en
(1629 en laterl''1 ppropuguaculum retbr- onderscheidteene'teareen eenenalscltehaem amationis Monasticae ordinis S.Benedicti'',turie. Bj de ware haematurie is hetbloed
DRegiaviacrucis(1635enlaterl'')- nDisqui- metalzjnebestanddeelen(bloedligchaampjes,
sitiones monasticae etc.(1643)'' - en pVe- vezelstot'enz.)in de urineaanwezig,- bj
natio sacra (1650)'',- en eindeljk Jacobvan de valsche alleen de kleurstof van hetbloed.

A'
cFf:zl,geboren in 1751, die te Utrechtin De aanwezigheid van ware ofvalsche haemaderegtenqromoveerde,in 1826pDichtluimen'' turie kan gemakkeljk door middelvan den
uitgaf,en ln 1827 te Heerenveen overleed.
microscoq worden waargenomen,hoewelhet
H aem anthus L.isde naam vaneen plan- mogeljk ls, dat de bloedligchaampjes zich
tengeslacht uit de familie der Amaryllideën. hier ofdaarin depiswegen ontbinden,ofo0k
Het onderscheidtzich dooreene veelkleppige, dat bei
de ongesteldheden teyeljk voorkomen.

veelbloemige, meestal als eene bloemkroon Bj ware haemattlrie zjn hler ofdaarin de
gekleurde scheede,dooreeneG-deelige bloem- piswegen bloedvaten gescheurd,en het is in
eerste plaats van belang naauwkeurig te
kroon en dooreene3-hokkij'e,meestal3-zadiqe de
besvrucht.Hetomvatfraatebolgewassen,dle onderzoeken, waar zulks geschied is. Daar
aan de Kaap de Goede H00p groejen.Vande eene bloeding der pisleiders t0t de zeldzaamsoorten noemen wj: M al
bkFos JrT saet heden behoort, ten zj een steen hetsljmwitte, - M amarylloides J'
ccg. met rozen- vlies gekwetst hebbe, dient men vooral de
roode,- A)carotatus L.metdonkerroode,aandacht op de blaas en op de nieren te vesA)mult@oru L.metscharlakenroode,- en tigen.Komt hetbloed van deze laatstenjdan
M puniceu L. met geelroode bloemen. M ontwaart de ljder een qevoelvan drukki
ng,

toœiearinn zïf.bevat in zjn b0l een sap, spanniny ot'pjn in de nlerstreek,en hetgewaarmede de Hottentotten hunne pjlen ver- stolde bloed heeft de w ormvorm ige gedaante
giftigen.
derpisleiders,terwjlvaak hetbloed deurine
H nmm atiet, zie Bloed&teen.

slechts weinig kleurt)zoodater enkel melk-
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achtige,even rood-getinte wolken in de urine
worden waargenomen.Komthetbloed uit de
blaas wer ns steenen,verzweringen:kanker
enz., dan is de ontlaste hoeveelheld bloed
doorgaans gering,maar de hoeveelheid etter

Htlwerd geboren te Gouda en wasin 1659

waarbj de bloedvaten van hetsljmvliesder
blaas zich uitzetten, kan de bloeding aanmerkeljk wezen,bepaaldeljk bj hetbarsten
van een vrj grootbloedvat.Hierbjisdepjn
gering; doch deze is doorgaans hevig bj

schen voerde hj het bevelOp de pstad en

bevelhebber van het schip mHaerlem'', in
dienst der Admiraliteit van de Maas en behoorende t0t de vloot, onder de A'
Mt
yfdr t0t
hulp der Denen afgezonden. In den rampdeste grooter.Alleen bjblaashaemorrhoïden, spoedigen zeeslag van 1665 tegen de Engel-

steenen Of verzw eringen in de blaas. De
a:oop der ware haematurie kan zeerverschil-

lend zjn.Bloedinguitdenierenissteedsvan
ernstiger aard dan bloedingen uit de blaas,
wanneernameljk dezelaatstennietafkomstig
zjn van booze verzweringen.Men heeftintusschen steeds het gevaar van verstopping
der yi:wegen.Bloedige urine bj typhus en
bjultslagziekten leverenhetnietzeergunstig
bewjs,datOok de nieren aangedaan zjn.

D e valsche haematurie komt zelden voor.
D e roode urine, w aarm ede m en echter de

donkerroodgekleurdebjkoortszielktennietverw arren mag,bevat dan slechts de kleurstof

van hetbloedengeenebloedligchaampjes.Zj
isbj rotkoortsen en bjhevigetypheuseziekten alseen bewjsv00rdeontbinding vanhet
bloed waargenomen,- voorts bj scorbuut,
pest en gele koorts, en ontstaat door eene

ontleding van het bloed gedurende zjn 0m100p en eene afscheiding der kleurstof door

middel der afseheidende oryanen.Men heeft
dien toestand op kunstmatlge wjze tev00rschjn geroepen bj dieren,doorgrootehoeveelheden water in hunne aderen te spuiten
of door hun arsenikw aterstofgas te doen inademen.
H aem on, een zoon van Creon, koning
van Theben , was de minnaar van Oedipns

Lande''van 62 stukken en was de eçpige,
die een Engelsch schip - de pcharity''van

46 stukken

veroverde:weshalve hj met

eene gouden keten begiftlgd en t0tkapitein
bevorderd werd.Gedurende den tweeden en

derden Engelschen 0orlog nam hj,alskapitein Op de mlfalantsooge''van 66 stukken,
aan dezeesl
agen deelen gafzoovelebljken
van beleid en moed,dat hj weldraopklom
tOt den rang van schout-bj-nacht.In 1673
voer hj de Theems Op meteenige schepen?
brandersen adviesjagten:en in den strjdbj
Kjkduin Overlaaddehj zlch metroem,zoodat
men hem t0tvice-admiraalbenoemde.In1674
behoorde hj t0t het eskader van Tromp en
bezochtm et dezen de MiddellandscheZee,en
het volgendejaarmaaktehj deeluitvan de
vloot, w elke Onder de Azlfyfd'r naar M essina
stevende. Hj kwam den 24sten December
met zjn eskader bj Palermo en voegdezich
vervolgens bj de vloot.Voortsnam hj deel
aan den slag bj Stromboli (1676)tegen D%
Q'
?
xe.
:0?: en den zden Junj van datJaar 00k
aan dien bj Palermo.Na hetsneuvelen van
de A'
lwf6r vOerde hj de vlag als luitenantadmiraal, doch een half uur later werd 00k
hj door een kanonskogeldoodeljk getroFen.
Haer (Florisvan der),een Nederlandsch
geschiedkundige, afkomstig uit een aanzien-

ltik Utrechtsch geslachten geborenteLeuven
in 1547,omhelsdereedsvroeg den geestel
sken stand en zag zich belastm et het onder-

wjsin deabdjvan St.GeertruidateLeuven.
Laterdeed hj eenereisnaarItalië,verkreeg
eene kanunniksplaats te Rjssel,en overleed
H aen. Onder dezen naam vermelden wj: aldaar in 1634. Ztln werk rDe initiis tumulAntonide A '
tTdz;,een uitstekend geneeskun- tuum Belgicorum (1587,2de druk 1640)''loopt
kundige. Hj werd geboren te 'sHage in van 1555 tOt 1567, Onderscheidt zich door
1704, studeerde er onder Boerhaave en ver- groote gematigdheid en is in sierljk Latjn
w ierf in 1735 den doctoralen graad meteene geschreven.Voortsheeftmen van hem :rAntirD issertatio m edica sistensexam en tristissimi quitatum liturgicarum arcana (1605)''1- en
proverbii,Medecinaturpisdisciplina''.Hjves- Les châtelains de Lille, leur ancien êtat,
tigde zich a1s arts te 'sHage en werd w eldra oëce et famille (1611)'',- een boek,dat

dochterAntkqone(ziealdaar).
Haem orrhoxden,zieAambeqen.

benoem d tot hoogleeraar in de geneeskunde
te Mreenen en t0t eersten geneesheer van

van veel belang is voor de geslachtsrekening
der Graven van Vlaanderen.
keizerin M aria TAere,
sztT.IItJOverleed aldaar H aersm a is denaam van een oud Friesch

den 5den September 1776.Hj was een der
schranderste geneeskundigen van zjn tjd,en
van zt
inewerken,diegezamenljk in11deelen
bj Didotte Parjs (1761- 1774)werden uitgegeven, noemen wj: rllistoria anatomico-

geslacht. Bertrand Haersma,een wjsgeeren

condiditMaria Theresia (1758-1773,15dln,
vervolgd'dooreen andermetn0g 3d1n)''
,en rpraelectiones in Boerhavii Institutiones
pathologicas(1780,5 dln)''.

beroofd van zjn posten wegensprinsgezinde

rodgeleerde, die te Parjs gestudeerd had,

llet in handschriftna:rMysterium artis RaimundiLullii'',- en pDe mutatione religionis
ehristianae''.- Lirllts rrrA?,Haersma, geboren
m edica morbiincurabilis medicos pessim e fal- in 1702?wasgrietman van Smallingerland,en
çranHaersma,
lentis(1744)'',- rotlaestionessupermethodo overleed in1778.- Heotor.firïf.
inoculandivariolas (1757)',- pRatiomedendi geboren in 1737, Nverd eerstsecretaris,toen
i
n nosocomio practico Vindobonensi,quodin grietm an van Smallingerland, alsmede raad
gratiam etemolumentum medicinaestudlosorum der Admiraliteitop de Maas.In 1795 echter,
gevoelens Op hetblokhuiste Leeuwarden ge-

vangen gezet,ontsnaptehj doorhetbinnen-

rtlkken van Fransche troepen aan den doe .
Jan den Haen, een Nederlandsch zeeheld. In 1805 was hj drost van Smallingerland,
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Opsterland en Ooststellingwef,en hj over- van het voorzitterschap in de Shtenvergadeing van Overjssel.Hj overleed kortdaarna.
leed den 15den Januarj 1820.- Daniëlde r
W/pcg van .
S'
J6r:-J, geboren in 1732,werd
Johan nan Haersolte, heer van Kranenin 1764 grietman van Achtkarspelen,alsmede burg en btlrgemeester van Bolsward,zag zich
ctlrator van de académie te Franeker. In in 1636 door Friesland afgevaardigd naar de
1795 deeldehjinhetl0tvan denvoorgaande, vergaderingderStatenGeneraal.00k werdhj
doch zak zich in 1805 benoemd t0t drost curator derhoogeschoolte Franeker.De Stavan Dantumadeel, Kollumerland en Achtkar- ten-Generaal zonden hem als gevolmagtigde
naarHamburg,naar den KoningvanZweden,
spelen,en overleed te Buitenpostin 1814.Sybrand rcs Haersma, een zoon van den naar den Koning van Polen en naar czaar

voorgaande en delaatstemanneljketelg van
zjn geslacht, werd geboren in 1766,bekleedde verschillende betrekkingen, en was
bj zjn overljden in 1839grietman vanAcht-

Peter,en hj bleeft0t1703 ambassadeuraan
het Russische Hof.Hj overleed in 1708.-

W illem eJl Haersolte,geboren in 1721,was
burgemeester vanHattem ,buitengewoonraadskarspelen, lid der Provinciale Staten van heer in het H0fvan Gelderland,curator der
Friesland en ridder der orde van den Neder- Geldersche hoogeschool, ridder en kommanhndschen Leeuw.
deur der Duitsche Orde, landdrost van de
H aersolte isdenaam van een aanzienljk Veluwe,beoefende metjverde qeschied-en
'r.C/IJd, geslachtrekenkundej en overleed ln 1791.Overjsselseh geslacht. Arnold ran A Jd
geboren te Zw olle,was een uitstekend regts- Arent '
pgs Haersolte (een zoon van R'
ut
ger)
geleerde en overleed tegen heteinde der16de werd in 1704 grietman van Barradeel,w as
eeuw tterwjlzjn zoon Johan burgemeester in 1748 lid der Staten van Friesland, en
van Zwolle werd. - Rldger e- Saersolte, overleed in 1760.- Antltonie .& d#dHk Robeen broedervan eerstgenoemde,werd geboren bert fpdrf, baron van .
ytzdrq
stllf:, heer van
in 1528, was vervolgens burgemeester van Stavoren, was ontvanger-generu l van Ge1Harderwjk, voorts lld der Staten-Generaal, derland,en werd in 1798 lid van het uitvoeen zag zich van wege Gelderland mede afge- rend Bewind der Bataafsche Republiek,welke
vaardigd naar Eloabetk,koningin van Enge- betrekking hj t0t october 1801 bekleedde.

land,om aanhaardeheerschappj overNeder- Haes (De).Onderdezen naam vermelden
land op tedragen.Hjnam vervolgenszitting wiJ-:
in den Raad van State,en overleedin 1585.F'
ranndeXJd.
:,eenaanzienljkRotterdamsch
Zweder %Gn .ytldrtsplfe 00n Z00n Van den koopman, die gehuwd was met Cornelo
voorgaande, washeer t0t Haerst,Harxen en Bramdt, eene dochtervan den geschiedschrjZwaluwenbnrg,1id der ridderschap van Over- ver GeeraertB randt,en een bundel pM engeljssel) landrentmeester, in 1639 drost van gedichten schreef, die in 1711 is uitgegeven.
Joan de .MtTe.:, een zoon van den voorSalland, en in 1621 lid der Staten-Generaal.
In laatstgenoemd Jaar werd hj naar Dene- gaande.Hj werd geboren te Rotterdam den
marken afgevaardigd, om er een verbond te Bden November 1685 en overleed aldaar den

sluiten. In 1624 bragt hj een tot stand met loden Februarg 1723.Htlwas een jverig beden Keurvorst van Brandenburg,vernieuw de oefenaarderfraaje letteren en dichtte:rludas
ill hetvolgende Jaareeneovereenkomstmet de Verrader(1714)'',- pEerkroonvoorRotEngeland, teekende in 1630 de alliantie met terdam (1716)'',- en mlonasde Boetgezant
. Voorts sehreef hj eene levensgeFrankrjk,en zag zich gedurig metbelang- (1723)''
rjke zendingen en onderhandelingen belast. schiedenis van Geeraert .&.Jp#f.
Hj had grooten invloed in 0ns Vaderland, Inrans de H aes, een zoon van ëen vooxen w ist in 1631 te bew erken,dat de provin- gaande.Hj werd geboren te Rotterdam den
ciën Utrechten Overjsseleen besluitnamen, 18den April 1708 en overleed aldaar den
om prins W illem 11 m et de am bten en w aar- 14den April 1761.Hj behoordet0tde oprigdigheden zjns vaders te bekleeden.()rn die ters van hetdichtgenootschapyNaturaetArte''
reden stond hj in groote gunstbjFrederik en leverde: rpoëtische uitbrelding en bespieHendrik. In 1639 was hp voorzitter der geling over de Evangelische geljkenis van
Staatsvergadering1 en in 1643 werd hj door denVerloren Zoon (1744;2dedruk 753)'',-

Overjssel afgevaardigd, om deel te nemen 1y'
rwee bjschriften op afbeeldingen van zjne

aan de onderhandelingen Over den Munster- Hoogheid den Heere prinse van Oranje en
schen vrede.D ie benoem ing wasechtervruch- H.K.H.Anna enz.(1747)'',- gstichteljke

teloos,daar hj in 1644 overleed,- R'
utger gedichten (1746)'', - rllet verheerljkten
?lls Haersolte,een zoon van den voorgaande, vernederd Port
'
uqalmeteeneverzameling van
was achtervolgens landrentmeester van Sal- verscheidene gedlchten (1758)'' - en rNagelnst
land,drostvan Lingen en latervan Twente, laten gedichten en Nederduitsche spraakkt

welke laatste betrekking hjJechter,wegens
zjn grooten jver voor de belangen van het
Hni.
nlc,
l Oranje,moestnederleggen.In 1660
werdhj drostvan Salland,en 00knu spaarde
hj geene moeite om W illem 1II t0t stadhonder van Overjssel te doen benoemen.Dientengevolgç beslisten de Staten van Holland,
dat hj zich een jaar onthouden moest van

(1764,2 dln)''.O0k heeft hj eenige goede

vertalingen geleverd.
H aF is een verouderd Deensch woord;

hetbeteekentdezee ofeen aanmerkeljk deel
daarvan,maarkomtslechtsvoor alsdeeigennaam van drie eigenaardige riviermonden in

deOostzee.Hetzjnbaaivormige,gedeelteljk
door eilanden,gedeelteljk doorsmalle,zandd waarneming va hetdrostambten t0t 1674 dige landtongen (Nehrungen) van de zee
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nagenoeg geheel gescheidene rivierqitbreidin- 4 aterk geaderde, glasachtig-doorschjnende
gen, welke zoet water bevatten,zoodat men vleugels,gebrekkige monddeelen,zoodatzj
ze als deelen der rivier en nietals zeeboe- geen voedsel kunnen Opnemen, korte voel-

zemsbeschouwen moet,terwjlzj zichtevens sprieten,groote,zamengestelde 004en,enaan

door meerdere afscheiding van de zee onder- hetachterljf3 of4 draadachtige ultsteeksels.
scheiden van de aestuariën enlimans.Gemelde In volkomen toestand leven zj zeer kort,
3 haFen behooren t0t het Pruissische rjk. zoodat zj 00k we1ééndaagsvliegen genaamd

Het Pommersehe of Stettiner r(# , in zjn
Oosteltlk gedeelte het Groote,in zjn westeljk gedeeltehetKleine#'
J.
#'geheeten!heeft
eene groottevan bijna 16 1 geogr.m)l;het
neemt deOder op en eenige kleinererivieren,
zooals de Uecker, en ontlastzjne wateren

worden,doch als larven verkeeren zj jaren
lang in het water.Zj hebben dan geene

vleugels,maar groote,gebogene,zeer spitse,
hoornachtige bovenkaken, benevens aan de

zjdengeplaatstekieuwen,dieuitfl
jneplaatles
bestaan.Zj bevinden zich in gangen ûp den
tusschen hetvaste land en deeilandenUsedom bodem van zoet water, voeden zich met
en W ollin door de Swine, c
le Peene en de kleine waterdiertles en worden alsaasvoor
Divenow in de Oostzee.- HetI'
risolteA'
c-#'
, de kischvangstgebruikt.Devolkomene insektusschen Elburg, Pillatlen Königsberg gele- ten wisselen na het verpoppen n0g van huid.
gen,heefteeneuitgebreidheid van ruim 15 L Het oeveraas(E.albipennisL.)isgeheelwit
geogr.mjl,neemt2 armen van deWeichsel en verschjnt des zomers - meestaltegen
op,nameltjk deNogatendeOudeW eichsel, den avond - we1 eens bj millioenen.Zj
alsmededeElbing,de Passarge,deFrisching zweven als wolken boven de rivieren,paren
en de Pregelen wordt door de Frische Neh- in devlugt,waarnahetmannetjegewoonljk
rung, die Zeer smal en 6 mj1lang is,van dood nedervalt, doch het wjfje eerst hare
de Oostzee gescheiden, met welke hetdoor ejeren in hetwaterlegten eenpaaruurlater
het Gat (3% Ned.eldiep) of hetPillalter sterft,zoodat slechts weinigen den volgenden
verbonden is. - Het .E'
tl
&'1cA:Haf, Oehtend beleven.Hetgewone oeveraas(E.vulachter de 12 geogr.mjllangeKoerischeNeh- gata L.jheeftgetraliede vleugelsmetbrl
line
rung gelegen, heeft eene oppervlakte van vlekken en een brtlin ligchaam.
bjna 291/'
2 (a geogr.mjl,ontvangtdeRusz Haga (Cornelis),een Nederlandsch Btaatsen deGilge,2armenva'
n deMemel(Nemen), man,geboren teSchiedam den 28stenJanuarj
benevens de Deime,een noordeljken arm 1578,studeerde in de regten en vestigde zich
van de Pregelin zjn schoot,en stortdoor als advocaat te 'sHage. In 1G10 werd htk
hetMemelerDiep zich uit in de Oostzee.De naar het H0f van Zweden gezonden,om te
diepte der Halen is betrekkeljk gering en onderhandelen over deteruggavevan 2Nederdegolfslagbjhevigenwind zeersterk,zoodat landsche schepen,door de Zweden genomen,
zj voorgrooteschepen geen veilig vaarwater als verdacht,dat zj naardedoorhen beleaanbieden.
gerde stad Riga waren bestemd. Gedurende
Hass (Slems-ed-dln-Mohammed), een be- zjn verbljfte Stokholm sloothjtevenshanroemd Perzisch dichter,geboren teSjirasin delsverdragen metde aldaaraanwezige gezanhetbegin der14deeeuw ,wjddezich aan de ten van hetRussiseheRjk.Voo1'
tswexd hj
godgeleerdheid en regtskennis? en woonde in 1611 afgevaardigd naar Constantinopelen
be
w
ee
s
al
daar
al
s
ambas
s
ade
ur
gedur
ende 28
vervolgensalsDerwislin vrjwllligearmoede
te Sliras ten tjde van de heerschappj der jaar belangrjke diensten aan den VaderlandMosaferiden, welke hj in zjne gedichten schen handel. D e Grieksche Kerk vond in
roemde.Yruchteloosnoodigde sultan Aamed- hem een jverigen beschermer,enzjn invloed
JJCAJIi hem uit, om het H0f te Bagdad te was zo0 groot, dat hj haar vrjheid van
bezoeken.Toen in 1388 de veroveraar Timoer godsdienstoefening bezorgde, welke zj te
binnen Slirastrok:beleqendehtlden dichter voren nooit bezeten had.In 1639 keerdehj
metdemeesteonderschelding.HassOverleed naar Nederland terug en zag zich in 1645
in 1389, - volgens anderen in 1391 of1394. benoem d tOt voorzittervan den H oogen Raad
Eerst na zjn dood werden zjne oden en van Holland, Zeeland en Rvest-Friesland.
elegieën tOt een divan (bundel) verzameld, Toen in 1650 prins W illem 11 zic,h naar het
waarbj later verschillende letterkundigen bj Amsterdam gelegerdeltrjgsvolk wilde behunne aanteekeningen gevoegd hebben. Die geven, vervoegde zich H aya, als tolk der
bundel is voor de eerste m aal in 1791 in beideHovenvan Justitie,bjdenPrins,- gaf
Indië gedrukt,en aldaar,alsmede in Perzië, hem zjn leedwezen te kennen overhetgezjn vervolgens onderscheidenegesteendrukte vangen nemen der 6 bekende staatsleden,alsuitgaven verschenen. Bj die van Constanti- medeoverzjn aanstaandvertrek,betuigende,
nopel(1840)en Caïro (1834,3dln)bevinden datdaaruitnietsandersdan grootonhellvoor
zichuitleggingenindeTurkschetaal.Menheeft den Staat en gevaar voor den Prins zot
lden
deze Ook bj de grootecritische uitgave van voortvloejen.Niet lang bleef Haga in zjne
Hermann Wrte /zlv,
ç (1854- 1861, 3 dln).In gewigtige betrekking werkzaam , maar overzjne lierdichten,waarin hj metbevalligheid leed den 12den Atlgustus 1654.Hj stond in
en gloed den wtln,de liefde en devreuyd hoog aanzien bj deuitstekendstemannen van
bezingt,ligt veelaleene mystieke beteekenls. zjn tjd.
H aft(EphemeraL.
4ofoereraasisdenaam
H agar isde naam eenerEgyptischedienstvan eene insectenfamilie uit de Orde der Net- maagdvan den aartsvaderAbraltam.Zjschonk
vleugeligen (Neuroptera).Dezeinsedenhebben hûm een zoon, Ismaël genaamd. Moeder en
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kind werden door Sara,dewettigehuisvrouw schilderjen teDresden t0tstand,en schreef:
van Akaham, verstooten, en begaven zich X
lnlt
rachtungen iiber die Malerei(1752,Q
naar hetzuiden van Palaestina,waarIsmaël, dBe
'.
de stamvader werd van vele Arabische
Hagel (De), een natuurverschjnselj dat
stammen.
dikwjls groote sshade veroorzaakt,behoort
Hagedissen (Saurii)noemtmendetweede t0tdevochtigeneeArslagen van den dampkring

orde derbesehubdekruipendedieren(Reptilia (hydrometeoren). Hj onderscheidt zich van
squamata).Zj omvat6 familiën,nameljk de desneeuw ,doordien hjgeenelossevlokken,
krokodillen,geschubden,wormtongigen,dik- maar digt bevrozene,hardejsmassa'svormt
tongigen, gekko'
s en korttongigen. Hier be- van verschillende grootte en gedaante. De
palen wt'
J0nsbtjdetweedenameljk:
hagelkorrelszjn we1eensz0ogrootals eene
Degescltubden ofeigenlqkeM.
>#i.
:.
ç:zl.Deze walnoot,Ja,zelfsalseen hoender-ofgans-ei
familie onderscheidt zich door een rug met en vertoonen eene ondoorzigtige kern, door
gchubben, een buik met schilden, en een geljkmiddelpuntigejslagen Omgeven.Debuistaart md ringen. De leden dezer familie tenste oppervlakte is doorgaans halfofgeheel
hebben 4 pooten met 5 teenen en klaauwen, metwratachtige verhevenheden bedekt,welke
eenebewegeljke,aandepuntgespletenetong, nietzelden n0g alpuntiq zjn.De gedaante
in- ofaangegroeide tanden en geen middenrif. dier hagelkorrels is somtjds nagenoeg b01-

Hetzjn meestallanddieren,welkevaninsec- vormig, somtjds afgeplatofellipsoïdisch,en
00k welonregelmatig;slechtsinenkelegevallen
ten,ejeren enz.leven.
Het geslacht der hagedissen (Lacerta L.4 hebben zj een symmetrischen vorm.Gemelde
bezit een k0p,buik en pooten met schilden, jslagen zjn öfalie doorzigtig öfafgewisseld
een met schubringen bedekten,ronden staart, door sommigen, welke matzjn,evenalsde
tandendieaandenwortelh0lzjn,endj-klie- kern.Doorgaansvindtmen in dekorrelkleine
ren. Men vindt dit geslacht in alle wereld- luchtbelletjes die van de kern naar den
deelen,en degewone Alol#1 (L.agilisL.4be- omtrek straalvormig gerangschiktzjn.
hoortingeheelEuropatehuis.DegroeneAl.ge#ïd
De verschjnselen in den dampkring vôôr
(L.viridisZ.
)leeftvooralin hetzuiden van en gedurende eene hagelbtli zjn zeer verEuropa, en de grootste soort in 0nswereld- sehillend. Zulke bujen vallen betrekkeljk
deel is de gerlekte Al.çd#ï.
9 (L.ocellata L.
) het meest in het voorlaar,- somtjds0ok
die langronde vlekken oy de zjden draagt. in den winter.Zj ontstaan veelalplotseljk
Demu%rhauqedis(L.murallsL.)brengtlevende en zjn kort van duur, vergezeld door een
Jongen ter wereld, - de overige soorten vrtjsterkenwind.Grootehagelsteenenvormen
leggen meteene lederachtigeschaalomslûtene zich alleen in de zomermaanden en vertoonen
zich in den regel niet later dan t0taan de
egeren.
T0t deze familie behûort 00k het geslacht herfstevening.Deverschjnselen bj dekomst
derW aarsckuwer.
q(Monitores),grootehagedissen, wier k0p en ljfmet kleine schubben
be
dektzjn.Z'
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overleed te Hamburg den 28sten October 1754.
Schoon geen scheppend genie van den eersten
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dichter,geboren te Hamburg den 23sten April
1708,studeerde te Jena in de regten?gafin

1739zjn eersten dichtbundeluitenglngvervolgensnaarLonden,waarhjsecretariswerd
van den Deenschen gezant. Reeds in 1731
keerde hj naar Hamburg tert
lg en werd er
in 1733 secretarisbj hetEngelsch Courteene vereeniçing van Engelschekooplieden.
Dezebetrekklngverschaftehem genoegnjen
ttlt
l,om zich aan de dichtkunst,devriendschap en het gezellig genot te wjden.Hj
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rang?vervaardigde hj welluidende en zoetvloejende verzen,uitstekend geschikt voûr
liederen. 00k zjne dichterljke brieven zjn
zeer verdiensteljk. De beste uitgave zjner
rPoetische Werke (1800? 5 dln)''is door
Esehenbnrg bezorgd.- Zjn broederCâristian
14#f:4,
:, geboren den 14den Februarj 1713,
overleed den 24sten Januarj 1780 >lsgeheim

van eene hagelbuizjngewoonljk dergeljke
alswjbj een onwederopmerken.Eenedrukkende warmte gaat gewoonljk vooraf.Dan
verheFen zich plotseljk donker-grjze wolken
metuitgescheurderanden;zjrjzenmetyroote
legatieraad en directeur der academi
' è'n van snelheidomhoog,terwjlfellebliksemschlchten
.

Schoone Kunsten te Dresden en te Leipzig. het sombere gevaarte klieven.Een geweldige
HP** W aS de voorlooper Van W inckelmann, winddoetdestofwolkenOp denaardbodem werbragt ill 1765 de eerste tentoonstelling Van velend opstjgen en stuwttevensdehagelbui
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cverhetbedreigdegewe8t.Onmiddelljkdaarna bljkt uit de loodregtedoorsnedein ;g.2 b.
volgt de uitbarsting van het onweder,en in In ;g.Q czien wj de horizontaledoorsnede
eene zeer schuinsche rigting vallen de hagel- van den hagelsteen, en men Ontwaart hier
steenen op den grond.De warmte daalttevens duideljk de inwendigekern van hetuitwenplotseljk ten bedrage van 5 of6 graden C. dig omhulsel, alsmede den straalvormigen
Het geraas der in den dampkring tegen elk- bouw. De puntige verhevenheden op de 0panderkletterende hagelsteenen overstemtzëlfs pervlakte Ontdekte men bj de meeste steehet gerommelvan den donder,en in weinige nen,welke bj diegelegenheid nederdaalden.
minuten is gewoonljk de verwoestende bui Zonderling is voorts de gedaante van den
voorbjgesneld.Zelden duurthj 15,- hoogst steen, ill fguur 3 door den schilder W .
zelden 301minuten.Daaxna eohter is debui Georyy afgebeeld.Hj onderscheidt zich z00geenszins vernietigd, maar naar elders ge- wel doorzjnegroottealsdoorzjnesymmetrokken, en zj beschrjft gedurende haren trische gedaante. 00k hier vinden wj de
lo0p,evenalsde orkaan,meestaleenekromme puntige verhevenheden slechts op de ééne
ljn.Zj is gewoonljk smal,maar heeft bj helft der oppervlakte, en de andere is niet
eene gemiddelde breedte van slechts 2000 gl
ad, zooals die van fgyur 2, m=r door
lnsnjdingen in 9regelmatlgedeelen verdeeld.
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Fig.Qa.

t0t7000Ned.eleene lengte,die geogr.mj1
Fig.îc.
bedraagt.Deverwoesting,diezjveroorzaakt,
is afhankeljk van de grootte derhagelstee- Merkwaardig is vooral de navelvormige vernen.Verschrikkeljk was onder anderen de diepiny op de plek, waar die3 deelenzich

hagelbui, die den 27sten October 1860 over vereenlgen. Toen de bui afgetrokken was,
Leipzig trok. Yan hagelsteenen, die toen had zj Leipzig als een tooneelvan verwoesting achtergelaten. Niet alleen bladeren en

twjgen,maar vrj dikke takken waren van

de boom en geslagen,de ruiten en dakpannen
der huizen in stukken geslagen, en ook de

lejen daken doorboord,- Ja,zelfsvelemenschen waren gewond en paarden ter aarde
gestort.
Voorheen w as men van m eening, datdes
nachts nooit hagelbuien ontstonden.doch de
ondervinding heefthetandersgeleerd.D eaardgordel,waarophagelvalt, isOngeveertusschen

'

h
Fig.2b.

30en 60ON.B.gelegen.Moejeljk ishetvoorzeker, eene voldoende verklaring te geven
van hetontstaan van den hagel.Hierbj vereischen in de eerste plaats vooral 2 zaken
Onze aandacht, welke aanleiding geven t0t
de vragen:W elke is de oorzaak van de plot-

nederdaalden,geven wj hierbj afbeeldingen seljke en aanmerkeljke daling der warmte
in natuurljke grootte.Fig.1 isdievan een in de dampkringslagen, waar de hagel Onthagelsteen,welke doorRosmöszler werdwaar- staat? - en:H0e is het mogeljk,dat de
genomen.Fig. 2 a vertoont 0ns de bovenste hagelsteenen in een betrekkeljk korten tjd
oppervlakte van een der grootste hagelstee- zulk een aanmerkeljken omvang kunnen benen volgens eene teekening van Tl
tieme.Hj komen? Ofliever,wanneer zj hiertoe lang
was van onderen glad en gewelfd, zooals genoeg in den dampkring bli
jven - welkeis
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de kracht, die hen aldM r zwevende houdt? Immers zelfs de kleinste hagelsteenen zouden
Eene merkwaardige proefmet betrekking t0t onder dergeljke omstandigheden door de 0nlaatstvermeldeaangelegenheid isdievan Tolta. derste wolkenlaag heen den aardbodem beHetfeit,datdehagelbujen steedsvanonwe- reiken. Er m oet derhalve n0g eene andere
ders vergezeld gaan,bragt dezen natuurken- kracht bestaan,welke de hagelsteenen in den
nor op de gedachte, dat de electriciteit de dampkring doet zweven totdat zj zulk een
voornaamste oorzaak der hagelvorming *
1S. aanmerkeljken omvang bezitten.Anderstoch
Volgens zjn gevoelen bcstaan dewolken uit zouden er zulke grootejsklompen nietkunkleine bel
letjes ofblaasjes,met waterdamy nen ontstaan.
gevuld. Die blaasjes worden doordeeledrl- Hoogst belangrjk zjn deproeven van den
citeit afgestooten en naar hoogere, koudere hoogl
eeraar Dnj'
owr te Lausanne, daar het
luchtgew esten opgestuwd.Hiervereenigen zj hem gelukt is, de Omstandigheden te doen
zich t0t kleine waterdroppels,welke gedeel- ontst
aan,bj welke zich hagelkan vormen,
zoodat erbeteljk V0rdampen,
vrozenw ater-
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hetvriespunt.
W anneermen

bjvoorbeeld
eenEeschvor-

migen bak
m et een lankens met nieuwe jslagen bedekt worden, gen,naauwen halsgeheelmet water vultjen
totdat zj eindeljk z00grootworden,datzj hem daarnablootsteltaaneenefellekoude)dan
d00r de Onderste wolkenlaag heen op den kan de tepperatuur vanhetwatertOt- 6,Ja
aardbodem vallen.Hj gafaan deze theorie t0t - 10dC.dalenjzonder dat er zich eenig

eene grootepatevan waarschjnljkheid door spoor van jsvorming vertoont.Daarnaiseen
Q boven elkaar gelegene wqlkgevaarten aan kleine schok veelal voldoende om de geheele
te nemen, van welke het e'éne positief- en massaplotseljktedoen verstjven.D'
ufournam
het andere negatief-electrisch moest zjn.De nu de proef,om water,datniet in aanraking
hagelkorrels werden alzoo tusschen diebeiden

was met vaste ligchamen, tot beneden het

gestadig heen en weder gestooten,totdatzj vriespunt af te koelen en volbragt haar zoneene voldoende grootte hadden bereikt. De der moeite.Hetmiddelwaarvan hj zich betegenw erping, dat de beide w olken elkander
moesten aantrekken, zocht Volta te ontzenuwen door de Opmerking, dat de onderste
wolk door de aarde en de bovenste doorn0g
hoogere wolken werd aangetrokken en vast-

diende,Om deaanraking metvaste ligchamen
te beletten, bestond uit een mengsel van
chloroform en olie.Aan zt
llk een mengselkan
men de digtheid van water geven, en daar

hetzich nietmetwatervermengt,bljven de
gehouden.Men zou dus het verschjnselder waterdeeltjes, die men erbjgiet,erin zwehagelvorming kunnen vergeljken met den ven.Diebolvormigedeeltjeskanmenmetde
electrischen poppendans.
waterbolletjesvergeljkenjwelkeindendamplntusschen heeftmen later ingezien,datde kring drjven.Hetbleek,datdiewaterbolletverklaring van Volta onvoldoende is. In de Jeseeneafkoelingkondenverdurent0t- 10OC.
eerste plaats ishetnietalleen onwaarschjn- zonder hunnevloeibaarheid teverliezen,doch
ljk,maarzelfsonmogeljk,datdoorverdam- zJ
i*verstjfden t0teen jsbolletje,zoodramen
ping in eene luchtlaag,.die gewone w olken ze met een vast ligchaam , bjvporbeeld met
bevat, de temperatuur beneden het vriespunt een jzerdraad,aanraakte,terwjl deze jskez0u dalen. Voorts kan men de wolken niet geltjes andere waterdroppels bj aanraking
vergeljken met eledrische vaste ligchamen, deden bevriezen. Het is gebleken, dat bj
die genoegzamen wederstand bieden,om het eene niet al te lage tem peratuurdie bevriedoorvallen der hagelsteenen te verhinderen. zende bolletjeszich vereenigen en aanmerke-
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li
lke jsmassa'
s kunnen V0rm0n,welke 0p kanzj zichnietverderuitzettenzonderdropgroote, zamengestelde hagelsteenen geljken. vormig-vloeibaar water te doen ontstaan.G>
Het is dus de vraag ofin de hooge damp- schiedt zulks,dan wordt,bj de verdigting
k
r
i
ngslagen iets dergeljks kan ylaats heb- van den waterdamp,hetvolumen der dampben,- ofaldaardropvormig vloelbaarwater kringslucht verminderd, daar de waterdamp
kan zweven,welkstemgeratt
lurlaçerisdan eene ruimte beslaat, w elke 1700-maa1 z00
hetvriespunt? Hiertegen lsgeenerlelbezwaar. grootis a1s het water, dathjvormen kan.
De mogeljkheid bestaat alzoo,dat eene ge- Dientengevolge stroomendenabjgelegenluchtheele wolk zich indientoestandkanbevinden, massa'sderwaarts,en daar ditallesver boven
en wj kunnen 0ns gemakkeljk voorstellen, de sneeuwgrens voorvalt, koelen de waterdat het verstjven der daarin zwevendewa- droppels af zonder te bevriezen. Van onder
terdroppels met qroote snelheid kan plaats stjgtbj voortduring deluchtstroom metzjn
grjpen, zoodra dle verstjving slechtsergens voorraad waterdamp omhoog,en z00 ontstaat
ln de wolk een aanvang genomen heeft.Dat ten l
aatsteeen grootwolkyevaartevan vloeiz0o iets geschiedt,bljktmede uitden vorm bare, ver beneden het vrlespunt afgekoelde
derhagelsteenen.Deze hebben eeneopsneeuw waterdroppels, en dat wolkgevaarte wordt
geljkende, Ondoorzigtige kern,doorconcen- n0g kouder,naarmate hetlangerindiehooge
trische jslagen Omgeven.Volgens de proef gewesten vertoeft. Voorts worden de watervan Dwfo'
ar ontstaatdekern bj eenetempe- bolletjes allengs grooter, en de wolk begint
ratuur van althans- 70C.,terwjldedaarop te dalen. Intusschen w ordt door verm elde
volgende lagen zich vormen bj eenewarmte vermindering van hetvolumenderdampkringsvan- 40t0t- 10C.Steltmen zich eenesterk luchtook de opstjgendestroom veelsterker,
afgekoelde wolk v00r,welkedool*jsnaalden, zoodat ook hier de aanliggende luchtmassa's
welke er uit hoogere gewesten in doordrin- toeschieten en een wervelstroom doen ont-

gen, t0t verstjving komt, dan worden de staan, zoodat zj langs de oorspronkeljke
eerst-gevormde bolletles bj eenetemperatuur kolom spiraalgewjs omhoog gaan.H0e snel-

v
an- 70C.ondoorzigtiq.Hierdoorechterwordt ler nu het water in de koude wolkenlaag
warmte ontbonden, dle de temperatuur der t0t di
qtheid komt,h0e meerde wervelwind
in hevlgheid toeneemt.De wolk bevindt'zich
nabjgelegene waterbolletjesverhoogt,zoodat
deze bj aanraking met de kern zich met
deze vereenigen en haar geheel of gedeelteljk omhullen.Op die wjze groeitdekern
aan alle kanten aan, en wanneer eindeljk
de tem peratuur - 3 t0t - 40C.bedraagt,
kunnen op de geheele opyervlakte van den
hagelsteen hoekigejsmassa's Ontstaan,welke

in deze gedaante ter aarde vallen. Dat alles
kan in weinige seconden geschieden, en
het spreekt van zelf, dat de hagelsteen 00k
Op zjn weg door den vochtigen dampkring
n0g in grootte kan toenemen.
op deze wjzekan derhalvedeéénevraagj

die wj met betrekking t0t de hagelvorming
opperden, op eene bevredigende wjze beantwoord worden,zoodat wj thans slechtseene
verklaring behoeven te zoeken Van de plotseljkeverlaging van tem peratuurin de regenw olken. Hoewel de wetenschap der damp-

yr
ingskunde n0g op verre na niet in alle
#erborgenheden der dampkringsverschjnselen

is doorgedrongen,kanm en deom standigheden,

diebj eenehagelbt
liplaatsgrjpen,zeergoed

als hetware in hetmidden van dien wervelstroom en komt 00k zelve in eone sterke
beweging, en Wannoer nu slechts hier of
daar eenige omstandigheid - de aanraking
m et een vast ligchaam , b.v.door den w ervelwind m edegesleept- aanleiding geeftt0t

verstjving,dan ontstaatdehagelvorming.De

wervelstroom beweegt zich echter niet enkel

Om zjne as.Even alsde orkaan schrjdthj
tevens voorwaarts langs eene kromme ljn,
hetgeen door onze waarnemingen omtrent
den l0op derhagelbujen bevestigd wordt.
Vele meteorologen maken Onderscheidttusschen sneewrltagel,'
diegeenekristalljnekern
bezit, uit zaA
amgepakte sneeuw bestaat en
veelalin den wintel
'valt,en tusschen ekgenl'
jào h'
agel.Wj behoevennaauweljkstezeggen,datwjbepaaldeljk overlaatstgenoemden
gehandeld hebben.
Overhagel-ayeido'szullen wj nietspreken.
Immers het bljkt bjaldien wj Gmtrent
de hagelvorming be theorievan Du-fonraannemen - , dat zj tot de onmogeljkheden
behooren.W anneer de hagelsteenen eenm aal
aan hetvallen zjngvolgen zj derigting der

in verband brengen m et somm lge natuurkundige wetten.D00r de felle hitte derz0nw ordt
de aarde en de aldaar aanw ezige vochtigheid zwaarte zonder zlch te laten aoeiden. De
sterk verwarmd,zoodatereeneaanmerkeljke voorstandersdier toestellen verkeerensteedsin
opstjging van metwaterdamp beladenedamp- de meening, dat de hagel in verband staat
kringsluoht plaats heeft. Heerscht er stilte, m et de electriciteit.
dan kan zulk eene verwarmde luchtkûlom
H agem an (Edtlaxd), een verdiensteljk
zich t0t eene aanzienljke hoogte verheFen, Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te Amzonderhierbj in de lageredampkringsgewes- sterdam den zosten November 1749,studeerde
ten zo0 sterk te worden afgekoeld, dat zj te Leiden in de regtsgeleerdheid,verwierfer
haar water in de gedaante van wolken ver- in 1773 hetdoctoraat,en werd in 1771 builiest. W anneer nu de met waterdamp bela- tengewoon hoogleeraar in de regten te Duisdene lucht zich allengs hooger verheft,moet burg.Nadathj ervoortsin 1784t0tgewoon

zj wegensdeverminderendedampkringsdruk- hoogleeraarwasbenoemd,ging hj in diebeking allengs jler worden en alzoo t0thaar trekking in 1796 naar Harderwjk en in het
verzadigingspunt naderen.Is dit bereikt,dan volgendejaarnaarLeiden enoverleedaldaar,
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nadat hem in 1819 eene eervolle rust was D
'Handbuch der Wasserbaukunst''(3deomge-

toegekend,op den zostenNovember1827.Hj
heeft eenige Latjnsche redevoeringen in het
licht g0g0Ven.
H agen.onderdezen naam vermeldenwj:
Steven '
pJAI der .S'
c.lz
l, een der eerste bevorderaars van onze vaart op Oost-lndië.Na
de oprigting der maatschappj oVan Verre''

werd hj door hare bewindhebbers in 1599

met de schepen rDe Z0n''1 DDe Maan'' en
XDe Morgenster''derwaarts gezonden,kwam
den 13den Maart 1600 vöör Bantam en liet
op den zden Mei daaraanvolgexde hetanker

werkte uitgave, dl 1 en 2,1869-1871)''.
00k leverde hj een aantalhoogstmerkwaardige verhandelingen in de W erken der Académiete Berljn.
Ernst zfxglyf Hagen, een verdiensteljk
Duitsch dichter en schrjver.Hj werd geboren te Königsberg den loden April 1797,
studeerde aldaar aanvankeljk in de natuuren geneeskunde, doch bepaalde zich weldra
bj de letteren.Reeds gedurendezjn studietjd deed hj hetgedichtmolfridund Lisena
(1820)''in 10 zangen inhetlichtverschjnen,
.

vallen vöör Ambon.Hier werd hj door de verwierfin 1821 den doctorsgraad,ondernam
inlandsche hoofden aangezocht,om hun hulp eene reisnaar Rome en leverde tegeljk eene
te verleenen tegen de Portugézen. Hj liet verzameling zjner gedichten.Na zjn terugzich hiertoe bewegen en ondersteunde voorts keer in zjne geboortestad opende hj er ln
de Amboïnézen bj het bouwen van een 1824 lessen over de geschiedenis der kunst
kasteel, waarna deze zich verbonden, om en literatuur, werd in 1825 buitengewoon,
toen en later hun geheelen kruidnagelenoogst in 1831 gewoon hoogleeraar, en stichtte in

aan de Nederlanders tegen vaste prjzen te laatstgenoemdJaar de KönigsbergerVereeniverkoopen. Van der A t'wdzl w as alzoo de ging voor kunst,benevenseen stedeljk mu-

eerste, die er een handelsverbond slootmet sét
lm. op het gebied derletterkunde maakte
de Moluksche vorsten.
hj zich inzonderheid bekend door zjne r0In hetlaatstvan 1601keerdehjmeteene mantisch ingekleede geschiedenissen van kunrjke lading in het Vaderland terug,en den stenaars - de vruchten van grondigestudiën.

18den December 1603 zeilde hj weder uit Daartoe behooren, pNorica (1827)'',- pDie
Chronik seiner Vaterstadt v0m Florentiner
Ghiberti (1833,2 d1n,2de druk 1861)''?-

met 13 schepen,bereikte de Molukken,sloot
er een m eer uitgebreid handelsverbond,veroverde eenige Portugésche schepen,benevens
het kasteel Victoriay voorheen Kotta-Laha

genoemd,en kwam in 1606behouden weder
m Nederland.Van zjne verdere lotgevallen
is0ns ditalleen bekend,dathj in 1616n0g
leefde.
Gotthilf-yellric/
zIuudwi.
gA'
lpz,eenDuitsch
waterbouwkundige. Geboren te Königsberg

XW under der heilige Katharina v0n Sléna

(1840)'', - en plueonardo da Vinciin Mailand (1840)''
.Van meergestreng-wetenschappeljken aard zjn: pBeschreibung des Doms
zu Königsberg (1833)'', - 5
yGeschichte deB
Theaters in Preuszen (1854),, - eu ppje
deutscheKunstinunserm Jahrhundert(1857)''.

00k heefthj verschillende verhandelingen in
den 3den Maart1797, studeerde hj erinde het licht gegeven,werd in 1844 de stichtq

w iskundeen oefendezich onder de leidingvan van het oudheidkundig genootschap nprussia
Bessd vooral in het gebruik van sterrekun- te Königsberg en gaf van 1846 t0t 1857 de

dige instrumenten.Op last derAcadémie van

DNeue ëreuszische Provincialblëtter''in het

W etenschappen te Berljn nam hj den 18den licht.Hp bezorgdeeindeljk eeneuitgave der
November 1816 de totale zonsverduistering XGedichten'' van Maœ w0,
?,Scltenkendor
; en
waar en deelde de uitkom sten daarvan m ede schreefn0g rM ax v0n Schenkendorf'sLeben,
in het pzeitschrift fiir Astronomie''. Daarna Denken undDichten (1863)''
.
I'riedrieltA '
eïzlrïcFzron #er H ayen,een vervolgde hj zjne neiging t0t de technische
w etenschappen,deed in 1819 exam en alsland- diensteljk beoefenaar der oud-Duitschelettermeter en in 1822 a1sarchited ,en zag zich, kunde. Hj werd geboren te Schmiedeberg
na hetvolbrengenvan eenewetenschappeljke in de Ukermark den 19den Februarj 1780,
reis, weldra benoemd t0t inspecteur der ha- studeerde te Halle in de regten,en zag zich
venwerken tePillau.In 1831ontvinghjden in 1803 geplaatstals referendariste Berljn.
titel van moberbaurath'', en in de beide v0l- W eldra besteedde hj zjne krachten aan de
gendeJaren gafhjaandeartillerie-en genie- beoefening deroud-Duitsche letterkundetwerd
school, voorts t0t aan 1849 aan de académie i
n 1810 btlitengewoon hooqleeraar aan de
voor bouwkunde onderwjsin de waterbouw- universiteit te Berljn,zag zlch hetvolgende
kunde.In 1842 werd hj lidvandeAcadémie Jaar naarBreslau verplaatst,maarkeerde in
van W etenschappen en in 1850 lid van den 1821 als gewoon hoogleeraar terug naar Berraad van voordragten in hetHandelsministérie. d
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In 1854 t0t1856hield hj zichbezigmethet

Hjoverleedaldaar
heeft hj t0t 4-maal t0e uitgegeven.Voorts
schreefhj:nDeutscheGedichtedesMittelalters (1808)'', - rDas Heldenbuch in der
Ursprache (1820- 1824,2 dlnl'',- en pHeldenbuch (1855,2 dln)''.Zeermerkwaardig is
voorts zjne verzameling der pMinnesinger
(1838, 4 d1n in 3 bandenl' metdedaarbj

ontwerpen eener oorlogshaven aan de Jade, den llden Junj 1856. Het rNibelungenlied''

en na dien tjd zaq hj zich vooralmethavenwerken belast.Elndeljk werd hj in 1866

met den titel van roberbaudirector'' en in
1869 met dien van noberlandesbaudiredor''

versierd.Van zjne geschriften noemen wtj:
XBeschreibung neuerW asserbauwerke(1826)''
,
-

hnmdziigederW arscheinlichkeitsrechnung
rt

(1837, 2de druk 1867)'', - en vooral zjn behoorende pBildersaal altdeutscher Dichter

HAGEN- HAHN.

(1856)''.Voorts vermelden wj n0g:sluitera- mirte Schweiz''. Hj overleed te Basel den
rischer Grundrisz der Geschichte der det
lt- 7denJunj 1874.
schen Poesie (1812)'
H agga'
ï,een der kleine Israëlietische pro9, DDas Buch der
Liebe(1809,nletz?ûsching4'' rAltdeutsche pheten, leefde na den terugkeer der Joden
und altnordische Heldensagen (1855, 2 d1n, uit de Babylonischeballingschap ten tjdevan
2de drukl'' - pGottfried v0n Strasburg's Zerubbabel, van den hoogepriester JJ:IJ en
tœ A'
C
y.
:JJ.
T :.
:
Werke (1823,2 dln)'',- en clfreuztàhrtdes van den Perzischen koning Darl'
Landgratbn Ludwig des Helligen (1854)''. (5Q0 jaar vöôr Chr.).Zjn geschrift bestaat
Met Habieltten Schallbragthj desprookjes hoofdzakeljk uit een 4-ta1 toespraken, bevan rDtlizend-en-één nacht (1825, 15 d1n; stemd Om de Israëlieten op te wekken t0t
5dedruk,1840)'',en zelfbtandigderDuizend- het hervatten van den door de Samaritanen
en-êén dag (1826- 1832, 11 dln; 2de druk belemmerden tem pelbouw .
1836)''op hetgebiedderDuitscheletterkunde, H agn (Ltzdwig Karl Heinrich von),een
en sedert 1835 was hj redacteur van het Duitsch genresc,hilder) geboren te Miinchen
rJahrbuch derberlinerGesellschat'
tfiirdeutsche den 23sten November1820,ontving zjne0pSprache und Alterthumskunde''.
H agenau , eene stad in het voormalig
Fransche departem ent Bas-lthin, is sedert
1870 eene arrondissementshoofdstad in het
departement Neder-Elzas van het Duitsche

leiding op de m ilitaire school te M iinchen,

breede gracht,ligt aan de àloder en aan den
spoorweg van Aveiszenburg naa'rStraatsburg,
en telt om streeks 12000 inwoners.Hetarrondissement Hagenau!bestaande uitde cantons
Hagenau, Bischweller en Niederbronn, telt

w erpen en even zoo lang te Brussel.ln 1850

doch veranderde weldra van plan.TeBerljn,
waarzjne moedervertoefdemetzjnezuster,
de gevierde tooneelspeelster Charlotte .Stzgl,

bezocht hj het atelier van den zeeschilder
Rjksland Elzas-Lotharingen.Zj is omringd Krause, vervolgens de académie te Miindoor oude m uren met torens en door eene chen,en Oefbnde zich daarna 2jaarteAnt-

kwam hj weder te Berljn en vertrok in
1853 naarParjs,en leverdegedurig schetsen

uit de zamenleving der voorgaandeeeuw.A1s

tèaaje doeken van zjne hand worden ge-

op 111/: L geogr.mjlbjna 80000inwoners. roemd: pDie Alchemisten''

pDie Toilette

H agenbach (Kar1Rudolf)eenZwitsersch

(1862)'',- rDieKinderin derGelehrstenstube
godgeleerde en vooral een uitstekend beoefe- (1863)'*1- en rDerSiesta (1864)*'.In 1864
naar der kerkgeschiedenis,was een zoon van en 1865 volbragt hj eene reis naar Italië,
Karl FrietfricFl Hagenbaclt (f 20 November en in 1869 zond hj hetkeurigestukp1neiner
1849),die als hoogleeraar in deplantenkunde röm ischen Bibliothek'' naar de tentoenstelte Baselzich heeftbekendgemaaktdoorzjn ling. Sedert 1868 heeft hj Miinchen tot
nTentamen florae Basileensis (1821- 1834, woonplaatsgekozen. ZjnezusterCl
tarlotte,
2 dln;supplement 1843)'7.Karl.
z?f
x#t
pl
/',ge- eene uitstekende tooneelkunstenares,geboren
boren te Baselden 4den Maaxt1801,studeerde

den 23sten Maart1813,betrad in hare geboor-

te Bonn en te Berljn, keerdein 1823naar
zjne vaderstad terug, en werd er weldra
buitengewoon, in 1828 gewoon hoogleeraar
en in 1830 dodor in 4e theologie.Reedszjn

testad Mi
inchen met grooten bjvalhett00-

schichte (1828)'' vond veel bjval, maar
vooral VerWierf hj grûoten roem door zjne

een huweljk met Alezander ron Oren, het-

nTabellarische Uebersicht der Dogmenge-

neel,leerde in 1828 te W eenen de beroemde
Shpltie s'c/zrl#er kennen,verbond zich in 1833

aan den hofschouwburg te Berljn,schitterde
vooral in sohalksche rollen,en slootin 1846

welk echter in 1851 weder ontbonden werd.

XVorlesungen iiber W esen und Geschichte der
Reform ation (1834- 1843, 6 d1n; 2de druk

O0k harejongere zusterA'
tt
glbste,qeboren

gen iiber die ëltereKirchengeschichte (18531855, 2 dln;1857- 1863,2de drukl'' - en
zjne rvbrlesungen iiberdieKirchengeschichte
des Mittelalters(1860- 1861,2 d1n)''
.Voorts
schreef hj een uitmuntend pLehrbuch der
Dogmengeschichte (1840- 1841, 2 dln; 4de

hofschouwburg te Berljn, alwaar zj bleef
tOt aan haar huweljk in 1849.
H ahn.Onder dezen naam vermelden wj:
A'
lt
yust A'
JAZI,een verdiensteljk Duitsch
godgeleerde. Hj werd geboren den 27sten
Maart1792 te Groszosterhausen bj Querthrt,

te M iinchen in 1818, betrad aldaar ln 1834
1851- 1856)''. Later volgden zjne nvorlesun- het tooneelen verbond zich in 1839 aan den

druk 1857)1', alsmede eene pEncyklt
y:die studeerde te Leipzig in de godgeleerdheid,
und M ethodologie der theologischen W lssen- bezoeht het seminarium te W ittenberg en zag
schaften (1833;7dedruk 1864)''.- Van zjn zich in 1819 benoemd t0tbuitengewoon hoogDLeben und ausgewëhlt.e Schriften der Vëter leeraar in de theologie te W ittenberg.Reeds
und Begriinder der retormirten Kirche'' 1e- in dien tjd onderscheidde hj zich doorgeverde hj deeerste2deelen,welkedelevens- leerde geschriften over BardesanesyM arcion
beschrjvingen van Oeeolampadil
tsen Myconiu en Epl
traïm.In 1820 werd hj predikantin
bevatten.Behalve talrjke opstellen in tjd- de Altstadten superintendentte Königsberg!
schriflen schreefhj Onder anderen:pGrund- doch legde die betrekkingen neder,toen hj

linien der Homiletik und Litt
lrgik (1863)7
', in 1821 t0t gewoon hoogleeraar was aangeXGeschichte der theologisehen Se,
hule Ba- steld. In 1826 ging hj a1s zoodanig naar
sels (1860)'' - rpredigten (1830- 1856,6 Leipzig en schreef er de bekende verhanded1n)'', - en pGedichte (18465 2de druk ling:rD e rationalismi quidicitur vera indole
1863)''.Ook redigeerde hj eerst alleen,later et qua cum naturalismo eontineatur ratione''.
met ln
in&ler het pKirchenblatt fiir die ret
br- Vûorts schreefhj eene poFene Erkl:rung an
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die evangelische Kirche,zunschst in Sachsen

van aristocratischen hoo/ oed.Eene welver-

und Preuszen (1827)'', - ging in 1833 als diende satyre op die rigtlng bevatalliogena,
consistoriaalraad en hoogleeraarnaar Breslau, Roman v0n Iduna Grëfn Hahn-Hahn(1847)'',
en werd in 1844 superintendentin Silézië,- vermoedeljk door Fanny Lewald geschreven.
leverde een pLehrbuch des christlichen Glau- Bovengenoemde eigenschappen vindtmen ook
bens (1858,2 dln,2dedrukl'',eeneuitgave in hare reisbeschrjvingen,zooals: rlenseits
van den Hebreeuwschen Bjbel,enz.,en over- der Bekge (1840, 2 dln)'', - pReisebriefe
leed te Breslau den 13den Mei 1863.
(1841, 2 d1n)', - ,Erinnerungen aus und
H'
eLnrioh W ilkel
a A'
cAzl, den eigenaar van an Frankreich (1842)''
,- nEin Reiseversuch
een naar hem genoemden boekhandelte Han- im Norden (1843)'',- en roriëntalischeBriefe
nover en te Leipzig. Hj werd geboren te (1844, 3 d1n)''.In 1850 ging zj overt0tde
Hannover den 9den Januarj 1795,studeere R. Katholieke Kerk, doch bewees in haar
te Göttingen , werd in 1818 de assodé van geschriftpV0nBabylonnachJerusalem (1851)''
,
zjn vader,en spaarde voorts geene moeite dat zj onbekend was met den aard van het
0m?methulp zjnerbroeders,dezaak uitte Protestantismus.Daarna schreefzj:runserer
brelden. Zjn fonds bevat een groot aantal lieben Frau (1851;3dedruk 1856)''
,- gAus
degeljke werken, waaronder zich 00k de Jerusalem (1857)'',- sDie Liebhaber des
XMonumenta Germaniae historica'' van Pertz Kreuzes (1852, 2 dln)'',- rEin Biichlein
bevinden.
v0m guten Hirten(1853)''- legdeeenvurigen
Hahn-Hahn (Ida Marie Luïse Sophie geloofsjver aan den dag, en werd in 1852
Friederike Gustave, gravin von), eene be- als novice Opgenomen in een klooster te
gaafde Duitsche schrjfster, de dochter van Angers.Later wjdde zj zich te Mainzaan
graaf KarlFrie#ricFzeon S'
JA/ (geboren 18 de redding Van gevallen vrouwen. ln hare
Mei 1782,# 21 Mei 1857),die t0tdejve- volgenderomans,zooalspMariaRerina(1860,
rigste bevorderaarsdertooneelkunstbehoorde, 2 dln;3dedruk 1865)'',- rperegrlna (1864,
werdgeboren den22stenJunj1805teTressow 2 dln)''
,- rDoralice(1861,2 dln;2dadruk
in het groothertogdom Mecklenburg-schwerin. 1863)''
, - en rzwei Schwestern (1863, 2
De handelwjze van haarvader,die in 1813 d1n)''prees zj de kalmte van hetkloostert0t 1815 deel nam aan de veldtogten tegen leven tegenover het gewoelder wereld.O0k
Frankrjk,voortsalsbestuurdervan tooneel- leverde zj n0g rBilder aus der Geschichte
troepen meestalafwezig was en tevenszjn derKirche (1856-1864,3 dln)''.
H :hnel (Ernst Julius), een uitstekend
vermogen uitputte, zoodat zjne goederen
voor sehuld moesten verkocht worden, had

op het meisje een ongunstigen invloed.Zj
vertoefde met hare moeder eerst te Rostock ,
toen in Neu-Brandenburg, en eindeljk te
Greifswald,waar zj in 1826 meteen rjken
neef in het huweljk trad.D eze verbindtenis
w erd echter reeds in 1829 door eene echtscheiding gevolgd,en deqravin zochttroost
in het volbrengen van relstogten en in de
poëzj. Zj bezocht in 1835 Zwitserland, in
1836 en 1837 W eenen,in 1838 en 1839 Italië, in 1840- 1841 Italië, Spanle en Frankrjk,in 1842 Zweden,en eindeljk Syrië en
het Oosten. In Duitschland hield zj voor
'toverige haar verbljfte Berljn ofte Dresden. Hare onm iskenbare gaven, door hartstogteljke gejaagdheid en ingewortelde VO0roordeelen ln hare harmonische ontwikkeling
belemmerd,besteedde zjaanvankeljk aande
poëzj,nameljkaanharenGedichte(1835)*',5Neue Gedichte (1836)'',- pvenetianische
Nëchte (1836)'',- en pLiederund Gedichte
(1837)''
. Daarna bepaalde zj zich bj het
schrjven van sodale rooans,en dezevonden
bj velen grooten bjval.Daartoe behooren:
XAusderGesellschaft(1838):'
,- rDerRechte
(1839)''- rf.
lr:fn Faustine(1841)''- pU1rich (1841, 2 d1n)'',- rsigismund Forster
(1843)'C rcecil (1844,2 dln)'',- rzwei
Frauen (1845,2dln)''
,- rcleliaConti(1846),,,
rsi
bylle(1846,2dln)'',- enrtzevin(1848,
2 d1n)''.Er verschenen nieuwe uitgaven van
deze romans onderden titel:pAusderGesellschaft (1844 en 1851,21 dln)''
.Onderscheiden
zich deze romans d00reen dichterljk waas,
zj zjn tevensontsierd door4evooroordeelen

Duitsch beeldhouwer, geboren te Dresden
den 9den Maart1811,bezocht aldaardeschopl
voor bouwkunst en begaf zich in 1830 met
hetzelfde doel naar Miinchen. De antieke
kunstgewrochten der Glyptotheek bragten
hem aldaar tot de beoefening der beeldhouw-

kunst.Een Jaar later ging hj naax Italië,
waar te Florence de bouwkunst, m aar te
Rome de beeldhouwkunsthem kluisterde.In

1835 begaf hj zich weder naar Mi
inchen,
waar hj zich 3 Jaar met jverop debeeldhouwkunst toelegde, en op aanbeveling van
Semper werd hj in 1838 naarzjne geboortestad geroepen, om er zie'
h te belasten met
een gedeelte der beeldhouww erken aan den
nieuwen schouwburg.In het gebouw plaatste

hj een optogt van Bacaus in antieken trant,
en ten behoeve der uitwendige versiering bei-

telde hj de standbeelden van Mpltoeles en

Aristôpl
tanes,van k
bhakspereen Molore,benevens eenige caryatiden enz.Voor de nieuwe

orangerie vervaardigde hj in zandsteen de
beelden vanI'loraen Pomona.In 1842verwierf
zjn modél van een standbeeld van Beetltoren
den te Bern uitgeloofden prjs,werd in brons
gegoten, en in 1845 onthuld.V00rhetuniversiteitsfeest te Praag schiep hj hetstandbeeld
van Karel TF, en in de daarop volgende
jaren hield hj zich bezig metbeeldhouwwerk

voor het muséum te Dresden.Deze bestaan,
behalve uit een aantal reliéfs uit de raeer
dan levensgroote standbeelden,vanA leœander,
A .t
/.
:@yy,
:, X'
ViclteleAngelo,Dante,Rafaè'
l en

Peter von Corwlild.Hierop volyden in 1858

de rvierEvangelisten''endepDrleKoningen''
voor ;en toren te Neustadt-Dresden, - en
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dan het gedenkteeken van Frledrok dluqldf, 2 d1n)'' - sReine Arzneimittellehre (1811,

koning van Saksen.Daarenboven werktehj 6 d1n; 3de druk, 1830 enz.)'', - en rDie
aan een ruiterstandbeeld voorhertog I'
riedrielt chronischen Krankheiten (zde druk, 1835'
FïJAeJ- ron.frf
oc,
sfzl
'
jk en aan eenstandbeeld 1839!5 dln)''.De homoiopatische artsen hebvan TlteodorKörner.Deze voortrefeljke kun- ben ln 1851 te Leipzig ter zjner eere een
stenaar is sedert 1842 honorair 1id en sedert standbeeld doen verrjzen.
1848 professor en gewoon lid van den Raad
H aidinger (W ilhelm , ridder von),e0n
der Académie te Dresden.Toen hj in 1855 uitstekend Duitsch aard- en delfstofkundige,
een beroep naar W eenen van de hand wees, geboren te Sveenen den 5den Februarj 1795,
is van staatswege voorhem eene werkplaats oefende zich in 1812 te Gratz onder de leigesticht,waar velen zich onderzjneleiding ding van M oh,s en vergezelde dezen in 1817
t0tkunstenaars zoeken te vorm en.
naar Freiberg. In 1822 deed hj met graaf
H ahnem ann(SamuëlChristianFriedrich), Brennner eene reis doorFrankrjk en Engede grondlegger van het homoiopathisch ge- land,en vertoefdegeruimen tjd teEdinburgh
neeskundig stelsel, geboren te M eiszen den ten huize van den bankier Tltomas A llan.
loden April1755,studeerde tegen den wensch Hiervertaaldehj hetwerkvanM oh'
s:pGrundzjnsvadersteLeipzig in degeneeskundeen risz der Mineralogie''in het Engelsch en gaf
voorzagin zjnebehoetl
ten doorgeneeskundige ze uit onder den titelvan pTreatise on minewerken uithet Engelsch te vertalen.Vervol- ralogy (1825, 3 dln)''.In dejaren 1825 en
gens ging hj naar W eenen, vanwaar de 1828 vergezelde hj een zoon van Allan op
baron ron .
frz
gc/rezdfFlcl? stadhouder van Sie- eene reis door Noorwegen, Zweden,Denebenbiirgen,hem alshulsartsen bibliothecaris marken,een grootgedeelte van Duitschland,
met zlch nam naar Hermannstadt. Eenige hetnoorden van Italië en Frankrjk.Nadat

Jaren daarna keerde hj naar Duitschland hj dejaren 1827 t0t1840 metzjnebroeders
terug, voleindigde teErlangen zjnesttldiën, op deporseleinfabriek te Elbogen doorgebragt
was achtervolgens als practisch geneesheer had,zaghj zich inplaatsvan M oltsbenoemd
w erkzaam te Hettstâdt, in Dessau en te t0tkeizerljk rBergrath''teW eenenen belast
Gommern bj Magdeburg,maarvertrok toen, met de zorg voor het mineralogisch muséum.
Onvoldaan over de schrale uitkom sten der In 1843 begon hj voorlezingen te houden
geneeskunde,naar Dresden en Leipzig,waar over delfstofkunde en bragt allengs zjn
hj zich met de scheikunde en met letter- ?Handbuch der bestimmenden Mineralogie''
kundige Tverkzaasaheden bezig hield. Het ln gereedheid, hetwelk in 1845 verscheen.
vertalen der Materia medica'' Van Cwllen Onder zjne leiding vereenigden zich de
bragt hem op een nieuw en W eg.De verkla- DFreunde derNaturwissenschaften''1wierpNaring van het koortsverdrjvendvermogen der tlrwissellschaftliche Abhandlungen (1846kina,geljk die door Cnllengegeven wordt, 1852,4 dlnl''enpAlittheilungen (1847- 1852,
voldeed hem zöö weinig, dat hj bj wjze 7 dlnl'' hj in hetlichtdeed verschjnen.De
van proef eene aanzienljke dosis kina ge- uitmuntende pGeognostische Uebersichtskarte
bruikte, waarna hj door eene tusschenpoo- derösterreichischenMonarchie''isin1847onder
zende koorts werd aangetast.Door deze erva- zjn toezigt vervaardigd.Reeds in Meivan
ring voorgelichty wjdde hj zich Op nieuw datjaar washj Onderde leden van deKei3an de practjk bouwde te Georgenthalbj zerl
jkeAeadémieopgenomen,enin1849werd
Gotha een krankzinnigengesticht, en verza- hj eerste diredeur v>n hetnieuw geolpgisch
melde op verschillende plaatsen de bouw- bureau t0tvervaardiging van kaarten,- eene
stolen vool. eene nieuw e geneesleer.Nadat inrigting welkeaan zjnebekwaamheid en zjn
hj zich weder te Leipzig gevestigd had,gaf jver veelte danken heeft.Tegen heteinde
hj daarover zjn rorganon der rationellen van 1865 waren reeds 168 gedeelten van de
Heilkunde (1810q 5de druk, 1833)'' in het groote kaart des l'
jks van kleuren voorzien.
licht.W élhad hj hevige aanvallen te verdu- Zoodoende had m en de bouw stoffen vooreene
ren,maar hj hield stand en bleefdeljders algem eene geognostisehe kaartlangzam erhand
naar zjne eigene geneeswjze behandelen, verzam eld, welke vervolgens in het licht
totdat de regéring hem het leveren van ge- verscheen. Talrjke opstellen over aard- en
neesmiddelen verbood.Hertog Ikrdinand van delfstotkunde heeft H aidinger in verschillende
Anhalt-Kötnen verschatte echter eene wjk- tjdschriften,alsmedein dewerken derAcaplaats aan hem en aan zjnegeneesleer.Hj démie teW eenen geplaatst.Op zjne aanspobleefert0t in 1835,huwde toen metMelanie ring ontstond tegen het einde van 1855 het
d'
Herrilly, eene jeugdige Fransche vrouw, DGeographisch Genootschap'' te W eenen! en
begaf zich met haar naarParjs,waarzjne hj was er de eerste voorzitter.Toen hj in
denkbeelden grooten b/val vonden,en over- 1865 zjn 7osten geboortedag vierdeywerd hj
leed aldaax den zden Julj 1843.H0e men in den erfeljken Oostenrjkschen rldderstand
00k over zjne geneeswjze moge oordeelen, opgenomen.Hj overleedteW eenen den 19den
het is onloochenbaar, dat Hahmemann zich Maart 1871.
door groote gaven des geestes Onderscheidde.
H aidukken,hetmeervoud van een H0n-

Van zjne werken vermeldenwjnog:rueber
Arsnenikvergiitungen (1786)',- nuebervenerische Krankheiten (1788)'',- rDer Kaûbe
in seinen B'irkungen (1803)'',- rFragmenta

gaarsch woord,hetwelk drjiveroflterder beteekent, noemde men aanvankeljk H0n-

gaarsche veehoeders. Later gaf men dien
naam aan soldaten,welke vooriedervochten,
de viribus medicamentorum positivis (1805, die hen goed w ilde betalen. A1s zoo4anig
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bewezen ztjbelangrjke diensten aan Boeskai door de zeewinden,die erzich dikwjlst0t
gedurende den revolutie-oorlog, zoodat deze orkanen verhefen.Hetoosteljk gedeeltevan
hun,krachtens eene oirkonde van 12 Decem- het eiland is zeer onvruchtbaar en voor een
ber 1605,een afzonderljk districtt0twoon- groot deel zaet areca-Tiouden bedekt, -- de
plaats aanW ees en hen met adelljke regten westeljke landen daarentegen leveren veel
begitligde. Dat geschenk Nverd in 1613 doo1* rjst,ooft,suikerriet tabak indigo,katoen
den Rjksdagbekrachtigd,enbehalvevrjdom enzoetebataten.Eenbelangrjk voortbrengsel
van belastingen, hun door KarelIII ontno- is er het hout,nietalleen timmerhout,maar
men, genoten zj bj voortduring de ontvan- o0k menige soort van fraaimeubelhout.Eene
gene voorregten.0ok hunne woonplaats,het uitgebreide bjenteelt,alsmede hetinsectpeHaidukken-distrot: behield eene groote mate latsjong, levert er eene groote hoeveelheid

van zelfstandigheld en was aan geen provin- was, voor den uitvoer bestemd.Voortsis er
daal bewind onderworpen. Het beslaateene op de kust overvloed van viseh;de rivieren
oppervlakte van 18 1 mjlen telt6steden bevatten goud,en de zoutgroeven worden er
met ruim 60000, bjna alle Protestantsche nietvruchteloos ontgonnen.De inWoners van
inwoners.De hoofdplaats is Böszörmény met Hainan geljken in voorkomen, kleeding,
18000 zielen. - ln den laatsten tjd heeft zeden en gewoonten op de Chinézen? maar
men 00k de dienaren der Hongaarschepolicie, sprekeneenegekeelandere taal.Zjztln welalsmede de ljfknechten der Hongaarsche willend van aard en niet bestand tegen de
grooten en eldersin Europa delakkejen,met aanvallen, die zj van zeeroovers ofvan de
w oeste bewoners der binnenlandsche bergden nlam van haidukken bestempeld.
H alm onskinderen (De vier), o0k streek moeten verduren.Men schat de bevolAymonskinderen en in 0ns land Heemskinderen ki
ng vanHainan @ 1% millioen zielen.Zjne

genaamd, eene fraaje sage uit deKarel-ge- belangrjkste stad ls Khioeng-tsjéoe-foe,aan
dichten, heeft t0t hoofdpersonen Adelaart, de noordeljke kust ir een vruchtbaar oord
kitsaart, Vrifdclrf en Reindert '
tvzlM ontalJglzl, allen zonen van Aymon, graaf van
Dordogne. Die vier kinderen werden van het
H0f gebannen en door hun eigen vader verstootenj zaaar togen m oedig ten strjd tegen
hunneverdrukkers,daarbjgeholpen door het

gelegen en omringd door een muur van gebakken steen ter hoogte van 12 Ned.e1.Er

zjn ongeveer 200000 zeer njvere inwoners,
die sedert den vrede van Tien-Tsin (1858),

welke er de haven voor het buitenland
opende een aanzienljken handeldrjvbn.On-

tooverros Bejaard,Op welksrug zj gedurig geveer2 uurgaansverderligthetbjnaeven
aan dreigende gevaren ontsnapten. Het ge- z00volkrjkeHai-Kheoe-so(Howi-how),debedicht,uit de zuideljke Nederlanden afkom- langrjkste havenstad van het geheele eiland
stig, is er in de hooge oudheid opgesteld , en de zetel van den Chinéschen gouverneur.
maar heeft er zich niet t0t een epos ontwikH aïti, Haytiof San Dominyo is op één
keld. Hiertoe Nverd het omgewerkt door na het grootste, doch bepaald het vrucht-

FxanscheJongleurs!rn devertaling van die baarste eiland der Groote Antillen in W est-

Indië.Hetligt tusschen 17045/en 20O N.B.,
en tusschen 50045/ en 56053' W . L . van
Jongste Fransche redadie afkomstig is van Greenwich, is door de Mona-passage van
het begin der 13de eeuw. Het bljktvoorts, Portorico, door de W indward-passage van
dat dit gedichtreeds vöör 1342 in de Neder- Cuba en Jamaïca gescheiden,bezitbj eene
landen bekend was. H et is tevens in een breedte van 5 t0t 35 eene lengte (van het
volksboek in proza herschapen, bekend oosten naar het westen)van 88geogr.mjl,
onder den titel: mEen schoone historie van en heeft met de kleine eilanden Tortuga,
de vier H eemskinderen, w aarin verhaald Lavache, Samana, Gonave, Saona en de
wordtalle haervroom edaaden van w apenen, Beata-eilanden eene oppervlakte van 1363 D
bewerking verw iert m ons Yaderland eene
ongemeene populariteit. Men meent, dat de

die zj bedreven hebben ten tjde van den
grooten koning Carel,zjndezeergenoegljk
om te leezen.Van nieuws overzien ende verbeterd met schoone iguren (Amsterdam,bj
8.en P.Xodle,1802)''.

geogr.mjl.Het heefteen omvang van 175
geogr.mjl, doch langs de krommingender
kustljn eene van 350 geogr.mjl,en draayt
3 bergketens, welke bljkbaar van vulcanlschen oorsprong zjn,en aan de kusttalrjke
H ainan, een Chineesch eilandj t0t de landtongen, kapen en baajen vormen.De

provinde Canton behoorende, in het zuidoosten vôör de Golt
'van Tongking gelegen
en door de Hainanstraat van het Chinésehe
schiereiland Leoet-sjéoe gescheiden, heeft
eene ellipsvormige gedaante en eene uitgebreidheid van ongeveer 800 L geogr.mjl.
De kustiserin hetnoorden en w esten zacht-

voornaam ste keten loopt oost-zuid-oostwaarts
en bereikt in den Mont-cibao eene hoogte

van 200 Ned.e1.Evenwjdig aan dezeloopt
digt langs de noordkust eene tw eede keten
van Monte-christo Oostwaarts t0t aan de
vlakkeen moerausige landengtevanhetschiereiland Samana. Tusschen deze beide ketens

gloojend en met zandbanken en ondiepten breidt ter lengte van 28 geogr.mjlde VegaReal zich uit, met grazige w eilanden bedekt,
in hetzuiden vanbaajen en havensvoorzien. ten westen door de Yaqui, ten oosten dooz*

bezet, in het oosten rotsachtig en steil, en

Over het binnenland strekt eene hooge berg- de Guma besproeid. De derde keten neemt

keten zieh uit,Ta-oetsi-sjan genaamd,welke een aanvang bj kaap Tiburon,doorloopt het
naar verschillende zjden hareuitloopersuit- zuidwesteljke schiereiland en eindigt bj de
zendt.Het warme klimu twordtergematigd Rio-Neyva,zoowat halfweg tusachen Port-au-
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Prince en San Domingo. Behalve bovenge- geogr.mj1560000inwoners,bjnaallenNegers
noemde Vega zjn ern0g andereuitgestrekte en Mulatten.DehoofdstadiserPort-au-prince,
vlakten, zooals de grazige Llano's in het aan eene grootebaaiaandewestkustgel
egen
zuidoosten en de vlakte van Cayes in het en meteeneuitmuntende haven voorzlen!zj
westen. De rivieren volgen er alle rigtingen, Nverd in 1745 gesticht en telde vöör de revobehalve de noordeljke, waar de kust een lutie van 1843 omstreeks 30000 inwoners,-

onverbroken muurvormt;zj zjn in demon- thans ongeveer 21000. Geruimen tjd werd
den met zandbanken bezet, en slechts over eene andere stad a1shoofdplaatsbeschouwd,
een korten afstand bevaarbaar.Men heeft er nameljk Guarlco (Haïti, Cap Haitien,Cap
vele m eren,en 0ok een grootaantalm inerale Français,Le Cap of Cap Henri),18 geogr.
bronnen. De bodem levert er goud, zilver, mj1 van Port-au-prince gelegen, met eene
platina, kwikzilver, koperj jzer en tin,- zeer goede haven en een levendigen handel,
voorts zwavel,antimonium ,klipzout,Joden- maar in 1842 dooreeneaardbeving verwoest.
ljm,jaspis,marmer en veleanderegesteen- Thans bevinden er zich weder 10000 inwoten. Men doet echter geene moeite meer om ners. De belangrjkste andere plaatgen zjn
ze op te delven. H et tropisch kli'
m aat is er Cayes met3000 inwoners en eenigen handel,
wa
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en in het St.Louis,Raineten Jacmel(met6000inwonoordenheerschteeneeeuwlgelente.Doch zelfs ners) aan de zuidkust, - Jeremie aan de
de kust, waar de zeewind de hitte matigt, noordkustvan hetzuidwesteljkeschiereilandj
is weinig geschikt voor den Europeaan.Het - Gonaïves en St.Marcaan de westkust,St.
noordoosteljk gedeeltewordttegen heteinde Nieolasaan denoordwestgnnt,en Dondonin
van November door een milden regen be- hetbinnenland.- Deregérlngsvorm vankeizer
sproeid2maardezuideljkeen westeljkestre- I'
anstin (1849- 1859) was een despotieke.
ken zjn er blootgesteld aan eene aanhou- W él had hi
j eene grondwet uitgevaardigd,
dende droogte.In het zuiden en westen,als- doch deze werd niet gehandhaati.De grondmede in het binnenland wordt de tjd van wet der sedert 22 December 1858 herstelde

Mei t0t October voor den winter ofvoor het Republiek wortelt in de constitutie van 1843.
saizoen der stormen en regenvlagen gehou- De uitvoerende vaagtis er in de handen van
den; doch in het noorden houdt men dien 0en voor den t
jd van 3jaargekozen presitjd voor den zomer.Nu en dan wordthet dent, die 4 t0t7 staatssecretarlssen ofnainiseiland door orkanen en door aardbevingen ters kan benoemen. De wetgevende mart
geteisterd, die vreeseljkeverwoestingen ver- bestaat uit eene Kamer van Vertegenwoordloorzaken in de schoone natuur. Immers de gers en een Senaat. Eerstgenoemden,50 in
bergen zjn er nagenoeg t0taan de toppen getal,worden voordentjd van 5Jaardoor
saet prachtige wouden bekleed, -- de dalen het volk gekozen,en de Senatoren wederom
Ongemeen welig, en de vlakten metvrucht- door de Vertegenwoordigers, - en wel uit
bare aarde bedekt. De belangrjkste voort- door den voorzitter opgemaakte drietallen,

brengselen zjn er koffj,cacao,suikerjindigo,katoen en tabak.Intusschenisdeuitvoer
dezer artikelen aanmerkeljk afgenomen,terwjl men er thans vooral houtsoorten ver-

voor een tjd van 9 ju r.De Senaatiseen

permanent ligchaam,hetwelk,indien hetniet

vergaderd is,dooreen comitévertegenwoor-

digd wordt. De Senaat doet 00k dlenst als
scheept.Tamme dieren,aldaardoor de Euro- hoogste geregtshof en de Fransche wetgepeanen gebragt,vooralrunderen en varkens, ving is er van kracht. Behalve het Hooge

zjn er in grooten getale in wilden staat Hof van Cassatie te Port-au-prince zjn er 7

voorhanden. In de meren en rivieren vindt ci
viele,criminéle en correctionélereqtbanken
m en den kaaiman en den alligator.H etaantal enz. Aan het hoofd der Kerk bevlndtzich
e
en
aartsbisschop. M etalen geld w ordt er
inwoners beloopt ongeveer 3/4 millioen;zj
behooren t0t deaanhangersder R.Katholieke niet gem unt?m aar m en gebruikter papieren

Kerk en spreken gedeelteljk Spaansch, gedeelteljk Franseh.De grootstehelft bestaat
uitNegers,dekleinsteuitKleurlingen,terwjl
er betrekkeljk slechts weinig Blanken gevonden worden. Eerstgenoemden (Negers en
Mulatten) hebben aan de verwachtingen,die
men er van de onafhankeljkheid des lands
koesterde, weinig beantwoord;zj zjn traa'
g
naar ligchaam en geest,jagen slechts naar

geld met atwisselenden koers, nameljk de
H aïtische dollar ofgourde,die in 1863 eene
waarde had van rtlim 13 cent Nederlandsch.
Dit eiland werd den 3den December 1492

door ColumbnsOntdekt.Hj gafhetdennaam

van lTpanola ofHispaniola en stichtte er de

eerste volkylanting derSpanjaarden in Amerika. In dlen tjd was heteiland bewoond

door omstreeks een millioen lndianen, verzingenot en vorderen niet in beschaving. moedeljk totden stam derCaraïben behnû-

Landbouw en handel zjn sedert dien tt'
ld rende.De wreedheidderSpanlaarden verdelgachteruitgegaan, en vele bloejendegewesten de hen in korten tjd;reeds in 1532 waren
in woestenjen herschapen. Tegenwoordig zj geheelen alverdwenen.Inmiddelsverrebestaat het eiland uit 2 Staten van welke zen er onderscheidene steden,- ook de stad
de oosteljke - voorheen het Spaansch ge- San Domingo? die later haren naam gafaan
deelte - de republiek San Domingo (zie het geheele elland.In weerwilvan den aanaldaar) vormt. Het westeljk gedeelte was voer van Negers, wilde de kolonie echter
van 1849 t0t1859 een keizerrjk en isthans nietbloejen.De Flibustiers(ziealdaar)vesde republiek Haïti.
tigden er zich en bevorderdqn het ontstaan
De rep# tiek A lïfïtelt op ongeveer556 El van Franschevolkplantingen ln hetwesteljk
VlII.
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gedeelte,hetwelk dan 00k bj den Vredevan
Rjswjk (1697)aan Frankrjk werdafgestaan.
Hierontwikkelden zich njverheid en handel,
zoodat de 28 suikerplantaadjes van 1518 in
1790 t0t800 waren toegenomen en er uithet
Franschyedeeltevanheteilandjaaxljks1200000
picolssulkernaarEuropawerdenverscheeyt;
doch het gering aantalBlanken in verhoudlng
t0thetgrûotaantalNegerswaser deoorzaak
van den ondergang der kolonie.Aanzienljk
was weldra het aantal Mulatten of Kleurlingen, die als kinderen van blanke vaders
regten erlangden boven de Afrikanen en gedurende de groote Omwenteling in Frankrjkin
geweldigegisting geraakten.Den z3stenAugustus 1791 brak een opstand uitvanKleurlingen
en Negers in de omstreken van Cap Français. Onder het plegen van velerlei wreedheden en onder medewerking der uitFrank-

Mei 1805 eene nieuwe grondwet,maar werd

wegens zjnewreedheid reedsden 17denOct0-

ber daaraanvolgende in een oproer vermoord.
Aan het hoofd der zamenzwering bevonden

zich de Neger-generaalHendrik O/
lridfçFelen
de Mulat Aleœamder Pltion.Nu echter verhief
zich onder die 2aanvoerdersdenat
jvertusschen de Negers en Mulatten,zoodatin 1808
het eiland verdeeld werd in eene Mulattenrepubliek en een Negerstaat, metgenoemde
2 mannen aan hethoofd.In 1811 veranderde

Chmistf'
eïden Staatineeneerfeljkemonarchie

en liet zich kroonen onder den naam van
A'
eltfd/c 1. Den zden Junj 1816 verleende
Pltion aan deRepubliek eenezeervrjzinnige
.

constitutie,doch nazjndoodpoogdeHendeikI
de Mulatten-republiek metzjn Negerstaatte
vereenigen,waarinhjechterverhinderdwerd
door Boyer, den opvolger van Pltion. De

rjk overgekomen gevolmagtigden Polrerel Negerkoning Hendrik bragt zich den 8sten
en 8anthonaœ breidde hj zich meeren meer odober 1820 om hetleven,omdathj geduuit;Jattoen na de inneming van Cap Fran- rende een opstand doox allen verlaten werd,
çais door de Negers alle Blanken waren 0m- en toen had de vereeniging der beide deelen
gebragt en de stad waB verwoest, nam het t0teeneenkelerepubliek plaats,waarbj zich
geheele eiland deel aan het oproex. Slechts in 1822 het Spaansche gedeelte aansloot,hetwe
inise Blanken waren overgebleven, want welk in 1808 door de Spanjaarden heroverd
, e nl
wi
et vlugtte werd vermoord;toch bleven was,maar zich in 1821 onafhankeljk had
genoemde getolmagtigden de opstandelingen verklaard.Sedert 1822 regeerde nu Bqyer als
ondersteunen.Toen in 1793 de Spanlaarden president voor levenslang volgens de constien Engelschen de kolonie aantastten, ver- tuti
e van 2 Junj 1816 en spaarde qeene
bonden zich de Negersmetde Fransche trûe- moeite, om de ontwikkeling van den Jeugpen,aldaar verschenen,om inhetbezitvanhet digen Staatte bevorderen.DeRepubliek werd

eilandte bljven.De Spanjaarden moesten bj in 1825 o0k door Frankrjk erkend tegen
den Vrede van Basel(1795)hetoosteljk ge- eeneschadeloosstellinqvan 150millioenfrancs
deelte van het eilandaan Frankrjk afstaan, aan de voormalige elgenaars van plantages.
en de Engelschen werden d00r de generaals Hetdrukkendedezerverpl
iyting en 00k haar
der opstandelingen, Riyaud en Toussaint de karakter leidde de bevolklng op nieuw t0t

I'Ol-rflre (zie aldaar) in de engte gebragt,
zoodat zj weldra heteiland moesten verlaten
(1797).Voorts schonk de Nationale Conventie
den 4den Februarj 1794 aan deNegersin de
FranBche volkplantingen volkomene vri
lheid

opstand. W èl werd door Frankrtjk in 1838

de restdierschadeloosstelling m et60 m illioen
francsverlaagd,doch de onrustigebew egingen
verhieven zich in 1840 t0t een burgeroorlog,

zoodat Boyer de wjk nam naarJamaïca.Na
en geljke xegten met de Blankenj terwjl degrootstehaspelarj werddenBostenDecem-

Toussaint #: l'Onrerture door het Fransche ber 1843 generaal H erard-Ririère tot voorDirectoire t0t opperbevelhebber van het ge- zitter der Nationale Vergadering gekozen en
heele leger op San Domingo benoemd werd. eene nieuwe grondwet uitgevaardigd,volgens
Intusschen poogde ook deze zich onafhan- welke o0k Afrikanen en Indianen als staatskeljk te maken;hj schov den lsten Mei burgers en grondeigenaarB werden erkend.In
1801 aan het eiland eene grondwet en orga- Februarj 1844 verhief zich een opstand in
niseerde een wél-ingeiigt bestuur. 0m hem hetvoormalige Spaansche gedeelte,waar eene
t0t onderwerping te dwlngen,zond de eerste afzonderljke republiek San Domingo onder
consul Bonaparte in laatstgenoemd Jaar den den presidentPedro zgx ftvl t0tstand kwam.
generaal Leelere derwaarts met 25000 man. De noodlottige oorlog van Herard-Rénore

Aanvankeljk zocht Toussaint de landing te
beletten, doeh weldra moest hj naar het
binnenland terugtrekken, en zich eindeljk
Qnderwerpen.Hj werd gevangeh genomen en
naar Frankrjk gebragt.Daar de Blanken nu
pogingen aanwendden om deslavernj teherstellen,barstte de opstand Op nieuw 10sonder
den Neger Desnalines,en deFranschen moesten eindelMk in 1803 onder Rockanlbean het
eilaM ontnlimen.Het gezag derBlanken was
nu geheel vernietigd. Dessalinen, een onbeschaafde dwingeland, hergaf aan het eiland

tegen Domingoveroûxzaakte in dewesteljke

Republiek eene algemeeneregéringloosheid en
in M ei 1844 den valvan den President,die
door den Neger G'uerrier en in 1845 doorden
wreeden Neger Pierrot werd opgevolgd.De
weigering van laatstgenoemde,Om de schade-

loosstelling aan Frankrjk tebetalen vöördat
degeheelerepubliek Haïtionderzjn bewind
vereenigd was,veroorzvkte zjn valin 1846.
Op hem volgde 2ïc#'
d, een zeventigjarige
grgsaard, die echter de binnenlandsche rust
herstelde e11den haat der rassen wist te ma-

den ouden naam Haïti (Bergland), en liet tigenj zoodat de Blanken verlof ontvingen,
zich den 8sten Ottober 1804 als Jaco%s I t0t Qm zich 0q heteiland tevestigen.Hj overkeizez uitroepenjsthonk den Staatden zosten leed reeds m Februarj 1847 en werd opge-
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volgd door den Neger-generaal Favtin dxlowg'ue, die groote verbittering tegen de
Blanken aan den dag legde en tevens zich
gereed maakteom deoosteljke Republiek te

bestrjden.om opzjn eigengebied zjngezag
tebevestigen?rigttehj den 16denApril1848
te Port-au-prlnceeen vreeseljk bloedbad aan
onder de Mulatten en stelde tegen het einde
des Jaars eene nieuwe grondwet vast. In
Maart1849 trok hj met20000man tegen de
Xoproerige Mulatten'' van San Domingo te
velde,maarleed den 22stenAprilbjSavanna-
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klaren.Hj wendde zich deswege in 1865t0t
Engeland,Frankr#k,Spanleen Noord-Amerika,doch zaggeene vruchtvan zjnepogingen.In het binnenland waakte hj voor de
handhaving der grondwet en zocht zooveel
mogeljk orde en welvaarttebevorderen.In
1860 sloothj een concordaatmetden Paus.
De rustelooze eergierigheid der krjgsbevelhebbers gunde echter geene kalmte aan de
Republiek.Bjkans iederjaar ontstonden er
oproerige bew egingen, die telkens gedempt
werden.Gevaarljk echter WaS een opstand

Numero eene volkomene nederlaag. Na de in 1865.De verbannengeneru lSalnanewierf
voorgewende ontdekking eenerzamenzwering op het gebied van San Domingo eene bende
en na de teregtstelling van eenige rjke Mu- soldaten,overschreed den 7den Meidegrensen
latten deed Slmlouquezich den 26stenAugustus en maakte 2 dagen later zonder slag ofstoot
1849 onderden naam van I'
anstin I t0tkeizer zich meestervanCap-Haïti.Intusschengelukte
van Haïtiuitroepen.Hj omringde zich met het den President, den voortgang van het
eeneljfwachten meteen Hofstoet,benoemde oproer te stuiten. Cap-Haïti werd door de
6 prinsen,60 hertogen,eene menigte markie- regéringstroepen ingesloten, doch aanvankezen en barons en decoreerde dezen adel van 1jk te vergeefs.Eindeljk wekten de opstnsansculottenmetdenietlweFaustinus-orde.Zjn delingen hetmisnoegen van Engeland.Gewahaat tegen de Blanken vervoerde hem t0t pende vaartuigen van Salnave misgrepen zich
maatregelen,diebelemmerend waren voorden nameljk aan eeneEngelschestoomboot,door
handel,zoodatin 1850 de consulsdervreemde Gfard gehuurd om alstransportschi
p dienst
Mogendheden tusschen beiden moesten komen. te bewjzen, en toen een Engelscheoorlogs-

In den herfstvan datjaar hervattehj den brik onderhetbevelvan W akezjne landge-

o0rlog tegen San Domingo, doch moest den nooten tç hulp snelde, werd het Britsche
9den October in hetgebergtevanBanicaweder vice-consulaat te Cap-llaïti door hetgraauw
het onderspit delven. Hoewel hj uit vrees beleedigd.Dientengevolge drong kommandant
voor Frankrjk,Engeland en de Vereenigde W akeden 23sten Octoberin de haven,boorde
Staten, die San Domingo erkend hadden, de vaartuigen deropstandelingen in den grond
vredelievende gezindheden huichelde,maakte en bam bardeerde destad,zoodathetarsenM l
hj zichtelkenstegen de Republiek aanvjan- in de lucht v100g. Kort daarna verschenen
deljke daden schuldig.Daarenboven waren n0g 2 andere Oorlogschepen vöör Cap-Haïti,
op zjn eigen gebied deBlanken en Mulatten en daar hetrevolutionair bewind degevraagde
aan gestadige vervolgingen blootgesteld.Onder voldoening weigerde,werd hetbombardement
voorwendsel, dat de inwoners van San D0- den 9den Nûvember metgroote krachthervat.
mingo zich gexeed maakten om hem aan te De belegeraars maakten van die gelegenheid
tasten,trok hjwederom overhunnegrenzen, gebruik om storm te loopen op de besehotene

doch zjn legerwerd reedsden 22stenDecem- tbrten, en den lodenNovembernamen zj de
ber in de Savanna van San Tomé en vervol- half verwoeste stad in bezit.Daarmede nam
gens in de Savanna-luarga geheel en alge- de opstand een einde,m aar Salnane w as aan

slagen,zoodathj door bemiddeling vanEnge- boord van een Amerikaansch schip ontsnapt,
land en Frankrjk een 3-larigenwapenstilstand en begafzich w edernaarSan Dom ingo,w= r
sloot. fnmiddels w aren de burgers van Haïti het bestuur hem ongemoeid liet, zoodathj
de verregaande dwinglandj vanhunnenKeizer nietzwe aanslagen tegen de regéring van Haïti
harteljk moede,zoodatzj daaraan een einde beram en kon.
m aakten.Den 22ste1l D ecember 1858 verhief

Intusschenwerdendeomstandigheden,wu rin

de Mulatten-generaalI'
abre GrlFre# devaan de president Ge
frard zich bevond, allengs
van den opstand en verkondigde te Gonaïves hagcheljker.Een opstand in Gonaïvesvanden
de republiek. squlonqne was niet in staat om 5den t0t den llden Julj 1866,alsmedeeene
ernstig weerstand te bieden; hj legde den volksbew eging te Port-au-prince werden we1
15den Januarj 1859 de kroon neder,en G+ is waar onderdrukt, doch reeds den 8sten
Jrr# (geboren den 19den September 1806) Maart ontstond een nieuw oproer in het diswerd gekozen t0t yresident der Republiek. trictSt.Marc.De opstandelingen noodzaakten
Sonlonq%e (geboren ln 1789) ging eerstnaar generaal Nissage-k%aget, die aldaar met het
Jamaïca en vervolgens naarFrankrjk.H0e- kommando was belast, hen Mn te voeren
wel nu G@rard herhaaldeljk met zamen- tegen Port-au-prince,en Salnavekeerdeterug
zweringen teworstelen had,wisthtldeorde naar Cap-llaïti. Door allen verlaten, legde
te handhaven.Hj bleefvoortsonzjdig gedu- Gyrard hetvoorzitterschap nederen vertrok
rende den vrjheidsoorlog dernaburigerepu- den 13den MaartnaarJamaïca.Hetvoorloopig
bliel
t San Domingo tegen Span/e.Toen men bewind onder het presidiaat van S@uqet trad
eindeljk teMadrid besloot,heteilandteont- af,toen Salnave den3denMeitePort-au-prince
ruimen, terwjl het kabinet te Avashington verscheen en door het volk gekozen werd t9t
met een begeerig'Oog uitzag naarde Samana- hoofd deruitvoerendemagt.O0k de constituébaai, ontwierp generaal G#rard het plan, xendevergadering aldaar erkende hem alszoo-

om het geheele eiland onzjdig te doen ver- danig en benoemde hem 4en 16den J'
unj tot
3*
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presidentderRepubliek.Twee dagen te voren
(14 Junj 1867)wasdenieuwe grondwetaangenomen. Volgens deze werd de uitvoerende
magt opgedragen aan den President,diebur-

tenis genomen en den loden Januarj 1870
doodgeschoten.Alstoen isNissa-ge-sageterkend
a1svoorzitterderRepubliek.Eindeljk bleven
de vjandeljkheden van dezjdevan San D0ger van Haïtien althans 35jaar0ud moest mingo ip 1871 en latersteedsvoûrtduren.
wezen en,na 4 Jaar aftredend,eerst4 Jaar
Haizlnyer (Amalia) of Nenmann-kaizinna zjneaftreding herkiesbaaris.Vierverant- .ger,eene ultstekende tooneelkunstenares,gewoordeljkeministersstaan hem terzjde.De boren te Carlsruhe den 6den Mei1800,verwetgevendemagtberustbj deNationaleVer- vulde reeds vroeg kleine rollen aan de opera
gadering,welke uitden Senaat en de Kamer in hare geboorteplaats,trad in 1816 in het
van Vertegenwoordigers bestaat.Deze laatste huweljk metden tooneelspeler Nenmann en
Tvorden regtstreeks v00r den tjdvan 3Jaar ontwikkelde weldra hare groote gaven voor
gekozen, -- de Senatoren voorden tjd van het tooneel.Op harekunstreizen,die zich t0t
2jaardoordeKamervan Vertegenwoordigers Parjs, Londen en Petersburg uitstrekten)
uit eene door de kiescolleqiën op temaken oogstte zj grooten bjval.Na hetoverljden
ljst.De leden der regterlpke mayt kunnen van haren echtgenoothertrouwde zj in 1827
niet worden afgezet.De R.Katholleke gods- met den opera-zanger Anton A'
i zïzwer. Op
dienst is die van den Staat,en elke andere eene hoogstbevall
ije en geestige wjze ver-

godsdienst geniet er vrjheid. om op Haïti vulde zj de moekeljkste rollen uithetbltjburger en gronbezitterte kunnenwezen,moet spel,terwjlhethaar0ok nietaan geschiktrlen aldaargeboren zjn.Daarop volgde eene heid ontbrak voor het treurspel.Na den dood
algemeene amnestie,waarvan slechtsdevoor- van harejonystedochterverl
ietzj Carlsrtlhe

maligepresidentGfkarduitgeslotenwas.O0k en verbond zleh aan hetBurgtheater te W eeSoulouguek0n terugkeeren,doch hj overleed nen.Hare oudste dochter > k'de Newmqnn,geweinigeweken daarna.MetSan Domingowerd boren te Carlsruhe in 1820, kwam reeds in
den26stenJulj1867eenverdraggesloten,waarin

1838 aan yenoemden schouwburgteW eenen,
metgraafKarllmx k
bkkönfeld in hethuweljk
t
eezt
red
en,- en harejongstedochterAdo@ne
F'
lzzlt
zzlsjgeborenin1821,hadzichn0gslechts
kortaan den sehouwburg teBerljn verbonden, toen zj aldaar den 8sten April 1844

de beide Republieken elkander haar grondge- doch nam ln 1856afscheidvanhettooneel,om

bied waarborgden,dochzjwerdnietbekrach-

tigd. Zelfs verklaarde in 1867 San Domingo
den 00rl0g aan Haïti wegens de ondersteuning, door laatstgenoemde Republiek vexleend
aan den vroegeren presidentlaez.Van weêrs-

cïzïzeer, boven reeds
zjden echterschoten dekrachtentekortvoor overleed. - Anton A'
we
eenldr
baehio
nor
zl
jjne
ken Oorlog, en Baez zag zich vermeld, geboren in 1796 te W ilfersdorf in
waardigheid hersteld.
Neder-oostenrjk?wasaanvankeljk werkzaam
InhetbinnenlandvanHaïtiwasechterderust bj het onderwjs en onderscheidde zich op
n0ggeenszinsteruggekeerd.Dehartstogteljke concerten door zjne fraaje tenorstem,wesbevolking bleef er nog altjd in beweging,en halve graafPavy hem aapspoorde,om zich
roofgierige benden plunderden erdevreedzam e

onder de leiding van Sali6'd voor de opera

ingezetenen.Dezeoystand derpcaco's''welke te vormen. Hj oogstte grooten roem, deed
zich aanvankeljk ln het noorden verhief, onderscheidene kunstreizen, doch verliet
strekte zich gedurig verder dgorH aïtiuit,en
de president Salnave was niet in staat, om
dien te beteugelen. O0k het leger sloeg aan

eindeljk het tooneel en vestigde zich te

hrt muiten. In Mei 1868 maakte generaal

N%nape-Saget zich meester van het fort Diam ant en van de stad St.M arc,proclam eerde

aanvankeljk de verheëng van Gfkard t0t
zjnevroegerewaardigheid,maarplaatsteweldra zichzelven op den voorzitterszetel.O0k
andere generaalsw erden door de soldaten t0t
president uitgeroepen, doch slechts één van

henjDominguen,handhaafde zjn gezag in de
stad Aux-cayes. W eldra bragten Saget en

Dominguez e1k op zjn gebied eeneafzonderljke regéring tot stand, en dedrie bewindvoerdersoverstroom den hetland m etpapieren

geld,hetwelk ten laatste nagenoeg alzjne

waarde verloor.Na eenverwoestenden burger-

00rl0g,diebjna2jaarduurde,moestSalnare

het onderspit delven. Den l3den November
w erd Cap-Haïti, den Qosten Decem ber Portau-prince door de opstandelingen ingenom en

Flg.1.Plùsé met noppen.

en Salnave met het overschot zjnertroepen
op het fort Alexander nabj laatstgenoemde Carlsruhe,waarhj den3lstenDecember1869
sàd ingesloten.Hetfortcapituleerdedep 26sten overleed.
Deeember,nadat Salnare heimeljk devlugt H akea is de naam van een plantengegtnûmen ha4;ech hj wer;ontdekt)inhech- slacht uit de familie derPrdeateën.Het 0n-
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derscheidtzich dooreen onregelmatigen,4-dee- stofbezigtmen veelal wit katoen,- echter

ligen kelk, door in deholtederljnvormige 0ok zjde en wol. Het bewerken geschiedt
kelkbladen bevestigde meeldraden, door een naarpatronen,welkein de tjdschriften voor

gesteeld vruchtbeginselen door eene houtige, Dames, zooals pDe Gracieuse'',,De Bazar''
z-kleppige,
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maas g0vormd is.T0t
de D&e0r
ljn-lancetvormige bladeren en witte bloe- vreemdevormen behoort in de eerste plaats
men! - .& mierocarpa A. .Be. m et gaaf- hetplissê (;g.1),hierin bestaande,datmen
randlge, onbehaarde bladeren en witte,wel- op eenerj lossemazen eenerj vastemazen
riekende bloemen, IL zdïfitftx R.-& .met laat volgen en dan het werk omkeert,om

Fig.Q.Piqué-steek.

lancetvormige, met eeniyefjngedoorndetan- zonderden draad afte breken eenerj vaste
den voorziene ofgaafrandlge bladeren en geel- Qiazen aan de andere zjde te werken,

achtig-w itte, welriekende bloem en,
A . obligna A.
.Br.
,een lageheester m et onver-deelde bladerenen
w itte bloemen,-

telkens onlkeerende, Tvaardoor het

'

I haakNverk een
geribd voorkomen

verkrjgt. Op dit
plissé kanmenge%

* P

Br., een slanke,
onbehaarde heester,welke 3Ned.
el hoog w ordten
gaafrandige, lancetvormige, puntige bladeren,benevens geelachtig.
witte bloem en
draagt.
.
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m azen in eene enkele maas van het
plissé te w exken.
In de tweede
plaats heeft men

denpigwl-steek(;g.
2)? waarvan het
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makkeljk noppen
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H aken (Het)

N
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I

Jp
rf
zïq
sq
sfddà (;g.3),
vooralt0thetvervaardigen van tafelkleeden dienende, bestaat uit
vaste m azen. -

%
$
is wegens de ein0. .x.
delooze verscheiDereli@steek (;g.
denheid van
4)bestaatuitnopsmaakvolle qguFig.8.Haakkruissteek.
pen, w elke door
ren, welke daarlossemazen op een
door bewerktkunnen worden,zeerin zwang. vasten grondslag van haakwerk vervaardigd

Het geschiedt meteenehaakpen, zooals wj worden.In onze fguur ziet men hetvierde
ereene in :g.8 aanschouwen,en t0tgrond- gedeelte van eenesprei.Een dergeljken steek.
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van die soort zietmen in ;g.5.- De ana- 10,a en I),waartoe men Q haakpennen benanW knteek (fg.6) wordt meestalmetw0l zigt, van welke de eene 2-mM1 z00 dik
gewerkt,en men geàruikthierbj eenehaak- isalsdeandere.Men gebruikthierbjw01van

Fig.4.RelLégteek('/#vanhetpatroon.)
pen met een ;Jn haakje,aan een stoklebe- verschillende kleuren, gewoonljk roode en

vestigd,dat spoedig dik uitloopt.- Den tra- zwarte.
Iiedfeek zietmen in ;g.7.- In ;g.8 en 9 is
Hakim of wipeisbj deTnrken de titel
de Tuno-ltaaksteek voorgesteld. Deze wordt van een geneesheer. De eerste arts van het

serailwordtHàkim-baqjigenaamd.00k woxdt
die titelaan regtersgegeven.

H akkebord noemt men aan boord der
schepen de verhooging van den spiegel,gevormd door eene voortzetting van de beplan-

king en gedekt met eene kroonljst.HetiB
doorgaansmetkroon-en lofwerk,en bj 00r-

Fig.5.Relitsteek.

op eene geheelandere wjze gewerktdan de

gewone haaksteek en houdt het midden tus-

Fig.7.Traliesteek.

logschepen md hetwapen van den Staatversierd.- Men geeft den naam van hakkebord

(tympanum)00k aan eenesoortvanhandtrom,
we
lke 0I! eene tambourjn geljkt. Het is
daarom nlet vreemd, dat eene slechte piano
een dergeljken titel ontvangt.- 00k een
Fig.6.Ananashaaksteek.

keukengereedschap, bestaande uit eene vierkante plank en bestem d om meteen hakm es

gxoentendaarop;lntemaken,draagtdiennaam.
H akluyt (Richard),eenberoemd Engelsch
digde m utsen,kragen enz.onderscheiden zich aardrjkskundige,geboren teLonden in 1553,
door elasticiteit en zt
jn zeer warm. - Ein- wjdde zich reeds vroeg aan de studie der
deljk vermelden wj nog 4enpantnersteek(f1g. ontdekkingsreizen en zette zevoortteOxford.

schen haken en brejen.Daarmede vervu r
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in den zuidwesthoek van hetJapansche eiland
.T
eso, verheft zich op een klein,door eene
lage landengte metheteilandverbonden schiereilandyhetwelk a1s een reusachtig en barrotsblok ultspringtin deSangar-ofTsoegara-straat,
welke de eilanden Jeso en Nipon scheidt.De
stad vormteene lange straat en ligtaan eene
het handschrift van I-wdonnière in het licht, baai) die ten noorden d00r eene bergketen
metn0gwerkzame
bevattende de gevulkanen is ingeschiedenis der
ontdekking van
sloten.De baaiis
Florida.Naar Enzeer vischrjk en
geland teruggeheeft bj de stad
eene veilige en
keerd en door
Raleinlt onderzeer toegankeljke
haven, w% r Q00
steqnd,verzamelde
schepen kunnen
hj stot'voor eene
geschiedenis van
geborgen worden,
Fig.8.T'
lmishaaksteek.
en ln de shd
de zeetogten der
Engelschen en deed verslag van 200 reizen vindt naen 1000,vol
pens anderen 4000 huiin hetwerk,getiteld:rrhe principalnaviga- zen. Zj is door mlddel van een fraajen
tions,voyagesand discoveries ofthe English kunstw eg met de stad Matsmai verbonden.
nation (1559;1598- 1600,3 d1n;1809- 1812, Do0r het verdrag van 1854 is er de haven
5 dln)''.Daarin heeft men een grootaantal voor de Amerikanen, door dat van Jeddo

W eldrazag htlzich benoemdt0tprofessorin
de kosmographie en zoxgde,datop de scholen
globesendel*
geljkeleermiddelengebruiktwerden.Handelsvereenigingen vroegen zjn raad
bj hetuitzenden van expeditiën,en toen hj
in 1584 a1skapellaan vandengezantk
%taf'
ord
te Parjs vertoefde,gafhj op zjne kosten

(1858)voor de schepen van alle handeldrj-

vendenatiën geopend, zoodatde consulsvan
Noord-Amerika, Rusland, Engeland, Frank-

rjk,deNederlanden en Zwitserland erthanB
gevestigdzjn.Merkwaardigishetvoorts,dat
de Russen er,wegenshetaangenam eklimaat
van Hakodade,een winter-station voerhunne

schepen gevestigd hebben;zj hebben er een
hospitaal, deftige huizen voor een consulen

een geneesheer,eene grootejzersmederj en
magazjnen doenverrjzen,en hun agentzûrgt

er voor de uitrusting der schepen.DMrenbo-

Fig.9.Groote T'
anivhaaksteek.

berigten, welke anders misschien waren verloren gegaan.Een vervolg op datwerk vormde
het boek: PA seledion of curious,rare and
early voyages and histories of interesting dis-

coveriesetc.(1812)''.Hj overleed den 23sten

+

'

N

NN

#

/

!

Fig.10b.Pantsersieek.

ven komen er vele walvischvaarders.In de
''
..
'

k'
t'
.
!
:.
.
:..
,

nabjheid der stad vindtmen beroemde zwavelbronnen.
H aksel noemt m0n flngesneden roggeen haverstroo, waarmede paarden en runderen gevoed worden.Om hakseltemaken,ge-

bruikt men eene snjbank?nameljk een bak
in den vorm van eenepjpenlade,maaraan
smalleuiteindenopen.De snjderleqthet
October 1616. De Hakluyt-sodety, in 1846 de
stroo overlangs in den bak, en terwpl hj
gesticht methet doelom eene nieuwe uitgave het voorts met de linkerhand zacht vooruitvan alle Oudere reisbeschrjvingen te bezor- schuift hanteert hj metde regterhand het
gen,is naar hem genoemd.
aan hçt voetstuk l0s bevestigde mes en doet
H akodade of Hakodadi, eene vrjhaven het voö
'r den mond van den bak heen en
Fig.10a.Pantsevsteek.
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&veêr gaan, zoodathet uitgeschoven stroo er (1836)'', - .De Nobrcher Ruen fen Gabe
telkensafgesneden wordt.Gemakkeljkerzjn scroor (1836)V',- soan Eölus0eritneedde hakselsnjders,- werktuigen, waarvan wearfende29sk.nNovember1836(1837)'',men slechts een rad behoeft om tedraajen 5Eölus,grewa fen storm in onwaer,syn antom ze die beide bewegingen - het vooruit- woord 0an doctorJ.H.H.mei 0ar grjimschuiven van het strooen hetafsnjden met mank (1831)1: - de-keurige rTwigen uwt
het mes - te doen verrigten.
ien aldestamme(1840)''jinhetNederlandsch
XDe foarname
H albertsm a. Onderdezen naam vermel- vertaald door (Ioevernenr
Uwt-fen-huwzers yn Frieslân (1841)''
den wj:
Joost Mï#&# Halbeetsma,een scherpzinnig XMinne Jorrits reis nei et Kollumer ojroer
Nederlandsch taalkenner. Hj werd geboren (1851)'1 DLeed in wille fen E.H.,ln de
te Grouw in October 1789,studeerde aan de Flotgaerzen fen J.H.H.(1854)'',- rDe
kweekschool der Doopsgezinden te Amster- Quickborn (8857)'',en ,De Jonkerboer, of
dam ,Fnder de leiding van den hoogleeraar krystjdin SintSteFenynaldFrieslân(1858)''.
Hessel%nk,terwjlhj er tevensden beroem- Voorts heeft men van Eeltl'en0g een aantal
den r- Swinden t0t leermeester had, en dichterljkebjdragenin verschillendeFriesche
werdvervolgensDoopsgezind predikant,eerst Jaarboeken en tjdschriften.
te Bolsward en vervolgens te Deventer,waar

Hidde Jlyfftdz. Halberhma, een zoon van

hj in 1860 zjne betrekkiny nederlegde,om Joost .Mï##e.: en een verdiensteljk geneeszich onverdeeld aan taalstudle te wjden.Als kundige.Hj werd geboren teBolsward den
Friesch volksschrjverheefthj metzjn broe- 3osten Maart1820,studeerdeaanvankeljk te
der Eelo'
e (zie aldaar) eenereeksvan gees- Deventer en begafzich in 1838 naar Leiden,
tige opstellen in het licht gegeven. A1slet- waar hj zich met jver op de geneeskunde
terkundige leverde hj menig belangrjk stuk toelegde en in 1843 den dodorsrang verwierf.
in den poverjsselsche Almanak''en in rDe Nadathjvoortsoprjkskosten envooreigene
Gj
Vrje Fries'!en schreefvoortj,
:plluldeaan rekening de voornaam ste universiteiten van
sbert Japlks (1827, 2 dln) , - rFrag- Europa bezocht had, ontving hj in 1848 de
menten over de van Harens (1829)''- en benoeming t0t gewoon hoogleeraar in de ger
Letterkundigenaoogst(1840en1845,2d1n)'', neeskunde te Leiden. Hj was bovenaleen
voorts als kerkleeraar: pDe Doopsgezin- uitstekend ontleedkundige en heeft in tjdden en hunne herkomsten eenigekerkredenen sehriften vele belangrjke artikelen geschre(1843)''.Tot aan zjn dood - 14 Februarj ven,alsmede eene monographie in het licht
1869 - werktehj aan een Onvoltooid geble- gezonden.W eldra echter bezweek zjn sterk
ven woordenboek derFrieschetaal,datonlangs gestel voor eene knagende ziekte, die hem
(1874) in het licht is verschenen onderden eerst van alle levensgenot en eindeljk van
titel: rLexicon Frisicum (A-Feer)composuit het leven beroofde.Hj overleed teLaubach
J. Halbertsma.Post mortem auctoris edidit den 22sten November1865,diep betreurd door
etindicesadjecitT.Halbertsma & F.
zjne vrienden en leerlingen.
XelLie XïJA.
:Halbertsma,een broedervan
Tl
'alling Ralbertsma, een kleinzoon van
den voorgaande.Hj werd geboren te Grouw T'
allin.
q bovenvermeld en desgeljkseen verden 8sten October 1787, studeerde in de geneeskunde te Tueiden en te Heidelberg,zag
zich den 8sten Odober 1818 bevorderd t0t
doctor in de geneeskunde, en vestigde zich

diensteljk geneeskundige. Hj werd geboren
teSneek den 15den Julj 1841,studeerdevan
1858 t0t 1863 teLeiden in de medicjnen en
piomoveerde aldaar op eene dissertatie nover

aanvankeljk te Purmerend, vanwaar hj den keelspiegel enz.'' Vervolgens studeerde
1% Jaarlaterwegensongesteldheidnaarzjne hj n0g eenigen tjd in Duitschland en te
geboorteplaatsterugkeerde)om hiergedurende Parjs,en zag zich in 1866in Groningen en
eene reeks van Jaren als een algemeen ge- een Jaar later in Utrechtbenoemd tothoogacht geneesheer werkzaam te wezen.Op ge- leeraarin degeneeskunde.Behalve eene reeks

vorderden leeftjd ondervond hj doorhetverlies van een zoon,predikantbj deDoopsgezinde gemeente te Emden,alsmede van eene
dochterveelverdriet.Hjverlangdenaarrust,
legde depractjk nederen ging te Leeuwarden wonen, doch overleed te Grouw den
22stenMaart1858.D00r zjnegeestigepennevruchten, vooral door zjne Ongemeene zoetvloejende,deelsluimige,deelsdiep-gevoelige
gedichten in de Friesche taalheeftht'
,grooten
roem verworven.Metzjn broederJoostAï#des Xclkrfd-c schreefhj devolgendewerken: pDe lapekoer fen Gabe Skroor (1822;
3de druk, ook in het Hoogduitsch en in het
Nederlandsch vertaaldl'',- pDe sceerwinkel
fen Joute-baes (1835)''!waarl
'n men ook een
stuk aantreft van belder broeder T).
ayjyw
e ï#& .: H albertsma, - pDe Treemter fen et
Sint Anthoni Qasthuws t: Qouwert enz.

van belangrjkeopstellen inbinnen-enbuitenlandschetjdschriften,schreefhjeenebrochure
over rovariotomie (1873)''. - voorts eene
over rcraniotomie (1874)'9, - en gafeene
redorale redevoering in hetlicht!yetiteld:
XEene vjfentwintiglarige voorbereldlng,een
zwaard van Damôclesvoor onze r mnasia en
hoogescholen (1874)''.
H alberstadt, eene arrondissementshoofd-

stad in hetdistrictMagdeburg der Pruissische
provincie Saksen, ligt aan de Holzemme en
aan den spoorw eg, en telt omstreeks 26000
inw oners, die zich metlandbouw en fabriek-

njverheid bezig houden.Zj iseene oude stad

en bezit een H0f van Appèl, 10 kerkenj
waaronder zich eenige oude en zeer m erk-

waardige bevinden met schilderjen en beschilderdeglazen,een gymnasium ,eene reaal-

schooldereersteklasse,eenenjverheidsschoolj
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eenehopgeremeislesschopl?eenekweekschopl hilbenoemd t0tHofgraveur te Carlsruhe,tervoor Onderwjzerst2 aanzlenljkeboekerjen, wjl hj vervolgensveelalvoorden boekhanden rFreundschaftstempel'' van Gleim met del werkzaam was. Hj leverde onderschei120 portretten in olieverw vangeleerden,dich- dene gravures aan het Musée.Napoleon, en
ters en staatslieden der 18deeeuw ,en belang- aan het Musée-Royal,nameljk landschappen
rjke verzamelingen van schilderjen,munten naar Grimaldi, Rnysdael, Powssin,, Clclde
en oudheden.Sedert de dagen,waarin
Lorrain en Elsheimer.Zjne meest-geroemde
er een uitgezochten kring van letterkundigen gravures zjn de 4 tjden van den dag naar
rondom zich verzamelde, is de neiging t0t ClandeZprrlïs, en de W atervallen,2 bladen
kunsten wetenschap erduurzaam gebleven.naar Rnysdael.Hj overl
eed den 27stenJunj
De fabrieken leveren er Tvollen goederen, 1831.
suiker? spiritus, leder, zeep, handschoenen
Hale (Matthew), een Engelsch regtsgeen vooral siyaren.Voorts heeftmen erol
ie- leerde, geboren den lsten N ovem ber 1609 te
slagerjen, blerbrouwerjen enz. De stad is Alderley in het graafschay Gloucester,stuhare Ogkomst verschuldigd aan debisschop- deerde te Oxford en later ln Lincoln's-lnn te
pen, d1e er reeds in hetbegin der 9de eeuw Londen,waar hj,behalve op de regtsgeaangesteld waren.De Hervorming w 0n erveld leerdheid,zich 00k op onderscheidene andere
in 1542, doch het bisdom werd eerst opge- vakken toelegde. Reeds vöör het uitbarsten

heven bj den Vrede van Munster (1648),
waarna hd a1s een vorstendom meteene uitgebreidheidvan 36 L mjlaan denKeurvorst
van Brandenburg werd toegewezen.Bj den
Vrede van Tilsit (1807) vervielhet aanhet
koningrjk W estfalen, doch in 1813 kwam

van den burgeroorlog washj advocaat,werd
in 1652sergeantatlaw,in 1653Judgeofcom-

arrondissement Halberstadt telt0P bjna 8%

t0toyperregter derKing'
sBench,welkebe-

m 0n pleas,en daarna vertegenwoordiger van
het graafschap Gloucester in hetParlement,
hetwelk in 1660 Karel11 terugriep.Dezebenoemde hem aanstonds t0t ridder en opperhet weder in het bezit van Pruissen. Het regter van het schatkamergeregt,en in 1671

L geogr:mjlomstreeks60000 inwoners.
trekklng hj t0taan zjn dood - 25 DecemH alblg (Johann),beeldhouweren profes- ber 1676 - bekleedde.Hoewel hj zich gun-

s0r in dc beeldhouw kunst aan de Polytech- stig onderscheidde door gematigdheid en
nische school te Miinchen,geboren den 13den gestrenge regtvaardigheid, zwoegde hj nog

Julj 1814 te Donnersdorfbj Gerolzhofen in onder de vooroordeelen zjnereeuw.Hj was
Bejeren, bezocht de Polytechnische school nameljk een van de laatste Engelsche reg-

en deacadémie van Schoone Kunsten teMiin- ters,die heksen t0tden brandstapelverwees.
chen en Ontwikkelde sedert 1835 eene ver- Van zjnegeschriftenvermeldenwj:pluondon

bazingwekkende werkzaamheid,zoodatzjne liberties (1682):', - roriginal institution,
gewrochten nietalleen zjnewoonplaats,maar powerandjurisdictionofParllament(1707)'',o0k andere stedenin Duitschland,oostenrjk, History and analysis of the common law ot'
Rusland en zelfsinAmerikaversieren.V0Orde England (1713,4 d1n, 6de dmlk 1820)'7,oude Pinacotheek teMiinchen modelleerdehj rHistoria placitorum coronae (1736- 1739,
de leeuwen, - voor den slottuin de Roma 2 dlnl''1- en rMoraland religious works
e
nrsbu
dergMvi
nr
ev
ra
ra
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ar
0
gndevh
oj
orehe
entre
mus
usaé
cht
umigts
etaPe
nd- (1805)'',door Thirlwallin hetlichtgegeven.
beeld van Atlas van porfier. op last Van
koning Lodewj;k I beitelde hj het vierspan
leeuwen voor de overwinningspoort te Miinchen, alsmede 18 fguren, de voornaamste
gewesten van Duitschland voorstellende,voor

H alep , zie Aleppo.

Halen (D0n Juan van),graafran Pera-

campos,een Spaansch genetaal,gesproten uit
een Belgisch geslacht, werd geboren op het

Spaanscbe eiland Leon den 16den Februarj
1790,trad reedsvroeg in dienstbj de Spaan-

de Bevrjdings:aalte Kehlheim.Voortsver- sche marine, woonde den slag van Trafalgar
melden ,i?!
i?.j.ij
'
.'
l van hem het monum entvan k0- bj, en werd daarna oKcier. W egens z;
pne
ning M aœ 11 te Lindau en den reusachtigen deelneming aan den opstand van 1808 voegde
leeuw bj den huvenmond aldaar, - een hj zich eerst bj de Spaansche Patriotten,

nGekruisigden Christus''op het Campo santo
te M iinchen, - eene m armeren groep van

doch onderw iep zich w eldra aan koning Jo-

,s
e#,die hem t0t zjn ordonnans-oëcierbebadende meisles, besteld door de stad New- noemde.Later liep hj weêr over t0tde Pa-

York,

een marmeren monument met het triotten,deedonderscheidenedoordeFranschen

bronzen standbeeld van den paladjn Joseplt, bezette plaatsen door list in hunne handen

in 1869tePesthonthuld,- eenemBacchanteop vallenj en zag zich bevorderd t0t kapitein.

een tjger''v00r de grootvorstin Helena van AIsmedepligtig aan eene zamenzwering tegen
Rusland,- eneen nGekruisigdenChristus''van Ferdinand VII werd hj in 1815 inhechtenis
Carrarisch marmer voor het mausoléum van genomen,doch kort daarna Op vrjevoeten
de prinses Oettingen-W allerstein.
gesteld en t0t luitenant-kolonelverhoogd.0p
H aldenw ang,een verdiensteljk Duitsch nieuw wikkelde hj zich in eenezamenzwegraveur,geborenteDurlachden 14denM ei1770, ring en werd in den kerker der Inquisitie
bezocht de teekenschoolaldaar en vervolgens geworpen,doch ontsnapte.Nu nam hj di
enst
de school van M echeln teBasel,alwaar hj ln Rusland en streed in 1820 in den Caucasus,

zich in de graveerkunstoefende.Zjne fraaje maarkeerdeindatzelfdejaarnaarSpanleterug,
gravures in aqua-tinta-manier bezorgden hem om voordeconstitutietevechten.Nadeafschafeene betrekking te Dessau,en in 1803 w erd flng van dezebegafhj zich naarHavana,ver-

4Q
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volgensnaardeVereenigdeStaten,eneindeljk
naarBrusseljwaarhjeenzeerstillevenleidde.
Toen echter in 1830 de Belgische opstand
uitbarstte,belasttehj'zich methetopperbevel
Over de Belgische krjgsmagt en verdreefde
Nederlanders uit Brussel. Oneenigheden met
dePotter waren evenweloorzaak,dathjdie

llermina''den grooten prjsen deed in 1820
waar hj zich voornameljk teRome ophield.
Na zjn tertlgkeer teParjsin 1822deed hj
vruchtelooze mûeite, om uitvoering te bezorgen aan zjne opery's.Eindeljk gelukte het
hem in1827eeneoperavan1énbedrjf,pL'
arbetrekking nederlegde en kommandant van tisan'' getiteld, in het Théatre-Feydeau ten
Zuid-Brabantwerd,doch kortdaarna a1sluite- tooneeletebrengen,dochzjvondgeenbjval.
nant-generaalzjn ontslag ontving.Zelfswerd Eexstin 1829 verwierfhj een naap metde
hj,alsverdachtvan Orangistischegezindhe- Italiaansche opera pclari'', waarin mevrouw
den,in hechtenis genomen,maarbj gebrek de A cliàrls de hoofdrol vervulde, alsmede
aan bewjzen vrjgesproken.Hj toefde voorts met de opera rLa dilettante d'Avignon''.Nu
te Brasselt0t 1836,en volgde toen eene uit-' volgden het ballet Manon Lescaut''en de
noodiging naar Spanje,waar men hem aan opera nYella''in 1830, - pLa langue musihet hoofd plaatste eener divisie,welke eer- cale''in 1831,- ,La tent,a
tion''in 1832 jing
lang eene Overwinning behaalde op de Car- LesMouvenirs deLaieur, en devoltoo?
listen.W egens zamenzwering wierp men hem

op kosten derregéring eene reis naar Italiëj

van de doorHerold begonnen opera pLudûvic''

in de gevanjenis, doch weldra kwam htj in 1834.Grooten roem echterverwierfhj in

weder in vrjheid en werd in 1840 kapitein- 1835metdeoperapLaJuive'',terwjltevens
generaalvan Catalonië.Als een getrouw aan- het kleinere stuk ptz'éclair''ongemeenen bjhangervan Espartlrobestreed hjin 1842den valvond.Naeeneverpoozingvaneenigejaren
opstand te Barcelona en bragt den Bden De- leverde hj in 1838 rGuidoetGinevra,oula
cem ber door een bombardement de stad t0t peste de Florence'', welke niet veel opgang
onderwerping. Toen zich echter in 1843 de maakte.BeterbevielenrcharlesVI(1843)'',storm tegen Espartlroverhief,barstte ook het DLesmousquetairesdelareine (1846)'')- en

oyroer te Barcelona weder los,en hj was rLe Val d'Andorre(1848)':.- Reeds sedert
nlet bj magte,Om het te dempen.Hj was 1816 was Hallry als leeraar aan hetConserdus genoodzaakt Catalonië te verlaten en den vatoire verbonden,en laterwerd hj er pro3ostenJulj metEspartlro zich teCadixnaar fessor in de harmonieleer en in het contraEngeland ill te schepen. Sedert dien tjd punt.Van 1827 t0t1829washjaccompagnawoonde hj bj afwisseling aldaar en op het teur aan de Italiaansche Opera, en verwisvaste land, totdat de omwenteling van 1854 selde toen deze betrekking metdie van chef
aan hem en Espartlro veroorloofde,om naar de chant aan de groote opera.In 1846 werd
Spanje terug tekeeren,alwaarhj den 8sten hj 1id der Aeade
'mie van Schoone Kunsten,
November 1864 te Cadix Overleed. - Zjn en in 1854 vaste secretaris van deze. Hj
broeder Antonio streed desgeljks tegen de schreef:nsouvenirs etportraits.Etudessurles
Franschen en vervolgens tegen d0n Carlos, beaux-arts (1861)'',en overleedteNizzaden
stond in 1838 aan het hoofd derarm ée van 17den Maart 1862. In zjne zeer talrjke comhetcentrum ,was voortsondex Espœrtêro chef positiën heeftsteeds het wikkend verstand de
van den generalen staf en moest m etdezen overhand boven het gevoel.

de wjk nemen.Met zjn broederkeerdehj
in 1854 naar Spanje terug.

H alesia L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Styraceen. Het
ondersdheidtzich door een kleinen,4-deeligen
kelk,door eeneklokvorm ige,buikige,4-spletige bloem kroon met 12 t0t 16m eeldraden en
door eene 2-of4-zadige nootm et 2 of4 gevleugelde hoeken. Het omvat Noord-Ameriku nsche heesters met klokvormige bloemen,
Van welke onderscheidene t0t de sierplanten
behooren,zooals:H.dètera L.meteenregt
-

standigen,vertakten 11/ct0t3Ned.elhoogen
stam , lang-ronde, gespitste,van onder zacht
behaarde bladeren en sierljke,witte,nederhangende bloemen, - A1 tetraptera L.,die
2t0t4 Ned.elhoog wordtendesgeljkswitte,
nederhangende, doch iets kleinere bloemen

H alf-apen (Prosimii) of spookdieren,zie
H alf-vleugeligen (Hemiptera), zie 1$
#ecldl.

H aliburton (Thomas Chandler), een
Anglo-Amerikaanschschrjver,geborenin1796
te W indsor in dr Britscheprovincie NieuwSchotland, ontving zjne opleiding in zjne
geboorteplaats, vestigde zich als advocaat te
Halifax, en zag zich in 1842 benoemd t0t

regterinhethooggereqtshofvan Nieuw-schotland.Nadathj reedsm 1829 een pHistorical

and statisticalaccountOf Nova Scotia''uitge-

geven had,plaatste hj in 1835 eene reeks
van brieven in een dagblad teHalifax,w aarin
zich de voorgewende schrjver, Sam Sliek,

v
ertoont alseen typevan een sjeculérenden
sluw en,practischen en vindingrpken Yankee.

draagt,- en A1parvi
sora AïcFz.metn0g D eze brieven werden in 1837 onderden titel:
XThe clockmaker, or sayings and doings of
Ralévy (Jaeques Fromental),een uitste- Samuel Slick of Slickville'' verzameld, en

kleinere bloemen.

kend Fransch eomponist, geboren te Paxjs vonden zooveelhgval,dat daarvan i
n 1838
den z7sten M ei1799 en t0t hetIsraëlietische een tw eede, en m 1840 een derde druk verkerkgepootschap behoorende, bezochtin 1809 scheen.Nu volbragthj eene reisnaarEnge-

het Conservatoireen genooterhetonderwjs land en deed den held van bovengenoemd
van Clzpfj- voorts van Lambert,Berton en werk Engelsche toestanden beschrjven in
G ellili, verwierf in 1800 door de cantate het boek: p'rhe attaché,or Sam Slick in Eng-
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land (1843-1844, 4 d1n)''. Na zjn terug- aantreft.Deaanzienljkehandelwordterdoor
keer te Halifax hield hj zich bezigmetde spoorwegverbindingen met Hull,Manchester,

bewerking van een overzigt van de geschie- Liverppol,Lancaster,Leedsenz.ongemeen bedenis der Britsche volkplantingen in Noord- vûrderd.
Amerika, getiteld: rRule and misrule ofthe
De l
toofdstad,tevenseenevesting,van het
English in Ameriea (1851, 2 dln)''.Voorts Britsche gouvernement Nieuw-schotland in

aehreef hj: rsam Slicks traits ofAmerican
humour (1852,3 dln)'',- rNature and human nature (1855)'',enz.Inmiddelshad hj
zjnewoonstedenaarEngelandverlegd,waar
htj in 1859 afgevaardigd werd naarhetParlement.Hiervoegdehj zich bj deconservatieve partj,m=r kwam tevens metkracht
op voor debelangen van zjn geboortegrond.
Hj overleed te Isleworth bj Londen den

Qss
Hten
gunas
stuss1
86,5.eene Grieksehe stad aan
alAu
lcar
us
de zuidwestkust van Carië Op de plaatsvan

Noord-Amerika.Zj ligtin hetgraafschapHalifax in een zeeronvruchtbaar oord,ongeveer

0y hetmidden der oostkust van hetschierelland, en is amphitheatersgewjs gebouwd
tegen een heuvel terhoogte van 70 Ned.el,
gekroond met eene dtadèl van graniet met

uitgestrektebatterjen.Zj isde zetelderwereldljkeenkerkeljkebesturen en derhoogste
regterljke magtaldaar,- voorts eene der
voornaamste stapelplaatsen van den Britschen
handel,en in hetbezit van eene uitmuntende
haven.Dezeiseenedooreen eilandvernaauwde

hethedendaaqscheBoedroen,werdd00rland- baaijwaar gemakkeljk 1000 grooteschepen
verhuizers u1t Argos en Troizene gesticht.
Deze vonden er echter reeds eene CarischLelégische kolonie,Salmacis genoemd,w aarmede zj zich allengs vereenigden. Halicarnassus behoorde in ouden tjd tot het verbond der 6 Dorische steden in hetzuiden van

geborgen ktlnnen worden.Halifax iseen hoofdstation derstoombootvaartin den Atlantischen

oceaan en kan in oorlogstjd aan krgisers
enkoopvaardjschepent0twjkplaatsdienen.-

De stad werd in 1749 gesticht, had meer-

malen veel te ljden van brand, doch telt
Klein-Azië diehetheiliydom vanApolloTrio- thans reeds meer dan 40000 inwoners. Men

pi'
aste Triopion bj Cnldusalshaargemeenschappeljk middelptlnt beschouwden, doch
werdwegenseen vergrjp van een harerburgers uit dien bond verwjderd.Na de Perzi-

heeftereenaantalfraajeopenbaregebouwen,
en de ingezetenen drjven een aanzienljken
handel,terwjlzj zich voorts bezig houden
met fabrieknjverheidj hetbouwen van schesche oorlogen werd deze stad lid Van het pen,de vischvangst,enz.
groote bondgenootschap onder de hegem onie
H alifax (Charles Montague, graafvan),
van Athene.Het meest bloeide zj onderde een Britsch staatsman en dichter geboren den
regéring van den Carischen vorst M ansollosj 16den April 1661 te Horton in Northamptondie de bewoners van 6 Oude Lelégische ste- shire,studeerde te Cambridge en verwierf in
den derwaarts bragt, er sierljke gebouwen 1685 dooreen gedichtOpdendoodvanKarel11
sef.W eldra
deed verrjzen en haar t0t zjne residentie de gunst van den graaf nan .lltlrt
koos. Na zjn dood stichtte zjne weduwe washj lid van hetParlement,en werkteer
Artemiséa ereenprachtigMausolleion (mauso- t0e m ede, om prins ïnr
illeqw rcyzOranje op
léum), met de kunstgewrochten der meest- den Engelschen troon te plaatsen. Een geberoemde beeldhouwers versierd en door de dichtop den slag aan de Boyne bezorgde hem
Ouden tOt de zeven wonderen der wereld ge- eenJaargeld van 500 pond sterling,hem door

rekend.De overbljfselen daarvan zjn eenlge den Koning verleend.Daarna werd hj c0mJaren geleden? op last der Britsche Regéring, missaris van de sehatkamer en geheimraad ?
Qnder de leidlng van Newton opgedolven.

H alifax.Onderdezennaam vermeldenwj:
Eene stad,parlementsborouyh en bloejende
fabriekplaatsin hetwesteljk gedeeltevanhet
Engelsche graafschap York,in eene enge dalkloof van de Hebble of van den oosteljken

in 1694 onderschatm eester en kanselier der
schatkist. In die betrekking vormde hj het
plan van een reservefonds en bragtin 1697

bj geldgebrek 2 millioen pond sterling aan
schatkistbilletten in omloop,terwjlhp zich
voûralverdiensteljk maakte doorde stichting

arm derCalder,w aarover een viaduet is ge- Van deBank vanEngelanden doorvernieuwing
spannen ter lengte van 200 Ned.el,terwjl van het zilvergeld. In 1698 werd hj eerste
de rivier door een hetlvelen een tweede via- comm issaris der schatkam er en lid van het
dud in verband is gebragtm ethetRochdale- regentschap redurende de afwezi
id des
kanaal. De stad heeft meerendeels naauwe, Knnings, en ln 1700 pair metdenghe
titelvan

ûnrerelmatig aangelegde straten,maar onder- baron JTtXJ'
J
/'
Ja)
.ofschoon koningin Anna hem
scheldenef'
raajegebot
lwen.Onderdezebevindt uit het ministérie verwjderd had,bewerkte

zich eene kerk in spitsboogstjl en eene hj in 1706 de vereeniging van Schotland met
andere in Griekschen stjl.Voorts heeft men Engeland, en na haren dood stelde hj aan
er36 andere kerken en kapèllen,een schouw- Georg I de acteterhand,waarbj de troonburg, eene lakenhal, enz. Men vindt ereen
gymnasium en vele andere scholen, onderscheidene letterkundige instellingen,eene concertzaal, een groot park,en 65000 inwoners

opvolging in het Huis van Hannover overgebragtwerd.Georg I benoemde hem t0t gxaaf

ranXCIi/JZ,t0tridderderordevan den K0useband en op nieuw t0teersten commissaris
(in 1870). De lakenweverj is er van groot derschatkist.Teleurgesteld in zjneverwachbelang. Voorts vervaardigt men er katoenen ting,dat hj totgrod-schatmeesterzou worstolen,machines,papier,enz.,terwjlmen den aangesteld,stond hj gereed om zich bj
in hare nabjheid steenkolen-enleisteenmjnen de oppositie te voegen,toen de dood hem den
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19denMei1715wegrukte.ln datJMrzjn00k verrigtingen deeltenemen.Nadathjin Sep
tember1812benoemdwast0tluitenant-kolonel,
zjnegrdichten in één bundeluitgegeven.
R ahm odendron zbcF
z. is de naam van zag hj zich belast methetkommando over
een plantengeslacht uit de familie der Papi- nieuw-bjeengebragtetroepeninNoord-Duitschlionaceën. Het onderscheidt zich door een land.Gedurende den veldtogt van 1813 was
s-tandigen kelk, een stom pen kiel,puntige, hj in hetkorpsvan genexaalW alloodenaangeoordevleugels,nagenoegevengrootemeeldraden, een draadvormigen, onbehaarden stamPer m et eindelingschen stempel en eene gesteelde, opgeblazene, harde, eivormige penl
m et eenige ovale, eenigzins zam engedrukte
zaden.Het heeftslechts ééne soort,H .c,r.çdzl-

voerdervan eene Ilannoversche brigade,'vaar-

later verplaatst naar Italië, en overleed te
M ilaan den 19den Maart 1832.Zondert0t de
dichtgenieën van den eersten rang te behoorenj leverde hj velebevallige liederen.llier-

SnO0r0n vast en deed hen: door een sergeant

saede hj zich dappergedroeg in hetgevecht
aan de Göhrde en tegen de Denen bj Sehestedt. Na den Vrede van Kielen de ontbinding Van het korps van W allmoden voegde

hj zich bjhetlegervanBenningsen,hetwelk
tenmDdc.(RobiniaHalimodendron.
5.
):eenhees- Hamburg belegerde. T0t kolonel bevorderd,
ter ter hoogte van 2 of 3 Ned.el,ln Sibérië vormdehjeenelandstûrmbrigadevan 4batalgroejende.Dezeheeftdubbel-gevindebladeren Jons en streed metdezein den slaq bj Wamet langwerpige, fjn-behaarde, witachtig- terloo.Toen hetleger,doorde tjdlgekomst
grjsgroene,stekelpuntige bladeren en fraaje der Pruissen vooreenenederlaag behoed,den
paarse,3 aan 3bj elkao
argeplaatstebloemen. wjkenden vjand achternazette,stietHalkett
H alirsch (Friedrich Ludwig), een ver- aan het hoofd van een Osnabriicksch bataldiensteljk Duitschdichter,geborenteW eenen J0n 0P e0n carré der Fransch-keizerljke
in 1802, studeerde in de rerten,aanvaardde garde, dreef het op de vlugt en nam geneeene betrekking bj hetmilltairdepartement raal Cambronne gevangen;ja,greep dezen,
llde,bj de schoudervan den Rjkshofraad te W eenen, zag zich toen hj ontsnappen w'
naar Welllhgton brengen. Na den tweeden

Vrede van ParjsbleefHalkett,t0tgeneraalmajoor benoemd, met het occupatie-legerin
van getuigen zjne pBalladen und lyrischen Frankrjk achter.Later werd hj achtervolGedichte (1829)''
.Hj toont zich voorts een gens benoemd t0tluitenant-generaal,generaal
boejend vertellerin zjnemNovellen und Ge- der infanterie en inspecteur der infanterie,
schichten (1828)'',terwjlhj a1stooneeldich- en de koning van Hannover verhiefhem in
teroptrad metrpetrarca (1823)'',- methet 1862 t0t vrjheer. Hj overleed den 26sten
treurspel: pDie Demetrier (1824)'', - en Julj 1863.
vooralmethet drama rDerMorgen aufCapri
H all, een stadle met omstreeks5000 in(1829)''. 00k gchreef hj: rDramaturgische w oners in het arrondissement Innsbriick in
Skizzen (1829,2dln)'',- en qErinnerungen Tyrol,ismerkwaardig doorzjnebelangrjke
an den Schneebergin40Reiseblldern(1831)''. zout-industrie.Het zout komt uit den Salztock in den Tauern-alp, die zich 3 uur ten
Zjn pLiterarische Nachlasz (1840, 2 dlnl'' s
noorden van Hall ter hoogte van 1600 Ned.
is door î'eidl in het licht gegeven.
H alkett (Hugh, vrjheer von), Hanno- el verheft. Het ruwe zout haaltm en uit de
versch generaal der infanterie,gesproten uit M axim iliaans-groeve, wordt er in w ater opeen Schotschgeslacht,aanschouwdehetlevens- gelost, en stroom t daarm ede langs houten

licht te Musselburgh bj Edinburgh den 3osten
Augustus 1783, w erd reeds in 1794 oëcier,
maar trad eerst in 1798 in werkeljke dienst.
Hj werd in 1803 kapitein bj het Koninkljk
Duitsch legioen en in 1805majoor.In 1807
was hj geruimen tjd op Ri
igen, nam ver-

qoten naarHall,waarde zoutziederjenJaarljksgemiddeld i/4millioen tolcentenaarszout
aieveren.

R all.Onderdezennaam vermeldenwtl:
Anna .vlritx Hall, geboren I'ieldin.g,eene
Engelsche schrjfster. Zj aanschouwde het

volgens deel aan de expeditie naar Kopenha- levenslicht in 1803 in het Iersche graafschap

gen, waar hj zich eervolonderscheidde,en W exford, begaf zich op ls-larigen leeftjd

vertrok in 1808 met een 'hulpkorps onder naar Engeland, huwde in 1824 meteen lethet bevel van sir Jbhn M oore naar Zweden, terkundige, S. C.XJII, te Londen,en verYvaar echter geene ontscheping plaatshad.ln w ierfreeds in 1829 eene eervolle plaatsonder

Julj werden die troepen naar Portugalgezonden, om er tegen Napoleon te strjden.
Bj het binnenrukken in Spanle bevond hj
zich bj de voorhoede, die vervolgens den
terugtogt van M oore dektet totdat de over-

winning bj Coruna de inscheping toeliet.
De ligte brigade Alten, bj welke Ralkett
zich bevond,vertrok in 1809 met de expeditie onder lord Cltatham naar het eiland

W alcheqen, die echter, in weerwil van de

de Engelsche schrjfsters.Haareerstewerk:
XSketches of Irist character (nieuwe drlk,
1854,3dlnl''vondaanstondsgrootenbjval,en
daarop volgden:mchronicles ofa School-room
(1831)'',- r'
rhebuccaneer(1832,3dlnl'',XTales ofwomens trials (1834)'', - runcle
Horace (1837,3 dlnl'',- rtzightsand shadowsofIrish life (1838, 3 dln)''?- nMarian,
orayoungmaid'
sfortune(1840)'',- nW hiteboy (1845, 2 d1n)'' - rMidsummer-eve, a
fairy tale of love (1848)'',- rstories of

veroverlng van Vlissingen,vruchteloos aoiep.
In 1811 werd genoemde brigade nogmaals Irish peasantry'',- rpopular talesand sket-

naar Spanle gezonden,waarzj zich bj het ches (1856)'', - ppilgrimages to English
leger van Beresford voegde.HiervondHal- shrines(1850)'',- en pcan wrong beright?
%am.61
kett gelegenheid pm Mn belangrjkerkrjgs- (1862, 3 dln)''.- Haar echtgenoot k

HILL.
Ck tee A J
'II, geboren in 1801 te Topsham Rjksdag, waar hj als hoofdleider van de
in Devonshire, schreef met haar: rlreland, nationaal-liberale partj grooten invloed had.
its scenery and character (1841- 1843, 3 Sedert de afkondiging der grondwet v>n

dln)'' en isuitgevervan hetrArtJournal''.
Basil A'
cll,een Engelsch zeeman en reiziger,geboren in 1789.Hj was dezoon van
sir James .
/f#ll (1760- 1832), een Schotsch
baron, die zich inzonderheid heeft bekend
gemaakt door eell rEssay on the origin,
principles and history Of Gothic architecture

(1813)''
. Basilwerd reeds in 1802 geplaatst
a1s midshipman bj de Koninkljke marine,
diende op de Amerikaansche stations in OostIndië en in de Middellandsche Zee en doorliep snel de ondergeschikte rangen. kkls luitenantTvashj bj hetconvooitransportschepen,
terafhaling van hetlegerondersirJohnA oprq

ooggetuigevanden slagbj Coruna.Toenlord

5 Junj 1849 was hj werkzaam a1s1id van
den Volksthing op den Deenschen Rjksdag.
In 1851 stichtte hj de Vereeniging van 5
Junj tegen het streven der absolutistische
partj,en in Aprilvan datJaarnam hj deel
aan de vergaderiny van Notabelen teFlensburg. Hoewel hj ln 1851 t0tauditeur-generaalvan hetlegerbenoemd was,zettehjop
den Rjksdag zjneoppositietegen hetministérie Oerstedvoort,zoodathj diebetrekking
in April 1854 verloor.In hetzelfdejaarechter, na de aftreding van Oersted,belastte hj
zich in het ministérie Sekeele met de portefeuillesvan Eerediensten van Onderwjs.Na
den val van Seheele werd hj in Mei 1857

Amlterst in 1816 naar China werd afgevaar- voorzittervan denministerraad,enverwisselde
digd,ontving BasilHallhet kommando over in Mei 1859 de portefeuille van Eeredienst
de aan het gezantschap toegevoegde sloep m et die van Buitenlandsche Zaken. Ten ge-

rLyra'') waarmede hj langs de kust van volge van eene Hof-intriguemoesthj echter

Koréa stevende en de Lioe-lfioe-eilanden be- den 2denDecember1859af
tredenàdoch l
'eeds
zocht,waaroverhj uitvoerigeberigten mede- den 8sten Februarj 1860kwam htlwederaan
deelt in zjn rAccountofa voyageofdisco- het bewind en bestuurde de aangelegenheden
very to the w est-coast of Corea and the Van Denemarken tot aan zjne aftreding in
Great Loochoo lsland (1818)''. Tot kapitein- 1863.
c!J, een beroem d Engelsch gekommandant bevorderd,deed hj een kruis- M arsltall .ff'
togt langs de kustvan Zuid-Amerika en be- neesheer. Hj werd geboren te Basford bj
schreefdien in zjne:rExtrad from ajournal Nottingham den 18den Februarj 1790,stuwritten on thecoastsOfChile,PeruandMexico deerde te Edinburgh en
edjkna zjne proFrade
nkr
en Duitschin 1820- 1822 (1824, 2 dln)''.Hj nam op motie een togt door
halvesoldj zjn Ontslag uitdeactievedienst, land, alwaar hj te Göttingen delessenvan

trad in 1825in hethuweljk meteene doch- Blnmenbael
tbjwoonde.Na zjnterugkeervester van sir John A '
fxpfer en deed m et haar tigde hj zich eerst te Bridgewater en in
in 1827 en 1828 eenereisnaar de Vereenigde 1817 teNottingham ,en schreeferzjnp'
rreaStaten. Het werk, dat hiervan de vrucht tise Ou diagnosis''. Hj had reeds grooten
was,getiteldrrravelsinNorth-America(1829, roem verworven,toen hj zich in 1826 naar
3 dlnl'' baarde groot opzien en verwekte Londen begaf waareeneuitgebreidepractjk

veeltegenspraak.Trouw ens daaruitbleek,dat hem niet vexhinderde,om tevenswetenschap-

het den Britschen Officier,t0tdeTory-partj peljke proeven te doen.ZjneOntdekkingen
behoorende, moejeljk viel, geregtigheid te Over de werkzaamheid Van het ruggemerg
doen wedervaren aan de republikeinsche in- zjn opgenomen in het werk: On the true
stellingen van Noord-Am erika. Op een togt spinal marrow and the electro-motor system
naarhetvasteland leerdehj degravin-weduwe of nerves (1837)''1alsmede in eene verhandeP'argstall, eene geborene Sehotsche, ken- ling: nOn the refex functions ofthe m edulla

nen en vertoefde eenigen tjd met zjn gezin oblongata and medulla spinalis(indenphilosoop haar kasteel,'tgeen aanleiding gaft0thet phicalTransadions''van 1833)''
.Voortsschreef
schrjven van een merkwaardig boek, half hj: robservations on various diseases pecuroman en halfreisverhaalen onder den titel liar to women (1827):'!- pprinciples ofthe
XSchlosz Hainfeld'' uitgegeven. Boejend zjn theory and practice ot medicine (1837),,,en
voorts zjne rFragments of voyagesand tra- na het volbrengen eener reis naar Amerika
vels(1831- 1840,9dlnl'',alsmedezjnlaatste het belanyrjke boek:prhe twot
bld slavery
geschritt: rpatchwork (1840, 3 dln)''.Hj ofthe Unlted States(1855)''
.Hj overleed te
overleed in een krankzinnigengestic,ht den
llden September 1844.
Karl O#zïd/iJzl H allt een D eensch staatsman. Hj werd geboren te K openhagen den
Qssten Februaxj 1812,studeerde aldaar in de
regtenjzag zich voorts geplaatstalsvolontair
0P de Deensche kanselarj,en Tverd in 1837

Brighton den llden Augustus 1856.
R obeet A CIJ, een van de beroem dste godgeleerden en kanselredenaars der Engelsche

regtsgeleerde studiën,en werd in 1847 t0tbuitengew oon en in 1851 totgew oon hoogleeraar
benoem d.D e volksbewegingen van 1848 bragten hem intusschen op hetstaatkundigtooneel.

groote Fransche Omwenteling,wier oorzaak
vooral in Ongodsdienstigheid gezocht werd,

Roeskilde,en daarna van den constituérenden

schrift: pchristianity eonsistent with a love

dissenters.Hj werd geboren te Arnsby nabj
Leicester den zden M ei 1764, studeerde te
Aberdeen,waar hj een tjdgenootwasvan

Mackintosh, en werd eerst godsdienstleeraar

auditeurbj hetleger.Laterhervattehj zjne te Bristol en vervolgens te Cambridge. De

gafaanleiding, om devrjheid voor te stellen
a1s gevaarljk voorde godsdienst.Tegen dit
Hj was 1id van de Standenvergadering te gevoelen kwam Hall in verzet in zjn ge-
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offreedona (1791)'',gevolgd door zjnepAp0- geleerde practjk.Z00grootwashetvertrou

l0ry of the freedom of the press (1793)''.
bestrjden,zooalshj deed inzjnemerkwaardige leerrede: pModern inidelity considered

wen,datkoning Lodelmjk in ranXJIIstelde,
datdezemetden afgetreden ministerAppeti'
un

zeer zjne rReoexions on war (1802)''en
The sentiments proper to the present crisis
(1803)''. In November 1804 werd hj d00r
eene zielsziekte aangetast, zoodat hj zjn

partj.Hj werd dan 00k a1scommissarisvan
het Hoog Bewind met Fannins ScAplfel en
Kemqern=rAmsterdam gezondenenin 1815
t0t lld der Eerste Kamer benoemd,waarvoor
hj echter, wegens zjne drukke werkzaamheden te Amsterdam , zoowel toen als later
(1823) bedankte. Eerst in 1842 aanvaardde
hj die eervolle betrekking,welke hj waarnam t0t in 1848.Inmiddelswashj in 1831

Illt belette hem echter niet,hetongeloofte

t0t na 1813 de stukken in bewaring hleld,
welke betrekking hadden op den troonsafstan;
wlthrespecttoitsinouence onsoclety(1799)''. van dien Vorst. Hoewelvroeger t0tde antiDe schitterende stjl en dedegeljke inhoud, stadhoudersgezinden behoorende,voegde zich
w elke men hierin aantreft,kenm erken even- nan Hallin laatstgenoemdJaarbj deOranje-

leeraarsambtmoest nederleggen,doch na ver-

l00pvaneeniyeJaren volqdezjneherstelling,

waarna hj zlch naarLelcesterbegaf,om er
zich aan hethoofd te plaatsenvandegemeente
der Baptisten.Na dien tjd schreefhj weinig
meerdan bjdragen in de sEclectic Review''.
Eene ljkrede op prinses Ckarlotte (1817)
wekte door verhevenheid van inhoud en siexljkheid van vorm dealgemeenebewondering.
De weg t0t de hoogste kerkeljke waardigheden stond voorhem open,bjaldien hj de
geloofsartikelen der heerschende Kerk wilde
onderteekenenen, waartoe hj echternietgenegen was. In 1826 ging hj naar Bristol,
waarhj t0taan zjn dood onvermoeid werkzaam bleef.Hj overleed den zlsten Februarj
1831. De werken van dezen welsprekenden
man zjn in 1831 t0t 1833 en laterbj herhaling in 6 deelen uitgegeven.
H all (Van) is de naam van een llederlandsch geslacht,hetwelk staatslieden en geleerden leverde.Van hen noemen wj:
M altrits Ot)
r.:Iïdvan Hall,eenNederlandsch
dichteren regtsgeleerde.Hj werd geboren te
Vianen den 4den Februarj 1768jstudeerdete

reeds door koning Willem 1 benoemd t0t
staatsraa; in buitengewone dienst en durna
t0tvoorzitterderregtbank van eersten aanleg

(later arrondissementsregtbank).Op zjn verzoek ontving hj den Blsten December1856
een eervolontslag uit laatstgenoemde betrekking, en overleed te Am sterdam den 19den

Januarj 1858.Hj waskommandeur derorde

van den Nederlandschen Leeuw en ridder
Van de orde der Eikenkroon met de Ster,
hoofdbestuurderderMaatschapyj t0tNutvan
'
tAlgemeen!1id van het Konlnkljk Nederlandsch Instltuut,lid en sedert1857 honorair

lid van de Maatschappj van Nederlandsche

letterkunde te Leiden enz. Niet alleen a1s
staatsman, maar ook als dichter en proza-

schrjver behoortvan Hallt0tde merkwaardigste Nederlandsche mannen van zjn tjd,
zooalsbljken kan uitzjnetalrjkegeschriften.
Van deze noemen wj: pverhandeling over

Utrecht en vervolgens te Leiden in deregten het hekeldicht'', door een Am sterdam sch
en letteren,en verwierfin 1787 hetdoctoraat diehtgenootschap metgoud bekroondj lofin de regtsgeleerdheid m eteene pD issertatio redenen Op Timoleon en op S endrik '
ptzs Bre-

de continentia causarum.''Hj vestigde zich
als advocaat te Amsterdam ,waar zjne welsprekendheid hem weldra eenedrukkepradjk
bezorgde. Niettemin aanvaardde hj in 1790
de betrekking van notaris te Nieuwer-Amstel
en nam die waart0taan zjnebenoemingtot

derode,inhetAlgesaeen Afagazjn vansvetenschay, Kunst 0n Smaak; - pLjkrede op
M artlnus Nieuwenhujzen (1793)''1 - rGedichten (1818)', - PM.Valerius M essala
Corvinus (1820, Q dlnl'', - DGedichten,
tweedeverzameling(1829)'',- nRegtsgeleerde
procureur der gemeente te Amsterdam in 1795. verhandelingen en geschriften (1838)''1
Dezen moejeljken en gevaarljken post,hem nGedichten, derde verzameling (1839)''! tegen zjn wensch opgedragen,bekleedde hj rHet leven en karakter van den admlraal
t0t in 1798, toen een ander bestuur aan het Jan Hendrik van Kinsbergen (1841)'', hoofd der zaken kwam.W eldra echter werd

Hendrik ,graaf van Brederode,medegrond-

hj op nieuw aangesteld en bleef datambt legger der Nederlandsche vrjheid verdedigd
waarnemen t0t aan 1801.Ook zag hj zich (1844)'', - rRutger Jan Schimmelpenninck
in 1798 gekozen t0t 1id van de toenmalige
Eerste Kamer vïn het Vertegenwoordigend

a1s Bataafsch afgezant op hetVredes-congrès

zitterderVergaderlng benoemd.In 1800 werd

Floris A driaan 'tlms R all, een uitstekend
N'ederlandsch diplom aat en een zoon van den

te Amiëns in 1802 (1847)'',- pGemengde
Ligchu m en beweesa1s zoodanigbelangrjke schriften (1848)'',- pMr.JohannesKinker,
diensten, daar hj den Fransch-Bataafschen bjdragen tûtzjn leven,karakteren schriften
tegenstand, waardoor in 1799 de Engelsch- (1850)'',- en pMrJohannesvan derLinden
Russische aanslag op N00rd-H0l1and verjdeld en Mr J.D.Mejeralsregtsgeleerden herinJ* een groot
werd, krachtig ondersteunde.Zelfbegaf hj nerd (1853)''. Voorts leverde hi
zich naar het tooneel van den oorlog,om de aantal opstellen in tjdschriften en in de
vereischte m aatregelen te nem en,en w eldra w erken Van het Instituut, alsmede onderzag hj zich metalremeenestemmentotvoor- scheidene afzonderljk uitgegevene gedichten.
hj gekozen t0t 1id van de Tweede Kamer,
en toen hj in 1801 van de betrekking van
procureurdergemeenteontheven was,wjdde
hj zich metschitterend gevolg aan deregts-

voorgaande.Hj werd geboren te Amsterdam
den 15den Mei 1:91,ontving zjne opleiding
aan het Athenaeum in zjne geboorteplaats,

HALL.
W :3r hj i
n 181Q a-lB verdediger optrad 4an
eene ,2Disputatio Juris naturalis et civilis
Romanl de dolo qload 0l1m tractat Cicero

libro III de oëclls Cap.12 seqq.'' en Pr0moveerde kort daarna in de regten aan de
académie te Leiden.Nadat hj zich voorts te
Amsterdam alsadvocaatgevestigd had,moest

lioen verminderd), of eene gedwongene belasting op de bezittingen en gekapitaliseerde
inkomsten ten bedrage van 35 millioen.Die

dwangmaatregel,met den naam van vrjwillige leening bestempeld,vond grooten tegenstand,zoowelbjhetvolk alsbjeen gedeelte
derVertegenw oordigers.Een van deze - nan
verklaarde: Van het denkbeeld
doordrongen, dat deze wet de valvan mjn
Vaderland zalzjn ofvoorbereiden - zeg ik
met de hand Op mjn geweten,en indachtig
aan den eed,dien ik heb gezworen:Ik stem

hj alsgarded'honneurvan Napoleon uittrek- Reeltteren
kenq het gelukte hem echter, uit hetleger
te ontsnappen en de grenzen van Zwitserland

te bereiken, waarna hj in den aanvang van
1814 in het Va* rland terugkeerde.Na dien

tjd practiseerdehj te Amsterdam ,totdathj tegen dezewet,omdatzj den grondslay,op
in 1842 t0t minister van Justitie benoemd welken demaatschappj berust,hetrustlg en
werd.

ongestoord bezitvan den eigendom,verbreekt.

Reedsvroeg trad vanHallalsschrjver0p. Ik stem tegen deze wet,omdatzj in strjd
In 1819 verschenen zjne:nBedenkingen over is met de Grondwet,aan welke alle wetten
de vraay:Heet'
tCicero in zjne redekunstige onderworpen zjn.Ik stem tegen dezewet,
voorschrlften aldan nietgezondigd teren de omdat ik het onmogeljke en onredeljke niet
beginselen der zedekunde? in een brlefaan t0t wet wi1 verheFen. Ik stem tegen deze
professor J.F.L.Schröder te Utrecht'',t'
er- wet,omdat i
k hetqeschoktevertrouwen op
wjlin datzelfdejaarzjnerluofredeOpJohan het bestuur niet wllvernietiqen.Ik stem
de W itt''door de Hollandsche Maatschappj tegen deze wet,Omdatik de llefde en gene-

met goud werd bekroond. Voortsschreefhj genheid JegenshetStamht
lis,datonsregeert,
eene ronpartljdigebeschouwingvan den toe- wilbewaren.Ik stem tegen dezew et,omdat
stand des koojhandelsbinnen deVereenigde ik den naam mijns Konings niet wil zien
Nederlanden,ln brieven (1820)'', rLettre plaatsen boven een staatssttlk,dat door de
d'un Hollandais indépendant à lord Grey natie wordt verworpen en meineed in zjn
(1833)'',- mBrief van Mr.F.A.van Hall boezem draagt.Ik stem tegendezew et,omdat
aan een vriend ovexderedenen,waarom hj van alle slechte middelen,die de iscus heeft
het vervolg op de verhandeling wegens eene
op te rigtene handelsbank onbeantw oord laat

uitgevonden, om eene natie van hM r inkomen fm van haar vermogen te ontzetten,het
rverdediging van deonafhanke- vooxgestelde het allerslechtste is. Ik stem

(1837)'',
ljkheid des handels bj het oprigten van eindeljk tegen deze wet,omdatik deindivinaamlooze maatschappjen (1834)'' - onder- duéle vrjheid mjner medeburgers wilongescheidene regtsgeleerde opstellen ln de rBj- schonden bewaren, en aan dezelve, door

dragen t0t Regtsgeleerdheid en W etgeving'', dwang van boeten en verbeurte van burgerrproeve van een Onderzoek wegens de r
eqten, geene fnandêle inquisitie wil 0pgevolgen van gepleegde valschheid in wissel- dnngen''.
brieven (1828)'', met anderen:rAanmer- W êl was er dus moed noodig, om zulk
kingen Op het ontwerp van een wetboek van een ontw erp te verdedigen, waartegen 0ok
Btrafvordering (1827)': - en eene rproeve nagenoeg de geheele drukpers hare stem vervan onderzoek om trent de schuld van het hief. Die verdediging geschiedde trouw ens
m et overwegend talent,- de nood drong;
Koningrjk der Nederlanden enz.(1840)''.
In 1832 werd ran H all benoemd t0t 1id het ontw erp w erd aangenomen, m aar gelukder Staten van Holland voor den Landeljken kig 0ok de leening volteekend, de voorgeStand en had a1s zoodanig zitting t0t1839. nomene conversie volvoerd en de geldeljke
Nadat hj toen wasafgetreden en vervangen, ongelegenheid des lands uit den w eg gewerd hj in 1840 gekozen t0tlid derStaten ruimd, zoodat de maatregel van ran H all

van Noord-llolland voordenStedeljkenStand,
en trad in 1849 afwegens zjnebenoeming
t0t buitengew oon lid der Tw eede Kam er,
werwaarts hj kort daarna a1s gewoon lid
werd afgevaardigd. Den 3lsten Maart 1842

zegenrjke gevolgen had. - Voorts werd
het muntwezen aanmerkeljk verbeterd en de
zilverenstandaardaangenomen?terwjlverder
door de uitgifte van muntbilletten in eene
dringende behoefte werd voorzlen. O0k bragt

zag hj zich benoemd t0t ministervan Jus- ran Hallbezuiniging in de verschillende taktitie, doch zjne pogingen Om onzeregtsbe- ken van financiëel bestuur en bevorderde de
deeling te verbeteren werden door den in- vrjstelling van de Rjnvaart,de herziening
vloed van plaatseljke belangen bj herhaling van hettariefen de intrekking dergraanwet.
verjdeld. Intusschen verkeerden vooral 's Intusschen ha'
d ht
jvoortdurend te woxstelen
Lands inanciën in een hoogst treurigen toeBtand, zoodat velen het staatsbankroet als
eene dreigende wolk aan den gezigtseinder
zagen opkom en. Van H all, wien het noch
aan belkwaamheld,noch aan moed,noeh aan
eerzucht ontbrak,belastte zich met de portefeuille van Financiën en stelde de vermaarde

met eene hevige oppositie, vooral van hen,
die eene grondwetsherziening op ruim e schaal
verlangden. Verschil van inzigt daaromtrent

met den Koning was oorzaak,dathj in December1847ztlnontslagnam ,waarnahjden
titel Ontving van minister van Staat,terwjl
hj reeds vroeger t0t ridder groot-kruis der

wetvoor,behelzendeeenevrjwilligeleening ordevan den Nederlandschen Leeuw benoemd
van 140 millioen gulden (later tot 117mil- was.In deQdehelftvan 1848 werd hj door

HALL.
de Shten van Noord-Holland afgevaardigd geboren te Amsterdam den 14den April 1799,
nM r de Dubbele Kamer der Staten-Generaal, studeerde aldaar aan het Athenaeum in de
om aan de beraadslagingen over de Grond- regtsgeleerdheid,verwierfin 1820 hetaclsessit

wetsherziening deelte nemen.Hj waserde op de te Utrecht uitgeschrevene prjsvraag:
uitstekende leider der conservatieve partj, KDisquiratur quaenam universe fuerittragoezonder t0t de uitersten van deze tevervallen. diae graecae ratio,ad eamque exigatur nobi-

In Februarj 1849zag hj zichte Amsterdam lissima Vondelii fabula Gjsbrecht van Amekozen t0t lid ;er Tweede Kamer,nam er stel',- en hetvolgendejaarzag hj erzjne
pverig deel aan de beru dslagingen, vooral prjsverhandeling rDe origine et progressu

metbetrekking t0thetbelastinrstelselen de quaestionis pertormenta''metgoud bekroond.
scheepvaartwetten, en kwam ln 1853 als Nadathj erin 1820 gepromoveerdwasin de
minister van Buitenlandsche Zaken aan het letteren met eene dissertatie rDe tragoedia
bewind, toen de kunstmatige volksopwinding apud Graecos'',verwierfhj'er in 1821den
tegen de invoering derBisschoppeljkeHiér- doctorsrang in deletteren op zjne dissertatie
archie het ministe'rie Tltorbeeke t0t aftxeding De magistro navis''.Nu vestigde hj zich

noodzaakte.De Kamer werd ontbonden en de als advocaat te 'sHage, maar werd weldra
volkswaan ontnam aan Onderscheidene ver- benoemd t0t hoogleeraar in de regten te Am-

diensteljke afgevaardigden hunne zetels. sterdam , welke betrekking hj aanvaardde
Daarna werd door hetMinistérieeen ontwerp
van wetop de Kerkgenootschappeningediend,
waarmede de groote volksbeweging een einde
nam , zonder aan de invoering van gem elde
Hiérarchie eenig beletsel in den weg te leggen.In den Krim-oorlog wistran H allonze

met eene roratio de meritis Belgarum in
excolendo historico Juris Romanistudio''
.Ge-

durende 24 Jaar was hj aldaar met jver
werkzaam , doch zag zich in 1848 benoemd

t0thoogleeraar in de regten te Utrecht.Hj
aanvaardde dien post methet uitspreken van

onzjdigheid te handhaven en werd na het eene redevoering DDetuendacolendaquejurissluiten van den VredeteParjsmetden titel Prudentia'', en overleed aldaar den 19den
van baron ill den Nederlandschen adelstand Maart1859.Hj wasridderderordevan den
opgenomen. oneenigheid met zjne ambtge- Nederlandschen Leeuw en kommandeur van

nooten Donker Cvrfi'
y,
sen ran Aeesezz,alsmede die van de Eikenkroon, alsmede voorzitter
onvoldaanheid der anti-ltatholieke Protestan- van de Letterkundige afdeeling der Koninkten waren oorzaak, dat de regéring allengs ljke Académie van W etenschappen. Hj
zwakker werd, zoodat ran Hallin 1856 de R
schreef(met 0.A.den 7'da?.rBjdragent0t

portefeuille nederlegde.Korten tjd had hj

egtsgeleerdheid en W etgevlng (1826-1838,

zich in 1854 tevens met die van Financiën 13 d1n)'',- rNederlandsche Jaarboeken voor
belast, om eene conversie-wet in te dienen, Regtsgeleerdheid en W etgeving (1839- 1843,
die later door den deinitieven m inister van 5 dln)',- rNieuweBjdragenenz.(1851)''Financiën werd ingetrokken.
sgeleerd Bjblad,behoorendet0tdeNçrRegt

Nu keerdehj t0thetambteloosleventerug. derlandsche Jaarboeken'(1830- 1843,3 dlnl'',
Het scheen, dat hj hetvertrouwen der Am(met anderen): rAanmerkingen op het
sterdam sche kiezers verloren had, en eerst ont
wery van hetWetboek van Strafvordering
in 1858 zond het kiesdistrict H oorn hem (1829)1.
,- voorts:pllandleiding totdebeoew eder naar de Tweede K am er.W eldra bragt fening van het Burgerljk regt(1851- 1852,
eene belangrjke aangelegenheid - die der 2 stukkenl'',en eenigeopstellen vankleineren
spoorwegen - hem weder op den ministerié- omvang.Ook meentmen,dathj een belanglen zetel,- en hj had hetvoorregt,dathet rjk aandeel had in de bewerking van het
ontwerp, door hem a1s minister van Finan- weekblad pDe Noordstar'', en dat hj de
ciën en door Tan A'
de-,:frl a1s minister van oprigtçr was van het dagblad rDe NederBinnenlandsche Zaken verdedigd door de
K am ers aangenomen en door den Koning bekrachtigd werd.Toen hj een Jaarvoorzitter
van het ministérie was geweest, en zjne
ambtqenootenweigerden hem 00k hetvolqend
Jaar In die betrekking bestendigd te zlen,
vroeg hj zjn ontslag, hetwelk hem op den
Qgsten Februarj 1861 verleend Nverd. Alsnu

verliethj voorgoed hetstaatkundigtooneel,
waar hj door ongemeene bekwaamheid geschitterd had,alwerd 00k zjne politiek door
velen ten sterkste afgekeurd. Inspanningen
des geestes wisselde hj gaarne af met de
genoegens van het landleven, waartoe zjn
buitenverbljf het Monnikenhef bj Vianen
hem vele Jaren gelegenheid aanbood.Voorts
bewoog hj zich gaarne in den gezelligen
kring van bloedverwanten en vrienden.Hj
overleed den 29sten M aart1866.
Jacobrll lïall,een uitstekendregtsgeleerde
en een broeder van den voorgaande.Hjwerd

lander''.
Herman OFlrï.
vficla ran Hall, een broeder
Van

den voorgaande en 0en verdiensteljk
Nederlandsch kruidkundige.Hjwerd geboren

te Amsterdam den 18den Augustus 1801,stu-

deerde eerst aan hetAthenaeum in zjnege-

boorteylaats en vertrok in 1819naàrdeuniversitelt te Utrecht,waar hj zich onderde
leiding van den hoogleeraar Jan #0y: met
jver wjdde aan de kruid-en landhuishoudkunde. T0t tweem aaltoe - te Leiden en te

Utrecht- zag hj zjnebotanische prjsverhandeling bekroond, terwjl hj vervolgens
een aspedmen botanicum,exhibens synopsin
graminum indigenarum '' verdedigde, en na

eene wetenschappeljkereis door Duitschland
en Frankrjk den 9denJunj 1823dendoctorsgraad in de geneeskunde verwierfop de verdediging eener dissertatie rDe stethoscopiiin

morbis pectoris usu''.Nu vestigde hj zich

als arts te Amsterdam , maar onderscheidde
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zich tevens door zjne geschriften a1s een Avaardig, Tvelke over wjsbegeede,sfMtswe.Halgelukkig beoefenaar der plantenkunde. HP
** tenschappen en g0dgeleerdheid handelen'
schreef Overdepolypenenpolypenhuizen''
lam Nvas saet Brougl
ta,
m j Maekintoa , JbAl
voortspHoofdtrekkeneenernatuurljkehistorie Rnssell, Altltcp en anderen de stichterder
van Noord-Nederland'',en werdin1825mede- Yereeniging t0tverspreiding van nuttigekenwerker aan de rFlora Batava''van Kops.In nis,welke zich ten doel stelde om hetvolk,
dat Jaar maakte hj o0k een begin metzjne dat geene dure boeken kan koopen, door
Flora Belgii Septentrionalis'' en nam van geschriften van geringen prjs met weten-

1826 t0t 1832 deelaan deredactie derrBj- schappeljke onderwerpen bekend te maken.
dragen t0tde NatuurkundigeW etenschappen''. In lateren tjd veranderden zjneshatkundige
Na den dood van den hoogleeraar Uilkens gevoelens, en in 1831 werd hj zelfs een
zag hj zich benoemd t0t professor in de tegenstander der reformbill. Intusschen bleef
botanie en landhuishoudkunde te Groningen,
en aanvaardde in 1826 die betrekking met
eene rede novel'het belang,dat er voor den
landbouw qel
egenisin de kennisdernatuurljke histome van het Vaderland,,.vtjiyts gaf

hj bevriend metzjnepolitieketegenstanders.
In 1834 verschenen zjne pRemalnsin prose
and verse (zde druk 1853)''
,en hj overleed
te Pickhul*
stinKentden zlstenJanuarj 1859.
Eenevolledige uitgavevan zjnewerken ver-

hj in hetlicht: Elementa botanices(1834)'' scheen te Londen in 1855 en 1856 in 9
vertaald onder den titel van pEerste begin- deelen.
selen der plantenkunde (1836)7'en in 1846
H alland , een gewest in het zuiden van

verbeterd uitgegeven als Eerste beginselen Zweden, ook Halmstadslön genaamd,telt op
der kruidkunde''. Van zjneoverige geschrif- 89 1 geogr.mjl125000inwoners.Hetvormt
ten vermelden wj:rverhandelinginhoudende een kustland ter lengte van 22 en terbreedte

eenebeschrjvingvandehennepteelt(1828)''2- van 2 t0t7 geogr.mjl,strektzich uitlangs
XDe volmaaktheden vanden Schepperin zjne het Kattegat en is van het aangrenzende
sehepselen beschouwd, in redevoeringen ten

Christianstadslân doorden HallandschenLand-

vervolge op die van Uilkens(1837,1840,2 rug (200 Ned.elhoog)yescheiden.Hetzuidlnl''- rNeêrlandsplantenschatoflandhuis- deljk gedeelte is eene hler en daarhet
lvelhoudkundige Flora (1854),- onderscheidene aehtige, grootendeels zandige, maar vrtlchtOpstellen in het rAlbum der Natuur''
,

en

bare vlakte,aan dezee door duinen begrensd.

een paaroratiën bj deOverdragtvanhetrec- ln het noorden is het land oneFen, hooger
toraat,terwjlkortvoorzjn doodeenbundel gelegen en met bergen en dalen bedekt,tergedichten, getiteld rstemmen der Natuur'' wj1oostwaartsonvruchtbareheidevelden zich
door hem werd ter perse gelegd.H et land- uitbreiden. Talrjke onbevaarbare rivieren
bouwkundig Onderwjs ging hem tevenszeer stroomen er door diepe geulen en bevatten
terharte,enhjheeftzich steedsbejverd,Om uitmuntenden zalm. De bevolking is erarm ,
het in de provinc.
ie Groningen te bevorderen. maarjverig,en houdtzich vooralbezig met
Hj overleed teGroningen den lzden Januarj landbouw en veeteelt,handelen scheepvaart,
1874. Van Hall was ridder der Orde van den weverj en vischvangst.Dehoofdstad van dit
Nederlandschen Leeuw en kommandeur van gewestis Halmstad.
die der Eikenkroon.
H allberg-Broich(TheodorMarieHubert,
H allam (Henry),een verdiensteljk En- rjksvrjheer von),alsschrjverbekend onder
boren te W indsor den naam van Eremit'p0Az Gauting,werd geFelsch geschiedschrtjver,ge
ln 1777, ontving zjne opleiding te Eton, boren den 8sten september 1768 op hetridderwaar hj reeds belangrjke bjdragen leverde goed Broich in hetland van Gulik,bezocht
t0t de rM usae Etonienses'' en bezocht ver- hetgymnasium te Keulen,daarna de militaire
volgens de universiteit te Oxford.Na zjne school te Metz, en werd zeer vroeg Oëcier
promotie (1799) begafhj zich naarLonden, in dienst van den Keurvorst van Bejeren,
waar hj zich aan desttldie derregtsgeleerd- doch nam reedsin 1790 a1skapitein zjn ontheid wjdde.W egenshet bezitvan een aan- slag.Nadathj eqnigentjd teBroich,Keulen
zienljk vermogen onttrok hjzichaanderegts- en Diisseldorfgewoond had,deed hj groote
geleerde pradjk en behoorde,alseen vriend reizen door Italië en Zwitserland, voorts
van lord H olland, lord Landsdowneenz.,t0t naax Amerika,en in 1792doorGroot-Brittanle
de W ighpartj, zonder zich regtstreeks met en Ierland.Latertrok hj doorSkandinavië,
staatkunde te bemoejen.In 1805 werd hj Rusland,Hongarje,en de Donau-gewesten.

begafzich overConstantinopelnaardeLevant
en Griekenland, en bezochtdaarna Italië en
het Pyrenésche schiereiland.Na zjn terugkeer in Dtlitschland vervoerde hem zjn haat
middleages(1818,2dln)'',waaraan hj later tegen de Franschen t0t allerlei dolzinnige

m edewerker Van de 7)Edinburgh Review ''1
J* onderscbeidqne critisehe en letterw aarin hi
kundige opstellen leverde.Voortsschreefhi
j:
View of tbe state of Europe during the

zjne rsupplementalnqtesto theView ot'the plannen,zoodat hj 8 maanden in eenegestateofEllroye(1848)Mtoevoegde.Zjnbelang- vangenis te Parjs moest doorbrengen. In
rjkst geschrlftis: nconstitutlonalhistory Of 1813 Ontving hj van den vrjheerron Sfel,
England from the accession OfH enry VII to

the death of George T'
( (1827,3 dln)''.In
zjne rlntroductiontotheliteratureofEurope
in the 15th,16th and 17th centuries (18371838,4 d1n)''zjn vooraldiegedeelten merkVI1I.

den last, om den landstorm te organiséren
ttlsschen de.Rjn en de Maas.Htjverzamelde
er 30000 man en bragtals bevelhebber deze
troepen den 6den Januarj 1814 bj Coblenz
over de Rjn.Later werden hem onderschei4
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dene belangrjke werkzaamheden opgedragen. volking der stad bedraagt ongeveer 53000
Toen Gvlik heteigendom werd van Pruissen, zielen. Handel en njverheid nemen er gestavestigde hj zich in Bejeren,deed in 1817 (
ligt0e in bloei.Men heefterstjfsel-,suikernogmaals eene reis dool'Denemarken.N00r- eu tapjtfabrieken, pottebakkerjen, borstelwegen en Zweden, en w erd ten laatste uit makerjen,olieslagerjen enz.,benevens uitStokholm gebannen. Kgrt daarna kocht hj muntende bierbrouwerjen.Van grootbelang
het landgoed Fuszberg bj Gauting (5 tlur zjn ervoorts2zoltziederjen,en demannen,
gaans van Aliinchen) en bragterveelgoeds die erwerkzaam zjn,dragen den naam van
t0t stand.Zjn reislusteehtervoerdehem in Halloren.0(A vindt men bj destad bruin1821 naar Italië,en van 1823 t0t 1825 naar kolenmjnen, terwjl in haren omtrek vele
Nederland.In 1826 maakte hj een aanvang groenten worden verbouwd.Zj istevenshet
met hetdroorleggen van uitgestrekte moe- middelptlnt van fmderscheidene spoorYfegon,
rassen, doch m 1834 verkocht hj al zjne die er het vertier niet Aveinig bevorderen.
bezittingen in Bejeren,om wedereen zwer- Er Nvordt vooral veel graan ter xaarktgevend leven te leiden.In 1835 bezocht hj bxagt.
àïlgiers en Frankrjk, deed ill 1836--1838
Halle is beroemd als acadêmiestad.De unieen togtdoor het Oosten,ginq i
n 1839 naar versiteit werd ex door I'rederik T, koning
Engeland en Schotland,en relsde in 1842- van Pruissen,gesticht in plaatsvan deridder1844, in weerwil van zjn gevorderden leef- académie,dieer in 1688verrezenwas.Daartoe
tjd,door Duitschland, Nederland,Rusland, was aanleidinq wegenshetvertrek van ThoArménië, Caucasië en Perzië. In de daarop -tuld uit Lelpzig, gevolgd door een groot
volgende Jaren toefde hj bj afwisseling te aantalstudenten.Aanvankeljk was deze acaChammeregg, Landshut en elders. In 1847 démie de zetel der regtzinnig-godgeleerde
ging hj weder naar Rome,waar de Paus paxtj,totdatCl
tristéaltrpz?Wov erden weg
hem in 1848 versierde met de orde van het baando voor eene historisch-cl-itisch-philoloHeilige Graf,en omstreeksdien tjd volbragt gische behandeling der godgeleerdheid. In
hj zjn laatsten togt naar hetoosten.D00r den aanvang der 19de eeuw bereiktezj het
blindheid bezocht,verschafte hj zichin 1850 toppuntvan bloei,doch naden slag bjJena
het halfvervallen kasteel Hörmannsdorf aan hief Napoleon haar op,terwjlhj Niemel
jer
den weg van Straubing naar Landshut,bragt en anderen als gjzelaars naar Parjs deed
er zjne laatste levensjaren in afzondering brengen. W él werd zj na den Yrede van
doorjen overleed den 17den April1862.Deze Tilsit hersteldj doch het,aantal studenten
zonderlingeman deed zjnereizengewoonljk bleeftusschen 3- en 400.In 1813 werd zj
te voet en wekte overal de Opmerkzaamheid op last van Napoleon nogmaals vernietigd en
door ztjn langen witten baard en door zjn aan de hoogleeraren half-tractement toegehoogst-eenvoudig gewaad. Zonderling vaak kend,doch de Volkerenslag bj Leipzig gaf
zjn 00k degevoelens?welkehjhieren daar eeneanderewending aandenl00p derzaken.
Oppertin zjnegeschrlften.Van deze noemen De Koning van Pxmssen verbond haarin 1815
wj: rReise durch Skandinavien (1818)'',- met de académie te W ittenberg, zoodat zj
XReiseepistel durch den Isarkreis (1825)'',- den naam ontving van Vereenigde FrederiksXReise durch ltalien (1839)'',- aReise nach universiteitHalle-W ittenberg:waarna zj zich
dem Orient(1839)'',- mReisedurchEngland weldra uit hare vernedering verhief, en in
(1841)'',- en rDeutsehland,Ruszland)Kau- 1829 omstreeks 1300 studenten telde.Daarna
daalde dataantalt0t de helft,doch isvervolkasus,Persien (1844,2dln)''.

H alle, eene stad in de Prtlissische pro- gens 0ok weder t0t 800 geklommen.Er bevincie Saksen, ligt 9 uur gaans ten noord- staat bj de universiteit een theologisch en
westen van Leipzig op den regteroever van paedagogisch seminarium, een medisch en
de Saale en aan den sqoorweg van Magde- chirurgisch dinicum , en eene inrigting voor
burg naar Leipzis.Zj ls met hare5 voor- kraamvrouwen, - voorts eene landbouwsteden ontstaan ult de vool-m alige 2 steden school,eeneboekerj enz.
Glaucha en Neumarkt, heeft illhet oudste
Halle wordtreeds in 80G alsdeburg Halla
gedeelte naauw e! kromm e straten, en bezit
eene Duitsche grensvesting onder Kœrel
aldaargeenbevalllgvoorkomenjhoewelzjdoor de Groote - vermeld.In 965 werd zj door
het sloopen der vestingwerken reedsaanmer- keizer Otto aan het aartsbisdom Magdeburg
keltjk verfraaid is.T0tdeopenbaregebouwen geschonken, en in 981 door Otto 11 t0tstad
behoort er de Maria-kerk met 4 torensj in verheven. In den M nvang der 12de eeuw

de Jaren 1529- 1554 door aartsbisschop H.J- begon er de handel te bloejen en weldra
b
reel
d van Mainz in spitsboogstjlgebouwd, was zj eene onafhankeljke hanse-stad.Die
voorts de Roode toreniOp het marktplein Onafhankeljkheid wistzj tehandhave,
ntegen
verrjzende en in de 15deeeuw gesticht,- over de aartsbisschoppen van Magdeburg en

de Ulrichs-kerk, reeds in 1339 a1s kerk van in 1435 zelfs tegen een legervan 30000 man,
hetServietenklooster verrezen,- hetuniver- waarmede de Keurvorst van Saksenvsôrhare
siteitsgebouw , - de stichting van I'rancke veste verscheen.Burgeroorlog tusschen Patri-

(zie aldaar)j- en deschouwburg.O0k heeft ciërs en Plebéjers was echter oorzaak,dat
m en er een krankzinltigengesticht,een insti- zj zich in 1478 aan aartsbisschop Ernst
tuutvoor doofstommen enz.Halle isde zetel onderwerpen moest.D e H ervorming won er
van hetmjnbestuurvoordeprovindën Sak- reedsveld in 1522,(10th behaalde erdeoversen, Brandenburg en Pommerenj en de be- winning in 1541.Gedurendeden Dertisarigen
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00rl0g had de stad veelteljden.DeFranschen veroverden haar den liden October
1806 stormenderhand,waarna zj bj hetk0ningrjk W esttàlen gevoegd en vervolgens
w eder m et Pruissen vereenigd werd. Merkwaardig zjn in de nabjheid van Halle het
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-li, - en gElements ofinternationallaws

and lawsofwar(1866)''
.
Hallein,een stadje in hetoostenrjksche

hertogdom Salzburg Op den linkeroever van
de Salza en aan den voet van den Diirrenberg, telt n0g geen 4000 inwoners,doch is

oude dorp en kasteelGiebichenstein.

merkwaardig doorzjnezoutziederjen,welke
H alleck (Henry W ager), een Ameri- Jaarljks omstreeks 300000 tolcentenaarszout

kaansch generaal, yeboren in 1816 teW es- leveren.Dit laatste isafkomstig uitden Diirternville bj Utica ln den Staat New-York, renberg,waaruit 00k zuiver klipzout opgebezocht de militaire schoolteW estpoint?zag dol
Hveanllwo
rjt.
zich na uitstekende studiën geplaatstbj het
elw a oflo@tden S'
edriseenwoordj
i
nge
ni
eur
s
en
kor
t
daar
na
al
s
hul
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e
t
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l
k
i
n
de Hebreeuwsche Psalmen dikkorps
leeraar aan bovengenoemde inrigting van 0n- wjls voorkomt en wegens zjn plegtigen
derwjs. In 1845 werd hj eerste luitenant, klank 00k in de vertaling onveranderd bleef.
en gaf een werk in het lichtOver het bitu- Reeds door de pudste Christenen werd het
men (asphalt),alsmedeeenereeksvan voor- gezongen,en terwjlmen hetin deGrieksche
lezingen over dekrjgswetenschaponderden Kerk ten allen tjde aanheft,laatmen het
titel: pElem ents of m ilitary artand science bj de R.Katholieken gedurende den vasten
(1846 en laterl''.Deswege verwierfhj den weg, om het als den toon der vreugde op
rang van magister artium.Hj ging voorts het Paaschfeest weder te doen weergalmen.
over t0t de artillerie: diende gedurende den De Israëlieten geven aan de Psalmen 113 t0t
Mexicaanschen oorlog op de kust van Cali- 117 den naam van rllet gl
'oot-Hallelula'',
fornië, werd in 1847 kapitein en zag zic'h omdat vooraldaarin de zegeningenjdoor Jetevens belast met de betrekking van staats- hova aan Israël bewezen, worden verheer-

secretaris van Californië.O0k was hj lid ljkt;zj zingen dezeliederen op hetPaaschderconventie,belastm ethetontwerpeneener

en Loofhuttenfeest.

Haller.Onderdezen naam vermelden wj:
AlbreatvonHaller,eendervoortreFeljkste
San-Francisco, en was er werkzaam alsad- mannen van zjn tjd,beroemd alsbeoetbnaar
vocaat, zaakw aarnem er en directetlr Van der anatomie en physiologie, als plantenmjnen.Bj het uitbaxsten van den burger- kenner, geneesheer en dichter, geboren te
00r10g werdhjOpaanradenvandenbejaarden Bern in Zwitserland den 16den October 1708.
generaal kk ott opgeroepen en den 19den Hj onderscheidde zie'
h reedsvroeg dooreene
Augustus 1861 benoemd t0tgeneraal-majoor ongemeene leergierigheid, bezocht het gymbj hetlegerderVereenigdeStaten.Aan zjn nasium in zjnegeboorteplaats,vertoefdeverbeleid moet eene xeeks van voorspoedige volgens eenigen tjd te Biel, studeerde te
constitutie voor dien Staat.In 1854nam hj
zjn ontslag uit de dienst,vestigde zich te

ondernem ingen van de inneming van het fort Ttibingen en te Leiden in de geneeskundeen
Donelson tot aan die van Memphis worden verwierf aan laatstgenoemde hoogeschoolden

toegeschreven.In November1861vervinghj dodorsrang.Daarnadeedhj eenewetenschapgeneraalHnnter als opperbevelhebbervan het peljke reis door Engeland en Frankrjk en
leger in het westen. Hier legde hj eene ging in 1728 naar Basel, O1z1 zich onder de
groote gestrengheid aan den dag, vooral leiding van Bernoulli op de w iskunde t0e te
bljkbaarin zjnemaatregelen tegen spionnen, leggen. Op eene reisin de Alpen,welke hj
dagbladcorrespondenten en voorstanders der met zjn vriend Johann Geszner ondernam ,
Zuideljken,terwjlhjtevensbj zjnetroepen verzamelde hj bouwstofen voor zjn groot
eene uitmuntende tucht handhaafde. Na een botanisch werk en voor zjn leerdicht pDe
aantal overw inningen w erd o0k hetland aall Al
pen''.Nadat hj nogmaals eeniqen tjd te
de beide oevers der Mississippiaan zjn ge- Basel vertoefd en er ontleedkundlge voarlebied toegevoegd.Hj veroverde na een kort zingen gehouden had, keerde hj in 1729
beleg Corinthe, nam er 2000 man gevanjen terug naar Bern.Hier was hj werkzaam als
en vestigde erzjnhoofdkwartier.Nadatzpne artsen ontving in 1734 verlofom anatomische

militaireheerschaypj O0k overTennesseeen
Kentucky was ultgebreid, vermeesterde hj
de stad Chattanoga,een belangrjk vereeniginqspunt van spoorwegen in Tennessee.
Eenlge weken daarna werd hj t0tgeneraal
en chefvan hetgeheele Noord-Amerikaansche
leger en den 8sten September t0tministervan

lessen te geven.In datJaardong hj te vergeefs naar de betrekking van hoogleeraar in
de welsprekendheid en geschiedenis, doch

werd in hetvolgende jaarbenoemd t0tarts

aan het stads-hospitaalen t0tstads-bibliothe-

caris.Gedurende dien tjd reisdehjJaarljks
in de Alpen en bragtzjne gEnumeratio stir-

oorlog benoemd.In Maart1864 werd hjals pium H elveticarum'' in gereedheid,welke in
opperbevelhebber door Grant Vervangon 0n 1742 in druk verscheen. In 1732 gafhj
licht. Schitteaan het hoofd geplaatstvan den grooten ge- een bundel gedichten in hetloopbaan
, toen
neralen staf.Htloverleed teNew-orleansden render echter werd zjne
ineltltansen hem in 1736 alshoogleeraar in
9den Januarj 1872,nadathjn0g geschreven M't
had: plnternationallaw ,Or rules,regulating de genees-, heel- en kruidkunde naar Götthe intereourse oi'states in peace and war t
ingen riey,waar hj onderscheidene aeadé-

(1861)'', - pluife of Napoleon I (1864,4 mische inrlgtinqen t0tstand bragten in 1750
dlnl'',eene vertaling van hetwerk van Jo- het plan ontwlerp vo0r een Koninkljk Ge4*
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nootschap van 'W etenschappen, dat hj in veelopzien baarde.Later ging hj overt0t
1751 alsvaste voorzitteropende.Tevenswerd de R.Katholieke Kerk,waarbj zeerwasaf

hj doorkeizerI'
ranls1 in den adelstand 0p- te keuren, dathj van dien stap een geheim
enomen, naar Oxfbrd, Utrecht,Halle,Ber- maakte,omdathjandersberoofd r0uworden
ljn en Petersburg beroepen,doordenKoning van betrekkingen, die onvereenigbaar waren
van Engeland t0t staatsraad en ljfàrts be- metzjnenieuwebeljdenis.Nadathjeindeljk
noemd, en in 1745 doo1*zjne geboortestad deze openljk verkondigd had,ging hj naar
t0tlid van den grooten Raad gekozen.Laatst- Parjs,waar hj in 1824 geplaatst werd bj

genoemde onderscheiding was Oorzaak , dat het departement van Buitenlandsche Zaken.

hj in 1753 alzjnebetrekkingen,metuitzondering van hetvoorzittersambtvanhetKoninktljk Qenootschap, nederlegde en naar Bern
vertrok, waar men hem voorts t0t landammann koos. l1j verbeterde de zoutfabrieken
.

te Bex en te Aigle,de inrigting der hoogeschoolte Lausanne en degeneeskundigepolide, bevorderde den landbotlw , stichtte een
weeshuis te Bern en bragt de oneenigheden
over de grensscheiding tusschen Bern enW a1-

Na de Julj-revolutie keerde hj naar S0l0thurn terug, behoorde er t0t de hoofdleiders
der Ultramontaanschepartj,en overleed den
zosten Mei1854.
Halley (Edmund), een beroemd wis-en
sterrekundige,geborenteHaggerstonbjL0nden (thanseene wjk van Londen)den 29sten
october 1656,wjdde zich aanvankeljk aan
de letterkunde en aan de talen en later aan
desterrekunde.Nadathjop lgjarigenleeftjd
een moejeljkastronomischvraagstuk opgelost

lis t0t een goed einde.0p wetenschappeljk
gebiedhield hj zichbezigmetwaarnemingen had, zond de regéring hem in 1676 naar St.
om trent de ontwikkeling der kiem in het ei H elena, om er het zuider-halfrond waar te
fn 0V0r den groei der beenderen en schreef nemen. De vrucht van dezen togt was zjn
zjne rElementa physiologiaecorporishllmani /
7Catâlogus stellarum australium (1679)''.Na
41757-1766, 8 dln)''j - alsmede zjne 3 zjn terugkeerwerdhjlidvanhetKoninkljk
romansgusong (1771)''
,- rAlfred(1773)'',- Genootscllap te Londen en van de Académie
en pFabiusund Cato (1774)''
,waarin dedes- van W etenschappen te Parjs.op last van
potieke, monarchale en republikeinsch-aristo- heteerstgenoemde,hetwelk hem t0tsecretaris

c
ratischeregéringsvormenworden jeschilderd,
voorts de pBibliotheca botamca (17714772, 2 d1n)'',- de nBibliotheca anatomica
(1774- 1177j2 d1n)',- rde Bibliotheca chirurgica (1774-1775,2 dlnl''- en hetbegin

koos,ging hj naarDantziq,om uitspraak te

doenovereenwetenschappelpkenstrjdtussehen
llbokeen Herelius,en vervolgensnaar Frankrjk en Italië.Tusschen Calaisen Parjsontdektehj delaternaarhem genoemdekomeet,
der rBibliotheca medicinae practicae(1776- die hj voorts op de nieuwe Koninkljke
1787,4 dln)'.Sedert 1773 washj aanhou- Sterrewachtgadesloeg.In 1703werdhj1100gdend ongesteld,en overleed den 12denDccem- leeraar in de wiskunde te Oxford,en in 1720
ber 1777,nadathj korttevoren eenbezoek koninkljk sterrektlndige te Greenwich. Hj
.

van keizer Joseplt11 Ontvangen had.
bewerkte eene theorie der maan terbepaling
D e natuur- en geneeskunde zjn veel aan van de lengte op zee, m aakte de sterredezen geleerde verschuldigd, en vooralheeft kundigen Opmerkzaam Op den doorgang van
hj op hetgebied derplantenkundeen physi- Venusover de z0n in 1761,en weesaan,h0e

ologie belangrjke onderzoekingen gedaan. men doorde waarnemingen daarvan 0I?verGrooten opgang maakte zjne leer over de schillende plaatsen deraarde de parallaxlsvan
irritabiliteit en over de ontwikkeling van het de z0n z0u kunnen bepalen.Hj overleed den
dierljk leven.Van zjne grooterewerken ver- 14den Januarj 1742.Hoogstbelangrjk zjn de
meldenwjn0g:rlconesanatomicae(1743)''
,- dool'hem vervaardigdep'rabulaeastronomicae''
XPrimaelineae physiologiae(zdedruk 1765)''
, welkeeerstna zjn dood inhetlichtverschehodus studii medici(1751,2 dlnl'', nen (1749)en 10 Jaarlaternogmaalswerden
pMet
volgens Boerltaare, - en nD e ftmctionibus uitgegeven door Lalande.Hj verbeterde de
corporishumanipraeciptlartlm partium (1777- duikerklolt en w asde tlitvindervan den spie1778,4 dln)''.O0k alsdichterheefthj zich gel-octant.Hj berekendevoortsdeloogbanen
zeer verdiensteljk gemaakt;zjne pGedichte van 24 kométen en toonde aan,datdle van
(12dedxuk 1828)''zjn zglfsin onderscheidene 1682 reedsin 1456,1531 en 1607 verschenen
talen overgebragt.
was,weshalve hj haren 7G-jarigen loopkring
Karl.
fzllt
fz
lt
lïg ron .
Mtzlldg.,een kleinzoon van vaststelde! '
tgeen later (het laatstin 1835)

den voorgaande.Deze,gebgren teBern den door de ultkom stbevestigd w erd.
lsten Augustus 1768,werd ln 1795 secretaris

H allia Thnnb. is de naam van een plan-

van het dageljksch bestuur te Bern, txad tengeslacht uit de familie der Papilionaceën.
vervolgens in Oostenrjksche staatsdienst,en Het onderscheidt zieh door een s-deeligen,
keerde in 1806 a1s hoogleeraar in de geschie- regelmatigen kelk, en eene bloemkroon met

nis naar zjnegeboorteplaatsterug,waarhj eenestompevlaq,langwerpige vleugelsjeene
in 1814 1id werd van den Grooten en Kleinen zaâmgedrukte klel,en eene eenhokkige,eenRaad. De Omwenteling had hem in 1800 uit zadigepeul.Hetomvatoverbljvende kruiden,
zjn vaderland verdreven,en nt
lvatte hj het welke aan deKaap deGoedeH00p groejen.
/Z alata FJ,'?xps.
voornemen op, om haar methet zwaard des Tot de sierplanten behooren:.
geesteste bestrjden.Hiertoeschreefhjzjnen m et in eindelingsche trossen geplaatste bloenRestauration der Staatswissenschaft (1816- m enj - M asarina T#f/lù. m et eene van
1820,4Qln;18226 dln;1834,5dln)'',welke bovenpaarse,sierljk geaderdevlagen geljk-
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kleurige vleugels en kiel,- en H.cp/tfcfc
Ealliwell(JamesOrchaxd),eenEngelsch
Tltnnb.metpaarse bloemen.
letterkundige, geboren te Chelsea den zlsten
H alligen noemt men aan de Noord-Duit- Jnnj 1820, studeerde 2 jaar te Cambridge
sche kust onbedjkte graslanden:00k zulke, en maakte zich bekend dooreeneuitgave der

dietevorendoordjkenomringdzijngeweest,
en aan deSleeswjk-Holsteinschekustgeeft
men dien naam aan de kleine eilanden,w elke
niet door duinen of djken tegen de woede
der golven beveiligd zjn.Zulk een hallig is
een eFen weilandt naauweljks een Ned.el
boven de gewone vloedhoogte gelegen,zoodat
(
lezeeervooralin dewintermaandendikwjls
overheen golft.De grootste van deze halligen

hebben eeneuitgebreidheid van n0g geene1/c
1 geogr.mjl,- dekleinste,vaak sleehts
door éen gezin bewoond,hebben eene lengte
van ongeveer 500 Ned.el.Men winter eenig

reizen van Joltn M anderille(1839).Hj werd

daarna belast met een onderzoek naar de
handschritl
ten derChatham-bibliotheek te Man-

chester, en voldeed daaraan door zjn rAccount on the European m anuscripts in the

Chatham libraryatManchester(1842)''.Voorts
gaf hj een door hem Ontdekten roman in
verzen, getiteld r'
rorrent ofPortugal(1842;
2de druk 1856):'in het licht,benevens het
oorspronkeljk handschrift der pMerry wifes
ot'W indsor(1842)''van Sl
taks
pere.Devrucht
van zjne verdere nasporingen Omtrent dien

dichter waren de rshakesyeariana (1841)'',

kort en fljn hooi, dat in hoopen Opgesta- alsmedeeenelevensbesehrjvlngvan Shnks
pere
peld, met een vleehtwerk van stroo bedekt (1848). Belangrjker echter is zjne rEarly
en met steenen belast wordt.Op kunstmatig history Of freemasonry in England''
2en zjne
opgeworpene hoogten,werflengenaamd,ver- ,?Dictlonary Of arehaic and provinclalwords
heffen er zich de door palen bevestigde en (1844- 184$, 2 dln;3de druk 1855)''.O0k
met stroo gedekte woningen,'waarbj eene leverde hj: rNtlrsery rhymes of England
kleine plek voor tuin is ilzgerigt.Voor'tove- (1854,5dedrulkl'',- r'
rheThorntonromances
rige heeft m en er geen boom ofheester,en (1844)'', - rpopular rhymes and nursery
geen drinkbaar welwater,- alleen wat vaal tales (1849)'',- en pDiscriptive notices Of
gras t0t voedselvoordeschapen,dieden eeni- popular English histories (1849)''. D00r de
gen rjkdom derbewonersvormen,wellteonge- uitgave der pLetters Ofthe KingsofEngland
meenaanhunnenvoorvaderljkengrondgehecht (1846, 2 dlnl''maakte hj belangrjkedoeuzjn.Sommigehalligenwordenallengsgrooter, menten aan het publiek bekend. In 1852
anderenem en gestadig af,naar gelang van maakte hj een aanvang meteene prachtighunnelirgingenvan derigtingderzeestroomen. geïllustreerde folio-uitgave van Slbakspere,die
H alller (Ernst),een verdiensteljk kruid- in 1865 in 15 deelen voltooid en daarna door
kundige, geboren te Hamburg den 15den N0- een supplementachtervolgd werd.O0k scbreef
vember 1831,bezochtaldaa' de hoogere bur- hj n0g: mNotes of excursions in Northgersehool?waarhj hetonderwjsgenootvan MTales (1861)7'
,- pRamblesin the W estern
Schleiden,en trad in 1848 als tuinbouwer in Cornwall(1861)'',- en rstratford uponAvon
dienstin den botanischen tuin te Jena.Na het in the times ofthe Shakspeare's (1864)''.

eindigenl
zjner leerjaren washj werkzaam in
onderscheidene kweekerjen, Onder anderen
bj Iiaaye te Erfurt,waar het palmenhuis
aan zjne zorg wastoevertrouwd,- daarna
bj Deppe te W itzleben niet ver van Berljn,

Hallm ann (Ant0n),eenDuitscharchitect,
sehilder, teekenaar en sehrjver, geboren te

hebben veel opzien gebaard.

aall de Sodété des arts et des metiers tee-

H annover in 1812,Ontving h0t eerste Ond
'er-

wjs in de bouwkunst van lfellner in zjne
geboorteplaats,en begafzich vervolgensnaar
waar hj zich met de rozenteelt,en bj x1.
J- de aeade'mie te Miinehen.Tn 1833 ying hj
Weeltt,hoituiniervan prinsA lbrechtrtx4Prnis- naar Rome,en in 1834 verbond hj zlch met
ddzl, waar hj zich met de ananassen-teelt W illtelm fcFzfflz uit Dresden t0t de uitgave
bekend maakte.Daarna wjdde hj zich te van een w erk Over de Normandische gebouBerljn,Jena en Göttingen aandebeoefening wen in Calabrië en op Sicilië.Terwjl zjn
der natuurkunde en tevensaan die der wjs- medewerkernasporingen deed in dearchieven,
begeerte,vooralvan Kant.Nadat hj in 1856 vervaardigde Hallmann stô
hetsen, welke hj
te Jena gepromoveerd was,werd hj leeraar vervolgens te Rome graveerde. Een en
aan hetPharmaceutisch Instituut van profes- ander verscheelz echter eerst in 1846 te D ress0r Imdwig en assistentaan hetphyto-physio- den in het licht. In 1839 keerde hj naar
logisch Instituutvan Sehleiden.In 1860 werd M iinchen terug: w aal' Gtirtner hem m et het
hj privaat-docent en in 1864 buitengewoon opzigt op eenlge gebouw en belastte, doch
hoogleeraar.Van zjne geschriften vermelden reeds in hetdaarop volgende jaar begafhj
wj: rpharmaceutische Naturgeschichte und zieh naar Petersbtlrg, en van hiex over
W aarenkunde (1865)'',
rNordseestudien Denemarken naarEnyelalzd.TeLondenhield
(1863)'' - gDie pflanzlichen Parasiten des hj in eelze vereeniglng van bouwktlndigen
menschlichen Körpers (18G6)''
, - rGlirungs- eene merkwaardigevoorlezing overdegeschieerscheinungen (1867)'',- rDas Choleracon- denis van den Grieksch-Rtlssisehen kerkeljtagium (1868):'
:- mphytopathologie (18681''' ken bouwtrant, waarvoorhem eene medaille
gpar
asitoltylsche Untersuchungen (1869),,, werdtoegekend,terwjleen uittrekseluitzjn
en mDarwln'
s Lehre (1865)''.Sedert 1869 sttlk eene plaats vond in het pAthenaeum
redigeert hj een y
,zeitschrift t'
iir Parasiten- (1840):'. O0k olltwierp hj er een pratt
htig
kunde''.Zjne waarnemingen omtrentdegis- plall voor een beursgebouw.Van daar begaf
tingsverschjnselen e1
z de cholera-zwamlnen hj zich naar Frankrjk, waar hj te Parjs
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keningen voorlegde van bouwgewrochten in we1 eens vertoonen na vermoejende inspanCalabrië en op Sicilië, welke hem wederom ning des geestes,en in dit gevalverdwjnt

eenegoudenmedaille bezorgden.Nadathjaan zj na voldoende rust.De hallucinatiën kunFeiedrielt Y ïIA:J- IV,koning van Pruissen, nen eenzelvig bljven en zich bj een enkel
voorts een grootsch ontwerp had aangeboden visi
oen- bjvoûrbeelddatvandengeoyenden
voor denbouw eenerProtestantschehoofdkerk, hemel- bepalen, doch 00k toenemen ln ver-

zag hj zich tOtpHofbauinspektor''benoemd.
Toch wees Hallmann deze betrekking van de
hand,omdatzjhem t0teenstaatsexamenverpligtte,en keerde in hetvoorjaar van 1841
naar Rome terug.Hier wjdde hj zich aan

s
cheidenheidenlevendi/eid.00keendroom,
welke niet door zintulgeljke waarnemingen

leed te Livorno den zosten Augustus 1845.
H alloren is de naam ,dien m en geeftaan
de werklieden van de zoutgroeven te Halle
aan de Saale.Zj*onderscheiden zich door een
krachtigenligehaamsbouw ,regelmatigegelaatstrekken, een ouderwetsch gewaad! en een

debepalingderhoeveelheidkeukenzout,welke
in ongekookt ofgekookt bieroplost.Honderd
gewigtsdeelen water lossen volgens F'
Mcld

veroorzaakt wordt, is eene hallucinatie.Ge-

heelietsanderszjn dedichterljkegewrochten
der fantasie, Omdat de dichter zelf nietaan
de schilderkunsten leverde voorstellingen van de werkeljkheid zjnervoorstellingen gelooft.
gebouwen in olieverw. In de lente van 1842
Hallue (De)of Q'
alrieuœ,een riviertjein
begaf hj zich naar Dresden, waar hj een hetFransche departementSomme,isvermaa'rd
ge
wo
rde
n
door
den
s
lag van 23 December
prachtig plan ontwierp voor een regéringsgebouw te Berljn.Hj spoedde zich derwaarts 1870,toen deDuitschekorpsenManteufelen
in den herfstvan datjaarengaferzjnwerk: Goeben onderhetopperbevelvaneerstgenoemde
nKunstbestrebungen der Gegenwart'' in het eene beslissende overwinning behaalden Ophet
licht.Dientenqevolge werdhetJaargeld,hem Fransche noorderleger, dat door I'aidlterbe
door den Konlng toegekend,verlengd,zoodat w erdaangevoerd en 60000 man telde.Hierdoor
hj in 1843wedernaarRomeging en er0n- w erd hetpas-georganiseerde noorderlegerverderscheidene doeken inolieverw voltooide,van nietigd,- hetplan vanFaidlterbe,om naarPawelke vooralpEen dag opCyprus''ongemeen rjs te trekken,verjdeld,en devestingPégeroemd wordt.In 1844 schllderde hj voor ron
Hne
we
ldra
in
)e
tbezbi
itdeerrproe
Duitsfc.hDe
erszg
broaegft,.
den Koning van Pruissen eene groote, veral
lym
et
ms
che
ee
pr
vallene villa bj avondschemering. Hj over- door FlcA: uitgevonden, heeft t0t grondslag

moedig, vrjheidlievend karakter.Zj hebben
voorts hunne afzonderljke feesten en een
eigenaardigen tongval.Voorheen vormden zj
eene afzonderljke kaste,en hun aantalwas
toen z00groot,datzj in 1545meerdan 600
gtrjdbare mannen konden leveren.Volgens
hunne werkzaamheden waren zj in 3 klassen
verdeeld,de bronknechten (waterdragers),de
arbeiders (zoutdragers,stokers enz.
), en de

Juist36 gewigtsdeelen keukenzout0p,zoodat
elk deel2,778 deelen waternoodigheeft.Eene
oplossing van m out-extractkan eene hoeveel-

heid zoutopnemen,welke evenrediq isaan

zjn waterbedrag.Duizend Ned.wigtles van
een bier met 100/0 mout,moet alzoo evenveelzoutoplossenals900Ned.wigtleswater.
W anneer men àu in één Ned. pond bier-

mout eenevoorafgerogenehoeveelheid keukenzout w erpt, die lntusschen wat grooter
moetzjn dan 360Ned.wigQes,en voortsde
oplossing dooromschudden bevordert,z00 kan
opladers m et de opzigters.Iedere klasse had men uithetoverbljvend onopgelostzouthet
hare eigene wetten en gebruiken.Daarin is watergehalte en alzoo 00k hetmout-en wjnechter verandering gekom en sedert de aan- geestgehalte bepalen. Dat overbljvend zout

wending der stoomwerktuigen.Sommigenmee- wordt in den hallymeter - eene gegradunen,datde Halloren van vreem den oorsprong eerde, van onder trechtervormig uitloopende
zjnjen meer bepaald,datzj nakomelingen m aar digtgesmoltene glazen buis - gem eten.

zjn der oudste Frankische kolonie,die zich Uithetgekooktebierisdewjngeestverdwe-

bj den burgtHylla vestigde.
H alluclnatidnofinbeeldingenzjnvoorstellingen van zaken en omstandigheden,w elke
in dewerkeljkheid nietbestaan.Wiehallucinatiën heeft,hoortstemmenenzietgedaanten,
zonder datzintuigeljke waarnemingenaanleiQing du rtoegeven.Illnsiè'
ndaarentegennoemt
men eene valsche voorstelling van werkeljk
waargenomen zaken.Als de typhusljderhet
geruiseh in zjne ooren voor muziek houdt
en dekoortsigedronkaard demouchesvolantes
voor muizen en ratten,dan ljden zjaan illusiën. In beide gevallen echter bedriegt zich
het oordeel over den aard dervoorstellingen.

Intnsschen ishetvaak moejeljk tebepalen,
of devoorstellingen geheelen alhetgewrocht

derverbeelding zjn,dan wè1opeenigewaar-

neming rusten.W aar men geene koorts 0pmerkt, is hallucinatie vaak een teeken van

naderende krankzinnigheid.O0k kan zj zich

nen, zoodat m en door daarm ede de proefte

herhalen en de uitkomsten tevergeljken 00k
het alkoholgehalte kan te weten komen.
H alm (Cl
llmus)is de naam,dien men in
de kruidkunde geeft aan den veelalronden,
geleden of knoopigen, door bladscheden 0m-

geven stengel der grassen.Dikwjls is hj

overlangs gestreept,- voorts Onderen boven
de knoopen meestalonbehaard enkruidachtig,

somtjds houtig,zooalsbj hetSpaansch riet
en den bamboes.De deelen tusschen de knoo-

pen zjn doorgaans hol doch bj sommige
grassen,bjvoorbeeld bj hetsuikerrieten de
maïs,met eenemergachtigezelfstandigheidgevuld. Hj onderscheidt zich van den biesltalm
(calamus),doordien deze gewoonljk geheel
metmerg gevuld en ongeleed is.
R alm (isdepseudonym van Eleqiws Frllz
Josepl
t,vrjheer rolt.
r'
lfz/cl-.
& îll# c'
?
4.
$e4 (zie
aldaar).Voortsvermelden wj:

HALM..-HALOtDE-ZOUTEN.

KarlHalm,een verdiensteljk Duitsch letterkundige.Hj werd geborenteAliinc,
henden
5den April 1809 en wjdde er zieh aan de
studiederletteren.In 1834zaghj zit!
haldaar
benoem d tot hoogleeraar aan het Ludw igsgym nasium , en vertrok in die betrekking in
1839 naarhetlycéum te Spiers,in 1847naar
het gymnasium te lladam ar, en voorts als
rectorvanhetMaximiliaans-gymnasium in 1849

wedernaarMi
inchen.In 1856werdhj erdirecteurderStaatsboekerj,enhoogleeraaraan
de universiteit.Hj leverde uitstekendecriti-

spelen en zinnespelen leverde.Daarbj zjn
4 pKrispjns'',nameljk: rlfrispjn bedrieger
ofgewaandebaron(1707)''
,--rlfrispjnboeken kashotkder,bedrieger(1707)'',- Krispjn
enKrispiaan,bedriegersenz.(1708)':,enpltrisptln weezenplaag en bloedverzaker (1708)'',
voortYe
ssr
zl
d
hr
fl1g
jr
:krsGe
vd
einb
sde
Kwa
r0(
08)''C
.e
iee
f
de
aar
etra
pt ke
(17
91)7
,,
t2,stù
hjnheilig weeuwtje (1711)'', pListige
Jufferbetrapt(1713),,,enz.
Arent'
prr
zlIlalmael, desgeljks een Nederlandseh toolzeeldichter. Htjwerd geboren te

sche uitgaven van werken van Cleero, van Anlsterdam den liden october 1788,ontwikTlcif'
lr.
s, van Valeri'
ltsA t
fHzzl'
lf.
$,enz.,alsmede kelde zieh gtznstig onder de leiding van Marvan de geschriften der kerkvaders Laetantins, J'
JV'
M.M Stnart en I'h braLld van .Mt4-:J.
$'
p6J#,stu-

gz
ll
zfcbx,
sSeverusen M '
lnlteiusFdliz(dezelaat- deerde aan lletAthenaeum in zjlze gëboorte-

z

sten op laEi
stnd
va
en
ljkdevKe
exsi
e
z,
h
ee
re
lj
nkeVa
Ac
llhe
adém
mieee
tn
e plaats en vel
*kreeg den 20sten Julj 1810 te
Leiden den rang van doetor in de regten,
W eenen).

hoogstbelangrtjkecatâlogusderhalldschriften, waaryt
a li
j zich vestigde te Amsterdam.W elop de bibliotheek te Miinehellaanwezig.
dla eollter moesthj alsgarde d'
honneur uitRalma (François),een verdiensteljk Ne- trekken en vertoefde geruimen tjd te Metz.
derlandsch gesehied-en letterkundige,geboren Na zt
ju tertlgkeer werd hj in 1815 auditeurden 13den Jantlartj 1653 te Langel*
alt in de militair te Amsterdaul,en zag ziehvervolgens
provincie Utreeht, ontving te Utretôht onder- als zoodanig verplaatstnaarLeeuwarden.I-lier

rigt in de Latjnsche taal, daarhj bestemd bï?hflort
le hj in 1819 tOt de oprigters van het

wa
svool'debetrekkinj van predikant.Een taal-en letterkundiggenootsehap rconstanter'',
zam enloop van Omstandlgheden bragthem eeh- zag zich in 1841 versierd m et de orde van
terbj den boekhandel,waarbjzjnetaalken- den Nederlandschen Leeuw , werd lid van de
nis hem tlitnem end te stade kwam . 'W eldra maatsehappj van Nedellandsehe Letterkunde
zag hj zich t0tacadémie-drtlkker belzoemd, te Leiden,alsm ede eorrëspondent derTw eede
en zjnedrtlkkerj verkreegzelfsbuiten'slands Klasse van hetKgninkltjk Nederlandsch llzstieen beroemden naam.Terwjlhj zjnestoûk- tllut en lid van het Provineiaal Utrechtsch
ljkemiddelenzagtoenemen,bleefhjteUtrecht Genootsehap,en overleed den 29stenSeptember
t0t 1699, waaxna hj zjn boekhandel over- 1850.Hj heeftzichjegtmsdeNederlal
zdse,
he
bragt naar Amsterdam. Toen hj voorts in gesohiedenis en letterkunde zeexverdiensteljk
1710 door de Staten van Friesland aangesteld gemaakt?zooalsbljktuitdevolgendewerkt
ln:
was totlandsehapsdxukker,begafhjzichnaar rGerard van Velzen2tre,u
rspel(1817)''
,De
,- ,
,
Leeuwarden, waar hj desgellk
' s Op loflbljkf hekelaar,bljspel(1*17) ,- >Antigone,tretlrwjze werkzaam was en den 13den Januarj spel (1820)'', - mltoinier en W illem van
1722 overleed.Hj sehreef: rllolland aan de Oldenbarneveidt, treurspel (1828A
?5', - rAts
voeten des K onings,uit het Fransch van La Bonninga,tretlrspel(1830)'', mAdelen Ida
Volpelière (1707)'', - mDavids harpzaugen 0t'debevrjdingvanFriesland,tret
lrspel(1831)''
of de CL Psalm en op nieuw ûp de gew one - mpeter de Groote, treurspel (1834)''
zangwjze in digtmaat gebragt (1707)'7,
DMathilde en Struensee (1837)'',- pRadboud
DW oordenboek der NederdtlitscheenFransche de Tweede,koning van Friesland (1839)''
,talen (1708 en laterbtJherhaling,2 dln)''
?- )
!Bjdrage t0tdegesehiedenisvan hettooneel,
DFriesland in rouw over den dood van Johan

de tooneelspeelkunst en de tooneelspelen in

W
illeemenFr
7i
1ge
1)'''
-el,7Goddelykebegeerte
van
ei
gseolo(û1v
zi
,
pGereformeert
gezangboek enz. (1612; 2de druk 1721)'' DH et kasteel van Aigerm ûnte enz.in heldendicht(1715)'',- p'
W oûrdenboek derH.Sehrit'
t
(1716)'',- rJ.Lamïgue,hetleven van Johan
W illem Friso(1716?2 dln)'',- rGeographisch
woordenboek vanhetlandKana'
a'n (1717)'','Kaartboek van Friesland (1718):'
,- plleilige
feestzangen (1718)''
,- rBjbelschemengelzangen(1718)''- en p'
rooneelderVereenigdeNe-

Nederland (1840)'', - rDe Schieringers en

de Vetkoopers, romantisch-dramatische tafereelen uitdeGeschiedenis van Friesland in de

15de eeuw (1841)'', zstambûek van den
Frieschen adel (1842- 1816,2 dln folio met
252 gekleurde wapensl'',g'
ezamenljk met #,
e
H aalt .lq&//epztz, - mW etenswaardigheden uit
de gesohiedenis vau Noordllolland (1843)':
gezamenljk met ran '
lFl
joî en Plemper ll
tzs

Balen.- pDedwaliny van den dag,bljspel
(1844)''
, - en mllenrl Pieard ()f de Nederderlanden en onderhoprige landsehappen,g'eo- l
alldsehta zalyer t(! Parjs, bljspel(1846)'',
pend in een algem een historisch,gnnealogisqh, benevens eenlge l
tleine stukjes en een groot
geographisch-staatkundig woordenboek (1725, aantalbjdragenin tjdschriften enjaarboekjes.
H aloïde-zouten of kaloiden noemtmen
2 dln tbli0)''.
H alm ael (va1
A).Onder dezen naam ver- ()p hetvoetspoor van Berzeli'
t
bs zoodanige0y
melden wj:
zoutgeljkendeligehamen?welkebestaan ult
Hendrik '
/
l
cs Ilàlmael, een Nederlandsch m etalen en uitsom mige niet-metalen,bekend

bljspeldichter.W j weten weinig meer van onder den naam van zontrormers ofkaloyenen.
hem ,dan dat hj in 1654 geboren werd en Dezelaatstezjnenkelvoudiq,zooalschlorium ,
van 1700 tot 1714 althans een dertigtalblj- iodium , bromium en iuorlum , of zamenge-
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teld, zooals cyaan, rhodaan, kiezelfuorium
enz.Hetmeest-bekende halddezoutishetgewone keukenzout,uit chloor en natrium bestaande.Dubbele haloïdezouten bevatten één
zoutvormer met 2 metalen,zooals chloorka-

hethoofd zöö geplaatstis,dathetzich vöör-

liumplatina,cïaanjzerkaliumjenz.
Halorageèn is denaam eener ylantenfamilie uitdeafdeeling derKelkbloemlgen (Calyciforae).Zijonderscheidtzich doorde v0lgende kenmerken: De kelkbuis is met het
vruchtbeginselvergroeid en heefteen 4-syletigen zoom , en het aantal bloembladen ls 4;
deze zjn op dekeelingeplant.Voortszjner4
meeldraden of 00k wel 8,- en het vruchtbeginselis 4-hokkig,terwjlde hokjeséénejlg zjn.Destemyelszjn ongesteeld en de
aplitvruchten 4-deellg,terwjlde zadenschaars
metkiemwitzjnbedeeld.Dezefamilieomvat
een aantalwaterplanten,diezichin 0nsVaderlandt0thetgeslachtMyriophyllw (ziealdaar)
beperken.
llalotrichiet of plgdm-aluin iseen jzeroxydulezaluin,datzich doorgaansvertoontals
een geelachtipwit, zjdeglanzig, vezelachtig
zoutm et een scherp-zoeten,zamentrekkenden
smaak. Het bestaat uit 341/: gewigtsdeelen
zwavelzuur, 11 gewigtsdeelen aluinaarde,en
bjna8deelen jzeroxydule,welkesomsgedeelteljk vervangen is door magnesiaen water.

het hoofd mogeljk maken.De epistropheus

Men vindthet in Duitschland,opIlslandenz.
H aloxyline iseene nieuw esoortvan ontplofend poeder, uitgevonden door New ejier
en Fehlelsen. Het is een m engsel van kool,
salpeter en bloedloogzout.In de opene lucht
verbrandt het langzaam , zonder ontploëng,
meteen bleek-grjzen rook.Men kan hetmet
eene enkele vonk,meteen schok of sl
ayniet
doen ontbranden,doch ill beslotene rulmten
is zjne uitbarsting veel sterker dan die van
buskruid. Het is veel goedkooper dan dit

en achterwaartskan bewegen,terwjldedaaropvolgendeajsepi
tropl
ea
us
, om zjne
kasn
drta
jenge
,naamd
zoodat
loodregte
die beide
geledingen, alle vereischte bewegingen van

heeft04hetwervelligchaam terplaatse,waar

zich bj deandere wervelshetbovenvlak bevindt,een stomp uitsteeksel,waaNm de atlas
kan draajen evenals eenedeurom haarheng-

sel,en dattlitsteekselisgeplaatstineenring,
die achter aan den atlas dooreen vasten band
wordt gevormd. Doorandere banden,die de
punt van dat uitsteekselmethetachterhoofd
vereenigen, is de epistropheusmet hethoofd
verbonden.Van buiten is de hals bedektmet
de huid. Daaronder liggen, achter de halswervels en vöör den slokdarm metde schildklier, de spieren, die van hethoofd naar de
beenderen van borst en schouder of naar de
inwendige deelen van den hals loopen. T0t

die inwendige deelen behooren de l'
uoltt
pj;
p
en de slokdarm,- belangrjkeorganen voor
deademhalingenspjsvertéring;- voortsheeft
men ergroote slagaders (carotides) en aders
(Jugulares),alsmedezenuwen en klieren.Daar
aldiedeelen zich in eene bétrekkeljk kleine
ruimte bevinden,bezitdehalseengrootgewigt
in de huishouding van 'smenschen ligchaam.

Men reeft 00k den na>m van halsaan het

eerste 1ld van het kapiteeleener kolom ,0n-

middelljk volgende Op de schaft.Men vindt
dienbj deToscaanscheen Dorischeorde.O0k

jan sommige beenderen van hetmenscheljk
llgchaam onderscheidt men een hoofd en een

hals.Desgeljksbj anderevoorwerpen,die0ndersteld worden een hoofd te hebben en een

romp

bjv.eeneiesch - bestempeltmen

het gedeelte, hetwelk die beiden vereenigt,
m et den naam van hals.

laatsteenwordtbereidteW interbergbjPraag. H als (Frans),een beroemd Nederlandsch
H als (collum)noemtmen datgedeeltedes schilder, geboren te Mechelen in 1584,ontligchaams, hetwelk bj den mensch en vele ving van CarelrczlM anderonderwjsin de
dieren het hoofd met den romp verbindt.De kunst.Hj vestigde zich vervolgensteHaarlaagste dierklassen, voorts de schaaldieren, lem ,waar hj in 1644 overman wasvan het
visschen en slangen hebben geen hals,- de St. Lucas-gildy en den 24sten Augustus 1666
m eeste insecten een zeer korten en dunnen, overleed.Hj ls een dervoortreFeljksteporen vele vogels en zoogdieren eeh langen hals. tretschilders,die ooit hebben bestaan.Gelj-

O0k bj demenschen isdehalszeerverschil- kenis, uitdrukking en karakter wist hj op
lend.Dehalsvan den man,gedeelteljk door eeneverwonderljkewjzeweêrtegeven.Zjn
den baard bedekt, is dikker en minderrond koloriet isuitstekenden natuurljk.00k zjn
dan die van de vrouw.Hetachterste gedeelte verraaardetjdgenootranDï/ckkenthem h00van den hals draagt den naam van nek.De

gen 10ft0e en deed vergeefschepogingen,om

hals wordt aan de bovenzjdebegrensd door hem t0t eene reis naar Engeland te bewegen.

de onderkaak en hetachterEoofd,en aan de Behalve onderscheideneportretten,die buitenbenedenzjde door het borstbeen, de sleutel- landsche muséa versieren,heeftmen erin 0ns
beenheren, de schouderbladen en de wervel- Vaderland op hetTrippenhuis te Amsterdam.
kolom.T0tsteun van 'smenschen hals dienen Keurigzjn bovenaldeschutters-enregenten7 halswervels,die hetbovenste gedeelte van stukken, Felke zich te Haarlem bevinden.
het ruggemerg bevatten.De onderste 5 hals- Vele kunstenaars, zooals Blooteling,Del
fos,
wervels komen overeen met de wervels van Diœon,Edeling,A cfFz- ,Gde,Vaillant,Ver-

den rujgegraaten zjn doorbanden zoodanig kp(# enz.,hebben gravures,anderen,zooals

vereenlgd,datzj slechtseenegeringebeweging naar voren, naar achteren en naar de
zjde yeroorloven.De bovenste2 halswervels
b
zjn echterandersgebouwd.Debovenste,het

van Nt
lort
fe,W aldorp en '
tA'
nV'
J,teekeningen
naarzjnestukkenvervaardigd.T0tzjneleer-

lingen behooren Adriaan ran OdflA ,Adriaan
.&tlfx'
?,t)er en Dirk ran Balen.De overleverin-

oofd torschende, draagt den naam van atlas gen omtrentzjneloszinnigelevenswjzeschtien heeft de gedpnnte van een ring,waarop nen zeer oveidreven te wezen.

HALSEMA- HAMA.
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Halsem a (Diederik Frederik Johan van), omvat een aantal zeegewassen met l00fvan
een verdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde verschillende gedaante, waarop de vruchten
en oudheidkundige,geboren te Groningen den zich naauweljksbovendeoppervlakte verhefllden November 1736,studeerde aldaarin de fen en door een lichten kring omgeven zjn.
zlï:Ag.,diemenin den Atlantischen
regtsgeleerdheid, verwierf er den rang van Van H.etff
doctor op eene dissertatie rDe probationibus Oceaan Op deEuropéschekustaantreft,wordt
(1756)'' en schreefinde werken van hetge- het dikke,sappige,donkerroodel00f,hetwelk

nootschap ProexcolendoJure patriohetdoor- bj het droogen een hoornachtig en purperwrochte stuk: poordeelkundige verhandeling kleurig voorkomen verkrjgt,in Ierlandgegeover den staat en regéringsvorm der Omme- ten.00k H .zcl-cfl Ag.,desgeltiksin den
landen tusschen de Eemsen deLauwersenz.'', Atlantischen Oceaanjvooralaan de Noordzeegevolgd door rHet aloude Ommelander wet- kusten aanweziy,is eetbaar.
boek van Hunsingo, enz.''.Voortsheeft hj
H Flyseridedn is.de n3am Van zulke
bjzjn overljden - den24sten April1784- w ieren, die een aantal bruine sporen voortn0g eenigebelangrjkehandschriftennagelaten. brengen. Zj* bestaan van buiten uit 0en0
Hj was1id van de Maatschappj van Neder- gelei-achtige en van binnen uit eene kraaklandsche Letterkunde te Leiden,hoofdling te beenachti
qe zelfstandigheid en hebben een
W irdum in de Ommerlanden, en regter van eigenaardlgen reuk,dievooraldoorhetiodium

Ooster-W jtwert,W irdum en Loppersum.

veroorzaakt wordt.Zj zjn groen,bruin of

H alsgeregt. Men noemde aldus vroeger rood,en sommige soorten dragen yesteel
de
de openljke regtspleging van een crimineel of in de massa beslotene zwemblaasles.Men
veroordeelde, die aan de voltrekking van het verdeeltzein I'
nceè'n en Cystoseireën.Deeerste
doodvonnis plagt vooraf te gaan, en hierin dragen de voortplantingswerktuigen overhet
bestond,dat de veroordeelde op de plaatsvan 100f verstrooid,en bîjde laatste vindtmen
executie door den regter en de schepenen nog- ze afzonderljk op daartoe bestemde gemaalsondervraagdwerdomtrentzjneschuld; deelten van hetl00f.Van eerstgenoemden verdaarna werd het gevoelen van hen,die regt melden wj het geslacht Flcl.
çen de meestgesprokenhadden,opnieuw gevraagd,enwerd bekendesoortdaarvan,nameljk hetblaaswier
hetvonnis den schuldigevoorgelezen,- ver- (F.vesiculosus Z.
). Deze is oljfgroen van

volgens werddestafOverzjnhoofdgebroken; kletlr,doch in yedroogden toestand donkerde banken, stoelen en tafels werden om ver- bruin. Het l0of ls gaatkandig en geribd!en
geworpen,en ten slotte den scherpregter last deblazenvindtmenerdoorgaanspMrsgewi)sin
gegeven, Om het vonnis onmiddelljk tevoltrekken.Het was eene armzalige comedievertooning,een Overbljfselvan de aloudeopen*o '>o@
bare regtspraak op den rjksdag,die later in
* 4-#*
eene doellooze formaliteit was Ontaard.In de

17de eeuw werd zj in de meeste Duitsche
Staten afgeschaftqin enkele bleefzj t0tin

Q
â

deze eeuw behouden.
Ook verstaatmen onderditwoorddebevoegdheid van den Staat, vertegenwoordigd in den
Souverein, om onderzoek te doen naar de
zwaarste,c'
riminéle of halsmisdaden en deze

:4
o
*

$
:#

door zjne ambtenaren te laten beregten en te

straFen.Datonderzoek heeftten doelom v0lgens de vorm en der wet de middelen op te
spoxen,w aardoor de schuld van den verdachte
aan de hem te laste gelegde feiten kanworden

/

/

!
l

bewezen, om daarop Op eene wettige wjze

een vonnis tegen hem te bouwen, en dat
vonnis door de bevoegde m agtten uitvoer te
laten leggen.D ie bevoegdheid om strafzaken
te beregten w erd in de m iddeleeuwen naar
de zwaarte der te beoordeelen gevallen ver-

deeld in alta,media etbassa Jurisdictio,dat
is:de hooge,midden-en lage regtspraak ;de
alta Jurisdictio is het halsgeregt. Onder de
heerljke regten behoorde ook de bevoegdheid
van particulieren om regt te spreken binnen
de grenzen van zeker gebied:de voordeelen
der regtspraak, boeten en kosten, w erden
door den particulier metden Vorst,van wien

h
k

b

'
l

1

c

#

kracus redïczfftlas'.

Cystoseira granulata.

geplaatst.Men heeftvan dezesoortgroote en

kleine verscheidenheden,en in de Mlddellandsehe Zee zelfs eene zonder blazen.M en ziet

in bjgaande :guurin a op halve grootteeen

tak der blaaswierplant met de zwemblazen
en de voortplantingswerktuigen.Uitdetweede

afdeelingzietmen,desgeljksophalvegrootte,
in been tak van Cystoseira granulata,en in c

hj diebevoegdheidverkreeg,gedeeld.Metde een vruchttak van dit gewas.T0t dezeafdeeafschaëng der heerljke regten is 00k deze ling behoort 00k het bekende geslacht Sarparticuliereregtspraak verdwenen.
#J#d> .
H alym enla Ayardl
t is de naam van een
plantengeslacht uitde iàmilie der W ieren.Het

H am a of Hamak is de naam derlloofd-

stad van een arrondissement (liwa) in de
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Turkscheprovincie(elaleet)Damascus,7geogr.
mjl ten noorden van het oude Emesa,aan
den karavaanweg tusschen Aleppo en Damascus,aan de beideoeversderOrontes(Nahrel-Aasi) en in een mild besproeid landschap.
Zj isvan muren omgeven,doch harestraten
zjn krom ,eng en onzindeljk en harehuizen

religione Mohammedica, magno virtutis bellicae apud Orientalesincitamento''en Zag er

onderzich 2500 Christenen bevinden.Erzjn
onderscheidene w01-, katoen- en zjdeweverjen,en men vervaardigt er veel Arabische
mantels.00k is er een aanzienljke handel.

scheidde.Temeerishettebetreuren,dathj
den 7den October 1835 ii
zden bloeides levens
werd weggerukt.Hj wasridderderordevan
den Nederlandschen Leeuw en lid van onderscheidene geleerdegenootschappen.Van zjne
geschriften noemen wj:pclaudianus nostrorlm temporum vates (1818)''1- rTuectioneg
Philostrataeae (1816)'',- nspecimen catalogi
codicum MSS.Orientalium bibliothecae academiae Lugduno-Batavae (1820)'' - ?tD iatribe

zieh in 1822 bevorderdt0tgewoonhooyleeraar,
bj welkegelegenheid hjeeneoratieultsprak:
DDevita etmeritisGulielmiJonesii''.Hamtaker
heeftdoorzjneschranderenasporingenendoor
'

zjn uitmtlntend onderwjsgrootenroem ver-

ver van f
àai.Men heett er eene grootebazar, worven op het gebied der Oostersche letteropenbare baden, 13 moskeeën en eene kerk. kunde, terwjl hj zich tevens als mensch
H et aantal inwoners bedru gt 30000, waar- doorhoogst lofwaardige eigenschappen onder-

D eze stad is het aloude Hemath, Ematlt of
Amatha, die, door de Phoeniciërs gesticht,
later dool,de Syriërs werd bezet. Toen de
Israëlietische Tien Stammen uit Palaestina
warenweggevoerd,werdenkolonistenuitHama
derwaartsgezonden.In.het Grieksch-Macedo-

nischetjdperk ontving destad den naam van
Epiphaneia en vieltegeljk metgeheelSyrië
in de magtder Arabieren.
H am adân, bj de Ouden bekend onder

philologico-critica,m onumentorum allquotPunicorum t nuper in Atkica repertorum descrip-

lende wjken der stad zjn doorpoorten van
elkandergescheiden.Menvervaardigterfraaje
tapjten.Deverwerjen en loojerjen van Hamadân zjn beroemd en de handelmet Loeristan is er aanzienljk.Men heeft er eene
oude moskée met fraaje beeldhouwwerken;

hetnutendebelangrjkheiddergrammatische
vergeljking van hetGrieksch,hetLatjn en
de Germaansche tûngvallen van het Sanskriet
(1835)'.Behalveeenige anderestukjesleverde
hj bjdragen iyvrrschillende tjdschriften.

tiol
zem exhibens(1822)'',- pcommentatioad

locum Takyoddini Ahmedis Al-Makrizi de
zs a Graecis,Francisque adversus
den naam van Ecbatana,eene stad in dePer- expeditionibl
zische provincie Irak-Adsjemi,35geogr.mjl Dimyathan ab annoChristi702- 1221susceptis
ten west-zuidwesten van Teheran in hetarron- (1824)''
,- rlncertiauctorisliberdeexpugnadissement Al-Dsjebal?eene m et dorpen be- tione Alemphidis et Alexandriae (1825)'',
strooide vlakte aan den oosteljken voetvan rLettre à M .RaoulR ochette stlrune inscripden hoogen Elwend of Arwend (de orontes tion en caradères Pheniciëns et Grecs etc.
der Oudenh W aarovel'e0n bergpas looptter (1825)'', rRéflexions eritiquessurqtlelques
hoogtevan 2000 Ned.e1,iseeneaanzienljke points contestés de l'histolre orientale etc.
plaats met ongeveer 70000 inwoners,die in (1829)''- rMiscellaneaPhoenicia(1828)'',Perziëbekendzjn wegenshunneruwheiden DRedevoering- overdenaardderzelfstandigheid
hun geestvan onafhankeljkheid.Deverschil- enz.(1831)''1 rAcadémischevoorlezingenover

H am am ehdedn is de naam eener plan-

tenfamilie, welke heesters om vat metafwisartsen wjsgeerIbn-Mna(Avicenna),dieeeni- selende,afvallende,getalzdebladerenenkleine
gen tjd de betrekking bekleedde van vizier bundel-, hoofkl- ofaarvorm ig zamengevoegde
van Hamadân. De stad isvoorts dooruitge- bloemen,die wel eens één-en 00k welveel0ok vindtmen erhetgrafvan den Arabischen

strekte boulvallen omgeven.Het hedendaag- slachtig zjn. De kelk is met het vruchtbe-

sche Hamadan, in den Bjbel Achmata ge- ginsel zaâm gegroeid en heeft een 4-spletigen
naamd, werd in 641 door de Arabieren ofgetanden zoom ,e1)de bloemkroon bestaat
veroverd en gedurende den loop der eeuwen uit4 ljnvormige,in den knop naastelkander

meermalen verwoest en uitgemoord. Sedert liggende bloem bladen,die echterook we1ont1054 Fas zj de zetelderSeldsloekiden.Bj breken.De 4 vruchtbare,op den kelk bevesHamadan behaalde lsmaël &J in 1502 de tigde m eeldraden w isselen af m et de bloemoverwinning op Moerad, den sultan der Os- bladen en dragen z-hokkige,binnenwaartsmet
manen, die echter in veellateren tjd zich eene klep overlangsopengaandehelmknoppen;
van haarm eester maakten.
daarenboven bevinden zichn0g4onvruchtbare,
schubvormige meeldraden aan den voet der
H am adryaden,zie Dryaden.
H am aker (Hendrik Arend), een uitste- bloem bladen. Het vruchtbeginsel bestaat uit
kend beoefenaarderOosterschetalen,geboren 2zaâmgegroeidecarpella,isz-hokkigendraagt

teAmsterdam den 25stenFebruarj 1789,stu- 2 stamgers.DezaaddoosishalfOnderstandig,
deerde metgrooten jveraan hetAthenaeum z-hokklg en z.kleppig, de zaadkiem regten
van zjnegeboorteplaats,enwerdin 1815be- in de as van het kiemwit gelegen.De niet
noemd t0t hoogleeraar te Franeker, welke zeer talrjke geslachten van dezefamiliebebetrekking hj aanvaardde met eene redevoe- hooren te huis in Noord-Amerika,Japan en

rinq: oDe GraecisLatinisquehistoricismedii China.
aevl, ex orientalibus fontibus illustrandis''.

H am am elis L.is de naam van een plan-

TweeJaarlatervertrok hj alsbuitengewoon tengeslacht uit de familie der H am am elideën.
hoogleeraar en interpreslegatiW arnerianinaar Het onderscheidt zich door een zaâmgegroeiLeiden,waarhj eene redevoeringhield:rDe denj 4-slippigen kelk, 4 tongvormige bloem-
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nigsbergterug,waar
b
laden,korte meeldraden met klepvormiqe, keerde vervolgensnaargeKö
plaatstwerd.Dewelopenspringende helmknoppen en eene houtlge

hjbj debelastingen
kenden vriend (In
ranzWvc/
z/
lplfzOpW elbergen
bj Miinster) onthief hem in 1784 aan alle
geldeljke ongelegenheid,maar zjn ligchaam
was reeds zoozeer verzwakt, dat hj verlof
moestvragen.Hj ontving echterzjn ontslag,
en nu woonde hj bj afwisîeling teDi
isseldorfen te Miinster,waar de vertrouweltjke

zaaddoos. Het omvat heesters,die in Noord- willendheid van een hem persoonljk onbe-

Amerika en Chinagroejen enovalebladexen,
benevensgele,in hoofdjesgeplaatstebloemen
dragen. Van de sooxten noemen wj:H.'
pïrqinica .f., een heester, die een paarNed.el
hoog wordt en in Noord-Amerika t0tzelfs in
Florida gevonden wordt. De Amerikanen gebruiken een afkookselderbladeren tegen 0nderscheidene ongesteldheden en dezadenopde

v

wjzevan hazelnoten.

H am an ,de gunsteling en grootvizier van
den Perzischen koning Alta8vlr'ltn,wilde v0lgens het verhaalvan hetboek nEsther''alle

Isxaëlieten in het Perzische rjk doen 0mbrengen, omdat één van hen,M ordechaigenaamd, weigerde hem de verschuldigde eer

te bewjzen.De koningin Estlter evenwel,
eene Israëlietisehe van afkomst,wistdatplan

teverjdelen,waarnaHaman btjden Koning
in ongenade vielen zjn bpzetmetden dood

moest boeten. Ook thans nog wordt de z'
edding der lsraëlieten uit de hand van dien
w reedaard Op het Poerim -feestherdacht.

H am ann (Johann Georg), een schrander
en oorspronkeljk denkeren schrjver,diezich
op den titelvan sommige zjnerwerken pder

Magus aus Norden'' noemde, werd geboren
te Königsberg in Pruissen opden zistenAugustus 1730, studeerde in de godgeleerdheid,
doch vond Op dien weg z0ovelehinderpalen,

dat hj zich bj voorkeurbezig hield metcritiek,poëzj en lettexkunde.In 1752zag hj
zich in Ljiand geplaatstalsOnderwjzerten
huize van eene barones ron .f'lf#ôé'r.ç, maar
liet reedsna verloop van een halfJaarzjne

omgang met Jaeobien prinses Galizyn hem

verkwlkte.HjoverleedteMiinsterdenQlsten
Junj 1788.A1s schrjver maakte hj weinig
opgang,- eensdeelsomdathjzichmetkracht
verzettetegenden geestvan zjn tId,anderdeelsomdathj zjnediepzinnigedenkbeelden
in een vorm hulde,die voorvelen onbegrjpeljk was.Destemeerwerdenzjnegeschriften Op prjsgesteld doorHerder,Göth'
e,Jacpùi, Jea,
n TJIJ en anderen.Hj openbaart
daarin een echt-godsdienstigen geest. Fragmenten van zjne geschriften werden d00r
Cramer onder den titel van rsibyllinische
Bli
îtterdesMagusausNorden (1819)''in het
liS
c:
ht gegeven,- on een
e82
u1
it
nd
z1
jnne
(1
-ga1v8e
43v
,a8
)''
mmtliohen Schriften
werd bejorgd door Roth'.
H am asa (dapperheid)isdetitelvan eene

verzam eling va'
n oud-Arabische liederen door
vzluit een grootaantal
den dichter Aboe-T:-tz
handschriften bjeengebragtenin10boekengerangschikt,van welke het eerste en grootste
de Dliederen der dappexheid (krjgsliederenl''
bevat, Y
çaarnaar de geheele verzameling genoemd *1S. D e overige boeken bevatten ljkZangen, m inneliederen,zedelessen enz. Het
geheele werk Als een heldere spiegelvan het
leven -- van hetdenken en doen -- der Ara-

betrekking varen en vestigde zich te Rigay
totdat in 1752 de omstandigheden hem nood- biscl)e woestjnbewoners. Heldhaftige daden,
zaakten, om a1shuisonderwjzerin dienstte teedere gevoelens des harten wisselen er af

treden bjgeneraalvon prïf/ezlinKoerland.00k
dit ambt liet hj in 1755 varen,vond een
verbljfbj een koopman te Riga,en legde
zich met jver toe op de staatkunde en de
handelswetensehappen.W eldra gafhj gehoor
aan de uitnoodiging om bj generaalvon FSJ/:ZI
terug te keeren, doch Ook ditmaalniet voor

langen ttld, daar hj zich in 1756naarzjne
geboorteplaats spoedde. Als reiziger voor b0venvermelden koopman bezoc.
ht hj nu Berljn,Li
ibeck,Nederland en Engeland.Langer
dan een Jaar toefde htjteLonden,enontevredenheid Overhetmislukken der aan hem toevertrouwde zaken vervoerde hem t0t allerlei

uitspattingen.Eindeljk kwam hj t0t zichzelven, keerde naarRiga terugtwaarhjt0t
1759 woonde, en m aakte vervolgens in de

ouderljke woning te Königsberg gebruik van
den vrjen tjd om zieh ()p godgeleerdheid en
wjsbegeerte, op oude letteren en oostersehe
talen t0e te leggen.Inmiddels volbragthj
eene reis door Koerland en Ljiand,en trad
in 1763 in dienst op dekanselarj vooroor-

metdeuitdrukkingenvanhartstogteljkewraakzucht.EeneLatjnschevertaling dierliederen
is door Freytg.q (rHamasaecarmina'',18281851,2dln)en eene Duitsche doorF.Rûckert
(1846:2 dln)geleverd.
H am broeck (Antonius),geborenteRotterdam tegen heteindevan 1605,werdnahetv0leindigen zjnerstudiënpredikantteSchipluiden
c.a.en ging daarna alspredikantnaar OestIndië.Nadathj den llden October 1647 te
Batavia was aangekomen, zag hj zich den
zosten April 1848 op Form osa geplaatst.Dit
eiland werd in 1661 overvallen en gedeelteljk
bemagtigd door den Chinéschen zeeroover
Coainga,en Hambroeck vielmetzjne echtgenoote en zoon in handen van den geweldenaar,terwjlzjneQ dgchterszich voorlooyig

in veiligheid bevonden op hetfortZeelandla,
waar Coyet bevel voerde en zich tegen de
aanvallen van Coainga versterkte. Laatstgenoemde, vreezende dat ontzet van Batavia
z0u opdagen,zond Ilambroeck naar Zeelandia,
om de bezetting t0t de overgave te bewegen.

logszaken en domeinen.Reeds het volgende Hambroeek echter ried zjnen vrienden aan
jaarechternam hj zjn ontslag,om eenereis om moediq te volharden,en schoon hj wel
te volbrengen door Duitschland, den Elzas k0n voorrlen,dat Coœinya hem z0u doen 0men Zwitserland. Daarna vertoefde hj gerui- brengen,indien hj Onverrigter zake terugmen tjd bj een ztjnervrienden te Mitau en keerde) was hj toch niet te overreden,om
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op Zeelandia te bljven.Het sehjntechter, Grasbrook en Steinwsrder. Op de plaats der
dat aanvankeljk zjn leven gespaard bleef; voormalige wallen zjn in 1819 parken aandoch toen niet lang daarna een opstand onder gelegd,en later heeftmen 00k de oude stadsde bewoners van Formosa uitbarstte,meende poorten afkebroken.T0tdevoornaamstestraCoœinga - te regt often onregte- datzj ten behooren er de twee,die den naam van
daartoe warenopgehitstdoordeNederlandsche Jungfernsteeg dragen (aan de Binnen-Alster),
gevangenen,weshalvehj bevelgaf,om allen de Alsterdam, de Esplanade, de FerdinandOm te brengen.Hethoofd van Hamkoeek viel straat, en de Oude en Nieuwe W al.In de
op den 5den Julj 1661,en nahem moesten Oude Jungfernsteeg en op den Nieuwen W al
vindtmen de prachtigste winkels,- en 00k
00k zjne bloedverwanten sneven.
H am burg,deaanzienljkstevrjestaden de Alster-arcaden en de rjkversierde bazar
tevens de voornaamste koopstad van Duitsch- mogen nietonvermeld bljven.Een uitgebreid
land, ligt in een bevallig oord op den regter net van riolen brengt alle onreinheid naar
oeverderElbe,18geogr.mjlbovendeplek, de Elbe,terwjl de beroemde rstadtwasserwaar deze rivier zich uitstortin zee,en aan
de Alster, die er hare wateren in de Elbe
ontlast.In hetnoordoosten der stad vormtde

Alstereenegrootewaterkom (deBuiten-Alster),
door de voorstad St.Georg en doortalrjke
buitenverbljvenomgeveneninverbandstaande
meteenekleinerewaterkom (deBinnen-Alster),
in de stad gelegen.Een tak van deElbe,die
zich van deOostzjdenaarHamburguitstrekt,
verdeçlt zich in de stad in een aantalkanalen, welke zich in het zuiden onderling en
metde Alstert0teene ruime haven veereenigen,welke metden hoofdtak derElbein verband staat.Deze hoofdtak vormteene kleine

ku
nst'',een toren op 1/! uur gaans van de
stad,deze van versch drlnkw ater voorziet.
Na den geweldigen brand van 1842 is de
stad veelregelmatigerenfraajerdan tevoren
herrezen.Nadatmen in 1805 den zeer ouden
d0m , in 1106 gesticht, wegens botlwvallig-

heid heeft afgebroken,zjn ern0g 5 Protestantschehoofdkerken,nameljk dePetri-,Ni-

colaï-, Catharina-, Jakobi-en Michaëliskerk,
volgens welke de stad in kerspelen verdeeld

is.Voorts zjn er onderscheidene kapellen,
2 kerken in de voorsteden, alsm ede een aantal bedehuizen van andere kerkgenootschappen.Van de kerken,welke door devlammen

haven, welke bepaaldeljk voor zeeschepen werden vernield, zjn de Petri-en Nicolaïbestemd is.Doch 00k eerstgenoemde haven kerk inspitsboogstjlen deMichaëliskerk(met
isin 1865ingerigtvoorschepen meteendiep- een toren ter hoogte van Ongeveer 150 Ned.
gang van Ongeveer 5 Ned.e1,van kaden 0m- el) in den trant der voorgaande eeuw weder
geven,waarachterzich magazjnenverheFen, opgebouw d. Van de openbare gebouw en vervanwaardegoederen langsjzerensporenvan melden wj voorts:de Beurs,waarzich dade schepen naar den spoorweg naar Berljn g
eljks ongeveer4000 kooplieden vereenigen,
vervoerd kunnen worden. Langs de kanalen

het gebouw der Bank,- het Senaatsge-

gebragt.Daarenboven is de stadomgevendoor

de K unsthalle, - het nieuwe weeshuis,

worden voorts de waren naar de pakhuizen bouw,- het zeemanshuis,- hetJohanneum ,

eene vrj diepe gracht ter breedte van 40 enz.Behalve een aantaltooneelinrigtingen in
Ned.el.Meer dan 60 bruggen zjn overde de voorsteden?heeftm en er tweeschouwbur-

binnenwateren gelegd,om deg'
emeenschap te gen.Voorts vindtm en er een gymnasium ,
bevorderen. De brug over de Elbe,in 1813 eene inrigting van hooger Onderwjsmeteene
door Daronst gebouwd, is later afgebroken, bibliotheek,- hetJohanneum ,- eene zeedoch vöör korten tjd werdeen nieuwe spoor- vaartschool m et een Observatorium , - eene
w egbrug over die rivier voltooid. Hamburg tweede zeevaartschoolophetElbe-eilandSteinis verdeeld in de Oudstad,de Nieuwstad en wërder, enz. Dexstads-bibliotheek telt meer
de voorsteden St.Georg en St.Pauli.DeOud- dan 200000 deelen, benevens 5000, gedeel-

stad, het oosteljk gedeelte, is laag gelegen teljk zeerbelangrjke handschriften.Hetmllen wordtbj springvloed dikwjlsoverstroomd. séum voor natuurljke historie onderscheidt
De hooger gelegene Nieuwstad is het weste- zich doorvolledigheid.Destedeljkeverzameljk gedeelte van Hamburg en vormt sedert ling van schilderjen bevindtzich in dereeds

1650 met de oudstad één geheel.Devoorstad genoemde Kunsthalle.Oolk heeft zich in 1865
St.Georg,inhetnoordoostengelegen,ontstond eene vereeniging gevormd t0thetbouwen van
reeds in de 13deeeuw, doch heeft zich eerst eene mt
lziekhalle. Voorts vermelden wj de
tegenheteindeder18deaanmerkeljk ontwik- verzameling van Hamburgsche en Duitsche
keld.De voorstad St.Pauli,welke zich ten oudheden,deethnographiseheverzameling,den
w esten van de stad t0taan de grenzen van botanisehen en bovenalden zollogischen tuin.
Altona uitstrekt,wordtreedsvroegvermeld0n- Verbazend groot iserwjdershetaantalgeder den naam van HamburgerBerg,doch was nootschappen voorkunsten wetenscha?;00k
voorheen van weinig beteekenisqthansechter zjn er vele i
nrigtingvn van weldadlqheid.
vindt men er groote fabrieken,aanzienljke Hiertoe behooren hetalgemeen ziekenhuls,-

slagterjen en eene belangrjkeveemarkt.Be- hetkrankzinnigengesticht,in1864geopend,-

halvedezealoude voorsteden ontw ikkelenzich het w erk- en arm enhuis, - het w eeshuis,
rondom de stad nieuw egedeelten,zooalsvöör w aarzich 500 kinderen bevinden,- hetzoode voorm alige Dampoort en op deU lenhorst, genaam de rRauhe Haus''voor verwaarloosde
waar wjken met prachtige woningen verrj- kinderen, enz.
Volgens de telling van 1 December 1873
zen!- op den Hammerbrook,waarzich vele
fabrleken bevinden, en op de Elbe-eilanden telde de bevolking v&n hetHamburgsch ge-
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bied bjna 358000 en die der stad ruim
240000 zielen. Volgens de begrooting over
1874 bedragen de stedeljkeuitgavenongeveer
221/a millioen mark,en de inkomsten bjna
even zooveel,terwjlde openbaresdluld geklommen ist0tomstreeks124l/cmillioenmark.
In 1869 liepen er 2185 stoom booten en 3007
zeilschepen binnen en schatte men de waarde
van den invoerop421millioen thaler.Daaren-

boven verschenen er in datjaar ruim 53000

'rivier-vaartuigen. Verder bezat Hamburg zelf
in 1869 nietminderdan473zeeschepen,waarOnderzich 36stoombootenbevonden.Dehandel
heefter reedsreusachtige atïnetingen,en deze

1199 de Elbe-tollen ophief, en door keizer

OttoIF,diehaardenrangvan vrjerjksstad
toekende.Nadat zj alzoo in het bezit was
gekomen van een aanzienljk grondgebied en
van velevoorregten,ontwikkeldezjzichmet
krachtalslid derHansa,terwjlzjgoederen
en dorpen in hare nabjheid aankocht.00k
na hetvervalderHansabehieldzjeenbloeiJenden handel,terwjlzjharebetrekkingals
lid der Hansa t0tin 1810 onafkebroken bewaarde met Liibeck en Bremen en die 00k
in 1813 en 1814 weder aanknoopte.De Hervorming werd er ingevoerd door het recès

van 18 Febrtlarj 1529,en thansbeljdthet
nemen e1-,tegeljkmetdewelvaartderingeze- meerendeelder bevolking de Lutherschegodstenen,vanjaart0tjaartoe.00kdewisselhan- dienst. Toch maakte de biszchop van B1'edelheeftereenaanmerkeljkenomvang.Voorts men steeds aanspraak op het bezit van den
bestaan er2 groote banken,deN'oord-Duitsche d0m,enbj denMunsterschenVredewerddeze
bank en de Vereenigingsbank.Hoogstbelang- aan Zweden toegewezen,- latertegeljkmet
rjk is er voorts de assurantie-maatschappj hethertogdom Bremen aan Hannover.In1618
tegen zeegevaar,welke een kapitaalvan hon- was Hamburg als vrje rjksstad erkend,en
derde millioenen thaler verzekert,terwjlde dit gaf Denemarken aanleiding om haar den
Vereeniging terbevorderingvanlandverhuizing 00rl0g te verklaren,zoodat zj door groote
'rige
weleensjaren heeft,waarin zj 50000 perso- OFers den vrede moestkoopen.DeDertipa
nen naar Amerika verzendt.W jders heeft O0rl0g bragthaareen grootaantalnieuwebemen er soheepstimmerwerven,suikerraënade- woners, daar zj verschoond bleefvan alle
rjen,tabaks- en sigarenfabrieken, jzergie- oorlogs-ellende.rroch ontstonden erinde 17de
terjen,koper-en zilversmederjen,beschuit- eetzw gedurig oproerigebewegingen tegen den
bakkerjen, slagterjen,meubelmakerjen,fa- Senaat, en deze namen in 1708 zulk eene
brieken van spoorwegwaggons, enz. Eene dreigende houding aan,datdeaanzienljkste
regelmatige stoombootvaartverbindtHam burg burgers de tusschenkomst desRjksverlangm et verschillende plaatsen aan de Elbe, en
overzeemetLonden,Hull,Newcastle,Grimsby,
W est-llartlepool,Leith,Bergenen Drontheim ,
Gothenburg,Am sterdam !Rotterdam ,Antwerpen, enz.E en regelm atlg verkeer met New-

den. Daarop kwam het recès van 1712 t0t
stand, w aarop de vroegere constitutie van
Ham burg rustte.
Inmiddels ontwikkelde er zich de handel
met ongem eenen spoed, - vooral00k door
Yorkheeftwekeljksplaatsmetgrootestoom- hetregtstreeksch verkeer metNoord-Amerika
booten. Voorts heeft m en Trans-Atlantische en door den 00rl0g in de Nederlanden en aan

verbindinqsljnen met Baltimore,'
West-lndië
e1z Brazillë.Spoorwegen loopen van Hamburg
naarBerljn,Liibettk,Altona,Bremen enz.
Het yrondgebied van Hambtlrg heefteene
uitgebreldheid van 7,442 (n geogr.mjl.Daarvan behooren 5,855 (
7) geogr. mjl tot het
Tolverbond en 1,587 En geogr.mjl t0t het
w jheidsgebied.Eerstgenoemdgrondgebiedbestaat uit de nabij de stad gelegene eilanden

de Rjn, die den aldaarbedreigden koopman
zjne zaken deed verleggen naar Hamburg.
In 1802 werd 00k ded0m aan de stad atkestaan en hare zelfstandigheid, bepaaldeljk
met betrekking t0t Denemarken, Op nieuw
erkend. Hamburg was alzoo in den aanvang

der19deeeuw eenderwelvarendsteenrjkste
vrjestaten.Hetbezetten van Hannoverdoor

de Franschen in 1803 had echtervoorde stad
en dorpen, uit hetam btRitzebiittelm et het zeer noodlottige gevolgen. Zj zag zich gevlek van dien naam en Cuxhaven,het eiland noodzaakt,Om aanHannovereene aanzienljke
Neuwerk,en hetambtBergedorf,welklaatste som voor te schieten.D e Fransche, m aakten
een gemeenschappeljk eigendom isvan Ham- vervolgens zich meester van hetam btRitzeburg en Liibeck.
biittel(1806),om de Elbe te sluiten voorden
M en m eent, dat de stichting van Hamburg Engelschen handel,en nadenslagbjLiibeck
dagteekentvan hetbegin der 9de eeuw ,toen rukte den 19den November1806 eeneFransche
Karel de Groote op eene hoogte tusse,hen de krjgsmagtonderM ortierinHamburg,waarna
Elbe en den oosteljken oeverderAlstereen Engeland de rivier blokkeerde. Nu moest

burgten eene kerk deed verrjzen,om het Hamburg zeehandel drjven Over Tonningen

en Husum , en wat over Hannover en langs
de Elbe vervoerd werd,moest gewaarmerkt
oeverder Alsteren derBille en denabjheid wezen als niet van Britschen oorsprong.Na
der Elbe deden er de bevolking weldra toe- den Vrede van Tilsit werd de stad wel is
nemen. De inwoners werden er wel is waar waar Ontruimd, maar zj had slechts eene
gedurig door de Barbaarsohe naburen veront- schaduw behouden van hare vroegere Onafxust,doe,b hun aantalnam gestadigt0e,zoodat hankeljkheid.O0k werd zj voortdtlrend en
Ham btlrg zich voorspoedig uitbreidde.Reedsin op velcrlei wjze dof
)r de Fransche legerhoof-

ontluikend Christendom te bevorderen en te
beveiligen. De gtlnstige gelegenheid aan den

de 12deeeuw begon dezestadeenebelangrjke den uitgezogen, terwjl zj onderscheidene
handelplaatsteworden, temeerdaarzj be- voorregten verloor.Eindeljk werd zj bj degunstigd werd door keizer I'redeeik .!',die in ereetvan den 13âenDeeember 1810 ingeljfd
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in hetFransche Keizerrjk en t0thopfdplaats derverouderdewetteneninstellingen.Dezetoch
aangewezen van het nieuwe departement huldigden de aristocratie van hetgrondbezit.
Mbnden van de Elbe''
.Nadatden18denMaart Aan hethoofd van den Staat bevond zich de
1813 de Russische kolonel Tettenborn de stad Senaat,die zich zelven aanvulde,doet
hzonder
in bezitgenomenhad,herkreerzjharevoor- toestemming der eigenerfden ofgrondbezitters
malige grondwet en maakte zlch gereed om geene wet k0n uitvaardigen.Het bestuur der
deeltenemen aan denstrjdtegenFrankrjk. geldzaken was opgedragen aan eene afzonW eldra echter bragteene overmagtderFran- derljke commissie van burgers.Debehoefte
schen de Verbondene Mogendheden aan het aan herziening werd vooral krachtig geduwjken;devjanden maakten zichmeestervan rende de volksbewegingen van 1848.In Deden linkeroever van de Elbe en begonnen in cembervan datjaarwerd dan 00k eene condrnnachtvöôrden zostenMeidestadmethau- stituérendevergaderingbenoemdvan188leden,
wltsergranaten te beschieten, nadat daags te en deze leverde een ontwerp in. Noch dit
voren de Deenschehulptroepenwarenafgetrok- laatste, noch een nieuw ontwerp,door eene
ken.W èlverschenendenzlstenMei2Zweedsche commissie van 9 leden ingediend,k0n echter
batal
jons,dochdezeverlieten den25stendaar- de goedkeuring verwerven, zoodat eerst den
aanvolgende de stad.Er ontstondverdeeldheid 28sten September 1860 de tegenwoordige
tusschen de militaire bevelhebbersen den Se- XGrondwetvan Hamburg''werduitgevaardigd.
naat,zoodatdeze den bjstand van Denemar- Volgens deze berustde regéring in dehanden
ken inriep. Deze kwam den 29sten Mei,en van den Senaaten van de Burgerschap.EerstTettenborn verliet de stad. N0g vôôrdat er genoemde bestaat uit 18 leden, van welke
eene capitulatie gesloten was,rukten de De- de helftregtsgeleerden en van deanderehelft
nen als bondgenooten van Frankrjk erbin- 7 koopliedenmoeten zjn.DeSenatoren wor-

nen, en den 3osten Mei volgde Daroust met den voor levenslang gekozen door den Seeene aanzienljke Fransche krjgsmagt, om naat en de burgers. W ie de benoeming t0t
de stad te versterken en tevens om haar te senator van de hand wjst, verliest zjne
stxafen. Dit geschiedde 0P oene gestrenge staatsburgerljke regten.Twee syndici en 2

wjze.Zj moesteene boete betalen van 48 secretarissen staan den Senaatterzjde.Een
heime stemming tekiezen,zjn belastmet
de bank met7% millioen m.bco.in beslag, ge
terwjl tegen het einde desJaars 30000 men- het voorzitterschap in den Senaat.De Bllrgerschen uitde stad verjaagd en aan deellende schap bestaat uit 196 leden; 88 van deze

m illioen francs,en de bevelhebbernam voorts eerste en tweede btzrgemeester,jaarljks bj

van een gestrengen'iinterprjsgegeven Tver- worden gekozen door alle belastingbetalende

den. Tevens deden de Franschen ln den 0satrek der stad de huizen van 8000 menschen
in brand steken,- 'tgeen metzooveelspoed
geschiedde, dat er nagenoeg niets k0n gered
worden. Daar de Russen eerst onder Wallmoden en vervolgens onderB ennigsente zwak
waren,om hetbeleg vôor
' Hamburg teslaanj
bleefDaro%utt0taan het einde van den oor-

burgers,48 doorde grondbezitters,en 60door
de ambtenaren.De gekozene heeftzitting ge-

schatop 140 millioen m .bco.
Reeds den 26sten Mei 1814 herstelde de
Senaat,gesteund door eene commissievan 20
door de burgers gekozeneleden devoormalige

bezit Hamburg een hoog en laag geregtshof
en eenehandelsregtbank.In aldieregtbanken
hebben xegtsgeleerden en kooplieden zitting.
De grondwetwaarborgtvoortseenegestrenge

durende 6 Jaar,en om de 3 jaartreedtde

helft af.Eene burgercommissie van 20 leden
kan verlof geven t0tuitgaven t0t 3000 mark
toe, en in hetalgemeen wordt het beginsel

gehuldigd, dat gezamenljke besluiten van
den Senaat en van de Burgerschap verbinl0g in hetbezitderstad.Hj ontruimdehaar dend zjn.
Door de nieuwe grondw et is het staatsbeeerst den 3lsten M ei 1814, waarna Bennigsen
er heerschappj voerde t0taan heteinde des stuur volkom en gescheiden van de regtspleJaars. De schade, van 1805 t0t 1814 door ging. Het hoogste geregtshof is het Hbfvan
Frankrjk aan Hamburg berokkend,wordtge- Appèl der vrtie steden te Liibeck. Voorts

constitutie,en alsvrjestad werd zjin1815 verantwoordeljkheid der ambtenaren.Iedere
lid van den Duitschen Bond.Terwjldevoo1'- afdeeling van bestuur (Deputation) bestaat
steden en buitenverbljven weldra uithunne uit één t0t 3 leden van den Senaaten een

asch verrezen, ontwikkelde zich de handel aantal burgers onder het voorzitterschap van
t0tn0g grooteren bloeidan voorheenjzoodat een Senator.Ditis00k hetgevalmetde afzelfs de handelscrisis derJaren 1825,1826, deeling voorFinanciën,welkete voren alleen
1837 en 1857 er op verre na nietzulke ver- uitburgersbestond.Deburgerljkeleden dier
woestende schokken veroorzaakte als elders. afdeelingen bekleeden hun ambt zonder beDe vreeyeljke brand van 5 t0t 8 Mei1842 looning en mogen voor de op hen uitgebragte
vernielde er echter in 75 straten 4219 gebou- keus niet bedanken.Alle bargerljke regten
wen, waaronder zich 3 kerken bevonden, worden toegekend aan de beljdersvan elke
kostte aan meerdan 100 menschen hetleven godsdienst, zoodat 0ok de Israëlieten er been veroorzu kte eene geweldige schade,doch voegd zjn, de waardigheid van senator te
hetbleek,dato0k deze ramp hetcredietder bekleeden. De Staat is belastmetde leiding

stad nietbenadeelde,welke verjeugdigd en van en het toezigt op het onderwjs en benoemt t0t dateinde een schoolbestaur.Er is
verfraaid uithare asch verrees.
Alspoedig na hetJaar1842 deed zich intus- schoolpligtigheid ingevoerd en eene kweeksehen de behoeftegevoelen aaneeneherziening school voor onderwjzers gesticht,terwjler
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aanzienljke sommen aan het bouwen van dat hj dit am bt slechts korten tjd heeft
schoollokalen werden besteeed.O0k zjn de waargenomen, daar zjn opvolger benoemd
brandbluschm iddelen en is hetrioolstelseler werdin 1581.Hj hield zichvoortsop bj de
aanmerkeljk uitgebreid en verbeterd.Sedert Spanjaarden en wastegenwoordig bj hetgede afkondiging van dezegrondwetzjnvoorts vecht bj Grjpskerk,waarSonqy en Norrits
verschillendebelangrjke wettenuitgevaardigd, denederlaag toebragtenaanRennenberg,voorts
vooralstrekkende om de vrjheidvan handel te Steenwjk, Groningen, Lingen en Dootien njverheid te bevorderen en den bloeider chem yedurendedebelegering endeovergave
stad te verhoogen.Voorheen had Hamburg in van dle steden.ook redde hj zich zwemden Raad van den Duitschen Bond met de

mende uit Stavoren, toen de Staatschen die

overigeVrje Steden eene gezamenljl
te stem ,
en in het Plenun eene afzonderljke stem ,
terwjlde stad ruim 2000man moestleveren
t0thetDuitsche Bondscontingent.
Hetjaar1866wasvooralle Duitsche Sta-

stad innamen.Inmiddels legde hj zich t0e

op de geschiedenis van zjn Vaderland en
overleed kortvöörhetJaar 1620.Hj schreef
DAerosticha de expeditione Joannis Casimiri
adversus Ernestum etc.'' - rcalendarium ,

ten en vooral 00k voor H amburg zeergewig- heroic'
o carmine,admorem Cisiojaniveteris''
,
tig. Nadat het in de Bondsvergadering m et - rcarmen yratul
atorium adR.D.Gellium
Lubeck en Bremen tegen de Oostenrjksche Ilstanum etc.', - rcertamen Catholicorum
voordragtvan 14Junjgestemdhad,schaarde cum Calvinistis, heroico carmine, continuo

destad zich aan dezjde van Pruissen en in characterec.conscriptum etc.(1607,2dedruk
het volgende jaar bj den Noord-Duitschen 1612)'' - rFrisia seu de viris rebusque
Bond,zich wjseljk voegendenaarden l0op Frisia'
e illustxibus libri duo (1609)''
,- en
der omstandigheden. Reeds in den aanvang

rVerthoninghe der Coninghen, Bisschoppen,

van 1867deed zjafstand vanhaareigencon- Princen, Potentaten, Heeren ende Graven

tingent en droeg de regeling van hare mili- van Vrieslant, met de gedenckweerdichtsche
tairezaken op aanPruissen,terwjlzj voorts saecken van haer, zûo buiten als binnen 's
met Liibeck en Bremen hare voormalige ge- lants gedaen van aanbegin t0t den Jare

zanten derHansauitLondenen Parjsterug- MDCXVI
I (1617?en late,
r,
opgenomen in het
.t
rl
*ep. O0k het bestuur der consulaire zaken tjdschrit
DevrjeFries,
),.
,2

ging nu over op den Noord-D uitschen Bond.
H am ella L.is de naam van een plantenD e constitutie van dezen Bond bepaalde, geslacht uit de t
'amilie der Rubiaceën.Het
datdeVrjeStedenvrjhavenskonden bljvent onderseheidt zich dooreene s-hoekige,s-spletenzj ze het beter oordeelden,zich aan het tige bloem kroon,door een s-tandigen kelk en
Tolverbond aan te sluiten. Liibeck volgde d0Ol
' eene s-hokkigy, veelzadige bes.Het
laatstgenoem den W eg doch H am burg en omvatheesterstdieln Amerikagroejenjmet
Brem en gaven de voorkel!r aan het behoud 3 kransvormi
g qeplaatste bladeren en geeleener volkomene handelsvrjheid.Alz00 moes- achtig-roode,inelndelingschetrossengeplaatste
bl
oe
me
n.
T0
t
de sierplanten behooren .ffk
ten erafsluitingsljnen bepaaldworden,en dit
isde oorzaak,dateen gedeeltevanHamburgs ekrysantha Stv.op Jamaka metlangwerpige,
grondgebied t0thetTolverbond behoort.Een yunti
ge, Onbehaarde bladeren en goudgele,
der belangrjkste gevolgen der omwenteling ln 3 deelen verdeelde bloemtrossen, - H.
ztzrdpldzl.: .fft et Kltntlt, aan de Magdalenavan 1866 is inttlsschen voor Hambtlrg het .sf
bouwen van eene brug over de Elbe,- iets rivier te vinden, met ongesteelde, buisvordat te voren steeds belemmerd W aS door den mige, aan den voet buikige, in schermen
kleingeestigen najver der Hannoversche regé- geplaatste bloem en,- .fftpatens.r.,in Zuidring.Die brug is voor hetverkeer geopend, Amerika en op St. Domingo te huis behooen in verband daarmede zjn groote kaden rend, met fraaje, scharlakenroode bloemen,
a'
angeleqd,waardeladsngderzeestoombooten - en A tventricosa ,9zn., op Jam aka en in
door mlddel van stoom kranen Op w aggons Mexico aanwezig, met gele, klokvormige
kan worden overgebragt. ZO0 ontwikkelt bloem en. Deze gewassen vereischen eene
Hamburg zieh meer en meer en dingt de warmte van 10 tot 15OC.en kunnen op vergrootste koopsteden der wereld naardekroon. sehillende wjzen vermenigvuldigd worden.
H am elin (Ferdinand Alphonse)jeen verEindeljk vermelden wj nog? dat de stad 3
vertegenw oordigers afvaardigt naar den D uit- diensteljk Fransch admiraal,geboren tePontl'Evêque in hetFransche departementCalvaschen Rjksdyg.
H am conlus (Martinus)ofeigenljk Maam- dos den zden September 1796,trad reeds in
ten Hamkema, een Friesch geschiedkundige, 1805 in dienst bj de marine en vergezelde
i'n oom ,den admiraalHamelin,naar deIngeboren te Follega omstreekshetjaar1550, ZJ
bekleedde eersteeneondergeschiktebetrekking dische Zee,nam voorts in 1830 op eeneroem-

bj de belastingen en werd in 1574substituut rjkewjzedeelaandeexpeditien= rAlgiers,
van den grietman van Lemsterland.Daarhj en werd in 1842 bevorderd tot schout-bjeen voorstander was van den Koning van nacht en t0t maloor-generaal derMarinete
Spanje,moest hj de wjk nemen, doch blj Toulon.I111844werdhjbelastmethetbevel
zjn terugkeer aanvaardde hj de betrekking OV0r 0en Fransch eskader ill de Zuidzee,
van Djkgraaf van Ztlvenwolzden. W ederom kort vöör de Febrtlarj-omwenteling teruggeverliet hj het land, en toen hj nogmaals roepen en na deze benoemd t0t vice-admiraal
texugkwam, zag hj zich gekozen t0t g'
riet- en t0t lid der commissie t0thervorming van
man van Doniawerstal.Het schjnt echter, de Polytechnische school.In 1849 was hj

44
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inspectelmgeneraalte Toulon enRochefort,- 1812.Hj was een man van groote geleerdvoorts .
zeeprefed te Toulon en lid van den heid, die zich als vertaler,uitlegger en veradmiraliteitsraad.In 1853 had hj hetbevel dediger der Heilige Schriftzeerverdiensteljk
over het oefenings-eskader in de Middelland- heeft gemaakt. Van zjnetalrjkegeschriften

scheZee,en bj hetuitbarsten vanden Krimoorlog stevendehj aanstondsnaarde Zwarte
Zee.Hierbestuurdehjhetbombardementvan
Odessa en bewees belangrjke diensten bj
het overbrengen der krjgsmagt van Varna
naar deKrim.Bj het beschieten van Sebastöpol had vooral het admiraalschip veel te

ljden van het vjandeljk vuur,en hj zelf
ontsnapte alsdoor een w onderaan den dood.
Den 23sten December 1854 werd hj naar
Parjs geroepen,t0tadmiraalen senatorbenoemd en in April 1855 metde portefeuille
van Marine belast. Hj overleed den 16den
Januarj 1864.
Hamelsveld (Ilsbrand van),eenverdiensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren te
Utrecht den Tden Februarj 1743,studeerde
aldaar in de theologie,verdedigde erin 1764
eene pDissertatio philologico-antiquaria de
aedibus veterum Hebraeorum''en verwierf in
1765 op eene rDissertatio theologica inauguralis de moribus antediluvianis typo morum
adventum servatoris antecessurorum ''den rang
van doctor in de godgeleerdheid.Daarna was

noemen wj:pDe Bjbelverdedigd (1783,8
dln; 2de drt
lk 1797)'', - rAardrjkskunde
des Bjbels (1790- 1798, 6 d1n)'', - rHet
Oude en Nieuwe Testament en de Apocryphe
boeken, met aanmerkingen (1791, 16 dln;
.
zde druk 1802, 10 dln)'',- gDe welmeenende raadgever (1791, 5 d1n)'', - rDe
vraagal (1791- 1796,6 dln)'', - pBjbelgeschiedenis(1797,2 dln metplaten;2dedruk
1819)'',- rllistorisch handboekje van den
Bjbel(4dedruk 1830)''j- rAlgemeene kerkeljke geschiedenisderChristenen,vervolgd

door A.Ypey (1799- 1817,26 dln)'',- en
DDe BjbelulthetHebreeuwsch en Grieksch
(1805)''. - Zjn zoon Willem Tl'
slrmsd ran
.
AJ,-8.
:'p:I#, geboren te Durgerdam in 1771
w as een

ervaren regtsgeleerde,dieden12derl

Februarj 1835 overleed a1sraadsheer in het

Ho0g Geregtshofte '
sHage en onderscheidene
regtsgeleerde werken schreef,zooals: rllandleiding t0t de regtszaken volgensdeFransche

wetten (1811)'' - rDe grondwet voor de

Vereenigde Nederlanden van 29 Maart 1814,
op oudheid, zeden,gewoonten en behoeften

hj achtervolgens predikant te Durgerdam, des volks gegrond (1815):' - pverzameling
Grootebroek en Goes,alwaarhj wegensge- van gewjsden van het H00g Geregtshof te
rezene geschillen het predikambt nederlegde. 'sGravenhage, beginnende met h0tJ
'aar 1814

Toen vertrok hj naar Utrecht,waarhj zich t0t 1822 (1827- 1836,5 dlnl'', - rNeder-

methet opstellen van godgeleerde geschriften landsche Pandecten ofverzameling van wetten
bezig hield en in 1784 t0t hoogleeraar beroe- in hetkoningrjk derNederlanden (voortgezet
or P.,9ï@l01,
:,1827- 1844,10 dln)'',enz.
p
en werd.Hj aanvaarddedie betrekkinymet doH
eene redevoering: pDe statu rei Christlanae
am er. Dezen naam geeft men aan een
hodierno,laeto antristi?quidque in posterum bekend werktuig,bestaande uit een jzeren
de eo sperareveltimeredebeamus!''Htiwa9 ofhouten k0p van verschillendevorm ,waarin
in 1787 een jverig aanhanger der patriotsche een houten steelbevestigd is.Hj wordtdoorpartjj zoodathem hethoogleeraarsambtont- gaans uit de hand gezwaaid en dientom op
,n
omen werd en hj zich genoopt gevoelde, een bepaald punt een sterken schok aan te
de stad te verlaten.O0k te Amsterdam ,waar brengen,bjvoorbeeld om een spjkerin hout

hj zich wilde vestigen, werd hem hetverbljfontzegd,weshalvehjzichnaarDurgerdam
begaf.Hier bleefhj tot 1789 en ging toen
naarLeiden,waarzjn zoonzich opderegtsgeleerdheid toelegde. Bj de omwenteling van
1795 w erd hem aldaar de leerstoelvan Boers
aangeboden,maar het bljktniet,dathjdien
heeft aangenomen.In 1796 vertrok hj naar

te drjven.Zware hamers komen te pasbj
het smeden van jzer en dragen de namen
van handham er, voorhamer,frontham er,0pwerphamer, staarthamer enz. Zj worden
veelaldoorw aterin beweging gebragt.Voorts

zjn er stoomhamers in gebruik,die loodregt
naar beneden vallen. De kracht van hun
schok is afhankeljk van hun gewigten van
Utrechtjwaarde voorhem onteerendebeslui- de hoogte van hun val, terwjl bj uit de
ten, in 1797 genomen, werden vernietigd, hand gezwaaide hamers 0ok n0g de aangewaarna hem 00k het hoogleeraaxsambt weder wende spierkracht van den werkman in rekewerd aangeboden. Daar de aanneming den ning komt.

toenmaligen titularis van zjn ambt z0u be- H am erling (Robert), een uitstekend
rooven, wees hj het aanbod van de hand Duitsch dichter, geboren den 24sten Maart
en vestigde zich te Amsterdam , vanwaar 1832 te Kirchberg am W aldein Oostenrjk,
hj zich naar 'sHage begaf,toen hj t0tlid was 4 Jaar koorknaap in het Cisterciënserder Nationale Vergadering gekozen was.T0t klooster Zwetl,bezocht vervolgens hetgymAugustus 1797nam hj erhetvoorzitterschap nasium te W eenen en werd er in 1848 stu-

waar,en in laatstgenoemd Jaar zag hj zich dent in degeneeskunde.Hj nam jverig deel
o0k t0t lid der tweede Nationale Vergadexing aan de volksbewegingen van datJaar en bebenoem d.Hetaannemen dierbetrekkingm oest hoorde er tot het académisch legioen. Behj bj de tegenomwenteling van 1798 met halve op de nattlurkundige w etenschappen,
het verlies van zjne waardigheid en met legde hj zich metjver toe Op de oude lettergevangenschap boeten.Toen hj op vrje voe- kunde en op dewjsbegeerte.Reedsalsknaap
ten gesteld was, woonde hj te Amsterdam en Jongeling had hj verzen gemaakt,in zjn
bj zjn zoon,en overleed erden 19den Mei eersten bundel, ssinnen und Minnen (1859;

HAMERLING- HAMILTON.

derde, vermeerderde druk 1870)''yetiteld, thagers in den earsten Punischen O0r10g en
oggenomen. Krachtiger openbaarde zlch zjn vel-sterltte zich op den berg Epiërcte(Monte

dlchttalent in mvenus im Exil (1858)7',- Pellegrino) btl Panormus (Palermo), vann Schwanenlied der Romantik (1862)'',- waar hj de schepen aan dekustvan Italië
rEi
en rGermanenzug (1864)''
.Van aldiestukken verontrustte.Hierhieldhjzich 3jaarstaande
verscheen eene uitgave onder den naam : tegen de aanvallen der Romeinen,nam toen
rGesammelte kleine Dichtungen (1871)''. in de door hem veroverde stad Eryx tusschen
(irooten roerû verTvierf 11j door zjn epos 2 Romeinsche lejers eene versterkte posi
tie
XAhasver in R0m (1866q 7de druk 1871)'', en hield den strkd onbeslistt0tin 242,toen
waarin hj de Romeinsche zeden ten tjde de overwinning ter zee van OJJW: Iwtatius

van Nero in eene refks van gloejende tafereelen schildert.Voortsschitterdenzjnegaven
in het gedicht rDer König v0n Sion (1868;
5de druk 1872)'', waarin hj dedenkbeelden
en bedrjven der W ederdoopers te Munster
schetst.Reedsna hetverschjnen van mAhasverin R0m''had hj eeneonderwjzersbetrekking te Triëst neêrgelegd,waarna de Keizer

hem een pensioen toekende, terwjl eene

dame te W eenen den dichter in staatstelde,
om zich onbezorgd aan depoëzj tewjden,

waarnahj zich teGratzvestigde.Hierdichtte

OJ/zf
.
/l.
: overHannobj deAegadische Eilanhj genoodzaakt was den vrede te sluiten.
Na zjn terugkeer redde hj zjn vaderlandj
doordien hjaan desoldaten derAfrikaansche
ingezetenen, die tegen Carthago.waren opgestaan,na een 00rl0g van 3 jaardenederlaag
toebragt. Om aan zi
jn land nieuwe hulpbronnen en aan zich zelven veiligheid te verschaffen tegenover de vjandeljke partjvan
Hanno,bragt hj zjne troepennaarSpanje,
waar hj hd zuideljjk (
)1 westeljk gedeelte
desrjksveroverde,en in 228 sneuvelde.
den lzem van allen aanvoerberoofde,zoodat

hj het treurspel gDanton und Robesgierre
(1871)*',- rreuth (1872)''- en de rsleben H am ilton is de naam van een beroemd
Todtsiinden (1873)'',terwjlhj 0ok vertaalde Schotsch geslacht, afstammende, naar men
gedichten uitgaf.
meenttvan Gilbert,wiens vader, W illiam de
H am erster (Dominicus)t een verdien- Ac
'-ïlft
pz3,ten tjdevan Ednard I groot-kansteljk Friesch regtsgeleerde, geboren te selier van Engeland, den gunsteling van
Leeuw arden den 14den N ovem ber 1689, studeerde te Franeker in de regten, vestigde
zich a1s advocaat te Leetlwarden, w erd er
raadsheer en lid der Provinciale Staten,en
Overleed den 1lden Alei 1774. Hj schreef:
XDisytltatio juridica, qua illtlstratur locus

Eduard 11,JohnI
g dpct'
r,ineen tweegevecht
doodde, en de wjk nam naar Schotland,

waar Robert Wrzfce hem in 1323 m et den
burgt Cadyow , het tegenwoordige vlek Hamilton, in het graafse,ha'
p Lanark beleende.
Intusschen behoorde zekere sir W alter de
Paull,desumtusex titlllo,13 dejudicatoetc. A'
t
Z@IiJJI'. reeds ill 1292 tot de Schotsche
(1710):', rDisputatio Juridica inauguralis, edelen, die den eed van trouw aan Eduard f
qua tractatur origo juris accrescendi etc. aflcgden, en waarschjnljk heeft deze van

(1711)''

en rNaauwkeurige en duideljke Robert Wrffce de heerljkheid Cadyow verkxegen.- Een zjner nakomelingen,James
A'
t
xlz/i//ps(f1460),werd verheven t0tlord en

verklaring Over de statuten, Ordonnantiën,
reglementen en costumen van rechte in Friesland, uit het gemeene Keizerljkeregtopgehelderd enz.(1743 en 1745,2 d1nq3dedruk
1760,vernaeerderd nnet P0n derde deeldoor

Ulric'
t
bs Johannes AhJer)''.
H am ervisch of l
tamerhaai (Sphyrna of
Zygaena) is een haai van zonderlinge gedaante.De k0p is naar2 zjden met2 platte,

t0t yairvan Sehotland.- Iloogerklom het
aanzlen van dit geslacht,toen zjn zoon en
erfgenaam James .
fflzzlilfpol (f 1479) in het
huwelt
jk trad mct M ari@, de oudste zuster

van Jacobus f.l'
f, en hierdoor bezitter werd
van hetgraafschap Al-ran.- Deleden vandit
geslacht verkeerden steeds in bloedige veete
breede uitsteeksels verlengd,op wier randen met die van het geslachtDogglas,en ditgaf
de uitpuilende oogen geplaatstzjn,terwjl meermalen aanleiding t0t burgeroorlogen.-

zich de neusgaten aan debenedenzjde in de James At
ZVJJJt
?AC, als erfgenaam van zjne

voorste hoeken bevinden,en de boogvormige, m oeder graaf ran Arran,nam gedurende de
m et scherpe, hoekige tanden gewapende bek minderlarigheid van Jacobns T'
r jverig deel
verder achterwaarts aan de benedenztjde ge- aan hetstaatsbestuur,en Overleed in 1529.plaatst is.K 0p en halshebben a'
lzoo de ge- Zi
jn zoon James,tweade graafvan Arranj
daante van een dubbelen hamer zonder steel. zag zich in 1549 door Hendrik11 van Frank-

De gewoneF
zt
zzz
lerddcA (S.malleus)behoortte
huis in de Middellandsche Zee.Hj is een
verslindende roofvisch,die vooraljagtmaakt
op tonjnen.Hj wprdt wel eens 5 Ned. el
lang. Andere soorten vindtmen in meer zuideljk grlegeno zeeën.

rjk begiftigd met het hertogdom Châtelherault in Poitou. Het Schotsche Parlement
had hem na den dood van Jaeobns V (1542)
t0tvelqnoedelgken erfgenaam van den troon
verklaard en hem gedurende demindeljarip
heid van koningin M aria S/z
l
flrfhetxegentH am llcar is de naam van onderscheidene sehap opgedragen.Daar hj echter aanvanberoemde Carthagers. T0t deze behooren in- keljk de Hervorming begunstigde en de
zonderheid H amllcar, die in 480 vöör Chr. Engae
lsls
hgezinde partl Onderstttt
nde,zoc,
hten
att) de kflllingin-n-toeder,
i
n den slag btjHiméra tegen Gelonsnf
?uveldcs, (1e ('jtrtlillaal Igeatod
en H amélcar, genaam d Bareas,de vader M arla de Gviy:, cn graaf Lennoœ hem het
van H annibal.LaatstgenoemdeH amilear werd staatsgezag tebetwisten.Dewjlhj zeervrein 247 vöör Chr.opperbevelhebber der Car- delievend van aard was,droeg htlna eenige
VIII.
5
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tegenstribbeling in 1554 tegen uitkeering van

een Jaargeld het regentschap over aan de
Koningin-moeder. HtJ zelf en zjn broeder
John A'
tzpzïlfozz,die alsstaafssecretarisen bisschop van St.Andrews eel
ae belangrjke rOl
vervulde, behoorden t0t de R. Katholieke
partj,terwjl de overige leden van dit geslachtjverigeProtestanten waren.Gedurende
de staatkundige woelingen,die bj denterugkeer van koningin M aria ontstonden,schaarden zich de Ramiltonsaandezjdevandeze,
en toen Maria van den troon yestooten en

Kouseband benoemde.Hj*overleed in 1625j

naar men meent door vergif,hem doorzjn

mededinger,den hertog van Wfzch zeFllzzl,toe-

gediend. - Zjn oudste zoon en erfgenaam
James was in den Dertigjarigen 00rl0g aan-

voerdervantroepen,t0thulq vandenZweedschen Koning bestemd,en hlelp de zegepraal

bj Leipzig bevechten.Na den terugkeerbetoonde hj zich een getrouw aanhanger van
Karel J, werd door dezen t0t hertog ran
Hamilton verheven maar moest den 9den

Maart 1649, na de teregtstelling van zjn

M'
array, haar Onechte broeder, ln 1567 als Koninkljken beschermer,desgeljkshetscharegent opgetreden was,vormden deHamiltons v0t beklimmen. - William A'
c/zzlilfpp, een
de partj der vrienden van het koninkljk broeder van den hertog, sedert 1639 graaf
gezag.DezepartjOverreeddeMariaom haren ran Lanark en staats-secretaris van Schotland,
afstand te herroepen en was oorzaak van het wasbj Karel1in ongenade gevallen)omdat

gevecht bj Langside (15 Mei1568),waarna hj denbuxgeroorlog afkeurde,enkwam dienM aeia de wjk moestnemen naarEngeland. tengevolgehetParlementmeteenaanzienljk
Een zekere James .MJz4iJ/ps ofBothwellhanyh, leger te hulp.W eldra echter keerde hj t0t
diein genoemdrevechtgevangengenomen en de Partij der Koningsgezinden terug,en zag
van zjne bezittlngen beroofd was,bragt in zich aan het hoofd replaatst der troepen,
1570 den rerentM'
tçvray doorsluipmoord om waarm ede Kamel 11 zlch weder in het bezit
het leven.lllerdoor kregen de Hamiltons Op wilde stellen der kroon.Hj werd echterin
dat oogenblik het gezag in handen. Doch den slag bj W orcester (3 September 1651)
w eldra kwam graaf Lennoœ door Engelands door Cromwellgevangen genom en en Overleed
invloed in hetbezit van het regentschap en eenige dagen daarna aan zjne wonden.Hj
deed in 1571denaartsbisschopvanSt.Andrews wasdelaatstemanneljketelg van denhoofdm der Haâniltonn.
te Stirling ophangen.Nu plaajste zich ein- staKare
l 11 schonk nu in 1660 de titels en
deljk de trage hertog de CAa
'telheranlt aan
hethoot'
d zjner partj,verklaardezich vôör waardi
.g
heden van datyeslachtaan William,
de Koningin, die steeds in Engeland ver- graafran zgdlàïe ,een Jongeren zoon van den
g en gehuw d metA nna,
toefde, bezette de hoofdstad en nam Stirling markies ran .lbzwlc.
in bezit,waarbj Lennoœ gedood werd.Toen de dochter en erfgename van den hertog.
voorts in 1572 graaf M orton, een bloedver- Daarmede aanvaardde hj 0ok den naam van
want der Hamiltons, zich met het regent- Hamilton en overleedin 1694.- Zjn oudste
schap belastte, keerde Cltâtelherault t0t het zoon James,vierde hertog van Hamilton,:werd
ambteloos leven terug en overleed in 1575.- in 1711 a1s hertog nan Wrczsf/pzlt0tpalrvan

Zjn zoon James, die zich naar ligchaam en Engeland benoemd. Hj was werkzaam als
geest door schitterende gaven onderscheidde, gezant ten tjde van koningin Anna,jverde
dong naar de hand der Koningin en naar zeer voor het verdrevene vorstenhuis en verde Schotsche kroon.Hj werd echter als een loor het leven ill een tw eegevechtm etlord
jverig Protestant door de G'
t
dse'
shevig ver- Afokun (15 November 1712).- Charles,de
volgd; deze beroofden hem zelfs van het derde zoon van W illiam ,verkreeg hetgraafhertogdom Châtelherault, en daar hj tevens schap Selkirk,doch zjn titelging over op
zjn gesteldoor uitspattingen verwoestte,ver- zjn broeder Johm ,den stamvader der graven
vielhj weldra tot krankzinnigheid.- Nadat van & lN rk, die zich thans w eder Douylas
M orton in 1581 onder den Jeugdigen koning noem en. George A cwzïlfozl, de 5de zoon,een
Jaeobus FT! later a1s Jaoob'as 1 koning van uitstekend generaal, werd in 1696 graafran
Engeland,hetschavot beklommen had,werd Orkney.Van hem zjn in de vrouweljkeljn
de magt van het geslacht Hamilton bjna detegenwoordigegravenran Oràwdy,Hamiltongeheel vernietigd.John en Claude,broeders Fifz-cldcq afkomstig.- Arehibald A'
c-ïîfplj
van den krankzinnigen James, namen de de 7de zoon, Overleed als admiraal,en zjn
vlugt naar Engeland, doch keerden na den zoon sir William A'
tZZ/IïJJOZIwas een verdien-

va1 van hun ergsten vtland,James z
gfvcrf,
naar Schotland terug, waar zj door den
Koning, als getrotlwe vrienden zjner M0eder? goed ontvangen en gedeelteljk in het

steljk Oudheidkundige.- James,zesdehertpg
van A'
c-ïlft
p),(f 1758),wasgehtlwd metde
schoone ElLzabetlt Gffzlizw ,later hertogin ran
Argyle.- Zjn zoon JamesGdprgd,zevende

t)c,
y Hamilton, erfde in 1761 na den
bezl
t hunner goederen hersteld werden.Jol
tn hertog '
(f 1604) verkreeg de waardigheid van mar- dood van den hertog ran Donylan de waardigkies, en Claude w erd de stichter van eene heden van m arkiesman Donglan en graafvan

zjljn, nameljk van die der markiezen ran Hzwçfd.Zoowel hj als zjn broeder Douqlas
A bercorn.- De zoon van John,J- d.sm ar- A'
t
zzlïl/os overleden zonder mannelpke nakom
el
i
ngen
ac
ht
e
r
t
e
l
a
t
en,
waar
na
de
t
i
t
el
s
en
kiesran H amilton genaamd,zag zich in 1309,
na den dood van zgn krankzinnigen oom ) goederen overgingen op hun 00m Archibald,

verheven t0t graaf van x#.rrtr'z,w aarna Jaco- negenden hertog van Hamilton en zesden heràfz.: I van Engeland hem in 1619 t0t graaf tog van .
& Jzà#pzl. - Zjn zoon Aleœander
rx Cambridge en t0tridder der orde van den A'
l-ïlfel-Dey.glcdj geboren den 3den Odober
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1767 en t0t aan hetoverljden zjnsvaders dering te New-York, die in 1788 over het
l0t van hetwetsontwerp beslissen moestjwas
hj in denzelfden geest werkzaam. Bj de
zamenstelling van een nieuw bestuur zag hj
zich t0t secretaris van Finandën benoemd.
Na zjn terugkeerwerd hj lidvan het1100- D e treurige toestand van hetstaatscrediet en
gerhuis,in 1819 opvolgerzjnsvadersin de hetgebrek aan alle statistieke gegevensmaakhertageljke waardigheid, voorts ridder der ten diebetrekking hoogstmoejeljk.Om het
orde van d0n K ouseband, en overleed den crediet op te beuren,regelde hj de binnen18den Augustl
zs 1852.- Zjn zoon Willia,
m landsche schuld, stichtte eene bank,voerde
Aleœander Anthony xl.z'cAiùtzl#, elfde hertog belastingen in, legde in w eerwil van den
van A t'xzzlilft?gzen achtste hertog van .frtxz?tft?zl, hevigen tegenstand een accjns op den brangeboren den 19den Februarj 1811,trad den dewjn, en werd alzoo de schepper van een
23sten Februarj 1843 in het huweljk met regelmatig geldeljk beheerin Amerika.Daar
prinses
A malie Elisabelh Karolineran de D emocraten zeerop lzeulverbitterdbleven,
Baden, en overleed teParjsden 15den Julj legde hj in 1795 zjnobetrekkingneder,Om
1863.- Zjn oudste zoon en Opvolger, '
1r5!- zich weder aan de regtsgeleerde practjk te
liam Aleœander .fozfi,s Stephen A '
czail/pzl-opkz- wjden.Toen in 1798 een oorl0g metFrankglas, is geboren den lzden Maart 1845.- rjk dreigdeuitte barsten,werd hjop voorHethoofddermanneljkeljn vanhetgeslacht dragt van W asbington t0t Onderbevelhebber
Hamilton is James, markies ran Abereorn, van het leger benoemd,en na den dood van
geboren den zlsten Januarj 1811.Hj werd dien staatsman in 1799 zag hj zich t0taan
bekleed metdebetrekkingen vanlord-luitenant het sluiten van den Vredemethetopperbevel
van Donegal en van lid van den geheimen bel
ast.Daarna keerde hi
j* t0t hetbargerljk
raad,en versierd m etde Orde van den K ouse- leven terug en geraakte 111 1804 metkolonel
band.
Bl
grr in strjd Over staatkundige gevoelens.
Onder den naam Haqnilton vermelden wj Daar Hamilton zjne woorden nietwilde intrekken, kwam het tusschen die beiden t0t
voortsafzonderljk:
Aleœander A'
tz-clfozl, éên van de stichters een tweegevecht,w aarin H amilton,eenew ond
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. ontving, waaraan hj den volgenden dag Hj werd geboren den llden Januarj 1717Op 12Julj 1804 overleed.
Antltony, graaf ran .ffczzlbl/t?zl, afkomstig
het W est-lndische eiland Nevis,kwam op
l4jarigen leeftjd in het huis van den aan- uit een Jongeren tak van den stam der Schotzienljken l
toopman Crliyer te New-Yorlt en sche hertogen.Hi
j Yverd geboren illIerland
Ontving aan het Columbia-college aldaareene in 1646,volgdemetzjne oudersna de teregtwetensehappeljkeOpleiding.Toendeverdeeld- stelling van KarelI de KonilzkljkePrinsen
heid ttlsschen de Koloniëlz en hetMoederland naar Frankrjk,keerde na detroonsbeklimaan den dag k'iava,verdedigdehj deregten mingvanKarel11naarEngelandterug(16G0)
van eerstgenoem den met w oord en pen, en en Ontving, wegens ztjne R.Katholiekegebj hetuitbarsten dervjandeljkhedennam hj loofsbeljdenis,van dezen geen ambt,terwjl
dienstalskapitein derartilleriebj hetAme- vervolgens Jaeoblts 11 hem met een regement
rikaansche leger,en verwierfhetvertrouwen intànterie in Ierland 011 met het opperbevel
van W asl
tinyton, die hem t0t zjn adjudant van Limericltbegiftigde.Toen Jaooblts 11,na
bekend Onder den naam van markies TGn
llouglas en Clydesdale,werd in 1802 1id valz
het Parlement, behoorde t0t de W higs, en
ging in 1806 a1s ambassadeurnaar Rusland.

benoemde, zoodat hj in deze betreltking en het verlies van den troon,in Frankrjk eene
als vriend van den opperbevelhebber grooten wjkplaats gevonden had,bt
?gaf0ok Hamilton

invloed had. Toen de vrede gesloten werd, zich derwaarts en overleed teSt.Germain-enwas hj kolonel.Nu lerdehj zich metjver Laye in 1720.Zjne geschriften,vooralzjne
t0e op de regtsgeleerdheld en behoorde weldra XContes de féerie (1805, 3 dln)'',zjn onget0t de m eest-gezochte advocaten van New- meen geestig, en zjne mMémoires de Gram-

York.Hj werd erafgevaardigd naarhet Con- mont''leveren belangrt
jke bjdragen tot de
grès, zag zich in 1786 benoemd tot lid der kennis der zeden van dien tjd.Een van de
W etgevende Vergadering, en in het volgende beste uitgaven zjnergezamenljke werken is
jaar had hj alsafgevaardigde van New-York dievan A'
ayer (1812!4 dln).
zitting in de vergadering te Philadelphia,
Emma, lady H amklton, geboren om streeks
waar beraadslaagd w erd over de nieuwe c0n- hetjaar 1761 in h:tgraafschap Chester.Zj
stitutie.Met Madison droeg hj veelbj t0t was de Onechte dochtervan eene dienstmaagd

het Ontwerpen eener grondwet.Daarhj,als uitW ales!Hartegenaamd,kwam Opl3-jaritegenstander der Democraten, op de eenheid gen leeftjd als kindermeisje in dienst te
en onafhanl
teljkheid van het bestuur der Hawardent vertrok 3 jaar later als dienstUnie aandxong en den statenbond in een meid naar Londen, en werd er?na velerlei
krachtigen bondstaatwilde herscheppen,werd lotgevallen, de bjzit van kapiteln!later adhj de stichtor der foederalistische partj,en miraal sir Jokn TI''
ZJJ6J Payne. Zj ontving
had als zoodanig van de alzti-fbederalisten

inm iddels goed ondfzrrigt en eene uitstekende

veelte ljden. vorming, w aarna P ayne haar overdeed aan
Met Jay en .
M àdison gafl1j eene reeks vau den ridder I'eatkerstonltauylt.Deze? die haar
opstellen in het licht, welke,onder den titel aanvankeljk medenanlnaarzjn bultenverbljf
vporal (
)olt van Jferson

rThe t
'
ederalist''verzameld,de aanneming der in Sussex? gaf haar weldra haar afscbeid,
qoastitutie moesten voorbereiden.Op deverga- waarna zb naar Londen teragkeerde en tot
5*
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de diepste ellende verzonk. Hier vond haar
zekere doctor Graham, die zich berucht gemaaktheeftdoorhetinrigtenvaneenephemelsche sponde'' waar alles moestmedewerken,
om dengene, die er zich op nederlegde,het
hoogste zingenottebezorgen.Dezedoctorkoos

Zj komt dus in vele opzigten overeen met
die van Jaootot (zie aldaar), waarvan zj
echter ook verschilt.Dezeleerwjzeheeftin

geheel Europa en ook in Amerika veel 0pgang gemaakt, maar vond, wegens gemis
van grondigheid,vooralin Duitschlandhevige

haar t0t zjne godin Hyieia,in welkebe- bestrjders.
trekkingzj ineendoorzlgtiggaaswasgehuld. Patriek A'
t
l-ïl/pl,den eersten beljderder
D e geestige verkwister Charles Grerille uit Protest
antsche qodsdienst in Schotland.Hj
de familie Warî
riok leerde de godin kennen. werd geboren ln 1503 en was, naar men
ZP
** schonk hem 3 kinderen en hj stond op meent) een bloadverwant van den gmaf ran
het punt 0nA Inet haar te huwen, toen dat zrrls en van hetHuisder Dtuarts.Hj stuplan ill 1789 door zjn bankroet verjdeld deerde te St.Andrews, en toen hetgerucht
werd. Om ondersteuning te verkrjgen van der nieuwoleererdoordrong,begafhj zich
zjn 00m sir William A'
cplïlfx ,gezant te naar Duitschland en verdedlgde te Afarbuxg
Napels, zond hj Emma derwaarts, en zj met jver de leerstellingen der Hervormers.
behaagde zoozeer aan dien diplomaat, dat Na zjn terugkeer benoemde Jaeob'
us V hem
deze eene schikking trofmet Greville,inhou- t0tprior in deabtdj Ferm in hetgraafschap
dende,datlaatstgenoemde hem zjne maitres Ross,maar hj beleedtevensonverholenzjne
afstond,waarnaHamiltondeschuldenvanzjn gevoelens.De bisschoppen,daarover gebelgd,
neefz0u betalen.Hamiltontrouwdemethaarte riepen hem naar St.Andrews,waarhj weLonden in 1791 en stelde haar voor aan het gens zjne leer, indruischende tegen die der
Hofte Napels,waarzjweldradevertrouwde R. Katholieken, een ketter verklaard en ter
werd der Koninln.Van dezevernam zj de beschikking der wereldljke overheid gesteld
vjandeljke gezindheid van KareïTF,koning w erd, die hem den lsten Maart 1527 t0t den
van Spanle, Jegens Engeland,waarna dit brandstapel veroordeelde, welk vonnis op
laatste zonder oorlogsverklaring deSpaansche dienzelfden dag werd ten uitvoergelegd.Zjn
schepen wegroofde.Reeds te Napelshad zj moed en standvastigheid bj het sterven droebetrekking aangeknoopt met Nelson, die na genzooveelbj t0tverspreidingderHervormde
den slag bj Aboekirhaarverklaardeminnaar leerin Schotland,datmen weldra zeide,dat
werd en dien zj in de reactionairepolitiek de wind,die over zjn brandstapel had gevan het H0f van Napels zochtte wikkelen. waaid,desmetstofderketterj naarallekanToenhjin 1800zjnebevelhebberschapneder- ten had overqebragt.Zjne geloofsbeljdenis
legde,vergezelde zj henz en haren echtge- verscheen na zjn doodin hetlicht.
nootnaarEngeland,Tiaarzjvan eendochter
William Ac-ilft
)zd,een verdiensteljk oudbeviel, welke den naam van Nelson ontving. heidkundige. Geboren in 1730,werd hj in
1764
a
mbas
s
adeur
to Napels)waarhj groote
Na den dood van haren gemaalbetrok zj het
kasteel Merton-place, dat Nelson voor haar belangstelling toonde ill de opgraving van
gekocht had;maar na zgn dood in 1805 ver- Herculanum en Pompeli, en vooral in het

vielzj op nieuw toteen losbandig leven,ver- behandelen del-gedeelteljk verkoolde papylirt met hare dochterhetEngelschegrondge- rus-rollen.Methulpvan zjn tweedegemalin,
bled, en overleed Op een buitenverbljf bj deberuchteEmma A'
c-ï/fozl(zieboven),bragt
Calaisden 16den Januarj 1815.Hareaantrek- hj in 1793 een tractaat t0t stand tusschen
keljkheidwasgelegenindeongemeeneschoon- Napels en Engeland, en bj het naderen der
heid van haar ligchaam en in de smaakvolle Franschen in 1798 vergezelde hj den Koning
sierljkheid van harekunstmatig aangenomen naar Palermo. Toen hj in 1800 naar Engehouding en gebaren.0ok houdtmen haarvoor land terugkeerde,verloorhj door schipbreuk
de uitvindster van den slaaldans.Geldeljke een gedeelte van zjne kunstschatten.Eene
verlegenheid drong haar t0t de uitgave der verzalneling van vazen, bekend door de

vertrouweljkebrievenvanNdson(1815,2dln). schetsen van Tisel
tbein (1791,4 dln),had hj
Jam6s Xc-ïlfpl, den uitvinder der naar verkocht aan het Britsch Mkséum.Hj overhem genoemde methode, om vreemde talen leed te Londen den 6den April 1803.Zjne
te leeren. Hj werd yeboren te Londen in nasporingen Omtrent den Vestw ius en den
1769, vestigde zich ln 1798 te Ham burg, Etna heeft hj medegedeeld in zjne pobserwaarhj onderdeleiding van den Franschen vations on mount Vesuvit
ls etc.(1772)'' generaal d'
A ll
geli Duitsch leerde zonder met en mcampiPhlegraei(1766- 1769)''.
de spraakkunst te beginnen, en begaf zich
W illiam A '
JZ/JJJP/,een uitstekend Engelsch
in 1815naarNoord-Amerika,waarhjdezelfde wjsgeer. Hj werd geboren te Glasgow den
methodein toepassingbxagtbtjzjnOnderwjs 8sten Maart1788uiteene zjljn van hetherin de Fransche taal.Later keerde hj naar togeljk geslacht, welke den erfeljken titel
Europa terug, en overleed te Dublin den droeg van baronet.Hj studeerde te Oxford,
3lstenOctober1831.Zjnemethodevereischt, wjdde zich teEdinburgh aan deregtsgeleerddat de leerling beginne m et de vreem de taal heid,en werd aldaar advoeaat,zonderechter
onder de leiding van den leerm eesterte lezen zich metde practtjk te bemoejen.In 1821
en daarbj debeteekenisderwoorden in het werd hj hoogleeraar in de algemeene ge-

geheugen te prenten, om zich vervolgens schiedenis aau de tlniversiteit teEdinburgh en
door de verklaring van den Onderwjzermet plaatste van 1829 t0t 1832 in de gEdinburgh
de regels 4er spraakkunstbekend te maken. Review'' eene reeks van merkwaardige op-
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stellen,die later onder den titelvan oDiscus-
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H am m , eene arrondissementshoofdstad in

sions on philosophï and literature,education dePrtlissiseheprovincieW estfalen,43/4geogr.

and university loïolln (1852):' gezanleuljlt 111jlten noordlloordwesten van Arnsberg,ter
zjn uitgegeven.Dierltengevolge werd hti in piaatse,waar do Ahse in deLippe vloeit,en
1836 geroepen t0tden leerstoelder logioa en

aan den spoorweg van Keulen naar Mindenj

metaphysica, waarna hj den voormaligen
roem van Schotlandswjsgeerige schoolherstelde.Hj had zieh bekend gemaaktmet'de
wjsgcerigegesehriften van alle tjden en v0lkeren en gevoelde zich vooralaangetrokken
door de denkbeelden der Duitsche Mr
tisgeeren.
ln 1846 bezorrde hj eeneuitgavederwjs-

terwjl van dââr spoorwegen uitgaan naar

geerige geschrlften van Reld1 en in 1854

Miinster en Emden,naar Paderborn en Cassel, is de zetelvan een H0fvan Appèl,van
eene arrondissementsregtbank, enz.D e voor-

malige wallen zjn er in wandelplaatsen herschapen.M en heeft e1.voortseen kasteel,een

gymnasium , vele fabrieken en bjna 20000
inw oners. Het arrondissement Hamm telt op

/4 rqgeogr.mjlûmstreeks70000inwoners;
maakte hj een aanvang metdle derwerken 81,
van Stewart.D edood verhinderde hem echter, behalve Hamm vindtmen erdesta4jesUnl
la
dezete voltoojen.Hj overleed teEdinburgh en Kam en.
den 6denMei1856.Zjne pluettureson meta- Hamm (MTi1he1m), een verdiensteljk
physicsandlogic''zjn doorManselen T'
reifcA sohrjver over landbouwzaken, geboren te
uitgegeven (1859-1863,4 dln),en eenecri- Darmstadt den 5den Julj 1820,wjdde zichj
tiek zjner gevoelens werd in 1835geleverd na het ontvangen van gymnasiaalonderwjs,
door M ill.
0I?groote goederen aan den landbouw.Nadat
H am let,een fabelachtige Deensehe prins, hj voortseen volleligen cursusaanhetlandin de oude kronieken,bepaaldeljk bj Saœo bouwinstituutvanPatsthadbjgewoond,trad
Grczzlgzlty/icf4,vj vermeld, is vooralbekend ge- hj als opzigter in dlenst bj den graaf'
von
.

worden dool'het beroem de treurspelvan dien .fze/
lrltrcFzin Opper-llessen,en begafzich vernaam van Sltaktpere.Men meent,dathj 500 volgens naar de académie Hohenheim ,Om er
Jaarvöôr Chr.geleefd heeft,- volgenssom - de lessen overdenlandbouw tevolgen Daarna
m igen Op Seelarld,waarin men nog de beek zag htj zich geplaatst op de goederen van
aanwjsttwaarin Opl
tdiazichgeworpenheeft, graaf OJJP von kvplzzly-zx ltzc/l,maar liet welen volgens anderen in Jutland.00k de namen dra deze bet
rekking varen, om qedurende
der personen,w elke in dëzesagevoorkomen, een jaar eene wetensehappeljke rels te v0lluiden verschillend. Die van den prinsis nu brengen doorde Rjnstreken,België,Frankeens Amintlt, dan weder Amletlt,- die van Jjk, Engeland en Noord-Duitschland. De
den geweldenaarsomtjdsClaltdlusFtwp,doch vrucht van dien togt was: pDie landwirth00k yenyo, en die van H amletts vader nu schaftlichen Gerâthe und Maschinen Englands
eens Herrondlll'
us, dan weder Ilbrnwendel, (1845,met:00 figuren;2dedxuk 1856)''
.Na

enz.De gebet
lrtenissen dezersage zjn onge- zjn terugkeer werd hj ziek,maarvond in
veer a1s die,welke in hettretlrspelwerden de woning van ztjn vriend KarlGsf/zào?t
,te
opgenomen, doch het slot is anders.Volgens Hamburg eeneliefdevolle verpleging,en begaf
de sage treedt Hamletin het huweljk met zich na zjne herstelling naar de universiteit
de SdlotscheprinsesHermuhtrltde,maarljdt te Gieszen waar hj zieh Onder de leiding
als onderlkoning van Jutland de nederlaag in van Liebl
y vooral Op de schoiktlndeen in een
het geveeht metden D eenschen koning F'lglet uitgezoehten vriendeukring op de fraaje letop eene hcide in Jutland,welke na dien tjd teren toclcgde.Toen hj op het puntstond,
den naam van Ham letsheide droeg, w aarna om zich aldaar als privaatdocentte vestigen,
H ermnntrnde hare gelofte,om metH amletlief ontving hj een beroep als hoogleeraar in de
enleed,zelfsdendood,teverduren?trouw eloos schei- en landbouwkunde te H ofw yl.Na den
verbreekt en de gemalin wordt'van Viylet. dood van E mannè'
l ron F:JJ:ZZEV .C werd hj
Uit deze gegevens heeftde groote dichter op diredeur van de landbouwschool Riiti bj

genialew jze een treurspelOpgebouwd,waarin Bern, doeh toen htj door de landbouwvereede diepziunigste wjsgeerige vraagstukken en niging in Rjn-pruissen in 181G werd voorge-

de grootste metaphysiselle spitsvondigheden dl'
agen t0tdirecteur deracadêmie te Poppelsworden tersprake gebragt.D eveelomvattende dorf,vond deze l
teuzegeene goedkeuring bj
geest van Shakspere heett zich in dit treur- hetPruissisoheministêrie.Daarom aanvaardde
spelgewaagd aan detwi
jfelingen van 'smen- H amm de betreltking van redacteur der
schen gemoed, aan de raadselen van 'sm en- Ayronomi
sche Zeitung'' en vertrok naar
schen bestaan. Merkwaardig is vOoral llet Lelpzig. W eldra werd dit blad algemeen gekarakter van dellhopfdpersoon,vau H amlet, lezt
m.Hjverkreegdaarvandooraanl
toop den
hetwelk eene mengeling is van peinzende eigendom , en redigeerde het t0t in 18G9.
zwaarmoedigheid en van opbruisenden harts- Daarenboven hield hj zich te Leipzig bezig
togt, die snelle besluitellneem t,- van een metkunsten letterkunde.
diep en edel gevoelen van bittere,nietsverIn 1848 nam hj tjverig deelaan devolks-

schoonende spotternj7 - van moedelooze beweging,voerde eene schaar van vrjwillizwakheid en manueldke heldhaftiglzeid, - gers naar Sleeswjk-llolstein, streed Ollder
van inwendigen hoogmoeden van sehjnbare Aldosser envonder TannbjMissunde,Sleesonderw orpenheid,zonder datmenzeggenkan, wtjl
t, T()llt: z
troeslliid en Hoptrup, en zag
dat zooveeltegenstrjdigheden de t
lonheid van zie,h bevorderd t0t luitenant. Na hetsluiten
het karakter benadeelen.
van den eersten vrede keerde hj terug,en
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werd te W eenen redacteur van een dagblad. ht
lvele oqstellen intgdschriften.In 1845vesJuistbj zjnekomstwasW eenenin opstand, tigdehj zlchteDresden,enzjnedichterljke
zoodathj de belegering derstad bjwoonde. voortbrengselen begonnen in den smaak te
Hetonzekerevan Oostenrjkstoestandnooyte vallen van het publiek. In 1851 verseheen
hem naar Leipzig terug te lteeren,en hler zjn: pschau um dich und schau in dich

'

stichtte hj na de W ereldtentoonstelling van (14dedruk 1865)'', voortsrZu allenguten
1851 eene fabriek voor landbouwmachines en Stunden (3dedruk 1863)'',- rFester Grund
landbouwgereedschappen, - de eerste van (zde druk (1862)''.- nAt
lf stillen W egen
dien aard in Duitschland.Hj verplaatsteze (1859, 2de druk 1865)'',- pluerne,liebe,
in 1855naarhetnabjgelegenEutritzsch,waar lebe (1862)'',- en deroman rEinkehrund
hj zet0tin 1864bestuurde.Inmiddelsdeedhj Umkehr(1856,2dln)''.Hj legde zich voorts

grootereizen,vooxaldoprRusland,Enreland, t0e op de kennis der oostersche talen en
Frankrjk enz. Hj bezocht de verschlllende dichtte:DUnterdem Halbmond (1861)'' en
W ereld-,Njverheid-en Landbouwtentoonstel- DD ie Psalmen der Heiligen Schrift (1861)''.

lingen, en wa's er veelalcommissaris,beoor- ln 1862 verhuisdehjvan DresdennaarNiirndeelaar,inzenderen verslaggever,terwjlhj berg, doch keerde in 1862 derwaarts terug,
geïllustreerde catâlogussen uitgaf van de en overleed te Pillnitz den 23sten Augustus
Van l
aatstqenoemd jaar.Hem komt de eer
D00r het houden van staathuishoudkundiye, t0e dat hj den eersten stootheeftyegeven

W ereldtentoonstellingen teLondenenteParjs.

:werktuig- en landbouwktlndige verhandelln- t0t hett0tstand brengen derSchillerstlchting.
gen te Leipzig droeg hj veelbj t0tde ont- H am m er-purgstall (Joseph, vrjheer
wikkeling des volks.In 1863 werdhjvolks- von), 0en uitsteltend beoefenaar der oostervertegenw oordiger voor het district Leipzig sche talen geboren te Gratz in Stiermarken

en schaarde zich aan de zjde der liberalen. den gden Junti 1774,studeerde te W eenen,

Fadat hj zjn geschrift: p'
W esen und Ziele werkte mede aan de uitgavevanhetArabischderLandwirthschaft''uitgegevenhad,werdhj Perzisch-Turksch Lexicon van M eninski, en
naar W eenen beroepen en aldaarin 1867 t0t werd in 1796 secretarisvan den vrjheerron
chef der landbouw-afdeeling bj hetDeparte- e/èPCq
sCl,
.Reeds in dien tjd vertaalde hj een
mentvan Handelen Volkshuishoudkunde aan- Turksch gedicht en leverde verschillende vergesteld.Vervolgens werd hj in .
1868lid van zen in den rDeutsche Merkur''va'n W ieland.
het nieuwe landbouwministérie! en in 1869 In 1799 ging hj a1stolk naar den geleerden

vertegenwoordigde hj de rege'ring bj het internuntius vrjheer von Sb'J:r/ te Constanopenen van hetSupzkanaal.00k werd hj in tinopel, en deze belastte hem met eene zen1870 ridder der orde van de Ilzeren Kroon ding naar Egypte.Als tolk en geheimschrjen in den erfeljken adelstandOpgenomen.De ver nam h!j deel aan den veldtogt onder
belangrjkste geschriften van Hamm zjn,be- Hldohinson, kW ney Smith en Joessofpaql'
a

halve de reeds genoemde:plfatechismus der tegen Menolt en vertrok in den herfbt van
Ackerbauchemie, Bodenkunde und Diinger- 1801 over M alta en Gibraltar naarEngeland.

lehre (1848,5de druk 1871)'',- pchemische
Bilder aus dem tgglichen Leben (1850, 2
dln; 2de druk 1866 onder den titel: rOrdnungundSchönheitam hauslichenHerd),,TGrundzuge der Landwirthschaft (1850, 2
dln),,,- rBelehrt
lngen iiber alle Tjjejjtp(
j.
Viehzucht (1862,2 dln,3de druk 1870)'',Das Florabuch (1865)'',- pLandwirthschaft
in Bildern (1871)'',- en de belletristische
geschriften: pFreischar-novellen (1850)''? XShelley (1854, 2de drukl'',- pGedlchte

Na ztjn terugkeer te W eenen (1802) begaf
hj zichmetdenOostenrjkscheninternuntius,
baron ron s'/ïirzzCdr naar Constantinopel,en in
1806 als consulair agent naar M oldavië. In

1807 werd hj geplaatst te W eenen,in 1811
zag hj er zich benoemd tot,Hoftolk bj de
geheime Hof- en Staatskanselarj, in 1817
t0t Keizerljk hofraad,en in 1835,nadathj
de goederen der gravin ron T '
?V.t
/,
:Jt'JJinStiermarken verkregen had, in den stand der

vrjheeren opgenomen. Hj bleef hofraad in

(1869)''onderdenpseudonym Phil'
èpzl-ïcl,- buitengewone dienst bj het ministérie van
en rsudöstliche Steppen und Stâdte (1860)''. Buitenlandscbe Zaken,en Overleed te MTeenen

R am m er (Julius), een Duitsch dichter, den 23sten Npvember 1856. Hj wasin 1847
geboren te Dresden den 7den Junj 1810jstu- benoem d tot voorzitter der pas-gestichte acadeerde te Leipzig in deregten,maar gevoelde
zich veel m eer aangetrokken door letter- en

dêmie, maax legde reeds in 1849 die betrek-

king neder.Van zjnetalrjkewerkennoemen
geschiedkundige studiën.In 1834 keerde hj wj:pDesOsmanischenReichsStaatsverfassung
terug naar zjne geboorteplaats, waar een und Staatsverwaltung (1816, 2 dlnl'', klein bljspel rDas seltsame Friihstuck''hem XUmblick auf eine Reise v0n Konstantinppel
in aanraking bragt m et Imd'tv'ly Tlck en nach Brussa (1818)'',- pKonstantinopelund
Theodor AàP. Door deze mannen aangemoe- der Bosporus (18î1,2 dln)'',- vooralzjne
digd,nam hj hetbesluit,om zich geheelen uitmuntende mGeschichte des Osmanischen
al aan de letteren te wjden.Dientengevolge Reichs (1827- 1834,10 d1n;2de druk 1835ginghj in 1837wederom naarLeipzigen gaf 1836)'',- voortsmGeschichtederAssassinen
ereenereeksnovellen in hetlicht,nameljk: (1818)'7,- nGemëldesaa'
lmoslemischer HerrXAdelich und biirgerlich (1838)'',- pLeben scher (1837- 1839, 6 dlnl'', - pGeschichte
und Traum (1839, 2 dlnl'', - pstadt-und derGoldenen Horde im Kiptschak (1840)'',Landgeschichten (1815, 2 dlnl'',die echter DGeschichte derIlkhane (1843)'',- en pGegeen'
grooten opgang mM kten.Tevens leverde schichtederKhanederKrim (1856)'9.Avjders
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vermelden wj':XGeschichte derschönen Redekiinste Persiens (1818)'' - rGeschichteder
osmanischen Dichtkunst(1836- 1838,4dlnl'',
ehichtederarabisthenLiteratur(185
.0rGes
1857,dl 1- 7)'',- en plfhlesl'sdesCardinalsLeben(1858- 1861,4 d1n)''.O0kleverde
hjvertalingenvaneen grootaantalTurksche,

licht: Tafereelen uit den Sleeswjkschen
ool-log (18497'
rDe derde Sleeswjksche
veldtogt (1851)''.enz.O0k als dits
hterhef
lft

hj zil
!h bekelld gemaaktdoorzjneplleldelzzangen (1849)':,
door zjne stichteljke
liederen, en vooraldoor pGustaaf11 Adolf
in Duitschland (1844):'.
Arabische en Perzische dichtstukken,en voor
H am m es (Nicolaasde)ofHames,geboorde vertaling van een gesehrift van M areus tig uit Frankrjk,vertrok metzjne moeder
H'
Z,
-JïC
Z.
9in hetPerzisch ontving hj in 1834 rëeds vroeg naar de Nederlanden en w as in
van den Sjach de orde van de ZOn en den 1545 student te Leuven. In 1551 schonk
Leeuw. O0k stichtte hj het merkwaardig Karel F hem den rang en de regten van
tjdschrift: rFundgruben desOrients(1810- Nederlander, en I'illps 11 banoemde hem in
1819,6d11
4)M.Zjnetlitgebreideboeltert
jwerd 1557 t0tcommissaris der monstering,in 1559
door koning Johann van Saksen aangekocht tot edelman der artillerie Ot'Onderbevelhebber
voor de universiteitte Leipzig.
van den veldtuigmeester,en in 1561 t0t waH am m erfest, eene handelplaats in de penltoning en raadsheer der orde van het

voogdj van dien naam in het Noorweegsch Gulden Vlies.Avegens zjne uitstekende beambt Finmarken, telt omstreeks 1400 inwo- kwaamheid ()p het gebied der artillerie was
ners!doch is merkwaardig a1s dem eestn0or- hj algemeen geacht, doeh hj berol
kkende
deljk gelegene stad der aarde. Zj verheft zich de ongeuade des Landvoogdes doordien
zich in eene woeste streek, op den achter- hj de llervomude 1(,0,
1*aaunaln en bj den
grond eener baai van het rotseiland Kvalö aanvang dtpr beroerten t0t (le onflexteekenaars
n hf
?tVerbondderEdt
llen.Namens
(W alvisch-eiland). In hare haven verschtjnen behoordeva'
des zom ers vele schepen, die er m eel,hen- den prinsvan Orl4# vilrtrok lztjin 1566met

z M arlziit'
c naar Antwerpen,om er de
nep enz. aanvoeren, en m et visch, traan, Jan rlo
w alrussan-en zeehondenvellen,walrustanden, regten d0r Hervorming in bescherming te
vossen-en Ottervellen,hoorn,kopm'en kopor- te nemen.Mreldra zag ht
l zich genoodzaakt

ertsterugkeeren.Het koger wordterin de hetlandte verlaten,waarnahtjin diensttrad
mjnen Kaafjord (
m Altenflord dooreeleEn- van keizer M aaûîniliaaltII.O0k hier kwam
td in de gunst,weshalve
ii als Calvinist u'
gelsc,
he Maatschappj gewonnen en naarEn- h
. zjn Ontslaguam.Gt
geland gezonden. Van Hammerfbst gaan 0n- h:'
bîltherrtzzlk
bkltwarzburg,
derscheidene schepen naar Spitsbergen,0m er de zwager van den prins '
van O'rtz4y':,zond
walrusssen enz. te vangen400k bloeit e1*de hem echter met een gedeelte van het leger
naar Saltsen, om Gotha te belegercn. Van
visscherj.
H am merich (PeterFrederik Adolfl,een daar zond de llàmmesbrkeven aan de Land-

verdiensteljk Deensch dichter,geschiedschrj- voogdes(15G7)twellteeehtergeen andergever en godgeleerde, geboren te Kopenhagen volg hadden dan dath!
jdool'Alva gebannen
den 9den Augustus 1809,studeorde aldaar in werd metverbeurd-verklariugzjnergoederen.
detheologieen begafzich,na zjneyromotie Toen de prins van Grtrzt/e(lpenljk in verzet
in 1834? op reis naar Zweden, D tlltsohland kwam tegell de Spttanst
ôhe t
lwingelandt
j,
en Italië.In 1839werd hjpredikantteSta- riep htjde .
/.
ftlzz
?g
zle.
$aan zljnt
lztjde en hield
rup en Nebelin Jutland,doeh w egens onge- hem bj zieh, hoewel graaf Lodetvt
jk '
?
llp
steldheidnam hj reedshetvolrendeJaarzjn Nassaw verlangde, dat de bekwame krjgsontslag,waarna htjzich a1s prlvaatdocent te man het geschtzt zotlbedienen bj den voorKopenhagen vestigde, alwaar htj druk be- genomen aanval op Grûningen.Toe1& echter
zochte voorlezingen hield over D eensche ge- het leger van den prills ran Orlp-/: zich in
.

schiedenis? - inzonderheid Over Deensche

September 1568 Op hetgrolzdgebied derK eur-

kerkgeschledenis.In 1845 werd hj eryredi- vOrsten valz Keulen en Trierbevond,kwam

kantaan de Triniteitskerk,en bghetultbarsten van denDuitsch-Deenschen oorlogwjdde
hj zich met jver aan deDaenschezaak en
diende gedurende de 3 krjystogten a1sveldprediker.In 1854 werd hj 1ld van hetFolksthing,en eenigen tjd daarna legde hj zjn
geesteljk ambtneder,Om in 1859 op te treden als hoogleeraar in de godgeleerdheid aan

erwegensgebrek aanmondbehoeftenmuiterj
onder de soldaten. De H ammes m engde zieh

onder de strjdel
zden, om cen bloedbad te
voorkomen, en werd zelf gedood. De verbeurd-verklaring ztjnergoederen werd in 1570
tergunstezjnerzusterOpgeheven.
W am on (Jean Louis),ettn verdiensteljk
Frallsch schilder,geboreil delz5den M ei 1821

de universiteit.Alstheoloogvolgthj de rig- te Plouha in hetdepartemelzt Côtes-dtl-Nord,

ting van Grlgndtl3
qg. Hj verkreeg grooten toonde reeds vroeg' etllz ongem eenen aanleg
roem door eene z-eeks van geschiedkundige

werken,vanwelkowjnoemen:pchristian11
in Zweden en Karel Gustaafin Denemarken
(1847)'',- pDenemarken in hettgdperltder
W aldemar'
s (1847- 1848,2 dln)'',- rbei
àemarken in het tjdperk der Noqrdsche Unie
(1849- 1852, 2 dl11)''? en rDenemarlken
onder de heerschappj:
'van den adel(18541860, 4 d1n)''.Daarenboven gaf hj in het

voor de teekenltul1st. Nadat htJ als nieuweling in de orde gettetlen was der Onderwtjsbroeders tePloêl
)-m('
ljwerd 11j e1*belastmet
het onderrigtin hetiLeekenelz,doch daarmen
hem verbogd? zittllin h/
at sehilderen te Oefe-

ne'
n, nam hj hctbt
tsluît, flm zjne boetjen
te verbreken.llj volvoerde dat voornemen
t
m ging op zojarigen leeftjd naar Partjs:
waax hj een leexling werd van Panl .
Deltz-

HAMON- HAMSTER.
roche. Hj maakt
e intsschen weinlg vorde- bodem vormteenemetreeksen vanlagekrjt-

ringen en begon aan zjnekunstenaarsroeping heuvels(downsofduinen)bedektevlakte,en
te twjfelen,toen hem toevallig teekeningen dekusten bestaan eruitsteilekrjtrotsenmet
onder de oogen kwamen van muurschilderin- velebaajen.Men heefterprachtigeeiken-en
gen uitPompejien Herctllanum.Deze trof- beukenwouden, voorts uitmuntend bouw- en
fen hem z00diep,dathj in denzelfden trant weiland.Het klimaat is er zachter en aange-

een nieuw antiek genre - het nieuw-pompe- namerdan ergens elders in Engeland,zoodat
/t
zcldcld - schiep,dat weldra beoefenaars er, behalve tarwe, gerst, boonen en m oesvond.Op de tentoonstellingen van 1849,1852 kruiden, 00k flne ooftsoorten en druiven

o

en 1853 leverde hj stukken,dieallengsmeer
de Opmerkzaamheid op hem vestigden,vool'al
hetlaatste met den titel: rAljne zuster is
hier''
.Zjne beidestukken Op de tentoonstel-

groejen.Voortsverbouwtmen erveelhop.De
fabrieknjverheid is er weinig ontwikkeld,
maar de schapen-en zwjnenfokkerj wordt
erOp grooteschaalgedreven.Bj Portsmouth

ling van 1855: rIk ben het niet'' en De heeftmen er drtlk-bezochte zeebaden.T0t de

weeskinderen,,vondenevenzeergl
.0oteuhjval

belangrjkste rivieren behooren er de Avon
en werden door steendrukken alyemeen be- (met de Stotlr), de Anton (Test)en deAlre
kend.Daarnaleverdehjonderscheldeneschil- (Itching), welke bevaarbaar zjn en zich in
derjenjvan welke sommigen ietsraadselach- hetKanaaluitstortenjen de Auborneen L0dtigs hebben. In het algemeen streeft deze d0n, welke naar de Theems vloejen.De
schilder niet naar een verheven ideaal,maar voornaamste steden van dit graafsehap zjn
naar bevalligheid en sierljkheid.Zjnevrou- W inchester(dehoofdsàd),Southamyton,Portswen-en kinderflguren zjn ongemeen bekoor- mouth en Gosqort.T0t Hampshlre behoort
ljk,en zjn colorietisvoortreFeljk,hoewel het schilderachtlg eiland W ight. Het graafde verw vaak z0o dun is opgelegd,alswaren

sehap zendt 5 afgevaardigden naar hetParle-

zjne stukken met het stofvan vlindervleu- ment,en zjne steden zenden er14.
gels gekleurd.
H am pton-court, een onder Hendrik
Hampden (J0hn),een beroemd Engelsch V1II door cardinaal W olsey gebouwden verpatriot en leider van het alange Parlement''
geboren in 1594 uiteen Oud geslacht,hetwelk
reeds in de 13de eeuw door de geschiedenis
vermeld wordt,studeerde te Oxford,werd in
1621 lid van het Parlement, en bevorderde

volgens aan dezen Koning ten geschenke ge-

uitgesc'
hreven,ontving hj den eernqam van
patriot. Hj verdiende dezen vooral door de
verdediging der ppetition of rights'' in het
Parlementvan 1628.Nadathjvoortseenigen
tjd ambteloos op zjn buitenverbljfin Buckingham gewoondhad,werd hj wegenszjne

heen was het geruimen tjd de staatsgevangenis van Karel1,en na den dood van dezen
verhief Cromwell hett0t zjne residentie.Ka-

geven kasteel,ligt aan deTheemsnabjhet

dorp Hampton, niet ver van Londen.Eloaàef/z deed er den eersten botanischen tuin in
Engeland aanleggen. Willem 1113die veelbede zaak der Protestanten.Toen hj zelfsin hagen vond in ditverbljf,liethetdoor den
de gevangenis bleef weigeren,0D; zjne bj- beroemdenarchited Wren verfzaajen en verdrage te leverenva
t0tde gedwongene leening ruimde het park. Het slot ontving toen 3
onderden naam n Tonnageand poundage,5 groote, vierkante bi
nnengleinen, en bevindt
door KœrelI in strjd metde Magna Charta zich Ook thans n0g in dlen toestand.V00r-

w eigering,om onregtmatige belastingen op te
brengen, in een procès gewikkeld en in de
kosten veroordeeld, doeh dit was mede 00rzaak van het verzetdes volks tegen hetmis-

relTT,Jakobus 11,koningin Anna,George I

en George11hielden erdikwjlshunverbljf,
doch na dien tjd hebben er geene Engelsche
vorsten gewoond. Vidoria heetl hetpark toegankeljk gesteld voorhet publiek,en in het
gebouw bevinden zich merkwaardige schil-

derjen.
bruik der Koninkljke magt.D00r een Kabi- R am ster (Cricetus) is de naam van een
netsbesluit verhinderd, om met ztjn neef geslacht van knaagdieren, hetwelk t0t de fa-

Olirier Cromwellen anderen naar Amerika te milie der Muizen en t0t de orde der Z00g-

trekken1 plaatste hj zich in het Parlement dieren behoort. Het onderscheidt zich van de
van 1640 aan hethoofd deroppositie en be- eigenljke muizen door kaakzakken en een
hoorde vervolgens t0t de 5 leden van hetLa- korten staart.Zjne knaagtanden zjn beitelgerhuis, die in 1642 door Kaeel I wegens vormig en dekiezelioveral3 in getal,zoodat
hoogverraad in staatvanbeschuldigingwerden hj in het geheel 16 tanden bezit.T0t dat
gesteld.Téen destrjdtusschenhetParlement geslacht behoort de gewone Fzc-dfdr (C.fruen denKoninguitbarstte,verzameldeHampden mentarius)jwelke,
?in nevensgaande fguuris
in hetgraafschap Buckingham een regement voorgesteld. Deze bewoont een grondgebied,
entrok ermedetevelde.Den18denJunj1643 hetwelk zich uitstrekt van de Obi en den

ontmoettehj bj Chalgroveqeld deruitersvan Caucasust0taan deRjnent0taan 60ON.B.
prinsRnpertjwerd daarbj gewond en over- Men vindt hem vooralin Thiiringen.In Enleed 6 dagen daalma.
geland,Zwitserland,Frankrjk,Denemarken,
H am pshire, 00k Hants of Sonthampton 0nsVaderland, Opper-Bejeren en ten zuiden
genaamd, een derzuidelgke 7graafschappen van de Alpen heeft men hem n0g niet aanvan Engeland:telt op 78 D geogr.mjl0n- getrofen.Hjwordt(denstaartmedegerekend)
g
eveer h millloen inwoners en ligttusschen 2 t0t 3 Ned.palm lang, is van boven roestde graafsehappen Berksj W ilts, Dorset,het kleuri
g en van onderen zwart,en graaftomEngelsche Kanaal, Sussex en Surrey. Zjn streeks1 Ned.elènderden grond ultgestrekte

HAMSTER- HANCORNIA.

holen, waar hj een aanzienljken voorraad na een bombardement genoegen in de over-

grun,erwten,linzen,boonen enz.verzamelt gave der stad zonder de dtadélMariënberg,
en zjn winterslaaphoudt.Daareenvolwassen en trok over Aschafenburg,waar de Koning
hamster in staat is,om 50 Ned.pond graan van W iirtemberg zich met eenige regementen

n=r zjn h0lteslepen,en hetwjfje 2-maa1 bj hem voegde,naar Hanau.Maarl00k Na-
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Dehamster(Crinetusfrttzztenfcrlzfd).

in hetJaar4t0t13,jat0t16Jongen werpt, poleon had zich jlings derwaarts gespoed,
kan dityedierteeeneverbazendeschade=n- zoodat de beide vjandeljke legers er tegerigten.Dlentengevolge heeftm en hier en daar ljl
tertjd aankwamen.Op den 28sten October,
belooningen gesteld op het vangen en dooden toen de Verbondenen Hanau in bezit nam en,
van hamsters.Hetzjnwildeennjdigedieren, begon reeds de stril-d. De positie der Duitwelke zich zelfs tegen den mensch te w eer schers was zeergunstig doch had tevenshet
stellenenwoedend van zich afbjten.InAzië nadeel, dat de hoofdmagt slechts door eene
vindtmen eenigekleineresoortenvanhamsters.
H anau , eene stad in de Pruissische provincie Hessen-Nassau en in het district Cassel, ligt in een zandig, maar wélbebouwd
oord aan de Kinzig, die niet ver van dââr
zich uitstort in de Main,en aan den spoorweg, die Frankfort met AschaFenburg verbindt. Een kanaal,in 1619 gegraven, brengt
de stad in verband met de Main en dient
tevens als haven.Hanau zelve bestaat uit de
ouderwetsche Oudstad en de N ieuwstad, in
1597 door W aalsche en Nederlandsche uitgewekenen met breede straten aangelegd.Men

houten bmlg over de Kinzig met den regtervleugel verbonden was. Den 19den Odober

deden Fransche kolonnesbj herhaling,maar
zonder gewenscht gevolg een aanval op het

centrum van von Wrede.Eindeljk wieq zich
Napoleon's ruitergarde op de kavallerle en

infanterie derVerbondenen,terwjlde laatste
tevens begroet werd door eene batterj van
lz-ponders. MTeldra begonnen de Duitschers

in verwarring te wjken en wierpen zich in
Hanau)dat aanstondsm ethouwitsersbeschoten

werd,zoodatzj de stad ontruimden,waarna
de Franschen erbinnenrukten.Den volgenden

heeft er een voormalig Keurvorsteljk kasteel, morgen tastte Napoleon den regtervleugelaan,
een 3-ta1Protestantschekerken eneenenieuw e om ongestoord langs den regteroever van de
R. Katholieke, alsm ede eene synagoge, - Kinzig naar Frankfort te trekken,waarhj
voorts een gymnasium ,eenereaalschool,eene te 3 ure na den middag aankwam , in den
hoogereburgerschoolvoormeisles,eeneteeken- nachtgevolgd doorde achterhoede,ten getale

académie, alsmede een genootsehap voorna- van 14000 man. Schoon de Verbondenen

tuurkunde,meteeneboekerjeneenmuséum,- eigenljk de nederlaag hadden geleden,wordt
en eindeljk een schouwburg en een weeshuis. htln verlies echter begroot Op niet meer dan
M en telt er ongeveer 20000 inw oners,en de 8900 dooden en gewonden, terwjl dat van
Napoleon 15000 dooden en gewonden en 800
njverheid bloeiterongemeen.
Gedurende den Dertigjarigen 00rl0g had gevangenen z0u bedragen hebben.
Hanau van eene belegering veel te ljden. H ama. w as sedert de 12de eeuw het midVermaard is voorts de slag bj Hanau van delpunt van het graafschap van dien naam.

den 3osten October 1813 als de laatste,dien Nadat echter i
letgrafeljk geslachtder bezitNapoleon in Duitschland geleverd heeft.Nadat ters was uitgestorven,kwam hetgedeelteljk
Bejeren zich met Oostenrjl
ttegen deFran- aan Hessen-casselengedeelteljk aan Hessenschen verbonden had, toog de latere veld- Darmstadt,doch werd in 1785 in zjn geheel
m aarschalk en prins ron W rede den 16den met Hessen-cassel vereenigd en in 1803 t0t
October 1813 aan het hoofd der Bejersch- een vorstendom verheven.In 1809 vervielhet
Oostenrjksche troepen naar W iirzburg, Om aan hetgroot-hertogdom Frankforten in 1813

Napoleon, die na den volkerenslag bi'
JLeip- wederom aan Hessen-cassel. Na dien tjd
zig met 80000 man naar de Rtjn trok,den vorm de het metandere am bten de Keur-l-lespas af te snjden. Doch W iirzburg, met sische provincie Hanau, en na 1866, toen
12000 m an onder generaal Tnrreall bezet, Keur-Hessen bj Pruissen werd ingeljfd,behinderde von llrrd#: in de uitvoering zjner hoort Hanau t0t de provincie Hessen-Nassau.
H ancornia Gom. is de n>m van een
plannen.Om geen tjd teverliezen,nam hj

HANCORNIA- HAND.

pla;iengeslachtuitde familie 4er Apocyneën.

De spieren, die door hare zamentrekking

Het onderscheidt zich door een kleinen,
s-deeligen kelk, eene gesteelde, schotelvorm ige, inwendig behaarde en met een witten
zoom voorziene bloemkroon m et korte meeldraden, een gespleten stempel en eene veelzadige bes. Het omvat boomen, die in Bra-

de hand in beweging brengen,zjn meerendeels nietaan de hand,maaraan den onderarm gelcgen.Zj worden naardezjde van de

eene uitwendige beschouwing der hand kan
men haar verdeelen in den handpalm en de
<ngers.De Ontleedkundesplitstden handpalm
in een kleiner gedeelte,hetwelk aan de arm beenderen grenst - den handwortel - ,en
een grooter gedeelte,t'
usschen den handwor-

Hetbuigen enuitstrekken der4 vingers4eschiedt door çroote gemeenschappeltlke sple-

hand allongs smalleren eindigen in eenepees,
die aan het eene armbeen is vastgehecht.

Die spieren aan den onderarm zjn zöô gezilië groejen,zooals A:speciosa Gp-.,die rangschikt,datdebl
h spierenaan debenedenongeveer 6 Ned. el hoog wordten vruchten zjdeen destrekspierenaan debovenzjdevan
draagt,welke z00 grootzpnalspruimen eneen den arm gelegen zjn. Deze laatste dragen
aangenamen,wjnzuren smaak hebben.
dien naam ,omdatzj in staatzjn,de kromHand (De)van den mensch iseen uiterst getrokken vingers w ederom uit te strekdoelmatig gevorm d w erktuig,hetwelk t0thet ken,terwjlook dezjwaartsche bewegingen
volbrengen van tallooze velqigtingen kan van duim en vingcrs door aan den arm gedienen. Zj bestaat uit niet minder dan 27 legen spieren veroorzaakt wordt.De spieren,
kleine beenderen, welke men in 3 groepen, welke dienen voordeomdraajendebeweging
de handwortelbeenderen, de middelhandbeende- van de hand, zenden geene pezen uit naar
een en de ningerkooLiesonderscheidt.Volgens deze,maarzjn aan hetspaakbeenbevestigd.

tel en de vingers - de middelhand.In bjgaande iguur zietmen in 'toden handwortel
en in m de middelhand.Achtltleine,eenigzins ronde, hoekige beenderen vormen den

ren, welke zlch eerst in de nabjheid der
hand in 4 deelen verdeelen,terwjlelk dier
deelen in eene pees eindigt,en hierin ligtde
oorzaak dermoejeljkheid,WelkeOngeoefenden Ondervinden,wanneer zj elken vinger
afzonderljltwillen bewegen.In ditopzigtis
evenwel de wtjsvinger zeer bevoorregt, daar
hj in het bezit is van eene afzonderljke

handwortelqzj zjn 4 aan 4 in 2 rjen ge- strekspier.N0g grooter echter is hd voorregt
plaatst en door banden z00 sterk vereenigd, van den duim,daarvierafzonderljke spieren

dat de met kraakbeen bekleede qeledings- van den onderarm hem in beweging brengen.

vlakten slechtseenegeringeverschulving ver-

De vermelde spieren zouden echteropverre

oorloven, terwjl de verbinding der beide
rjen iets meer beweegbaa'
ris.Hierdoorontvangt de handw ortel eene groote,doch niet
van elasticiteit ontbloote vastheid. Van de

onderste rj hebben de grootste 3 eene geFelfde oppervlakte, waarmede zj hethandgewricht helpen vormen. Dit laatste isdoor

zjn zamenstel met de 2onder-armbeenderen
ongem een kunstig en veroorlooft allerleibewegingen.De 4 beentjes der bovenste rj zjn

verbonden m et de 5 langwerpige beenderen,
w elke de m iddelhand vormen. Deze verbin-
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ding is zeer stjf met betrekking t0t de 4

vingers, maar zeer beweegbaar met betrekking t0t den duim. Alleen door spieren en
door de huid ishet middelhandsbeen van den

duim methetmiddelhandsbeen van den wjsvingervereenigd,terwjldemiddelhandsbeenderen der 4 vingers een stevig verbonden ge-

heelvormen.Dezeafzond6rljkebeweegbaar-
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De hand.

heid van den duim is in hetgebruik derhand na niet voldoende wezen v0or de verbazende
van het grootste belang,daar men met eene verscheidenheid van bewegingen van hand
hand zonder de 4 vingersdoorgaansn0gmeer en vingers. M en vindt n0g een grootaantal
verrigten kanz dan m et eene hand zonder kleinere spieren aan de hand zelve, die door

duim.MeerJmst gaven de Grieken aan dezen hare zamentrekking de fjnste bewegingen
laatste den naam van fzl/-r/zt
vsy ofteyenhand, besturen.Zj zjn allen aan demiddelhandgeomdat het aanwenden van den duim tegen- legen,terwjl de vingersvan spieren verstoOver de 4 vingers de hand t0t een hoogst kenzjn.Zwakkespielvnvullendegrooventuskunstig werktulg verhefl.Op de middelhand- schen ieder tweetalmiddelhandsbeenderenaan

beenderen volgen de vingerkootjes, 3 voor
elken vinger en 2 v00rden duim.D 8Onderste
zjn zeerbeweegbaarmetdemiddelhandbeenderen verbonden,zoodat men de vingers,niet
alleen op en neêr, maar 00k zjwaarts bewegen kan, welke laatste beweging bj de
hoogerevingerkootjesvervalt.

de boven-en benedenzjdevan denhandpalm,
en hare vezels eindigen in pezen,die naarde

vingerkootjesloopen.Tusschendemiddelhandbeenderen van den wjsvinger en van den
duim bevinden zich echter krachtiger spieren.
In den handpalm zjn voorts de spieren naar
dezjdevan den duim hetmeestontwikkeld.

HAND- HANDEL.
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De slagaderen derhand zjn verlengselBen van de menscheljke eigenschappen en door
vertakkingen van dievan den arm.ZjJloopen 'tversohil in voorwaarden,waaronder geproduceerd kan worden: Ontstaan ruilen handel
vormen dââr een boog?diezjnetakken uit- van zelf. Zonder rull zou ieder al 'tnoodige
zendtnaardevingers,terwjlhetbloedterug- voor zich zelfm oeten vervaardigen: zelfs de
vloeit dooz-aderen, welke niet diep onder de m eest onbeschaafde volkstamm en hebben in
0Ver hethandgewricht illden handpalm en

huid gelegen zjn.Belangrjk zjn dezenuwen dergeljk bestaan geen genoegen gevonden.
van de hand,zooweldie,w elke aan den wil In tjdsûrde volgt dehandelonmiddelljk op

onderw orpen Pn Van de ZpntlWen Van den den akkerbouw als een der krachtigste elearm afkomstig zjn, als inzonderheid de (P()- menten t0tbeschaving.De ruilvan goederen
wwe
aa
rwor
dings
zenuw
de vingertoppen, tegen vqel
lke
bj
uit
nemenen
dheii
dn de
d treedtweldravoordievan qoedewerktuigen zjn ren tegen goederen in de plaats; dat lseen
van het gevoel.
belangrjke stap voorwaarts op de baan van
Hand (Ferdinand Gotthelf),ernverdienste- Ontwikkeling;want geld, alstusschenbeiden-

ljk letterkundige, geboren te Plauen den
15den Februarj 1786,studeerde te Leipzig
en vestigde zich in 1809 a'
ldaar als privaatdocent.In 1810 vertrokhj a1sprf
lfessornaar
hetgymnasium te W eimar,enin1817werdhtJ

komend ruilmiddel, geeft zjn bezitter aanspraak op zeker bedrag van elk w aarde
vertegenwoordigend artikel; men heeft het
genoem d het embryo van e1k ander m aat-

schappeljk goM .Deruilwordtnu vollediger

te Jena eerst t0t buitengewoon, daarna t0t en doelmatiger: 'tgeld verschaft aan den begewoon hopgleeraar aan de universiteitentot zitterten allen tjdede gelegenheid enmogemededirecteur van hetphilologischseminarium ljkheid Om zich aan te sehaffen! wat ter

benoemd. In 1837 werd hilhofraad.Tn 1817 bevxediying zjner behoeften noodlg isq hj
belastte hj zich methet onderwjs van de wordtl1
zzjn verlangen nietbeperktdoorhet
prinsessen M aeia en A'
lynsla van Saksen- aanbod van iemand,dien hj toevallig ontmoet
W eimar, vergezelde haar Op eene reisnaar met een overvloed van goederen, die hj
Petersburg,vertoefdeereenJaar,en zagzich m isschien op dat Oogenblik niet begeert.
In den handel door m iddel van geld ligt
eerstnahethuweljk dier2vorstinnen (1827
en 1829) uitdiebetrekking Ontslagen.Daar- derhalve, zooals w el bew eerd is,niets schaenboven verltreeg 11tJdoordeleidingderaca- deljks,nids onnatuurljks.Handelveronderdémische concerten en door een muziekgezel- stelt over en weêr geven van eene geljke
schay ten zjnen huize grooten invloed Op de w aarde aan produden; geld zelf is 0ok een
stude
'rende jongelingschap.Hj Overleed den product,een maatschappeljk goed.Beidepar14den Maart 1851. Tot zjne belangrjkste tjën trachten bj die ruiling voordeel te
werken behooren: pAesthetik der Tonkunst doen,en doen het 0ok,alruilen zjgelqke
(1837- 1841,2d1n.)''- pTursellinus,seu de waarden. Over en weêr heeft de een grooter
particulis latinis commentarii 1829- 1845, 4 behoefte aan '
tproduct van den ander, dan

dln.
)'',
- rtzehrbuch des lateinischen Sfils
z
(1833,Qde drult 1889)'' - en 1
?praktisches
andbuch fiir Uebungen im latelnischen Stil
(1838;2dedruk 1851).1'O0k was hj gyruimen tjd redadeur van de rNeue Jenalsche
Allgemeine Literaturzeitung.'
Handboek (Een) ofcomgyndium van de

aan ztln eigenq ditheeft hj Juist över.Be-

voordeeling van den een boven den allder,

bedrog, aan de éêne ofaan weêrszjden gepleegd, behoeft nietverondersteld te worden
en heeftin hetgewoon handelsverkeerdan Ook
zelden plaats.D e handel berust in w erke-

ljkheid slechts hierop,datbepaaldepersonen

eene of andel-e wetenschap ls een geschrift, zich een voorraad van zekere goederen aanwaarin een stelselmatig overzigt van die we- sc,
haffen,die zj metmeer kennisdan anderen
tenschap in een beknopt bestek gelevez*d beter kunnen uitkiezen, en die ze door den
wordt.- Een handtvoordenboek is een zooda- grooten i
nslag teyeljk goedkooper koopen,
nig,datalsgemakkeljk in hetgebruik mag Om ze later in klelnere hoeveelheden naar de
worden aangeprezen, vooral wegensformaat behoeften der koopers tegen geld af te staan.
en inrigtillg.
D e verbnliker z0u de zaken uit de eerste
Iiandel. Onder handel verstaat men de hand ôfin 'tgeheelniet magtig kunnen wor-

ruiling van gûederen tegen geld.Ruilin en- den, ôf denzelfden prtjs moeten besteden geren zin isde verwissellng van producttegen
product. De begeerte en de beboefte Om te

zelfs soms véél hoogeren - dan thans.De
verdeeling van den arbeid riep den handel

ruilen liggen indesmensehen natuur;hj kan in het leven.Hjbrengtde goederen van de

even goed het nut waardêren,dat er te trek- plaats van productie,naardiederconsumptie:
ken valt van voorwerpen,die in 'tbezitvan van den Overvloedvoorziethj indebehoefte;

anderen ztjn,a1s hj de waarde ervan kan
sehatten, en begrjpen, dat aan dien ander
geljke waarde afgestaan moet worden, om
hem t0t vrjwillige Overgave van dat v00rwerp tebewegen.Bj demenigvuldigheid der
menscheljke behoeften, wier vermeerdering

h!J is tusschenpersoon tusschen producenten
en consumenten.Dedienst,aan beidepartjen
bewezen,bestaatdaarin,dathtlhaardemoeite,

dig heeft, en door de groote verscheidenheid

weinig in achting;grûûtendeels werd dit be-

kosten en gevaren van het overbrengen en
bew aren bespaart.Voordatdienstbewjsgeniet

hj als ondernemerztjn l00n,de winst.
Bj devolken derOt
ldheid,n0gnietzoozeer
1jk,datiedervoorzich dezakenproduceert, bj deIonische en Attische stammen derGriedie hj t0tde bevrediging dier behoeften noo- ken, als bj de Romeinen, was de hande!
eindeloos is, wordt het steeds m inder m oge-
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drjf,a1s eenenvrjen manonwaardig,aan de verkeerd begrip aan svoortbrengen'' wordt
slaven overgelaten.Bj deGermanen stondhj verbonden.Voortbrengen is geen stofschep0ok al niet veel hooger aangeschreven; in
iedergeval pastte den edelen meerhetvoeren
derW apenen,en bovendien w erd de handelswinstvolgensdeeerstedenkbeelden derChris-

pen, tlit het n'
let halen: ook niet,voorwerpen maken. Voortbrengen is door arbeid,
gesteund door kapitaal,m et behulp en lnedewerking van de natuur nieawe nuttige eigenteljke Kerk aangezien voor ongeoorloofden schappen geven aan de reeds bestaande stof,
woeker, die slechts oogluikend toegelaten, waardoor deze te beter in 'smenschen beniet in de hand gewerkt mogt worden.Niet- hoeften kan voorzien.De stofkrjgtdaardoor

temin ontwikkelde zich tjdenshetvervalvan waarde:bj elke productievebearbeidingméér
het Romeinsche rjk reeds een vrj levendig waarde. Voortbrengen is dus waarde vermeer-

handelsverkeer met de provinciën en met de deren. Maar doet de handel dit nu niet? Is
Germaanschestammen,diemetdatrt
jkinaan- handel geene productieve bearbeiding, die
raking kwamen.BereidstentjdevanKarelde waarde vermeordert? Na de uiteenzetting van
Grpo/d waren er op verscheidene plaatsen ge- hetware begrip pvoortbrengen''valthettegenregelde markten gevestigd. Kort daarna ver- deel gemakkeljk op te merken.De handel
hieven de Noord-ltaliaanscheRepubliekenzich verpl
aatst de voorwergen, brengt ze ter
door eenen uitgebreiden handel t0t een zeer plaatse van de consum tlet Onder het bereik
hoogen bloei, en na hare ontwikkeling nam van den verbruiker. Heeft deze iets aan de
Engeland - alsm ede Nederland - w eldra zaak, zoolang zj bljft in handen van den
over een groot deel der beschaafde wereld producent, en heeft deze zelf er w at aan,

door zjnenhandeleeneeersteplaatsin onder zoodra zjne eigene behoefteaan datprodud

demagtigeenwelvarendeStaten vanEuroya. vervuld is, zoo nieteen anderhet overvloeN0g heden ten dage worden er bedenkln- dige hem afneem t tegen overgave van de
çen van onderscheiden aardtegen den handel vûortbrengselen van zjnen arbeid,die hem
lngebragt,die we ter weêrlegging hier even
zullen aanstippen. Om niet te spreken van
hen,die in den handelniets anders zien dan

weder ten goede komen? Is die arbeid van
datverplaatsen,metal de daaraan verbonden

moeiten,gevaren en kosten,geen groductieve

onverdiend geluk, geljkstaande metdev00r- arbeid? Betaalt de verbruiker nlet gaarne
deelen uit loterjj sgelof weddingschap, of iets,dikwjls veel,om de produden van de
van hen2 die de wlnst beschouwen als ont- uiterste einden deraarde onmiddelljkinzjne
staan ult overbevoordeeling aan de eene nabjheid te krtjgen, om zich daarvan ten
zjde en door bedrog berokkend nadeelaan allen tjde zooveel en z0oweinig tegeljk te
de andere zjde,noemen weslechtshen,die kunnen aanschaffen,a1shjverkiest?Niemand
in den handeleene beyunstiging meenen te zal het tegendeel ktlnnen volhouden, en de
ontdekken van de m aterlalistisehe rigting van dageljks om ons heen voorvallende feiten
onzen tjd,en hen,die,bezieldmeteenesoort logenstraFen op allerleiwjzezulk eeneOntvan feodalen geest, met leede oogen zjne kenning. Zonder landbouw-. fàbriek- handontw ikkeling gadeslaan,omdatdemiddenstan- werks- en verzamelnjverheid geen handel;
den,de Qinke burgerj,daardoort0twelvaart want om producten te ktm nen vervoeren,
en dus t0t aanzien en magtin maatschappj moeten erproduden zjn,meerdanbenoodigd
en Staat geraken. Elmstige bestrjding zjn oln te voorzien in de behoeften van het indidergeljke verwjten, mag men wel zeggen, vidu of van de verzameling van individuën,
nietwaard:zj kunnen alléén komen uitden hetvolk.M aar ook zonder handelgeen landmond van hen,die zich vjanden toonen van bouw e11njverheid.'
W atheeftdeproducent
allen vooruitgang,van alle ontwikl
telinp en voûr voordeeluit zjnen Overvloed,wanneer
beschaving, of van hen,die niet het mlnste voor het overvloedige geen uitweg is naar
begrip hebben van de voortbrenging en ver- begeerig'
e verbruikors? W aar geene gelegendeeling dermaatschappeljkegoederen en van heid t0t afzet is, bestaat Ook geen prikkel
bestaan en w elvaartvan eenvolk.M eergewigt tOt meerdert
l voortbrenging; en Omyekeerd
mag erworden gehechtaan de redenéring van dringt 0ik nieuw débouché tOtkrachtlger inhen,dieop wetenschappeljke grondenpogen spanning., t0t ruimer vorm ing en beleggiug
aan te toonen,dat de handel- h0e noodza- van kapitaal,t0t ernstigernadenken Om door
keljk op zich zelven- denmaatschappeljken beter gebruik van den factor natuur de prorjkdom niet vermeerdert, omdat zt'
ln werk dud iekosten te verminderen, de productie
im productiefis..Eene secte van staathuishoud- zelve uit te breiden.'tVerdergevolg van den
kundigen, de physiocraten, voerde deze be- handel,even bevorderljk voordeproductieen
wering: Alléén de landbouw brengt voort: de welvaart van 'talgemeen, is eene meer
deze onttrektdestoFen aan den grond,waar- volledige en doelmatige verdeeling van den
mede de totaalsom dernuttige goederen wordt arbeid en eenegelt
jkmatigeverspreiding van
vergroot: de fabrieknjverheid vervormt die de producten der geheele wereld zeltb Onder
stofen,- dehandelverplaatstze.Datverplaat- de verstuitelkanderw onende volkeren.Elke
sen is geen vermeerderen.- Juisterishetin uitbreiding van den handel werkt t0t die
elk geval,om in plaats van den landbouw de doeleinden mede:elke nieuw e handelsw eg of
zoogenaamdeverzamelingsnjverheid tezetten nieuw aangeknoopte handelsbetreltking draagt

mjnontginning,Jagt,visscherj?enz.daar- tot vermeerderiny der productie bj, en is
derhalve eene nleuwe bron van w elvaart.
geheele redenéring mank,omdater eengeheel Elke tak derhandelsnjverheid heeftdaaraan
-

onder begrepen - ; maar bovendlen gaatde
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geljk deel:deeen produceert,even goedals tieme en veelvuldige verkeersbanden waren
de ander. Tn geen enkel opzigt is de een er dikwjls Onwillekeurig hetgevolg van.
hierom boven den apder te stellen? 0i'v()rErbestaateene gansche reeks van indeelindienthj bjzondereaanmoediging ofbesther- genvanhethandelsbedrjf':naargelang van de
mi
ny.Men late den handelvrj in zjjnebc- soort van zaken e1 de wjze,waarop deze
weglngen, ook in het gebruik der verschil- gedreven w orden.Z00 spreektmen van grootlende tusschenpersonen als cpmmissionair, en klein- (détail)handel,kramerj,van inmakelaar,expediteur,bankier,kassier,enz.voer- (import), en uitvoer- (exportlhandel,
wier dienst hj meent, en door het gebruik van eigen-,tusschen-,commissie-,expeditie-,
en de betaling dier dienst belri
jstnoodig te goederen-, geld-t en wisselhandel,actieven-,
hebben: dan mag en moet van elk handels- passieven-,binnen-enbuitenlandschenhandel,
bedrjf,zoowelvan den groothandelaar-specu- speculatiën-en efectenhandel,en welligt n0g
lant a1s van den geringsten uitventergezegd van meer soorten. Die indeelingen hebben
worden,dathj nuttig is,dathjproductle- noc,
h uiteen wetenschappeljk,noch uiteen
ven arbeid verrigt. De handel oetbnt lloven- practi
scb ooqpuntgroote waarde.De soorten
dien eene kolossaal beschavende krac,ht tlit. loopen ligt ln elkaâr;wie Op de eene plaats
Niet slechts bestaat deze hierin,dat minder F'
roothandelaar is,zou vaak op eene andere
besohaafde volken in aanraking komen met m ,
tgild der kleinhandelaren geranyschikt
volkeren Op hooger trap van culttlur staande, worden. De kleinhandelaar voert dlkwjls
die deze Ontwikkeling aan hunne minderen soortgeljke operatiën uit?a1sde groothandemededeelen - ,dat doet de oorl0g 00k.Maar laar,en Omgelteerd.Hetlsdaarom geheelverde oorlog verdelgt ook vaak de zwakkeren, keerd,om door instellingen ofw etten den0m-

die voorde sterkeren moetenwjken:dehan- vang van eenig bedrjftebeperken,ten einde

delverheftze,helpt ze vooruit,brtlngthunne eene zekere classitlcatie in stand te houden.
t0t dusver aan het verkeer onthouden pro- Tl1-en uitvoerhandelgaangewoonljkgepaard;
ducten onder 'tbereik van de daarnaarbegee- hj, die i1
) het eene land invoert,voert de
rig uitziende,ver verwtiderde verbruikers:om goederen van het andere uit.H etdoeterniet
hen te verrjken metde voortbrengselen,die toe,ofm eninvoertv0oxdeconsum ptie,voorde
de meer gevorderde njverheid daarvoorhen fabricatie, ofvoor de verzending naar andere
ten beste heeft. 00k het beschaafde volk streken (dool*
voer-expeditiehandel).
wnrdt door die aanrakillg m et anderen,door
Evenm inlaatzich eenescherpegrenstrekken
den handel,ontwikkeld.De handel onderstelt t
usschen ltandelen tpetmlatie.In elk yevalis
reeds zekere mate van beschaving, en ver- het verkeerd,temeenen,datspeoulatlehandel
hoogt die tevens. Een welgeordend staatsbe- slechts in effecten en andere fondsen gedrestuur metQinke wetten en eene zuivereregts- ven wordt. Eigenljk gezegde goederen of

spraak zjn Onmisbaar bj cen handeldri
jvend waren zjn er even goed het voorwerp van.
volk:de staatsbemoejing t0t het aanleggen De importeur betrekt zeer dikwjls yoedevan middelen van verkeer- w egen,vaarten, ren,waarvoor hj n0g geenegelegenheld t0t
havens enz. - en van gedachtenwisseling af
zet heeft,Of zelfs n0g qeene opdragtvan
wordt voor den bloeivan hethandelsverkeer een handelaar in dat artlkel vermoedt.Hj
geëischtq zekerheid, veiligheid leggen den koojt b.v.de goederen i
n, allêén om de
grondslag voor (letoepassing dertallooze vox- conlunctutlr, om eene buitengew one winst te
men van crediet,die de handelnoodig heettq behalen.Eene conlundtlur noemtmen onder
eerljkheid, goede trouw en verzaehting van kooplieden een toevalligen zam enloop van omzeden zjn even zoovelevoorwaarden voorhet standigheden, die een bepaald gunstigen of
aanknoopen en vastleggen van de tallooze ongunstigen toestand voor eene onderneming

banden,waarmedehandeldrjvendenatiën on- vormen. Zjne berekening baseert hj op de
derling aanelkandergehechtzjn.- Deuitvin- prjsnotêringen van andere plaatsen,op ver-

ding van den stoom heeft aan de vlugtvan
den handel een verbazendt?n omvang bezorgd, m aar omgekeerd heeft ook de handel
t0t menige toepassing van den stoom op
'tvervoer te water en te lande aanleiding
gegeven, en op menige verbeteriug bedacht

waehte vermeerderiny of vermindering van

produdie en consumptle,opvoorraatlofgebrek
op de plaatsvan in-ofuitvoer.De speculatiehandel 1 er voortdurend op uit,om nieuwe
bronnen van aanvoer en gelegenheid t0tafzet
uit te vorschen en zich ten nutte te maken;

doen zjn.De handel bevordert de werken bovendien brengt hj regelmaat in de prjdes vredes: elke aanraking van zjne zjde zen, zonder het daarom in den regel in de
brengt voorspoed) seheptgeljkheid van be- magt te hebbent om de markt te dwingen,
langen, bevordert de verspreiding van be- Omdat er te veel versehillende belangen en
schaving en verlichting. De menigvuldige drjfveêren tegeljk in hetspelzjn,dan dat
banden van wederkeerige toegenegenheid en kunstmatige manoeuvres van een ot' van enwelbegrepen eigenbelang maken m eeren m eer kelen,althansop den duur,een aanzienljken

de gruwelen van den oorlog onmogeljk.De invloed op den prjsvan eenigartikelkunnen
n0g in devorige eeuw veelvuldigvoorkomende hebbel
).De invoerheeftdikwjls zelfs in 'tgehandelsoorlogen ontsproten vtaeleer uitnatio- heel nie,t vflor eigpn rekening plaats, m aar
)14 sl:)ltft,ulafil! van Jtnderen,die hunne w aren
nalen trots; nlisplrtatste ef-kl'ztAttht ett slflpl'ht (.

begrepen eigenbtllang,dan uitdeOverweqing dan i)jdenimpnrteur- dancommissionair-

van deJlliste waarneming van welingezlene consignêren om zedoorhem terzjnerwoonhandelsbelangen. Aanknooping van meer in- plaats ofelders te laten verkoopen,'tzj op

:8
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voorafvastgesteldeprjzen envoorwaarden,of men den handelslechts vrj in zjne bewezonder zulke bedingen. Datis:commissie-of gingen )dan zalvan zelven en natuurljk zich

eonsignatieltandel; vandaar committéren,con- die tak ontwikkelen, die onder de bestaande
signéren.In-en uitvoerders koopen o0k vaak voorwaarden de m eeste voordeelenafwerpt.in vôôrkoop van landbouwersenfabriekanten; Eendergeljkantwoordpastop devraag,ofhet
datis,zj koopen den oogstofhettàbriekaat, goed zjjdanniet,datdehandelvelcenvelerlei
vöördatzjklaarzjn,engevendaarop voor- tusschenpersonen gebruike? 'W aar de verdeeschotten - avances - t0tgrootvoordeelvan ling van arbeid hun een eigen werkkring aan-

deproducenten,wierbedrjfkapitaaldaardoor wjst,zjn ze nuttig;waar de behoefteaan
vermeerderd wordt.Om zich goed opdehoogte
te houden van de beste gelegenheden t0tinenverkoop,vervoerenvanalleomstandigheden,
die op hetwélslagen der ondernemingen van

hunne diensten zich nietdoet gevoelen, worden ze niet gevraagd, en zullen ze die niet
aanbieden. Men belette hen niet,men dringe
hen ook niet Op. De kwestie, of een volk

invloed kunnen zjn, houden de voorname zich door de eiqenaardige rigting van zjn
handelshuizen hunne vaste agenten op de handel verrjkt 0tverarmt,isgeenekwestie
plaatsen, waarmede zj in betrekkinr wel- meer.Bepaald ongerjmd isde bewering,dat
schen tebljven,ot'vestigen aldaarhllaal-in- de winstvan één volk slechts verkregen kan
stellingen,die debelangen van hethuisvoort- worden tegen evenzooveel verlies bj een
durend behartigen.Vooral Engeland,Bremen ander.Bj deruiling vanvoortbrengselenwinen Ham burg geven in deze opzigten door- nen beiden.- W e zagen,datertusschen spe-

slaandebljkenvangrootenondernemingsgeest. culatie en eigenljken handelgeen wezenljk
Aan 0ns land wordtmet regtverweten,dat onderscheid bestaat. De speculant voorziet,
het hierin bj die natiën verre ten achtêris evenals elk handelaar,toekomstige behoefteen
gebleven, en daardoor voor onzen handel toekomstigen overvloed.Hj bewaartin tjden
groote voordeelen verloren heett laten gaan. van groot aanbod, en doet van de hand in

Alleen bj den kusthandel, b.v.in China en tjden van schaarschte.Zjne voorzorg voorop de rivieren in Zuid-Amerika is het n0g komt overmatige daling en rjzing van de
gebruikeljk,om den handelte laten drjven prjzen, en bewaart de maatschappj voor
door.
u'
upereargabs,dat zjn personen,die de totaal gebrek. In plaats van verachting verlading - carga - aan boord van hetschip dienthj daarvoorallen lof.

vergezellen,om terplaatse vandenverkoopin
'tbelangvandeneigenaarhandelendOptetreden.
De onderscheiding van buitenlandschen
en binnenlandschen handel heeft 0ok geene
groote waarde.De buitenlandsche omvat na1n- en uitvoerhandel; vroeger
tuurljk den @

Ligt evenwel kan speculatie ontaarden in
windltandel: windhandel is slechts spel en
weddingschap. Die speculatie let niet op de
ware verhouding tusschen vraag en aanbod,
behoefte en voorraad,m aar speelt op geheel

onzekere kansen, daarbj rekenende op de
Nverd hj van veelgrooterbeteekenisgeacht, opzetteljkverdwaasdemeeningen enhartstogdan de binnenlandsche,en op grond daarvan
ten nadeele van dezen ten onregte bescherm d

ten van het grootepubliek,dat in den l'egel
geheel buiten de handelszaken staat. Een
en bevoordeeld.Hetisnietgemakkeljk na te hoofdkenmerk van dezen handelis,dat men
gaan,w elken omvang de binnenlandsche han- verkoopt watm en nietw il- zelfsvaak niet
del heeft, omdat statistieke Opgaven hierom- kan leveren,en kooptwat m en nietw enscht
trentveelmoejeljkerteverkrjgen zjn,dan te ontvangen. Die soort van ondernem ingen
van den in-en uitvoerhandel; toch mag men worden gesloten metdeuitdrukkeljkeofstilligtaannem en,dat de s0m van arbeid en ka- zwjgende voorwaarde,dat levering en betapitaal,door den binnenhandelin beslag geno- ling nietzullen plaats hebben,maardatslechts
m en,veelgrooterisjdan die voorden buiten- hetverschilinprjstusschen den tjdderhanhandel gevorderd w ordt, omdat gene de ge- deling en dien derafdoening tusschen partjën

heele dageljksche,geregeldeconsumptievan zalwordenverrekendtDiferenzyeschëftel.Toch
een land m oet voeden. Actieven handel be- is daarom elke koop met leverlng en betaling

drjven de inwoners van een land meteigen op fï/# - Optermjn- n0g geen windhandel.
wa
ren naar '
tbuitenland,ofmetvreemdenaar Artikelen, waarvan '
tgebruik aanzienljk en
'.tbinnenl
and;de passieve wordtgrootendeels geregeld,m aarw aarvan de produdie onzeker
door vreemde kapitalen gevoed.Zeer verwant en w isselvallig is,zjn '
tmeestgeschiktvoor
met deze begrippen zjn die van eigen-,in den w indhandel. Granen, oliezaden,druiven ,
tegenstelling met commissiehandel. De ééne rogge op de beurs te Berljn,koolzaad en
tak van handelis voor de volkswelvaart niet olie op die te Amsterdam ,voorloopteBeziers,
belangrjker Ofvoordeeliger,dan de andere; walvischbaarden,traanen ansjovisleveren de
geen enkele behoeft boven den anderte wor- peestbekende voorbeelden.
deé begunstigd ofaangemoedigd.Ten onregte
N0g bedenkeljkerishetverderfeljkespel,
vond hetmercantielstelselalleen heilin den datin staatsschuldbrieven,aandeelen in njuitvoerhandel en beschouwde het den invoer verheidsondernemingen,in éénwoord,il
zYeeals eene ramp; evenmin kan men zich vöôr ten, gedreven wordt. Dergeljke handel verden actieven tegen den passieven handelver- eischt weinig kapitaalen geringekennis;wesklaren, alsmen den binnenhandelvoor meer halve vele particulieren daaraan zeer jverig
w instgevend mag hotlden,dan den baitenhan- deelnem en.W è1 is de ware verhouding tusdel.Nutteloos is evenzeer de twist watvoor- t
chkeennne
vrn
aa,gmM
enraa
nbodvankapitaalmoejeljk
4eeliger is: in-,door- ofuitvoerhandel.Late se
dezemoejeljkheid schrlktde
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menigte nietaf;devoorspiegeling van gemakkeljke en groote winsten trekthaa'r te sterk
aan.Tocb verdientde efectenhandelgeen 0nbepaald ongunstig oordeel.Hj bevordertzeer
de om zetting der kapitalen,datiszjn voûrdeelq daarom alléén is htj in de beschaafde
mutschappjzo0yoedalsonmisbaar.Dekooper

van eene obligatle is hj, diekapitaalover
heeft: hj treedt a1s schuldeischer in plaats

van den verkooper! die door den verkoop
toont,dathj behoefteheeftaan kapitaal.Dlt

de speculant geheelsportgeljke gevaren.De
koers wordt door vele oorzaken bepaald:de
werking van de assurantiepremie is hier zeer

groot (zie Inteeest). Feiten in het politiek

leven der volken doen op de z00 gevoelige
beurs dezerpapieren snelen krachtig hunnen
invloed gevoelen.De snellewisselingen lokken
t0t speculatie uit;deberekening van verschillende ltansen heeft hier een ruirn veld.llot
spel prikkelt de ambitie dermenigte;dftbelegging in zulke stultken kost geen hogtdbreken. Een ieder koestertmeer ofminder den

geldt althans van den solieden eFedenhandel.
Een uitgebreide eFectenhandel vestigt eene wensch om zondermoeiterjk te worden.De
groote kapitaalmarkt;en omzetting van kapi- ligtgeloovigheid wordt Op ditterrein zoodanig
talen is het krachtigste middel,Om zezooveel geëxploiteerd,dataandeAmsterdamschebeurs

mogeljk vruchtbaartemaken.Eenedageljk- Obligatiën verkocht,qeleverd en betaald zjn

sche gelegenheid,om kapitaalte beleggen en ten laste van eene Zuld-Amerikaansche Repul0ste maken,isvoorden handeleene levens- bliek,Poyais gedoopt,die in werkeljkheid
behoefte. De ypeculatie zorgt ook hier, dat nooit bestaan heeft(zieverderStgatnehldd).
in tjden van crisishetin schuldbrieven aan- De yeldkandel is in handen van banken,
gelegde kapitaal niet alle w aarde verliest. bankiersten bj 0nsvan kassiers.Zj koopen
Daartegenover staan grootenadeelen van dien en verkoopen vreem de m unten,edele metahandel,w aar de eischen van soliditeitworden 1en,wissels,ook vaak efecten en anderhanverwaarloosd. Om niet te spreken van het delspayi
ex.In hetinternationaalverkeerheeft
kapitaal en de vele arbeidskrachten, die aan ook dlt handelsbedrjf zjn groot nut:zjne
anderen productieven arbeid worden Onttrok- dienst is den handelaar in goederen even onken,isn0g '
tgrootste verwjt,dataan hem m isbaar, als die van den m akelaar, den
geriytkan wordentdat hj de energie,den com missionair, den verzekeraar, den cargaarbeldslust verstomyt,de ligtzinnigheid aan- door en zoovelen meer. De wetgeving stemkweekt,snelle Omwlsselingen in develqnogens pelthen en vele anderen,diehulpbedrjven
bevordert,enkelen Onrertvaardig bevoordeelt voor den handeluitoefenen,0ok t0t kooplie-

eneentalvan Onyelukklge slagtoffersmaakt, den: te zamen met dezen vormen zj den
diete laathunbllndenhartstoytnaarrjkdom handelsstand.

methetverliesvan hunnekapltaaltjesbejam- Eene handelstad is eene plaatstwaar zich
meren.- Dewaardevanaandeelen in njver- de handel als 'tY7aro 0en centraalpunt t0t
heidsondernemingen
aanleggen van spoor- uitoefening vanzjn bedrjfgekozen heeft.Zj

w egen,enz. hangtafvan de soliditeitdier vormt door gunstige ligging vaak een kruisondernem ingen,datis,vanhetbedragderrente) punt der wegen van verkeer, en m oet door
die zj kunnen Opleveren.De berekening dier instellingen en werken trachten den handelte
vermoedeljke Opbrengst isvaak zeermoeje- gerieven,om haar standpuntte behouden.-

ljk en afhankelpk van veelomvattende plaat- Dehandelsman isde principaalvan zjn huis,
seljkeentechnischekennis.Hetpublielkbezit 'tztJ hj alleen Ofin firma dezaal
tophoudt;
die m ate van wetenschap niet, en ltan zich - ook vaak, doch onder onze w etgeving
die m eestal ook in 'tgeheelniet verschaffen; niet zonder gevaar, voert een alléénhande-

bj aankoop van dergeljkeaandeelengaathet lend persoon eene Erma - qop zjn kantoor
heef
ï hj zjlzboekhonder en verder hulppersoneel; zjne boekentmitsvolgens de wet gehouden,hebben bewjskrachtten aanzien der
daarin geboekte feiten (zie Koopmansboeken,
Bewl
jsj.
dusdehandelwjzevan hen,dieondernemin- Handelm aatschapp% .lsenehandelmaatgen op het papier scheppen,waarvan zj de maatschappj iseenevennootschag van koopverdereverwezenljkingnooitbedoelen,diede handel, en wèl eene pnaamlooze' (zie Venactiën teyen hoogen koersaan demarktbren- nootschap).Hier telande is hetm eest bekend
gen - dle de eerste paar Jaren promptrente DDe Nederlandsche Handelmaatschappj'',0ok
hooge rente zelfs- uitbetalen)om k00- eene gew one naamlooze vennootschap op
perste loltken,den koersnaarboventedrj- aandeelen,die uitzich zelve geen uitsluitend
ven en z0o eenen tjdeljken windhandel in wetteljke regten bezit.Zj is alleen metde
te rade m et de m ate van vertrouw en,die de
m annen verdienen#w elke zich .aan het hoofd
der zaak stellen, of door hunne aanbeveling het w elslagen der onderneming helpen
bevorderen. Laakbaar en soms strafbaar is

'tleven te roepen: om vervolgens langza- regéring verbonden dool
* hetdoel,waarmede
merhand de rentebetaling te staken en zich koning W illem I haar heefttOtstand gebragt,

geheel Onregtmatig teverrjken methetgeld

van hen,dietergoedertrouw aandeelhouders
in eene winstgevende zaak m eenden te worden. De listige bedrevenheid vnn de Amerikaansche spoorwagontwerpers heet
'
t 0ok hier
in 0ns land menig burgerman eene harde les

en

door de contracten, die ztjmetderegé-

ring sluit als agent,Om voor de regéring de
koloniale Waron herwaarts OArer te brengen
en te verkoopen.Toen, na de onhrïlng dex
Oost-lndisehe Colnpagnie,de handel op Oost-

Indië geheel kwjnde,werd deHandelmaatp in 1824 door W illem I opgerigtmet
voor zjne ligtgeloovigheid doen geven.- Bj schappden windhandel in staatsschuldbrieven loopt eene edelm oedigheid, die deze daad van den
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in dit opzigt vaak miskçnden Vorst t0t eene de commissie: a. voor het te gelde maken
Bchoone daadzjnerrege'ringmaakt.Hetdoel van producten,met uitzondering van het tinj
der Maatschappj werd in deeerstemetden het gewone delcredere er onder begrepen,

Staat gesloten overeenkomst aldus omschre- genietzj 2procent;b.van ti
n,1% procent;
. vool
- de aanbesteding of bestelling en de
ven: rde bevorderinr van handel, scheep- c
v
e
r
z
e
nd
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n
g
v
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n
go
e
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e
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e
n
1
p
rocent;#.voor
vaart,scheepsbouw,vlsscherjjlandbouw,fabrieken en trafeken in Nederland en zjne de enkele verzending van goederen 1
/c proOverzeesche bezittingen, en zulks door,met cent;e.voor di
e van specle 1/4procentjen
inachtneming van hare eigene belangen, de h voor de werkzaamheden harer factorj te
bestaande en voorNederland voordeelige han- Batavia f 10000 '
sJaars. Voldoet de N.

delsbetrekkingen uit te breiden,door nieuwe
wegen voor den Nederlandschen handel te
openen, en door alle zulke ondernem ingen,
welke het vextier der voortbrengselen der
Nederlandsche njverheid kunnen vermeerderen en bevorderen, en welke,naar het00rdeel der directie, minder onder het bereik
van particulieren vallen''. De Koning zelf

H. M. getrouw aan de in deze overeenkomst omschreven verpligtingentdan verbindt
de Staat zich,in art.5,om zlch van geene
andere tusschenpersonen te bedienen voor het
afschepen, vervoeren, opslaan, beheeren en
verkoopen in Nederland van de producten
van Nederlandsch Indië, die naar Nederland
worden Overgevoerd, om aldaar te worden

rkocht.Art.6 draagtde beslissiny van geguarandeerde in die ongunstige tjden 41/cO/o ve
lnterestvan hetkapitaalder Maatschappj ad schillen, voorloopig aan den Minlster van
37 millioen gulden,terwjlhj a1shoofddeel- Koloniën,defnitiefaan drie deskundiqen 0p.
genooten alsKoning zichhetregtvoorbehield, Deze overeenkomst treedt in werklng op
om den president en de directeuren - de 1 Januarj 1875, en bljft van kracht t0t
laatsten op voordragt - te benoemen.In de ultimo December 1879,en wordt geacht tel-

eersteJaren heeftde Koning,bj den ongun- kens voorden tjdvan vjfJaren verlengd te
Ftigen toestand der Maatschappj, als borg zjn,bjaldien geene der beide partjen ten
S0m S de rente geheel moeten betalen
in minste twee Jaren vöör het einde van e1k
1829 bedroeg de doorhem voorgeschoten s0m vjfjarig tjdperk,haarvoornemen zalhebben
ruim drie en half millioen gulden - totdat te kennen gegeven, om de overeenkom st te
in 1831, nadat de Maatschappj herhaalde doen eindigen.Het stelsel,in deovereenkomst
wjzigingen had ondergaan,detoestand ver- tusschen den Staat der Nederlanden en de
H. M. neêrgelegd, is het zoogenaamde
beterd was,en devoorçeschoten renteterug N.
werd betaald.Deze bloel isinzonderheid ver- consignatiestelsel. Het staat in naauw veroorzaakt door de meerdere opbrengst der

band met het cultuurstelsel; men mag zelfs

koloniale producten,terwjldevoortbrenging aannemen,dat de benarde inanciéle toestand
hiervan op hare beurt groote aanmoediging der Maatschappj,wMri
n koninq Willem I
in de werkzaamheid der Maatschappj heeft persoonljk betrokken wasjindertjdvooreen

gevonden. De vennootschap der Handel- bel
angrjk deelmeêheeftçewerktt0tdeves-

maatschappj is met ingang op 10Januarj tiging, bestendiging en ultbreiding van het
1850 weder voor 25 Jaren verlengd. Bj de cultuurstelsel. Het laatste maakt den Staat
wet van 22 December 1853 Stbl. nO. 129 t0t ondernemer van landbouw en njverheid;
werd de hernieuwde overeenkomst tusschen heteerstetotkoopman.- InhetJaar1872zjn
haar en de regéring bekrachtigd.Dejongste hier te lande door de Nederlandsche Handelovereenkomst tusschen die beide partjen is maatschappj bevracht voor retourreizen van
van 28 Maart 1873,goedgekeurd bj de wet Java: op Amsterdam 15 schepen,op Rottervan 17 Junj 1873 Stbl.nO.88.In hoofdzaak dam 5,Op Dordrecht 2,op Middelburg 3 en
is haar inhoud de volgende: volgens al't. 1 op Schiedam 2,te zamen 27schepen,metende
belastde N.H.M.zich alscommissionairmet ruim 14000 lasten;terwjlde betaaldevrachhetafschepen, vervoeren, opslaan, beheeren ten voor retourreizen in dat Jaar ruim drie
en verkoopen in Nederland van de producten
van Nederlandsch Indië, die haar door of
van wege den Minister van Koloniën t0t
overvoer naar en verkoop in Nederland wor-

en een half millioen gulden bedroegen. De
veilingen werden door haar gehouden te Am-

sterdam en te Rotterdam. In 'tjaar 1872
bragt zj in veiling te Amsterdam 409152
den overgegeven.Zj belast zich,onder ge- balen koflj, te Rotterdam 328257 balen,
ljken titel,metdeverzending van personeel waarvan demiddenprjzenvarieërden tusschen

en materiëel,en hetaanschaâbn vanvoorwer- 43,42 en 47,26ccnts,en te Amsterdam 130976
pen, wanneer daartoe hare tusschenkomst kanassers Java-suiker en 762 vatensuikervan
wordt verlangd. Volgens art.2 legt de Han- Suriname, tegen 82493 kanassers Javasuiker
delmaatschappj alswaarborg voordetrouwe te Rotterdam ; de middenprjzen van den

nakoming harer verpligtingen bj de Neder- suiker bewogen zich tusschenJ 35 enJ 36.
landsche Bank ,handelende in dezen alsagent De bruto-opbrengst van de in hetzelfde
van den Staat, eene s0m van 5 millioen in tiFaar verkochte produden bedroeg: van de
geld ofgeldswaarde neder. waarop de Staat kof
flj ruim 393/4 milloen gulden, van den
4
een zoo uitgebreid mogeljk pandregtuitoefent. suiker ruim 18,6 millioen; van tin bjna 6y
Art. 3 regelt de verpligting tOt rekening etl msllioenq van specerjen rtlim 850 duizend
/
verantwoording van de Maatschappj tegen- gulden, 0T1 5*313 diverse artikelen ruim 23/4

over den Staat. Zj ishierin aan de gewone millioen gulden;te zamen bjna 68,4millioen.
regelen der wetonderworpen.Art.4 bepaalt In 1872 werden voor rekening ofaan de con-
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signatie der N. H. M. in Nederland 22.
11f
&P0voerd:557588 balen ltoftl
jq196586kanassers
Java-suiker; 762 vaten stlikervalzSurinalne;
114218 blokken tinq 378 kisten verfwaren;
196768 bossen bindrottingen; 5795 pakken
tabak; 3180 balen katoen; en bovendien in
verschillende lloeveelhcden en verpakkingen:
notenmuseaat, foelie, cassia 5'0ra, htliden,
hoorns, gom-elastiek, gom -damar; getah-
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de xgreenbaokbs in No4yd-Amerika,en herhaal-

deljk in oostenrtik.00l
t een Oorlog ofmisgewas kan plotseling en snel het geld van

een land uit den olnloop doen verdwjnon:
moedwillig muntbederf, zooals in de middeneeuwen veel geschiedde, kan 'tzelfde doen;
0ûk eene gebrekkige regeling van het munt-

wezen kan geljk eFect hebben, waarvoor
Frankrjk onder den dt
lbbclen standaardt0t

pertsja,rt
lwezjde?sapanllotlt,Japanscllegoe- voorbeeld kan strekken, toen al het zilver
deren, kamfer. klnabast, schildpad, noten- er wegvloeide;eindeljk kan eenoplotselinge
lm , arak, tangkaw ang-N-ot,
zeep, 0a0a0, rt
lompen en kapok.D e koers der aandeelen in
de N.H.M. die niet veelop de beursvogrkomen, Omdatzi
jmeestin vastehanden zitten?isop ditoogenblik Novembor1874-

verandcring in de waarde van het betaal-

middel zulk eene crisistevoorschjn rûepen.
Van 'tlaatste gaf Engel
and een vogrbegld
omstreekshetJaar1819.Sedert179: wasdair
het standaardgeld in den omlopp vervangen

13G3/40/o;devasterenteis41/20/0.- Hetnuten doorpapiergeld metgedwongen koers;allengs
hetnadeelderHalldelmaatschappjvool
-Onzen was dit 25 ft380/0 boneden den nominalen
handelenindtlstriezjnvanverschillendezjden koers yedaald.Met den tert
lgkeer van den

besproken enbestreden.Ontegenzeggeljk was vrede,ln 1815,wilde men op eenshetmuntzj tjdens hare oprigting eene grootsche 0n- stelsfll op den ouden voet teragbrengen; de

derneming, dic in de Omstandigheden eene bank w erd verpligt de betaling in specie te
reden en een steun voorhaar bestaan vond: hervatten,datis,hare bilettpn voorde volle
zj levcrteen vernicuwd bljk van deenergie nolninale waarde in te wisselen, Niettegenen het doorzigtvan koning W '
illem 1.Iu den staande rnaatregelen, die den overgang gelei-

100? des tt
jds is haar hoofikarakter nog al deljk mozstcn rcgelen,werd een geweldige
eenlgzins gewjzigd;haar bestaan,alsagent scllok in hetverkeeronvermjdaljk.Zj,die
van den Staat der Nedorlandcn, berustOp de '
tgedepreciëerde papier tegen de werkeljke
tegenwoordig n0g gevolgd wordende koloniale waarde hadden aangonom en, zagan Z1*ch op
politielt;de meeren meerdoordringende liba- eens250/
Orjkergawarden,en alledobiteuren
rale b:ginselen van vrjen handol,0ok op en kxachtens contraden,waaraan dewaardevan
in de koltlniën, vOrderen, dat op den duur dat papi
er ten grondslag lag,vonden hunne
het monopolie)haar geschonken,ophoude,en verpligtingjegensdeschuldelscherstegeljkerdat aan de concurrentie van allen de taak tjdmetdatbedragvelzwaard.Dieonregtvaarworde Overgelaten, die thans allêên aan de dige,onverwachtegevolgen bragtennatllurljk
N.H.M.verzekerd is.
ongelllk,verwarring en onzokerhoid aan.Van
Handelsbalans,zieHandelsnolitiek.
geheelbjzonderen aard was degeldcrisiste
H andelscrisis. Da reusachtlge uitbrei- Londen in 18s0. De Franscho Bank was,
ding, die het crediet in onze maatschappj Onder het handllaven van dendtlbbalen stalzdheeft verkregen, en den heilzamen invloed, aard,in zekerêverlegenhcid geraakt.Zj had
dien hetdaarin uitoefent,hebben we beschre- kasgenoegom harebilettel
:tebetalen,maar
ven onder de artikelen Crediet en Credietin- alleen Xilver;erwasgabrek aangoud.Zjk0n
stellingen. Tn harc geregelde w erking door lliet zonder verlies, en zelfs nietzonder gegroote yebeurtenissen qestuit:doortoevallige vaar, in dat m etaal uitbetalen , om dat het
omstandlghet
len éénztjdlg geleld,Ofmetmoed- zilvertegenoverhet gotld op de maxkthopger
w ilmisbraikt,kan o0k deze anderszo()w elda- in 1nri
js Was dan volgens den wetteljken
dige krachternstige Btoringen enllevigeschpk- koers,Door geheiln: operatiën svistzj eene

ken .in het maatscllaqpeltlk verkeer teweeg- aanzienlkke waaz'de in goud aan de Engelsche

brengen.VerkeerdeinzlgtenOmtrenthet wezen Bank te onttrekken; dit w ekte argwaan;
en de bestem ming van het crediet hebben onl
tundig van de oorzaak voorden buitenqet0t dat m isbruik vaak aanleiding gegeven. wonen goud-uitvoer verhoogde deze Bank blnDie storingen en schokken, in onzc dagen, neG
nel
ko
rten tjd haardiBcontova'
n 31/2t0t70,
/
0.
helaas, nog almenigvuldig,noemtmen geldukkig week door opheldering der 0mofltandelserisis!o0k welt:envoudiy crisis.De standiglleden weldra de angst; de Fransche
naam rgeldcrisls''is meestal0njulstcn indi- Bank kochtvopr50 millioen f'
rancsgoudtcgen
ceert eene verkeerde voorstellillg van de 00r- zilver. W at men gewoonljk eene .
lltttlrisis
zaak en den aard van het euvel,datm en er noemt, islneestaleene ldeiftzlît,risis, dat is,
onder verstaat.Eene eiçenljkeverstoring in een plotseling gebrek aan bescbikbaar kapiden om loop van het clrculatiemiddel,geld, taal: eene kwaal, die zich in den regelmet
kom t uiterst zelden, alleen in buitengewone verbazende snelheid over de beschaafde maatomstandigheden, en dalz nOg meestalslecllts schappj verspreidt.V0or dezen minder ge-

plaatseljk,voox. Eene eigenljkc geldcrisis bruikeljken naam kunnen we ûns behelpen
kan tOt zullt ceue hoogte klimmen, dat met den gangba,
ren term handelserisis, Of
het verkeer in de maatstthappj t
)r doorver- panéek. D e Engelschcn onderscheiden drie
lamd wordt.Zj kan t0toorzaak hebben mis- soorten;bullion-panlc,eapitaal-panic en oreditbruik van credietmiddelen, b. v.de overda- ytzlic. Een voorbeeld van de laatste is de
dige uitgifte vanpapiergeld,zooals0.a.het crisis van Mei 1866.De oorsprong van den
geval waB met de asx
n%
gnaten fn Frankrjk, valschen naam .çdltîcrisis en van de daaruit
VlII.
6
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voortspruitende verwarring van begrippen ligt in de schatkist der oorlogvoerende mogendn zamengetrokken;uitvoer van veel0mhierin,dathetyeld,alsruilmiddel,de meest hede
gewone vorm lst waarin kapitalen worden loopend kapitaal is vooralnoodigyals legers
overgedragen. H et is de m eesttast-en zigt- en vloten op verren afstand te onderhouden
bare vorm van hetkapitaal:vandaar datmen zjn. Alleen de vrees en angst voor groote
spreektvan schaarschte en duurtevanhetgeld, gebeurtenissen, politieke verwikkelingen en
als de kapitalen zich van de markt terugtrek- volksbewegingen zjnvaak voldoende,om de
ken. En met deze verklaring wordt 0Ok de ltapitalen van de markt terug te trekken.
De democratisch-soc,iale bewegingen van
bedenking wederlegd, dat niet zelden de
tjdige aanvoer van mtlntmateriaal de crisis 1848 hebben detoenmalige crisis verwekt.De
verzacht of in haren l0op gestuitheeft,z0o vrees voor verstoring der maatschappeljke
dat Engeland b.v.in eene crisis metverlan- orde en het daardoor Ontstane gevoel van
gen den aanvoer van goud uit Amerika en Onveil
iqheid werkt in zekeremate geljk de
Australiö te gemoet ziet, als redm iddel uit verstorlng zelve.Denoodzakeljkheid om bj
den grooten nood.W j gelooven lt
etgaarne. onvoldoenden oogst door buitengewone midDe aangevoerde lading edelmetaalvertegeg- delen in de volksvoeding te voorzien kan

woordigteeneaanmerkeljkehoeveelheidkapl- geljk gevolg hebben,Omdatde l
tapitalen uit

taal,evenals elke andere kostbare lading; de hunnen gewonen w erkkring w orden gerukt
kapitaalmarktw ordtm etdataanbodversterkt, en dienstbaargemaaktt0taankoop vanlevensen hetisonmiddellj;kIddcFzolccrkapitaal,dat m iddelen. H ongersnood in het w esten van
dadeljk vermunten op demarktgebragtkan Europa baarde de crises van 1847 en 1856.
worden,terwjlandere koopwaren eerstver- Gel#crisis wordt Trlwifcclcrisis; de banken

impen de circulatie harer biljetten in,en
werktOt'een ttjdlanq bewaardhaddenmoeten kr
beperken dus hetcirculatiemiddel.Menigetalt
wo
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konden worden opgenomen.op zlch zelfzoudc

van njverheid vindt voor zjne prdducten

de verwarring van kapitaal en geld 0ok hier geen afzet en moetzjn bedrjfgeheeloften
Onschadeljk kunnen genoemd worden,indien deele laten stilstaan.Speelzucht en windhanzj om den willedergevolgen nietbestreden delin andere artlkelen b.v.in granen moest worden. Immers vaak neemt Men uit eischen daarbj vaak alle beschikbare kapionbekendheid met de oorzaak derkwaalzjne talen Op hetoogenblik,datergroote sommen
toevlugt t0t Zeer verkeerde maatregelen van verefend moeten worden ten einde aan vroeherstel. Z00 meent men in eene c'
risis zich ger aangegane verbindtenissen te kunnen v01m etgroote opoFering goud en zilvertem oeten doen.Y0Or die speculatiezucht enwindhandel
aanschaFen;Of n0g erger,men beproeft n0g kan de aanleiding gelegen zjn in tjdeljke
zneerpapiergeld uittegeven,terwjldeonge- om standigheden, b.v. m isgewas, m aar o0k

zonde toestand juist vaak door overmptige kunnen zezjn phasen van Overprikkelde 0nuitgifte van papier Ontstaan is.Aan die dubbele dwaling maakte o.a. Joh,n .rc'
!t) zich
schuldig.H et w ezen van eene handelscrisisis
dus: plotseling gebrek aan beschikbaar kapitaal. D e oorzaken der crisis, die in Europa

dernemingszucht, waarvoor geene speciale

oorzaak lsaan te wjzen.En alis hetwaar,
dat de w indhandelover 'tgeheelweinig kapitaalgebruikt(zieHandel),toch kan hetzjn,

dater bj deverrekening o? één tjdstip veel

en Amerikaz00 vaak zjn voorgekomen,ztjn beschikbaar kapitaal verelscht w ordtj zoo
moejeljk te Onderkennen;dikwjlsbestaater zelfs, dat Op eens eene crisis volgt. Onder

meer dan ééne,en de invloed van elk dezer deze klasse van crises vallen die van 1634 in
is nietliqttewaardéren.Onder devele 00r- H olland, als gevolg van den dw azen tulpenzaken,wler werking door onverstandigehan- handel;dievan 1716- 1720 inFrankrjk,Endelingen van regéringen en groote crediet-in- geland en Nederlandtengevolge vandenwindstellinqen dikwjlsisverzwaard,noemenwe: handel in allerlei actiè'n4 die van 1763 en
qlotsellngeoflangdurigaanhoudendeverwoes- 1772 tengevolge van de buitensporige specutlng &an eenaanzienljk deelvanhetbeschik- latie in effecten op de beurs te Amsterdam ;
bare kapitaal door oorlog, volksoproeren of dergeljke in 1838 in Noord-Amerikaen Enandere gewelddadige Oorzaken. Aan daaruit geland;en eindeljk die van 1857,die?evenontstane crisesleden Engeland,Frankrjk en a1s die van 1720,haren oorsprong had in de
Oostenrjk qedurende d
.e oorlogsjaren 1792- oprigting van de zoogenaamde crediet-maat1815;daarmtontsprootdievan 1855,ofschoon schappjen zonder wezenljken gondslag (zie
00k de groote duurte in geheel W est-Europa Qredietinstellingen).De handelscrlses van 1799
t0t deze meêwerkte.Dergeljke was00k de te H ambtlrg en te Londen tengevolge van
geld-laterAclt
fedt
scrisisinAmerikatjdensden eenen roekeloozen handelin koloniale waren;
buryeroorlog in 1861en 1862.l)e oorlogver- die van 1825 in Engeland,wortelende in de

nietlgtkapitaalop kolossaleschaal.Hj doemt dwazeondernemingenvanmjnontginningvoor
sommige takken van njverheid t0tstilstand, Engelsche rekening in depasvrj verklaarde
terwjlandereop eenst0tOvermatige,kunst- Staten van Zuid-Amerika en die van 1844 in
m atige werkzaam heid geprikkeld worden. Engeland, Frankrjk en Duitschland - beAngst doet de kapitalisten hunne bezittingen kendalsdegroot
espoorwepkoorts- leveren
uithetverkeerterugtrekken;desoliedehandel voorbeelden op,h0e de kapltalen Op somm ige
verslapt,om plaatstemakenvooroverdrevene, tjdstippen in eene nieuwe rigting der volksdolzinnige speculatiën. V00r de betaling der njverheid getrokken kunnen worden totvoe:T;3re oorlogskosten worden groote sommen

ding eener overprikkelde ondernemingszucht.
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De gezamenljke omstreeks 1844 oygerigte naderen dercrisis.Hetcredietkanreenehulp

spoorwegmaatschappjen vroegen stelllg meer aanbrengen, het schept geen kapltaal (zie
kapitaal, dan er in geheel Europa beschik- Crediet).Misbruik van c,
redietmiddelen deden
baar was. Eindeljk kan de werking van haar juist vaak ontstaan.Een kunstmiddel
eene ot'meerdere dexgenoemdeoûrzaken ver- kan soms het naderend onheil afweren.De
ergerdw orden doorOnvoorzigtige maatregelen Bank van Engeland had in '
teindevan1824en
van hetstaatsbesttlur,die in hetcredietstelsel in '
tbegin van 1825 te ruim voedsel gegeven
van een volk ingrjpen, 'tzj Om kapitalen aan den opgewekten speculatiegeest, door
voor de schatkist meester te worden ofom met groote uitgifte van bil
jetten, tegeljk
andere doeleinden te bereiken.Zelfskan zulk ruim crediet te verleenen.In 'teind van 1825
een maatxegelzelfstandige Oorzaak eenercrisis bekroop haar de vrees,dat zj te kort z0u
wezen. De regéring trekt b. v. de kas der schieten in de inlossing van haar Papier,
bank aan zich,Ofnoodzaakthaart0tstjving als het wantrouwen des publieks door den

derStaatskas,Om deuitgiftevan biljetten te
vergrooten,Ofgedw ongen koers aan hare betalingsbelotten tegeven:ofzj cischtop eens
haar depôt bj de bank Op,waardoor 0.a.

valvanmenigelandeljkebank,country-banks,
was raande gemaakt. Men herinnerde zich
toevalllgeenekistv0lbilettenad1pondst,,ten

bedrage van pondSt.500000,en kwam ophet
president Jackson in 1836 de crisis in Noord- denkbeeld,om dieonderdecotmtry-banksrond
Amerika deed uitbarsten. Zeer m erkwaardig tedeelen.De listgelukte; de kleineburgerj
en aan speciale Oorzaken te wjten is debe- kreeg hare Opgevraagde kleine schuldvordekende locale crisis te Londen in 1866. De ringen betaald in noten op de Bank van
dag, waarop zj uitbrak? vrjdag 10 Meij Engeland.Zj was tevreden;detoeloop,JA:
staatn0g a1sdeZtvarteTrz'
t/#l.
#,black Friday, run on /Ae bank, hield op, het gevaar der
bekend. Er was noch sterke m etaalafkoer, crisis was geweken. Ge1jk van uitwerking
noch oorlog, die het ltapitaal van de markt was de maatregel, reeds driemaal onderde

dreef,noch eenigestoornisinhandelOfnjver- bankwet van 1844 in Engeland in practjk

heid. Maar veel Engelsch kapitaal was ge- gebragt,om het geschokte crediette steunen.
plaatst in buitenlandsche onsoliede onderne- In 18472 1857 en 1866 heett de regéring in
mingen en staatsleeningen;talvanjoint-stock het hevlgste der crisis de Bank gemagtigdj
banks waren binnen kort verrezen, die de om de door de wet voor de uitgifte der bilhun toevertrouwde kapitalen weltegen hooge jett
en qesteldeperken te overschrjden.Tweerente,m aar op zeeronzekeronderpandhadden malen ls alléén de wetenschap,dat de Bank
uitgezet, om groote dividenden te maken; dat vermogenhad!
doe
ge
ttao
delnvol
185
7nde
moe
stwe
zjesha
rmwe
looze spectllatiën in de aandeelen dier ban- ramp te leni
p
e
n
;
ken benamen het vertrouwen van hetpubliek zenljk gebrmken.
in haar bestaan;daa'
r stortOp eens hetgroote
Eene crisis, 0en onnatt
lurljke toestand,
bankiershuis Overend Gurnay and Co. in en door onnatuurljke handelingen en omstandi
ghede
n
ve
rwe
kt,
vi
ndt
haren geregelden
sleepte in zjn val talkan grootere en kleinere huizen mede. De crisis was dââr,doch afloop in den terugkeer t0t den natt
lurljgelukkig vrj spoedig gcweerd;evenwelniet ken gallg 57211 Zaken. D0 opgeW okte vraag
zonder ta1 van slagtoffers, vooral onder de naar kapitaal in den tjd van crisis doet

kleine burgerj,yemaakttehebben.De ram- den rentestandaard rjzen:deze rjzing keert
pen van eene crlsis zjn onafzienbaar;het in aan de eene zjde de groote vraag naarkahandel en verkeer zoo noodzakeljke vertrou- qitaal en lokt aan de al
zdere zjde de stilwen verdwjnt;debanden tussehen debedrj- llggende) achtergehouden kapitalen t0t ver-

grooting van hetaanbod uit.Voorde grootere
kalzsen op verlies wordt de kapitalist door
eene hooge assurantiepremie ge'
fndemniseerd.
handelsman wordt buiten zjne schuld van Groote onheilen kunnen voorkom en w orden,
zjne bronneu van credietverstokenjstilstand vooral doordat de groote erediet-instellingen,
in de prodttctie,afkoer en cousumtle metselt banken enz.,zich bj tjds onthouden van
het kapitaal vast; het beschikbare w ordt handel
inqen,die t0tverspilling van kapitaal
angstvallig tertlggetrokken.Arbeid wordtniet aanmoedlgen ofde roekelooze speculatiezucht
gevraagdqde lagere volksklassen voelen den verder opwekken.Eene snelle verlevendiging
druk des onheils in verdtlbbelde mate.llet is van vraay naarkayi
taalkondigtin den regel
bew ezen, dat de arm enlastin de eerste drie de naderlng der crlsis aan;de banken moeten
m aanden van 1858 ilz Engeland sterk w as nu hare kracbten verzamelen en niettoegeven
vermeerderd, tengevolga van de crisis in het aal13 de verleiding om uitgebreide zaken op
voorgaande nAjaar.Een speciiek middel t0t touw te zetten.Geleideljk moeten zjharen
genezing der kwaal, crisis genaamd,is niet rentestandaard verhoogen en hare operatiën
aan te geven.Zj kan voorkömen,in hare inkrimpen, en vooral niet eensklaps,gedregevolgen gem atigd w orden:vermenigvuldiging V0n door angst voor zelfbehoud,hare hulp,
van het besehikbare kapitaal zou 'tmeeste waarmedezj welligtaltemildzjngeweest,
ven en hunne ondernemers w orden plotseling
verscheurd, zoodat de val van den een dien
van den ander veroorzaakt; de bedachtzame

heilaanbrengen,maar is binnen korten tjd ontzeggen aandeneerljken,soliedenhandelszoo goed alsonmogeljk.Deballken hollden, man, die bj hetopzetten van zjnespeculaevenals de particulieren,harekapitalen terug

tiën op hare hulp heeft kunnen ea mogen

door haar disconto te verhoogen,bjna gere- rekenen. Het plotseling verhoogen van den
geld een der eerste voorteekenen van het discontovoet, ofhd stellen van bjzonderbe6*
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zwarende voorwaarden voor het discontêren zgn.Telegraphi
eenqosterjën behooren onder
van handelspapier is derhalve Onraadzaam. lletministérie van Flnanciën.
De bctrekkingen tussehen de verschillende
H andelspapier.onder dezen naam ver-

handelslluizen zjn zoo srele en zoo llaauw ,
dat één,- en vooraleel
z,datgroote zakell
dpet - in zjn val noodzakeljk vaak vele
anderemetzich sleept.Tjdigehulp aan eene
groote irma kan bet behoud zjn van vele
kleine.Eerljkheid ensoliditeitin den handel

eenigt men verseheidene in den handel4ebruikeljltegeldswaardigecredietpapicren,dle,
voor de circulatie besteà
nd# dionst doen als
betaalmiddel,en zoodoendedeplaatsvervullcn

van zgereedgeld''.Hetzjn pbeloften''Ofrtoe-

zeggl
-ngen'' 5'an de betaling van eene zekere
s0m gelds, door den Onderteekenaar gedaan
aan een meer ofminder bepaald aangewezen
persoon: welke belofte Oftoezagging 6f dool*
llem zelf,ôfdool-eenen derden doorhem aanrampen van crisis doenverdwjnen,Ofalthans geduiden persoon zal vervuld worden. Alle
in krachten aantaldoen verminderen.
deze papierelz constatêren handelsregteljke
H andelsgeographie(De)geefteenebe- verbindtenissen,maarvan verschillendenaard.
gesteund door eene verstandige wetgeving en
vestigen het
eene regtvaardige reçtspraak beop
crediet;een goed credletstelsel, die fondam enten rustende,kan alleen Op den duur de

schl'jving van alle landen der aarde vooral Zj zjn van mdterillen ofvanJormllenaardj
zooalsdeJuristenhetnoemen.Van materiélen.
aard iszj,zoodra de verbindtenisgeboren is
en bestaat buiten het papier om ;het papier
strekt in dit geval t0t bewl
b der bestaande
bodem,defabriek-en handelsnjverheid,den verbindtenis; het is niet de bron zelve van
met het 00g op den toestand van hunnen
handelen hunne Onderlinge handelsbetrekkingen. Zj*versaeldt verder de takken Aran bestaan van een volk, de productcn van den

in-, door- en uitvoer der producten, en de haar bestaan.De oorzaak der schuldpligtigwegen, waarlangs het llandelsverkeer zich heid van den onderteeltenaar ligtin ditgeval
beweegt; de instellingen terbevordering van buiten nict'
Ln hetpapier;hj l
tan tegenhem,
den handel,als missen,beurzen,kamers van die zoodanig papier t,e berde brengt oln de

koophandel,consulaten enz.Zj omvatverder voldoeningeenerverbindtenistevragen,bewli-

de kennis van munten, maten en gewigten, zen,dat er geene verbindtenisbestaat,ôfniet
en bovendien kan de uiteenzetting van de mllr-bestaat,'tzj doordien de overeenkomst,
hoofdbeginselen van het handelsregt en der waaruitzj Ontsproot,gebrekkig w as b.v.
handelsusantiënert0egebragtworden.Zjwordt doorhetgemis van geldiye toestemming - ,
0ok we1 beschouwd als een onderdeel der 'tzj,doordat hetpapierIn dewereld isgehandelswetenschappen, maal'maakt,evenmin kom en ten einde eene overeenkom stte con-

als deze,eene eigenljke zelfstandige weten- statéren,die niett0tstandisgekomen,'
tzj,
scllap uit.'tLiefst beschouwe m en haar a1s

een onderdeeldergeqcapllie.

H andelsm inisterle? of ministérie van

dat de w erking der bestaan hebbende overeenkomst reeds heeft opgehouden.De forméle
verbindtenis bestaat in en door het papier,

koophandel. Dit ministérle is belast met de
buiten- en binnenlandsche handelspolitiek en
met de uitvoering en handhaving derwetten,
die speciaal op d.e behartiging der belangen
van handel en zeevaart betrekking hebben.
In kleinereStaten en in dezulken,w elltegeen
uitgebreiden handelbezitten,wordt die zorg

waarin zj als 'tware beligchaamd is.Zj is

gewoonljk aan hetministérievanBinnen-,van
Buitenlandsche Zaken, ofvan Financiën toevertrouwd: '
tzj aan één dezer afzonderljk
en geheel, 'tzj aan meerdere tegeljk.G1.00-

in nietbl
dten hetpapier.Hetncl
trjftzelfis

handel en zeevaad belast is. Onder toezigt
van ditministérie zjndan deregtbanlten van
koophandel,de kamers van koophandelen de
consulaten geplaatst.In 0ns land is geen af-

plaats Onderzoeken, ofhet door dien persoon

gegrond in de handteekening,geplaatstOphet

papier, dat al de forméle, datisuiterlqke,
vereischten bevat,diedoordewetzjn voorgeschreven. Bewjs tegen den inhoud van dat
papierkomtniettepas.D eOorzaakderschtlldpligtigheid van den onderteekenaar ligt hier
oorzaak der verbindtenis.D estrengevormen)
door de w et voorgcschreven,moeten m et de
uiterste naauw keurigheid hier gevolgd w or-

den,zalhetpapierz'
dn formeelkarakterwerderljk ministérievanKoophandelOp na,zO0- lteljk kunnen handhaven.Bj de beoordeea1sFrankrjk,Nngelanden Pruissen,datmet ling dervraagjofiemand wisselregteljk verde leiding der aangelegenheden betreklteljk bonden is, zal de deskundige in de eerste
tere handelsstaten houden er vaak een afzon-

geteekende kapier de uiterljke vereischten

van eenen wlsselbezit,en duseen wisselis,
ofniet. De strenge bepaling derwetomtrent

zonderljk ministérievankoophandel.Hetcon- de vormen van eeneù wisselis zjn eenige

sulaatwezen behoortonder het ministérie van toetssteen.Hethandelspapierisbestemd voor
Buitenlandsche Zaken;hetministérie vanBin- de circulatie; het za1 dienen als betaalnenlandsche Zaken telt eene afdeeling voor middel. Daarvoor moet het kunnen worden
njverheid,eene v00r statistiek en eene v00r overgedragen.Nietallepapieris evenwelvoor
spoûrwegen.De kamersvan koophandelstaan overdragt vatbaar, en bovendien verschillen
onder dit m inistérie; regtbanken vàn koop- de wjzen van overdragt en de daaraan ver-

handelzjn er bj onsniet.Debelangen der bonden gevolgen.De mogeljkheid en de wjze
scheepvaartzjngrootendeelstoeveltrouwdaan van Overdraythangen zamenmethetkarakter
den minister van Finandën)voor zoover op

en de inrigtlng van het papier. M en onder-

enkeleyunten zjne collega'svan Binnen-en scheidt in dit opzigt hetpapier in drie s00r-

van Bmtenlandsche Zaken daarinnietgemoeid

ten: 10 papier p0p naam ''1 20 papier saan
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order'' 30papier gaan toonder''.In hetpapier verandering der omstandigheden, ôf in de
rOp naam'' wordt een bepaald persoon ye- dwalingen, die aan êén der beide systemen
noemd, die hetregt heeft,Om de vervulllng ten grondslagliggen.Hetvrjeverkeertusschen
der door het papiel-geconstateerde,0t'daarin de individuën en devolken - vrjehandel-

vervatte verbindtenis tevragen.Hj kan zjn is goe(
1- Ot'nietgoed te keurel
z;mogeljk is
regt,aan datpapier Ontleend,methetpapier hetevenwelook nog,datin den regeleen der
zelf, alléén overdragen door eene neessie'', toestandenwenscheljkis,terwjlbeidealseene
waarvan eene acte wordt opgemaakt, die doordeomstandighedengebodeneuitzondering,
tevens op w ettige wjze ter kennisvan den atWjking van den normalentoestandpligtmaschtlldenaar moet worden gebragt.De tweede tig kan zjn.In theorieheeftdestaathuishoudbovengenoemde soortvan papier bevatnevens kunde dievl
'agen sints lang beslist: de pracde aanduiding vnn eenen bepaalden persoon tjk volgt ook hierin hare lessen, hoewel
de bjvoeging derformulepaanOrder''.Diebj- langzaam , en n0g lang nietOveraleven gevoeging maakt het vatbaar vool.de Overdragt trouw.over den oorsprong,het wezen en de
door middel van endossement (zie aldaar). beteekenis van den handelin de organisatie,
H et papier maan toonder'' behelst geen naam die wj maatscl
tappq noemen,Overdenhandel
van een persoon; de houder van het stuk als ttlsschenpersoon tusschen den producent
Ontleentzjn regtaan hetbezitvan hetstuk en den consument hebben wj gesproken in
en beboeftzjn bezitnietdoor eenebepaalde het artikel Ilandel. De verdeeling van den
wjze van overdrayt te legitiméren.Hetregt arbeid spruit voort uit de gelegenheid tot
gaat met het papler over door overgave van rui
len;de mate dierverdeelinq isvan haren
hand t0t hand. Tot de eerste der drie ge- omvang afhankeljk.Bevrediglng der maatnoemde klassen behoortb.v.de wisselen de schappeljke behoeften isdoelderproductie;
assignatie, die op v?trc'
zzl,niet aanordev zjn hetverbruik dergoederenisinzooverrehoofdgesteld; t0t de tweedej het orderbiljet;t0t zaak te n00m 0n, dat de productie zich naar
de derde phetkassiersbrief
le'' de rchecqlle'', de consumtie schikt, dat daze haar regelt;
en pbank- en muntpapier'' hoeweldeze twee

m aaxOm gekeerdook isdeproductievan grooten

laatstgenoemde vormen van ppapiergeld''min- invloed op deconstlmtie.Deverbruikerszelven
der elgenaardig t0tde catagorie van handelspapier worden gebragt. In engeren zin verstaat m en Onder phandelspapier''het papier,
dat de belofte van de betaling van zekere
geldsom inhoudt! zooals de wissel,de assig-

zullen op den dlltlrhetbestdezaken kunnen
kiezen,die in hunne behoeften voorzien;en
omgekeerd zullen de voortbrengers hetbest
ktlnnenbeoordeelen,welkezakenindensmaak
vallell van de verbmlikers. De voortbrennatie!hetorderblllet,hetkassiersgapierenz.; gers kunnen en zullen Ook het bestweten,
in rulrneren zin begrjptmener,mlndereigen- op welke wjzazj debenoodigde zaken proaardig, ook welander in den handelgebrui- dtlcéren,wââr behoeftebestaataan diezaken
lteljk papierOnder,alscognossementen,cher- en h0e groot die behoefte is;de verbruikers

tepartjën,koop-,volgbriefjes,bodemerjbrie- zjn het best in staat,om te beoordeelen,
V0n , polissen,enz.De ei
genaardigebjzonder- van wââr zj die zakel
z hetgoedltoopstbeheden van elk dezer papieren w orden onder trekken en welke opoFering het genot dier
de daartoe betrekkeljkeartikelen uiteengezet. zalten htln waard is. De handel treedt a1s

Handelspolitiek. Bj de beschouwing midpelaartusschen dietweeklassen vanper-

van de kolossale hoeveelheid arbeid en kapi- sonen op, om beiden te gerieven; over en

taal, die de menschen ten allen tjde besteed

hebben en n0g besteden,om alde belemmeringen weg te nem en,die het onderling verkeer tusschen de enkele persûnen en denatiën
verhinderen - aanleg van vaarten, wegen,

weêr haalthj ketovervloedige weg en voel
-t

het benoodigde aan. Maar het spreekt van
zelf, dat alleen dâârheen goederen gebragt
woxden, van w aar eeneeven groote waarde
van andere zaken kan tertlggebragt w orden,
spoorwegen enz. - , bj het zien van alde en voor hetgeen w eggehaald wordt brengt
moeite, die zj zich geslachtop geslachtge- de handelook iets terug.
Handel is niets ander dan ruilop groote
troost hebben,om demoejeljkheden,aan een

snel en gemakkelgk verkeer verbonden, te schaal en Op eenigzins ingewikl
telde wjze:
overwinnen,springthetons tevensin heto0g, wisseling van producten van geljke waarde.
daterten allen tjdeevenzeereen streven be- Alle partjen welkeaan tlien rt
lildeelnemen,
staan heeft,om doorvexschillendemiddelendat- varen daarbj wel, winnen daarbj.W at is
zelfdeverkeerhinderpalenindenwegtestellen, het onderwerp van dien ruil? De producten

die hetin andere rigting nagejaagde doelver- van den menscheljken arbeid,zaken,die in

jdelden en voorbjstreefden.W j merken die eene behoefte kunnen vnorzien, en waaraan
tegenstrtjdigheid op in onderscheidene regé- inspanninj van menschen besteed is,()m ze
ringsmaatregelen, die,ieder Op hunne beurt,

tc verkrjgen.Edele metalen en hetdaaruit
als proefstt
lkken van politieke wjsheid zjn gemunte geld behool-en O0k t0tdieproducten;
geprezen.Devraay doetzich bj0nsop,van- ook zj hebben waardewegensdezelfde001*waar dat verschilln rigting? Hfle komt het, zaak,waarcm andere zaken die ook hebben,
dat men aan de eene zjdeeen vrj,gemak- maar op zichzelven 0ok geene meerdere,en
keljk,snelverkeerbevordert,enaandeandere i11 '
tgeheelgeeneâudere,geene bjzondere,
zjdeallesdoet,om datplan tegentewerkcn? geene waarde in hongeren zin, dan andere
'W e zullen de beweegredenen van die tegen- maatschappel
jkegoederen.Hetkoopvermogyn
strjdige handelingen moeten zoeken ôfin de van goud cn zilver, dat isde m agt om zleh
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eene zekere hoeveelheid van elkeanderewaar- ôfslechtsonder zeerbezwarende voprwaarden
dehebbende zaak aan te schaFen,is hier in toelaat.Had menden invoervrjgelaten,dan
oorsprongenwezengeenanderengeen hooger, zou de koopman,die een schip naar Amerika

dan bj alleandereproductén.Hj,diegraan metFranschewaren,zjdewaren,wjn,speeloverheeft, biedt dit ter ruiling aan hem ,
die er behoefte aan heeft:wie voor meerdan
eigen behoefte edele metalen produceert, staat
van dien overvloed gaarne af aan hem ,die
niet genoeg heeft voor eigen gebruik,mits,

goed enz.bevrachthad,dâârandere goederen
a1s tabak, katoen enz. - ingeruild en

weder naar Frankrjk gevoerd hebben.K0n
hj er nu op rekenen,dat hj deze waren
hier kwjtk0n worden en er iets aan vernatuurljk in beide gevallen,tegen qvergave dienen,dan zou hj 00k het uit Frankrjk
vsn andere waarde t0tgeljk bedrag.D00r naar Amerika gevoerde goedkooper aldaar

den handel en het geld wordt het zamenstel verkoopen en aldus de productie en den afzet
beide landen ktmnen bevorderen.Maar,
der talrjke ruilingen nu we1wat inqewik- van
kelder en derhalve minder gemakkeljk te zooals gezegd is,hetverbod bestaat.Aan den
doorzien,maar hetwezen der zaak verandert tabak en het katoen, waarvan de invoer

er niet door;het bljft eenvoudig en niet
moejeljk teverklaren,zooalsin deweinige
hier vooropgezette stellingen geschied 1s.
Bedenkt men nu daarbj,datallevolkeren,
zoodra zj in '
tverkeerzjn opgenomen,één
geheeluitmaken!datzj deMccf.
sc/
it
z.
p'?
/vor-

verboden is, kan hj niets verdienen;het

strjdige belangen, maak dat in hoofdzaak
hetdoelen streven voorallengeljkis,name1jk:de bevordering deralgemeenewelvaart,
datis,de z00ruim engemakkeljkmogeljke

voor den koopman wordt gevaarljker;welligt laat hj ze geheel na. W at is dus '
t
gevolg van het invoerverbod in Frankrjk?

schip moetwelligt Onbeladen teruglteerenqde
kosten van transport heen en terug moeten
dusverhaald worden op deFranschegoederen,
die in Amerika znoveel duurder verkocht
moeten worden.Hetaantalkoopers derFranmen! datde polltieke grenzen der Staten dit sche waren wordt derhalve beperktqde gelegeheel niet verdeelen in stukken met tegen- genheid t0t afzet verminderd; de speculatie

Deafzetvooren hetgenotvanAmerikaansche
bevrediging van aller behoeften; dat dithet waren in Frankrjk ontbreektyeheel:dievan
einddoelis van den geheelellmaatschappelj- de Fransche goederen in Amenkawordtsterk
ken arbeid; dat de verdeeling van arbeid en verminderd;de consumtie en derhalve deprode handel t0t bereiking Van dat doel V3n ductie in beide landen ljdt er sterk door.
nature aangewezen en noodzakeljk zjn;wie Of dat verbod voor alle ot'voor sommige
twjfelt er dan aan, dat alle stoornis,elke goederen bestaat,doet niets af:datisslechts
belemmering van dien arbeid en van dat ver- eene kwestie van meer of minder nadeel.
keer voor de geheele corporatie nietanders Elke heëng van tollen,van in-uit-en d00rdan schadeljk kunnen werken?W aren deze voerregten werkt evenals een verbod van
beginselen altjd t0t hun regtgekomen,dan in- en tlitvoer, niet z(5ö sterk en zöö dui-

k0n er van eene eigenljke phandelspolitiek'' deljk, maar in beginsel is het hetzelfde
geene qprake zjn.Immers,onder dat woord en geeft die heëng geljk resultaat; zj is
hebben wete verstaan degedragsljn,diede eenebelemmeringvanhetvrjehandelsverkeer
verschillende Staten tegenover elkaâr hebben
gevolgd en nog volgen in de behartiging van
hunne handelsbelangen.Volgensonze inzigten

en derhalvevan de consumtieen de productie.

Wat doet teren deze bewjsvoering nu de

dwaze redenérlng af,datde handeleen land,

was deze gedragsljn de éénige rationéle,dat let wel, verarmt, omdat hj het geld weg.
zj den handelvrj zouden laten in de waar- voert? Getuigtzj nietvan hoogstbekrompen
nem ing derbelangen,en evenzeerdeproductie
en consumtie ongem oeid laten in haarstreven,
w erken,zoeken en genieten.Maar zöö ishet
nooit geweest en zôö is het nog niet. De
Staten hebben elkander lang beschouwd als
tegenstanders, 00k in hunne economische belangen; de meest dwaze stelsels,wortelende
in geheelverkeerde begrippen over rwaarde,

inzigten, van glad verkeerde begrippen over
de eerste beginselen van de leer der maatschappeljkewelvaart,destaathuishoudkunde?
Is die redenéring n0g wel de m oeite van

weêrleggen waard? En toch zjn op dergeltlke
gronden stelsels gebouwd, die,eeuwen lang

in de practjk vigérende,den handelbelem-

merd hebben. Kortzigtig eigenbelang heeft

de regéringen verleid, om zlch geld te verzich geopenbaard *
1n eene reeks van maat- schaFen doormiddelen,diehetvrje verkeer
regelen, die onberekenbaar veel schade aan in hooge mate beperkten. Men beredeneerde
de geheele maatschappj hebben toegebragt. zelfs, dat die middelen in het belang waren
Aan die beschouwingen dankten het mercan- der maatschappj.Deze redenen leidden t0t
tilismus met de leer van dè handelsbalans, eene routine of gew oonte,waaruit men zeer
hetbegchermend stelselmetverbodsbepalingen onwetenschappeljkestellingen formuleerdeen
omtrent in- en uitvoer, met premiën Op in- ze bjeenvoegde t0t een stelsel, dat men
en uitvoer. met tollen en tolliniën hun ont- het rhandelsstelsel''bj uitnemendheid - of
shan.Laat ons vöör de uiteenzetting dezer M ercantielstelsel'' noemde. In 'tkort redestelsels onze theorie meteen voorbeeld ophel- neerden de M ercantilisten aldus: hoe m eer

geld,productie,copsumtieen handel''hebben

deren.W j nemen aan,datereenewetbe- goud en zilver binnen eenig land,desterjker
staat - en er bestaan zulke - volgens

ishet.Derhalve moethet land goederen over

welke Frankrjk den invoervan zekeregoe- de landsgrensltitîmerenen tegen edele metalen
deren uit Noort
bAmerika ôfgeheelverbiedt, verruilen.H0emeerldtroer,des te rjkerhet
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land.Maar men k0n nietgeheelzonderinroe? den. Afaar o0k uit een zuiver inantiëel00gbinnen de landsgrens,datis,zondervm-ruilen pllnt is de geheele leervan de handelsbalan:
van goud en zilvertegenanderebuitenlandsche eene ongeri
.
jmdheid.Men pleegtdatdool
-het
koopwaren. Dus rekende men zich rjker, navolgend vooxbeeld aan te toonen.Een schip
naarmate hetyesehatle bedrag in yeldvan den verlaat b. v. de haven van Bordeaux met
uitvoer datvan den invoerovertro
s Datver- eene lading van 100000 francs waarde. Die
schilnoemdemen eenepf
zz
l.
s/ù:ltandelsbalans. lading w ordtvoordeeligverkocht,enderetotlr(Vandaar ook de naam :het stelselvan de vracht,0ok metvoordeelaan denmangebragt,

handelsbalans). Opdat een land meer zal geef
ttOteindctjfervantotaleOpbrengst150000
kunnen uitvoeren,moet het dool'ztjn land- francs. Overschot van ùlroer boven 'tbitroer
bouw en zjnefabrieken meervoortbrengen. 50000 frane,s.Volgens de Mereantilisten heeft
De opbl.engst van den landbouw kan door het land 50000 francsverloren.Mranneer dat
regtstreeksehe regéringsmaatregelen niet ligt schip met zjne 100000 franttsaan koopwaren
verm eerderd worden. M aar fabrielten kunnen

spoorloos vergaan was, dan zntl uit dien

meer voortbrenren, wanneer zj goedkoope hoofde Om gekeerd de uitvoer den invoex m et
rondstoffen bezlgen. M en legde dtls zware 100000 francs hebben overtroffen, en die
verzonken 100000 franes ztjn dusvolgens het
lnkomende regten op vreemdefabriekaten
afgewerkteprodtldon,bestemdom onmiddelljk stelsel der handelsbalans voordeel

zuivere
w inst vool'het land.D e fout van het stelsel
liet vreemde yrondstof'
en z00 goed als vrj. zit hierin,datde grondgedachtegeheelvalseh
Wrare die stellingjt
list:h0emeergoud en
(GrondstoFen zjn alle zaken,die n0g eene is.'
nadere bewerking zullen Oudergaan,vôôrdat zilver binnen een land)deste rtjkerishet,

in handen der verbruikers over te gaan,en

zj aan de verbruikers terconsumtieworden dan is ook dezeongerjmdheid waar,dater
overgeleverd.)De '
titvoervan binnenlandsche geen andere rjkdom bestaat, dan goud en
grondstoffen werd door uitvoerregten zoo zilver;alhetandere isgeen,ofalthansrjkmoejeljk mogeljk gemaakt,maar binnen- d0m van minder gehalto. Ttlen men eens,
landsehe fabriekaten genoten btJ dentlitvoer' ondanks zich zelven,begonnen was grondgroote voordeelen,dikwjlszelfspremiën uit stoffen vrj van regten binnen degrenst0ete
de schatkist. '
tSysteem werd uitgewerkt t0t laten en binnenlandsche fàbriekaten bj den
in bjzonderheden dotll
* Colbertin zjntarief uitvoer te begunstigen, terwjl men Omgevan regten van 1667,waarmede hj hetdub- keerd buitenlandsch fabriekaatbj den invoer
bele doel trachtte tebereiken,onzden Gandel bezwaarde, en evenzno de binnenlandsche
en derhalve de grootheid van Frankrjk te grondstofbj den uitvoer,om diez()0 doende

bevorderen, ten koste van den handel der binnen de grens te houden,w asdit,binnen
Vereenigde Nederlandse,
he Provinoiën en van '
slands,eene begt
lnstiginr voor de binnenEngeland.Zjnetheorieisvereeuwigdin den landsche fabrieken. Spoedlg eisellten de fànaam Colbertisme. Is dit nu de ware phan- briekanten, en i11 navolging van den eenen
delspolitiek'', dan ztlllen alle Staten haar steeds anderen, die begunstiging voor hun
trachten te volgen,en dat te meer,naarmate product als bescherming tegen die fàbriekanzj hun belang beterinzien.En zoogebeurde ten, welke elders,btliten 'slands,gevestigd
hetwerkeljlk.ElkeStaatbezwaardeaanzjne dezelfde waar voor minder geld, ôf - wat
grenzen juistdievoortbrengselen,well
teeene hetzelfde is- meer ot'betere w aarvot)rhetandere natie goedkoop ter rtliling aanbood. zelfde geld geleverd zouden hebben.Dieeisch
Imm ers de eene nabuur w ilde voûl'die koop- werd ilzgewilligd dflor de regêringen: z!j
waren goud en zilver inruilen,dat is?zooals nkeenden door w ering van de btlitenlandsche

men meende, voor het geheele bedrag rtjker concurrentie de binnenlandsehe ntjverheid tot

w orden.M aar als dat z0o w as,dan werd de grootel*en bloei te brengen, en de welvaart
andere nabuur voor datzelfde bedrag armer en het aanzien van het land en vooral de
en werkte dus dien handel tegen. Z0() be- onafhankeljkheidvan anderenatiën tebevorzwaarden wj in 0nsland in 1671 den invoer deren. Het stelsel, dat de t0t dat doel voevan Fransche wgnen uit weêrwraak tegen rende maatregelen in het leveu riep, is beColbert's verhoogde tarieven.Men redeneerde rucht geworden Onder den naam van het
en handelde,alsofhetbelang en de welvaart proteetionistisolb Of be8ehermend stelsel. H et
van elken Staat in hetnadeelen de armûede is voorzeker een verrassend: vreemd denkvan elken anderen z0u hebben bestaan.M en beeld, Om den dommelz, tragen binnennam dus m aatregelen, om elkander te bena- landschen producent door belastingen te bedeelen, voerde oorlogelA, om elkander han- schevmen tegen hetgevaar,dat de (tonsument
delsvoordeelen te ontnemen,en verwierfzich zich lieverwendttotden knappen,jverigen

koloniën,om die naar hetzelfde beginselte btlitenlandsehen, om aan den eisch zjner
exploitéren, uitgaande van de stelllng, dat behoeften te voldoen.En de vreemde natie
het voordeelvan hetmoederland slechtskon doetnattlurljk evenzoo:hetstelselkomtdtls
bestaan in het nadeel der kolonie.D e poli- neêr op het koesteren en verzorgen van ontieke gevolgen vanhetmercantielsysteem zjn kundige en luje ondernemers metachteruitin de eerste plaats al zeer noodlottig.Zelfs
alvoertmen geen Oorlog,dan ziettoch ieder

zetting van hunne knappe, jverige vakge-

nooten, die betere producten kunnen leveren.

Staat zjn voordeelin alleswatden anderen D e produdiekosten der bescllermde zaken
Staat benadeelt:de Staten en de ingezetenen w orden mûedwilligverhoogdqdeconsumenten,
worden elkandersnatuurljkeenbitterevjan- wien het betere prodllct onthouden wordt,
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betalen tegen hun wil die hoogere kosten. voor goed aan den grond. Het belang van

De producent krjgt een deel der kosten den producent a1s zoodanig staat tegenover
terug, zonder daarop aanspraak te hebben:
ôf de consument, ieder op zich zelfj öf de
schatkist- dusalleingezetenen te zamen betalen dat Onregtvaardig geheven geld. De

het algemeen belang:ditis één met dat van
alle verbruikers. Maar er ismeer:de tegenstelling van producenten en consumenten,

a1s twee klassen van menschen metstrjdige

uitroery emie,b.v.,wordtregtstreeksuitde belangen, gaat op voor één artikel,maar is
schatklst genomen, en komt zelfs niet den
producentj maar den buitenlandschen verbruiker, 0
'f - z00 de vreemde regéring een
invoerregt op hetzelfde fabriekaatheft- n0g
dwazer, den buitenlandschen Escus te bate.
Soms 00k gafde regéring aan dengenen,die

valsch, zoodra alle ofmeer artikelen in het
spel komen. Immers de producent is producent van één artikel, maar consument van
duizende; benadeeling van de belangen der
verbrtlikers treft dus 00k hem, en alligtin
grootere mate,dan de hem verleendebescher-

fabriekaten uitvoerde,restitutie van de bj ming hem voordeelgeeft.D00rditargument,
den invoer op de grondstofgeheven belasting voor geeneweerlegglng vatbaar,wordtzonnezoojenaamdhet draw-backsysteem''- klaar bewezen, dat algemeene bescherming

zooals tgeval is bj den wederuitvoer van
ruw-ingevoerde, buiten '
slands geraëneerde
suiker.Zj geefthem daneendeelvandatgene
terug,wat hj a1szjn wettig aandeel,evena1s ieder ander burger,aan de schatkist betaald had:hettekortkomendemoetwederom
door alle andere ingezetenen aangevuld worden.De meest gewone vorm van bescherming
is pbelasting op den invoervan buitenlandsch
fabriekaat.'' Zooals we zeiden:de consumenten worden nu genoodzaakt, om hoogere
produdiekosten te betalen,dan noodig is,en
dat ten gerieve van enkeleproducenten.Maar
de bescherming is 00k niet eens in hetwelbegrepen belang van den voortbrenger.D00r
het weren der concurrentie verlamt men alle

intelligentie en energie bj den ondernemer:
de bescherming maaktzjn l0ta1sindustrieeel
geheelafhankeljk van detezjnen behoeve
genomen maatregelen,en stelt hem alleen in
staat,om eenenjverheid staandetehouden,
die,ôfdoorzjneonkundeôfdoornatuurljke

van allen geljk staat met bescherming van
niemand:alléén scheptmen daardoor moeite,
omslag, oponthoud en kosten,geljkstaande
met evenveelverlies van kapitaalen arbeidskrachten.Het protectionismusis in deweten-

schap,en overhet geheel00k in depractjk,
gebleken een verkeerd systeem te zjn.In
theorie is het fe1 bestreden en overwonnen

door Adam ,
9-i/J.en zjne volgelingen in
Engeland en Frankrjk,doordezoogenaamde

Free-traders,leerlingen derManchesterschool.

Eene proeve van wetenschappeljke verdediging is in de laatstehalve eeuw alléên ondernomen doorden DuitscheneconomistI'
riedrich
Zïdf en door den Amerikaan Carey. In de

practjk onderginghetzjneeerstebeslissende
nederlaag in Engeland door de oprigting van
de Antoornlawleayne en de aanneming van

sir Robert T::I'd graanwetten (zie de beide
artikelen onder deze namen).Van dien tjd
afheefthetvrjhandelstelselin geheelW estEuropa,in het Tolverbond,Portugal,Italië,
beletselen, hier te lande geene reden van be- laatsteljk zelfs in Frankrjk - althansonder
staan heeft. W anneer zeker product beter, Napoleon A T, terwjl het onder Thiers'
goedkooper in een vreemd land gem aakt kan reger
'ing t0t het oude systeem terngkeerde worden,dah in hetbinnenland,waarom z0u en Oostenrjk gestadige en duurzamevordemen,z!l
èhetook zjdelings9iemand dwingen, ringen gem aakt. Hardnekkig protectionistisch
om datproductin hetbinnenland op minfler gezind waren lang België en Frankrjk ;de
gunstige voorwaarden,onder meerdrukkende Amerikaansche Unie is de eenige Staat van
omstandigheden,te vervaardigen?Kapitaalen beteekenis,w aarhetprotectionismuszich voor
arbeid worden dan minder voordeelig geëx- alsnog h0e langer h0e m eer uitbreidt,en dat

ploiteerd, dan mogeljk is; zonder de be- op groote schaal.Nederland,bloejendedoor

scherming zullen ze zich betere belegging en handel en vrachtvaart,is reeds sedert Oldenaanwending zoeken te verschaFen.Er is dus barnereldtaltjd een dergrootstovoorstanders
verliesaan kapitaalen arbeid voor de geheele van vrjen handel geweest! behalve in de

natie - voor de geheele maatschappj.Het koloniën.Tjdens de vereenlging metBelgië
begchermend stelsel werktdusonregtvaardig;
het is inconsequent- men kan den beschermelingnooitvooralle,voorhetuiterstegevaar,
behoeden; niemand heeft .00it bescherming
van allen tegen allen verlangd, omdathiermede de naam en het doel van zelfzouden
komen te vervallen.
Het is onmagt
ig om zjn eigen doelte bereiken: de energle van den buitenlandschen
fabriekant- ofdegunstigeromstandigheden,

kreeg het protestionisme hier weêr de overhand: na deafscheiding heeftmen Engelands

voorbeeld vrj spoedig gevolgd. De Nederlandsche tarieven op de regten van in-,dooren uitvoer van 1822 waren protectionistisch;
allengs is m en Op den goeden w eg terugge-

keerd.De tarieven van 1862 ademen een vrj
milden geest van vrjheid zonder beschermenden zin.
Het mercantilism us w as een diep ingekan-

waaronder hj werkt - maken vaak de kerd kwaad,datzjn bestqanonderden zachbescherming overbodig, doordat deze, niet- tcren vorm van hetprotectlonism usvoortzette.
tegenstaande het hem in den weg gelegde De belanghebbenden - werkeljke en zj,
bez:vaar, zich toch den aftrek zjnerwaren die 'tmeenen te zjn - steunen heten zoe-

weet te verzekeren. In dit gevalligt de ge- ken hetz00l
ang mogeljk instand tehouden.

heele binnenlandsche beschec de n'
dverheid Verblind,wanenzj hun eigen voordeeltezien
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in anderen tebenadeelen.Eenlaatsteredmiddel
t0t behoud heeft men gevonden in hetstelsel
der reeèroc
iteit, wederkeerigheid. De eene
Staatwi1zjnetarievenslechtsin vrjzinnigen
geestveranderen,als een andex het00k doet.
Men zegt:0ns land zal Oyhouden sommi
ge

van zi
jne producten tegen dIe van den nabuur
te beschersaen, mits 00k hj vooreen geljk
bedrag de protectie van zjne fabriekaten
tengenover de onze opheFe. De redenêring
komthieropneêr:wanneergjopboudttlzelven
te benadeelen, zullen Ook wt'
J aan de benadeeling van 0ns zelven een eind maken.Het
Reciprociteits- of Retorsiestelsel beoogt dus
alleen uitstel van afschaëng van hetprotectionism us 0n isderbalve een nieuw evorm van
de Oude kwaal.
De Leëng van @
1n- en uitvoeregten uit
een qscaaloogpunt- datis,om eene bate aan
de schatkist Op te leveren - kan t0t zeker

b
edrag geregtvaardijd worden;deOpdrjving
er van met protectlonistische doeleinden ver-
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tenschap doen wjken:depractjk hebben zj
gedwongen, om zich naar de eischen der
nieuwere theorie te schikken.Depolitiek van

Engeland en van Frankrjk onder Napoleon
III heeft de erkenning van het vrjhandelsysteem in het wereldverkeer t0t meerdere

verwezenljkiny gebragt.Vool
-alThorbeekeen
Wefz hebben ln 0ns land daartoe het hunne
gedaan. Hetw elbegrepen eigenbelang zalten

slotte de regéring Van 0nsland dwingen,om

llet verkeer met de koloniën van alle knel-

lende banden der beschermende qolitiek te
verlossen.Hetmercantilismushad zjnagoede
zjde,in zooverrea1sheteenereactiewastegen

het feodaalstelsel, dat alle handelen nering
m inachtte: hetprotectionismusw as eene ver-

zaehtingvan hetmercantilismus,datop zjne
beurtdoorhetreciprociteitsbeqinselzachtkens
aan wordt verdrongenq de nleuwere vormen
wjzen steeds op zae,
htaardigerkaraktervan
dezelfdekwaal:volkomengenezing zalvolgen
en der maatschappj den gezonden toestand
verschaFen van volkomene vrjheid inhandel
en bedrjf.

dient onbepaald afkeuring.Alle maatregelen,
die de strekking hebben,Om de werking van
het beschermend stelselte verzachten,ofdie
H andelsregt. De beteekenis van dit
uitzonderingen ten behoeve van enkele plaat- woord is verschillend,naarmatehetin ruimesen, standen Of yersonen in 'tleven roepen, ren of in engeren zin wordt opgevat.In het
zjn even zoovelelnbreuken op f
latstelsel,en algemeen is het phet regt van den handel''
alleen hierom goed tekeuren,hoewelzj op en dan omvat het alle bepaling.en,waardoor
zich zelven beschouwd gelleel overbodig be- de verschillende handelsverrigtingen en de

hoordentezjn,enderhalveschadeljkwerken. personen,diegewoonzjn zichdaarmedebezig
W e bedoelen met die maatregelen hetopenen te houden, worden beheerscht. In dien zin
van vrjhavens, het oprigten van entrepôts Omvat h0t woord alle regtsbepalingen,waaren hetverleenen van doorloopend c'
redietvoor door de handel op eenigerleiwjze geregeld
goederen, die ingevoerd worden met de be- wordt,zoowelhetptlbliekeenvolkenregteljke
stemming voor wederuitvoer. Zi
j banen den handelsregt,alshetprivateofburgerljk-regteweg t0t hetideaalvan geheelvrjen handel, ljke.T0t hetterrein van hetburgerljk regt
doch zjn tegeljk evenzoovele hinderpalen teruggcbragt is het phet regt,dat de Onderom hetspoedig tebereiken.Bj'hetbespreken linge betrekkingen van bjzondere personen
van de handelspolitiek houdtmen meestalhet in handelszaken regelt.Hetcivielregtin han00g teeenzjdig gevestigd Op den bandelmet delszaken''@ H etpltbliekekandelsreytregeltde
het buitenland - zeker een gevolg van de betrekkingen van den handelaart0tden Staat
oude dwaling,die dezen voormeerbelangrjk als zoodanig, 0n het handelsrolkenreyt beverklaarde, dan den binnenlandschen handel. heerscht de onderlinge betrekkingen van verIn het artikel H andel hebben w e datbew e- schillende Staten en van hunne onderdanen
ren weêrlegd. Beperkingyn van hetverkeer, in handelszaken.Hetprivatehandelsregtsluit
het bedrjfen denering blnnen '
slandsgrenzen als deelen het nwissel-b'- en het nzeereyt',in
door gilden,monppolien
- ,regiën,tollen,stapel- zich.Het handelsregt in engeren zin is een

plaatsen enz.wexken even schadeljk

z0o deelvan het burgerljk regt en wordt door
in-, door- en uitvoerregten (zie onder het in 'talgemeen de civielregteljke regels op
artikel Tzl- door- '
Zf'
?lt):rr:.t
?fe03). Van vele handelszaken t0e, hoewel men, uitgaande
dezer plagen voorhetmaatschappelt
jk welzjn van dezelfde beginselen, som s t0t verschilzjn wein dezeeeuw verlostdoordesteedsmil- lende besluiten kan kom en, uit hoofde van
dere toepassing derbegrippen uitdeFrausche den bjzonderen aard derhandelsverrigtingen.
n0g nietin erger mate

a1s de heëng van dezelfde hoofdbeginselen geregeerd.Hetpast

revolutie en de uitspraken der nieuw e weten- En toch is het handelsregt geen exceptioneel
sehap. M arktregten tot wering van opkoo- regt:geene uitzonderi
nr Op hetgewoon bur-

perj, en marktpremiën om den aanvoervan gerllk regt,maar hetls een bjzonder,een
zekere Wzar te lokken zjn even beginsel- speciaalregt.Soms is hetten'opzigtevan het
100s, dwaas 0n sehadeljk.D e navigatie-acte burgerljk regtltitbreidend,somsdoethetzich
van Cromwell - afgeschaftin1849- ,hetcon- a1s derogérend gelden. Ofàchoon in hogfdbetinentaalstelselvan Napoleon Ien deEngelsche ginselen van geljken aard a1shetburgerljk

graanwetten w aren uitvloeiselsvan verkeerde regt, heeft het zich toch zelfstandig, onafstaathuishoudkundige begrippen,w ier toepas- hankeljk van datregt,ontwikkeld:hetheeft
sing in Onze daren meer en meer eene0n- m inder te danken aan de 'tcetyeriny,m eeraan

mogeljkheid beglnt te worden. Mannen a1s hetgebruikderbjzonderepersonen.OorspronCobden, Bastiat, M ichel C/
lek
lclïer hebben de keljk is het geheelrgewoonteregt''.Bj de
ollde inzigten voor hetlichtderJongerewe- Romeinen bestond hetniet,ofschoon ook bj
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hen de handelveelinvloed gehadheeftop de

land bj Frankr/k kreeg dat wetboek 0ok
ontwikkeling van het burgerljk regtin het hiersedert1811krachtvan wet.Onderkoning
algemeen.Eerst in de midt
lcneeuwen is een Lodewl
jk in 1808wasreedseen ontwerp van
afzonderljk handelsregtontstaan,alsbjzonder 0en nationaal wetboek van koophandelvoor

regt dergilden ofvereenigingenvan kooylie- 0ns in gereedheid gebragt,maar het ontwerp
den. De behoeftenj belangen en gebrtllken
van kooplieden en zeevarenden hebben het
regtdoen geboren w orden en ontwikkeld.Het
handelsgebruik was steeds de voornaamste

heeft geene kracht van wetgekregen.Pas in
1838 werd de Code de Commerce vervangen
door Ons tegenwoordig r'W etboek van lfoophandel''. De versehillende natiën in Dtlitsch-

te brengen t0t positieve uitspraken en beginselen van het Romeinsche regt,welmislukken:het z0o door hen geconstrueerde regt
was '
een verknoeid Romeinsch regt,dat den

de handelsbetrekkingen regelden;zo0 ergens
dan was vooral in deze matérie eenheid
noodig. Die eisch fleed zich 'tkrachtigst

bron van flet handelsregt. om die redenen land hielden er t0t groot onrerief van den
m oesten de pogingen der m iddeneeuw sche handel tOt op de tweede helft dezer eeuw
juristen,om hetzich ontltlikende handelsregt van elkanderafwjkendebepalingen - deels
te romaniséren, dat is.zjneberippen terug beschreven,deels onbeschreven - op na,die

hooren in zake het rwisselregt''.Eindeljk
bloeivan hetJeugdige handelsregteertegen- kwam in 1848 een algemeen pDllitsch wissel-

werkte dan bevorderde.om diezelfderedenen regt''totstand,datin 1861dool.eenalgemeen
heeft het handelsregteen meeralgemeen,als Duitsch Handels-wetboek is gevolgd. De
'tware internationaal karakter, dan het ge- nieuwste beginselen van handelsregt, zooals
wone burgerljk regt.Het isandersdan het zj zich in de practjk als bruikbaar hadden
burgerljk regt,datbjdeverschillendenatiën doen kennen en door regtspraak en wetenin Onderscheldene codifcatiën verschillend ge- schap gelouterd en geformuleerd waren geregeld is,en in degeheele beschaafdewereld, worden, zjn in deze wetboeken volkomen
wat de hoofdpt
lnten aangaaty hetzelfde. De t0t hun regt gekomen.Zj zjn wareproefkoopman toch komt door zjn handel in stukken van modernen wetgevenden arbeid.
aanraking met personen Van verschillende
Bj 0nsishetWetboek van Koophandelde
natiën: niet minder de zeevarenden.Geljke voornaamste bron van het vigérende handelsbelangen en regtsbetrekkingen scheppen de regt.Daarnaast en in naauw verband daar-

behoefte aan een voorallen geljk regt.De mede staat alshulpbron hetBurgerljk W etbeschrevene gebruiken van heteene land wor- boek.O0k de gewoonte Ofhetgebruik bljft
den elders als gezaghebbende regels overge- onder de posi
tieve wetsbepalingenrertvoortnomen. Daardoor is het afgescheiden van het brengende krachtbehouden;nietin dlen zin,
burgerljk regt en wcrdthetafzonderljk ge- dat zj boven ofin 'talgemeen naast de wet
codiiceerd en behandeld. O0k in de matérie als regtsbron geldt, zoodat van zelf de gevan handelszaken zjn degewoonten,beves- w oonte in enkele gevallen aan de wetkan
tigd door regterljke uitspraken,langzamer- derogéren of haar aanvullen,maar in dezen
hand gecodifceel'd gew orden: het onbesehreven regtis allengs in den meer vasten vorm
Van positief, beschreven regt overgegaan.
Reeds vöör en in de middeneeuw en vielaan

zin: dat aan 'de gewoonte de kracht w ordt
toegekend, om beginselen in de w et Opgenom en, doch niet ontwikkeld,naderte ontwikkelen, en ze t0e te passen op niet in de
sommige belangrjke deelen van hethandels- w et vûorziene gevallen, w aar toch ook,op

regt eene afzonderljke bewerking van den
wetgever ten deel:hetmeestbekend zjn de
zeevaartw etten van het eiland Rhodus,speciaaloverden zeeworp:dewetenschappeljke
bewerkingen van hetin de 13de eeuw in de

verlangen van partjen, de regter, volgens

algem eene beginselen van regt, regt m oet

syreken.De wetzelveverwjstin vele bepallngen naar de bestaande gewoonten en gebruiken;aan dieverwgzing ontleentztjhaar

bloejende Noord-ltaliaansche handelsrepublie- regtscheppend vermogen. Z00 bljft de geken ontstane wisselregt door de geleerden

woonte de levende openbaring van hetregts-

Baldus en Stracha,telw jlin Frankrjk de gevoel,datzich in de behoeften derpractjk

codifcatie van hethandelsregt eenen belang- ontwikkelt:hetis de taak van den w etgever
rjken stap voorwaarts deed door de ordon- o111 die openbaring,door wetenschap en regtnantiën van Lodewqk XIV van 1673en 1681. spraak geztliverd en bevestigd,in de wet te

Het eerste eigenljk gezegdehandelswetboek beligchamen,zoodat groote afWjkingen tusis de door Napoleon I in Frankrjk in 1808 schen de pdoode letter'' en pden levenden
ingevoerde pcode de Commerce''. Niettegen- geest''in hethandelsregt worden voorkom en.
staande vele en groote gebreken en leemten
H andelsreiziger (De)iseen handelsbeheeft het de terdiensten van klaarbeid en diende, die door den koopman,zjn prinduideljkheid, waarvan al de prodtlden van cipaal, w ordt uitgezonden om btlitenaf het
wetgeving uitdien tjd getuigen.Hetmaalde hjmdelshuis te vertegenwoordigen, en zjne
een eind aan het verschil van tallooze min
zekere gebruiken, die in de.verschillende
oorden deslandsin zwang waren.Onderscheidene beschaafde natiën hebben in de eerste
helft dezer eeuw dit wetboek t0t leiddraad

belangen te behartigen,speciaaldoor hetverkoopen op monster of staal- hetopnem en
van commissiën - , som s 00k t0t het doen

van inkoopen.Onze wet stemgeltdehandelingen van bedienden van kooplleden terzake

genomenbj dezamenstellinyvan eene eigene van den handel van den koopm an,in wiens

handelswetgeving. Bj de lnljving van 0ns dienst zj werkzaam ztjn t0tdaden '
et
xskoop-
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handeï. Maken die bedienden van deze daden rûeping in elk gevalzeeraan te bevelen.Onze

hun gewoon beroep,dan zjnzjzelveninden hant
lelsstand hpudtzich in de practjk veelal

zin der weto0k kooplieden.Maar datis ook aan de beginselen der Duitsche wetgeving,
de êénige bepaling, die onze wetgeeft Over die door onze veelvuldige betrekkingen met

bedienden van kooylieden in '
talgemeenten Duitschland hier inheemscll geworden zjn,
over de handelsreizlgers ofcommis-voyageurs zonder zich te storen aan de voorstthriften

in 'tbjzonder.Minder teregt.Beter doetde van onze wet.Die ligtvaardige handelwjze
nieuwe Duitsche handelswetgevirgt die vrj moet dikwjls geboet worden doorverliezen,
naauwkeurig den versehillenden aard der be- die men zieh onwillekeurig berokkent. De

trekking Omschrtlft, waarin de bedienden of uitspraak van den regter in gesohillen betref'ie se,hokken dan het
ve
rteqenwoordigers van het huis t0thunnen fende deze regtsm ater
princlpaal staan: en die de gevolgen xegelt,

regtsgevoel, d>t Onder den handelstand heerwelke de handellngen,verrigtdoordezeverte- schentle is;den regter mag daarvan geenszins
genwooxdigersenbediendenhebben,tenOpzigte een verwtjtworden gemaakt;hj moet regt
van dien principaalen van derden,nameljk spreken allêén volgens de wet.
dezulkent m et wie de vertegenwoordigers De com mis-voyageur is in den regel een
b.v.(lehandelsreiziger- gehandeldhebbenaDe welbespraaktman,dieveelzorgaanzjhuiterDuitsche wet onderscheidtvan de '
proeuratie- ltjk besteedt,zich gemakkeljk in hetpubliek'
Ap?xtf:r,
s,die demeestlzitgebreidebevoegdheid bew eegt en gaarne lleeft,dater veelnotitie
t0thandelen hebben,dehandelsyevolmaytl
gden, van zjn persoon en van zjne aardigheden
met m inder uitgebreide nlagt bekleed, en w oxdtgenomen.
rangschikt onder deze den commis-voyageur.
H andelsschool (Eene)iseeneinrigting

Hj wordt gerekend nietalleen gemagtigd te
zjn t0thetverkoopen,maaro0k t0thetontvangen van den koopprjs en hetgeven van
uitstel van betaling;hj moet teekenen met
een toevoegsel,dat zjne volmagtaanduidt,
en moetzichonthouden vanallebjvoegingen,

van onderwjs,waarJongelieden wordenvoorbereid t0thetberoep van handelaar door het
aanleeren van de handelsweten:chappen.T0t
vöôr ruim eene eeuw geleden werd de koop-

man uitsluitendpradisch revormd,en miste
hj theoxêtische voorbereidlng z00 goed als

die eeneproellra zouden kunnen doen verm oe- geheel.In 1768 werd door hetinitiatiefvan
armbde eerste rllandels-acadêmie''te Hamden. Bj ons moeten we t0t het Burgerljk W '
W etboek Onze toevlugt nemen,om daarin de burqopgeri
gt,diedemoedervanalledergeljke
beginselen te vinden,die de verbindtenissen, instl
tuten in Duitsehland en eldersma4heeten.

doorhandelsbedienden aançegaan,regelen.De In deze eeuw zjn ta1van dergeljkelnrigtinbetrekking tusschen den ynncipaalendenbe- gen in de beschaafde landen van Europa verdiende Ontstaatgewoonlkk uitOvereenltomst. rezen:vooralDuitsehlandmagmettrotswjzen

Deze is ôfeenehuur en verhuurvan diensten,
ôfeene lastgeving met beding van salaris,ôf
maatschap - dit laatstecontractbestaat,wanneer de bediende mede deeltin de w inst.De
niet-regeling van dit onderwerp - de gevolgen derhandelingen van comm is-voyageursen
van andere llandelsbedienden - levert eigen-

op verscheidene uitstekende handelsscholen,
0.a.Op die te Leipzig,gestichtin 1831.Rus-

land, Engeland en Frankrjk volgden het
voorbeeld vanDuitschlandna:bjzonderevermelding verdient de in 1820 te Parjs Opgerichte ?
.Ecole spêeiale de commerce et d'
in-

dt
lstrie''.Oéslandvolgdedenroedenweg,maar

aardige Juxidische bezwaren,die op hethan- langzaam. De wetop het Mlddelbaar Onderdelsverkeer eenen nadeeligen invloed uitoefe- wtis van 1863 gebiedthet oprigten van hannen.Dikwjls Ontstaat er regtsonzekerheid en delsschplen niet, maar w erkt de vestiging

vandaar gelegenheid door t0t procodures.De

er van toeh in.de hand. Amsterdam riep een

aangehaalde onderwerpen van burgerljk regt paar jaar na deinvoering dierweteenerllanzjn niet met het oog op deze handelingen delsschool'' in het leven, die zich in een
geschreven, en kunnen er dus slechts met matigen bloeimag verheugen:zj wordtdoor
zekeren dwang op toegepastworden.D ebeide

ongeveer 150 leerlingen bezoeht. Enschedé

eerstgenoemdecontxacten zjnhoogstmoejeljk heeft eene rindustrie-en handelsschool''.Aan
te onderkennen,en toeh ztjn degevolgen ver- de Hoogere Burgerscholen in sommige vtlorschillend:voor derden, die metden handels- name handelsteden iseeneafzonderljk afdeereiziger handelen, is het in elk gevalzeer

ling voor handelswetenschappen verbonden,

noodzakeljlt,datzjjnaauwkeurig kennisne- zooals te Rotterdam en te Groningenqdeleerm en van de volm agt, w aarm ede deze door lingen van het4dsen5destudiejaardez'school
zjnen principaalmoet voorzien ztjn,en zich fntvangen dâârdesverkiezende speciaalOnderaan den inhoud van die volmagt zoo streng wjs in de vakken,die t0tvoorbereiding voor
mogeljk houden.ZOo sltlitb.v.de volmagt den handelsstand Onmisbaax mogen genoemd
Om te verkoopen niet de bevoegdheid in,Om
betaling te Ontvangen,en kan mededem agt,
om inkoopon te doen, daaruit niet worden
afgeleid.

wo/den. De behbefte aan theore
'tische oplei-

ding in de handelswetensts
happen bj onze
asplrant-kooplieden doet zie'
h yelukkig zoo
sterk gevoelen,dat velen sintsJaren inrigtin-

Ook debqalingen omtrentheteindigender gen in Duischland gaan bezoeken, om dââr
volmaqtztjn ln hetDuitscheregteenvoudiger de wetensckap op te doen,diehun in htlnnen
en duldeljker,dan de beginselen,die daar- toekomstigen w erkkring van zooveel dienst

Omtrentbj 0nsvolgensburgerljk regtgelden. moetzjn.
Bj 0ns is openljke bekendmaking der herH andelsvordragen ztjn overeenkomsten
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tusschen aouvereine Staten,waarbjdevoor- Engeland of Frankrjk toepasseljk werd.
Avaarden voor het handelsverkeer geregeld
Z00 hadden noch dehandelaren voorhunne
worden.Reeds in (
le vroegste tjden treFen ondernemingen,noch de lninisters van Finanwj ze aan.Hun inhoud hangtafvan de in- ciën voor hunne inkomsten ooitvaste grondzigten, die er omtrent de te volgen handels- slagen van berekening. Die handelstractaten

politiek in omloop zjn.In deoudheid,en in verdrongen langzamerhand de practjk van
de middeleeuwen totin de 14de en 15deeeuw , het protectionisme:zj steunden hetreciprotoen de vreemdeling n0g vaak alsvjand,of citeitsstelsel. Dit is in zooverre hunne voorten minste a1s regteloos persoon werd aange- deelige zjde.M=r tevens bragten zj eene
zien,was hethoofddoelderhandelstractaten, onbegrensde verwarring en onzekerheid in de
om voor de ingezetenen van heteigen land huishouding der Staten en in hethandelsbe-

in hetvrcemde zooveelmogeljk bescherming drjfteweeg.Inbeginselzjnhandelsverdragen
Van Per8oon on Vangoederen,geljkstelling in af te keuren;in den regelzjn zj ook niet
regten metden inlanderte verw erven,en om wenscheljk. Het beste is, dat iedere Staat
met vereende krachten de veiligheid derland- doorzjne eigene binnenlandsche wetgeving,
en waterwegen te bevorderen door struik-en zonder zich aan buitenlandsche goedkeuring
zeerooverj tegen te gaan.Deverdragen der te binden - waardoor hj vooreen deelaf'
16de en 17de eeuw ademen den geest van stand doet van zjn souvereiniteitsregt m ereantilismus en protedionismus. De uit den handel zooveelmogeljk bevordere, dat
Voe1' Tverd veel voordeeliger geacht, dan i
s,hem vrj make van alle beletselen en hinde invoer; aan het behoud van geld en van derpalen.Zj vormen evenwelde brug t0thet
edele metalen binnen 'slands grenzen werd vrjhandelstelsel;vooral die van het laatste
zooveel mogeljk gewigt gehecht; de voor- vierdededeel onzer eeuw hebben datkarakter.
spoed van '
teene land achtte men onbestaanOp het vasteland Van Europa zjn ze een
baar met den vooruitgang in welvaart van yract
ischpolitiekmiddelgeweest,0nadatstelsel
hetandere;eehesoortvan natuurljkevjand- m te voeren en te ontwikkelen.Zj werden
schap tusschen de volken scheen een onver- in den Jongsten tjd gesloten door staathuismjdeljke toestand. De inhoud der verdra- houdkundigen, meer dan door politici. Als
gen komt veelal hierop neêr, dat de eene
Staat door geweld ofoverreding den anderen
beweegt, om , met of zonder equivalent Van
zjn kant, aan zjn medecontractant eenige
handelnvoordeelen toe te staan, voornameljk
hetgeheeloften deele ophefen van verbodsbepalingen of belastingen, speciaal ingaande

'
tmeest bekende mag genoemd worden het
Engelsch-Fransche tractaat van 1860 Onder
Napoleon III door Riel
tard Cobden 0n M %'CA:J Cltenalier t0t stand gebragt. lrerder
het verdrag van Frankrjk metPruissen en
den Zollverein van 1862,de suikerconventie

ttlsschen BelgiëjEngeland,Frankrjk en Neregten.Vele dergeljke tractaten Ontstonden; derland van 1864,de muntconventie tusschen
ter bereiking van het doel door #Jf middel Frankrjk,Belgi:,Italiëen Zwitserlandvan
rigtten vcle voornamekoopsteden hetbekende 1865.Dit zjn slechts eenige der meest beHanseverbond 0p.A1spoedig werdalsgewone kende Jongstgesloten tractaten, waarin het
claustlle er in opgenomen - o.a. bj den beginsel van handelskrjheid wordt erkend
Vrede van Utrecht in 1713 - ,datde ééne en bevorderd.Tractaten tot regeling van som-

contractantbjdenanderenvoortaan,o0kzonder nadere bepaling,dadeljk allevoorregten
z0uverkrjgen,dieooitaandemeest&.
gffAl:J1
##e
natie zouden toegestaan worden.De natjver

mige punten van internationaal handelsrejt
bljven altjd noodig, O0k wanneer hd vrphandelstelselvolkop en gehuldigd isgeworden.

Z0o zjn de tractaten,waarin deaanleg,aan-

om bevoorregt te w orden wa@ onder de bui- sluiting en regeling van dem iddelen van vertenlandschenatiën natuurljk groot;maa'
rniet keer en van gedachtenw isseling behandeld

minder krachtig en tevensverderfeljk wasdie
in het binnenland. Elk bedrjfeischte vot)r
zich bevool-regting tegenover het buitenland
en tegenoverzjne binnenlandsche medearbeiders. Nooit werd er zoo'n tractaatgesloten,

of het wekte, terwjl het den bevoorregte

reden tottevredenheid gaf,najverenafqunst
bj andere,daarbj naarhunzinnietgeprlviligiëerdebedrjven0p.En dikwjlswaserreden
t0tontevredenheid4hetk0n nietanders.W ann
neer dg regéring zich bjzonderde belangen
van éen tak van njverheid aantrekt,dan
is het z0o goed a1s Onmngeljk,dat ztlde
belangenvan éénofmeeranderentegeljkertjd
niet schu dt.De pradische gevolgen van tractaten m et de voormelde clausule waren noodlottig.Een handelstm ctaatb.v.van Engeland

en Frankrjk veranderde dadeljk van toepassing,wanneer b.v.Frankrjk aan Denemarken, ofEngeland aan Portugaleenig meerder
vonrregt schonk, dat dan 00k ter8tond op

worden,altjd aanbevelepswaardig. Ook 0ns

land heeftm etonderscheidene landen handelstractaten gesloten.Gedtlrig wordenze,meestal
volgens hunne eigene bepaling,hernietlwd of
herzien.
Die met minder beschaafde landen dragen
n0g volkomen het karakter van de middeneeusvsche verdragen.Ingevolge de Grondwet
maakt en bekrachtigt de Koning de verdragen metvreemde Mogendheden.Voorzooverre

zj eenigebepaling ot'verandering,wetteljke

rogten betreffende, inhouden - dat is,wanncer daarin regten en pligten ten voor- of
ten nadeele der ondel-danen van onzen Staat
w orden gesehapen, en dit is in de halldelstractaten bjna altjd hetgeval- wordcn zj
door den Koning nietbekrachtigd,dan nadat
de Staten-tleneraal die bepaling of verandering hebben goedgekeurd.D e w etgever moet

duszjn zegelaan di0vel.
dragen hechten.

H andelsvloot.Onder de handelsvloot of

HAxllELsvluool'-llâxbE1u.
handelsmarine van een volk verstaatmen het deren en gemakkeljk maken.Het gebled is
jgt 0I!datvanmenig
aantalkoopvaardijschepen,zoow(
tlstoom-als aldus zeer ruim en grl
zeilschepen,die hetin d(!vaarthoefttOtver- andere wdellschal).In dlen zln hceftztlniets
voer van goedcren (311 llersonen. Eell lto()p- te maken l'
net llet pradisch deel van het

vaardjsts
hip wOrdtgezegd tOtzekerenatiete koopmansbedrjf,maarOntwiklteltzj veeleer
behooren,wanlaeel'het volgens zjn zeebrief de theorie f)1*de grondslagen van den handel
het rcgt heeft Om de vlag van die natie te en do politiek van den handel,zjn invloed
voeren. De N ederlandsche koojvaardjvloot opdentoestanddermaatschapptiin dewederbestond Op het eind van 1870 u1t 1985 schePell met 264289 last iulloud;01)het einde
V2'11 1871 uit 1902 scllepen met 260590 last
inhoud;op 'teinde van 1872 uit1856 schepen
met 261184 last inhotld; ()n Op 't einde van

knerige betrekking tusschen den handcl (m
dell Staat. 'tMeervoud omvat al de wetenschappen, die den handelsman als zoodanig

moeten vormen,en di0 hem in zjn werkkring te pas zullen komen:zj brengen llem

1873 uit 1805 schegl,n met 262110 lasf zoow el theorêtiscbe a1s practische oftechni-

sche kennis aan. Men verdeelt ze in hoofd0n hulpwetenschappen. Tot de eerste brengt
m en 1.dekennisdervOornaamstelevendetalen;
waaronder2939 of27,GO/ovreemdelingen.
RandelsvrMheid,zieHandelspolitiek. 2. de kompto-Avissenschaft)zooals de D tlitH andelsw egen noemt men de wegen, scllen zeggen,waarondermen begrjptc.het
langs w elkc hetverkeer tusschen de handel- botlkhouden, b. het koopmansrekenen c. de
drjvende volken plaats heeft,zooweldiete koopma,lAscol'respolldentie d.de kennisvan de
land,a1sdie te water,zoow elm etkal'avanen, in den handelgebruikeljkepapieren endocuwagens, spoorwegelz,als m et zeil-en Btoolu- menten e.de kcnnis van munteh,maten,geschepen.Dehandelzoektnatuurljk den kort- wigten, valuta's en koersenq 3. de warensten, goedltoopsten, veiligsten M'eg, waar- kennisen de kennis d0r usantiën in hethanlangsIIj de goedercnkanvervoeren.Deaanleg delsverkeer; 4. de kennis van dcn fbndsenvan nieuwe w egen,vaarten,kanalen,spoor- en actiënhandel 5.de leer van de wisselsen
wegen; lletaallleggen van werken tOtbevor- van het ander handelspapier;- tOt de hulpdering van de veiligheid der schoepvaart; wetenschappen rekent luen: 1. de handelsveranderingen in de wetgeving, vooral die geographie en statistiekq2.dehandelsgeschiebetreFellde de heëng van tollen en andere denis; 3. het handelsregt-; 4. de kennis van
belastingen; de aansluitiug van spoorwegen het assurantiewezen en de scheepvaartwetgeonderling, Of het in verband daarmede bren- ving; 5.de kennis der plaatsen en middelen
gen van zeehavensltullnen eenegeheelandere van in- en verkoop; 6. ltennisvan physica,
rigting aan hethandelsverkeergeven,en oude chemie,mecllanilla en technologie;en 7.kenw egen doen verlaten, Om langs nieuw e het nis van staathuishoudkunde. Men ziet, dat
vervoer te doen plaats hebben.001: het ont- deze serie van belangrjke vakken slechttot
deklten van nieuw e punten van aanknooping ééne wetenschap vereenigd kan worden.Op
s'an handelsrelatiën,verandering in de rigting de handelssc'
holen worden de handelsweten-

innoud, 16730 schepellllgen werden in 1873

op onze handelsvloot aan-en bjgemonsterd,

der njverheid Op zekere plaatsenqOmkeerin- schagpen in ruimeren zin onderwezen.
gen in de wjze van productie van zekere H andel (Georg Friedrich)) een berûemd
artikelen ofhetvinden van nieuwedébouchê's Duitsch componist,geboren te Halle aan de
voor eenigellandelsvoorwerpen kan geljk ge- Saaleden z3stenFebruarj 1685,wasdezoon
volg hebben.H et volk,dat er Op gesteld is, van een barbier en heelmeester en gafreeds

om i11zjn land talrijke handelswegen te zien vroeg bljken van een buitengewonen aanleg
kruisen,moet van de natuurljke voordeelen, voordemuziek.Volgensdenwenschvanzjn
die het iu dat Opzigtheeft,b.v.ligging aan vaderstudeerdehj in zjne geboorteplaatsin
zee met groote kustlengte,een Einlt gebruik de regten, doch reeds in 1703 vertrok hj
m aken door het cOnstruer
'en van alzoodanige naar Hamburg, waar hj de tweede viool

w erken, die de scheepvaart trekken,de be- speelde i1thet orkest van den schouw burgen
w eging van goederen en personen vergomak- voortsdoorlesgeveninzjnebehoeften voorzag.

keljken, en het dient zich vooral te onthouden in wetgeving en practgk van al zulke
bepalingen en daden,die den llandelin zjne
vlugt belem meren.
H andelsw etenschappen. Men spreekt

van phandelswetenschap'' in het enkelvoud,
en van y,llandelsBretenschapllen''in het meervoud.H et enkelvoud? hetDuitsche pllandelsw issenschaft'' heeft eene m eer enge beteekenis, dan het meervoud. In beide gevallen
heeft het begrip iets Onbepaalds. De H andelswissenschaft'' wordt gewoonljk Vedêflniëerd als het totaal der wetenschap betreffende het wezen en de grondslagen van het

Zjn eanige leermeester in de muzielk was

Zael
ta'
l
t,orranistte Halle;zjneverdere muzikalevormlngwashjverschuldigdaaneiyene
Oefening. Zjne eerste cantate van eenlgen
omvang verscheen in 1703 metw oorden van
Postel,- in 1704 sel
zreefhj deeersteOpera
1Almira'')well
ke grooten bjvalvond,en kort
daarna ,,Ner0''en rFlorinda''9 die eerst 0p-

Fevoerdwerdt
m ,toenhjl'
f
ltll
u verworvenhad
ln Italië''.lljtrok derwaartsin1706,aanvankeljk naar Florence,waarzjneeerste Italiaansche Opera y,Rodrigo''in 1707 ontstond.Te

Venetië schreefhj in1708dealgemeen bewonderde Opera rAgrippilla'',

te Romehetora-

handelsbedrjf,van de voorwerpen en de hulp- torium zResurrezione'',- te Napels hetherbedrjvendeshandels,zoomede dekennievan derspel rGalatea e Polifemo'' - en te Rome
de instellingen)die hethandelsbedrjfbevor- in 1709 de allegorie pI1trionfo deltem po'',be-
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nevens onderscheidene cantaten.In Italië ont- vond erzooveel bjval,dat hj een Jaar in
wikkelde hi
j zich t0t e0n gevoelvollen en Ierland vertoefde.BjzjnterugkeerteLonden

voortrefeljken kunstenaar.Van Venetiëbegaf waren de Omstandigheden te zjner gunste
hj zich in 1710 naarHannovery'waarhj t0t veranderd, en hj verwierf in 1743 grooten

kapèlmeester werd benoemd, en schreef er roem door zjn psamson'
' waaroy eenelange
voor de keurvorstin Caroline onderscheidene reeksvan stukken volgde
,nameljk:rloseph
Italiaansche kamerduëtten..N0g in hetzelfde (1743)'' - ysemele (1743):' - pBelsazar
Jaar ging hj met verlofnaar Londen,waar (1744)''
,- pllercules(1744)''
ona
, - roceasi
,,l
zjneoperaXRinaldo''grooten opgang maakte. oratorio(1746),,,- pludasMa
ccabaus(1746),

Eenige Jaren later begaf hj zich nogmaals
met verlot'derwaarts, comppneerde er den
5Pastor ;do''en rTeseo''1 doch vergat, ten

bestemden tjd terugte keeren.Hierdoor,alsmede door zjne cantate op den Vrede van
Utrecht,berokkendehj zich hetongenoegen
van denKeurvorst,dieindatzelfdejaar(1T14)
t0tkoning van Engeland benoemd werd.W él
bleef Höndel in Londen en deed er in 1715

zjnenieuweOperayAmadigi''opvoeren,doch
eerstin1717,toenhjdenKoningbjeenwatertggtjeop deTheemsmetfraajeinstrumentale

exander Balus (1747)'' - r'
Jo3ua
rAl
(1747)''
1 Salomon (1748):'1- gsusanna
(1748)''
C- prheodora(1749)''
) - rW ahlde
s
Hercules(1750).,,- lephtha(1751)?,,- enr'
lahe
triumpllot
'time und truth''.In 1751werdhj
blind,doch Jaarljks dirigeerdehj,a1sImar
gewoonte,in den vastentjdzjne 12oratoria;
en m etde opvoering van den pMessias''acht
dagen vöôr zjn dood eindigde hj zjne muzikalewerkzaamheid.Hj overleed den 14den
April 1759en werd in deW estminster-abdj
bj'gezet.Zjn aanzienljkvermogen hadhj aan
-

m uziek verrastte, kwam eene verzoening t0t instellingen van weldadigheid en aan bloedstand.Nu gehootHöndelweerdegunstvanhet verwanten in Duitschland vermaakt. Veel

Hot',maar vruchteloos zag hj uitnaareene groots heeft hj geleverd op elk gebied der

aanstelling.Nadat hj voorts eenigen tjd bj toonkunst.Inzonderheid washj deschepper
den jongengraafBnrlinyton dporgebragthad, van het oratorium , en alzoo van het groot
toog hj naarhetkasteelvan den hertog nan
O/zlzl#t).
:,waarhj onderanderenhetgrootsche
oratorium pEsther''componeerde.In 1720 ontstondeindeljk teLonden desRoyalAcadémy
oi'Music'' en daarbj werd Höndelmet Bowpscli aangesteld als componist en bestuurder.Daarvoorschreefhj rRhadamist''en een
13-talopera's.Die muziek-instelling bleefbestaan t0t 1728, doch een Jaar later deed
H öndel, gesteund door hetH 0fen den adel!
eene nieuwe académie verrjzen'Mvaarvoorhj

concert, waar alle instrtlmenten en stemmen
moeten m edewerken,om een dieperindruk te
Yf00g tebrengen.Zjnewerkenzjni
nEngeland
meermalen ultgegeven,doch in D uitschland is
eene A'
t
ïzlAl-vereeniging gesticht, welke zich
met eene volledige en naauwkeurige uitgave
der gewrochten van dien uitstekenden kunstenaar heeft belast.

waren voor hem onuitputteljk, en hj liet
zjne tegenstanders ver achter zich.In 1736
sehreef hj het gAlexanderstbest'' en sedert
1735 verbond hj met zjne oratoriën orgelconcertenmetenzonderorkest.Hj bestuurde
de ltaliaansche opera te Londen t0tin 1741
en eindigde toen zjnewerkzaamheidmetgDeidamia''.Höndelheeft38voortrefeljlteopera's

hetdoel:waarnu riemand bjzjnehandelin-

H andeling (Eene)iseenewerkzaamheid

in meer bepaalden zin.W erkzaam wezen is
in het algemeen eene werking veroorzaken.
w ederom onderscheidenestukkencomponeerde. Afen kan dus spreken valz de werking van
Door zjn oratorium rDebora'' werd een ge- eene machine of van de krachten dernatuur.
deelte van denadelvanhem afkeeriggem aakt, Eene handeling echter is eene daad, w elke
hetgeen ten gevolge had, dat er eene andere met bewustheid wordt volbragt; zj is derItaljaansche opera verrees, waaraan Popora halve het gewrocht van den wil.Hetw illen
en H asse hunne stukken leverden,welkedoor is afhankeljk van onze gevoelens en denkden beroem den zanger I'ak'lnelliwerden ver- beelden, en zulke daden, waardoor iem and
tolkt.'De geestkracht van H ândelwistechter, zonder bewustheid ot'w i1 oorzaak wordt van
gchoon met opofering van al zjne middelen, eenige verandering, m ag geenszins den naam
o0k dezen tegenstandteoverwinnen.Hjstond van handeling dragen.Eene handeling openm eermalen 0P den rand van een bankroet en baartzich nieteens altjd in daden!wantelk
had zelfsaanvallen van krankzinnigheid.Doch overleg des geestes is reeds eene Inw endige
zjn sterk gestelen debaden teAken hielden handeling, doch elke uitw endige handeling
hem in het leven. De hulpbronnen der kunst wordtdool-eene inwendige veroorzaakt.Aan
gen streeft,geeft men den naam van baweeg-

reden Ot'motif Waarverschillendemotieven
in den mensch werkzaam zjn,ontstaat een
tweestrjd,en dezegepraalval
zheteenem0tief op het andere vorm thet besluit. De zedeljke waarde eenerhandelingisafhalzkeljk
van hetmotief.- Eene handelingin rerts-

gecomgoneerd,diezooweluitmunten dooreen geleerde beteekenis noemt men de bepallng
dramatlschen gang a1s door keurige muziek , van den wil, om ietste doen ofna te taten.
vooralwatdes010'
sbetreft.Op deljkhymne Van devrjheid ofgebondenheid vandenwil,
voorkoningin Caroline(1737)volgden in 1738 alsmede van de opzetteljkheidoftoevalligheid
rSaul'' en plsraël in Egypte''1 voorts in der handeling, hangt de beoordeelihg afvan

1740 het bevallige rAllegro ed ilpensieroso''. hare toerekenbaarheid, alzoo van harem ear-

Voor de inwjding van eenenieuweconcert- dere otmindere strafbaarheid.- O0k in het
zaalteDublin vervaardigde hj in 1741in 24 heldendicht, den rom an en het dram a is de
dagen zjn beroemden pMessias'' en deze handeling eene hoogst gewigtige M ngelegen-
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heid.Ztlmoet zich onderscheiden dooreenheid,doorwaarheid en,uiteen verstandeljk,
zedeljk en aesthetisch oogpuntdoor belangl'
jkheid.Behalve de voornaamste handeling

duldt men in genoemde stukken n0g a'ndere,
die den naam van eplsoden dragen. Ileze
moeten intussehen met de hoofdhandeling in
naauw verband staan. Eindeljk wordtOp
het gebied der beeldende kunst 0ok welvan

in 1789 naar Mainz,in 1792 naarAmsterdam,
en in 1794 naarFrankfortaan de Main,waar

deschilderPforrhaarbekendmaaktemetde
platen van Rehbery, de standen van lady
Hamilton voorstellende, waardoor de neiging

tOtdergeljkekunstoetbningenbj haargewekt
werd.In 1796begafzj zlch metharen echtFenoot nogmaals naar Berljn,waa'
r zj 10

Jaar Op eene loFeljke wjzeaan hettooneel
handeling gewaagd; hier evenwel wjst zj werkzaam was.Intusschenhad ztj zich in
slechts een enltelmomentharer bewegingaan. 1797 van haren man gescheiden en in 1802

H andelingen derApostelen isdenaam
van hetboek , dat in het Nicuwe Testamelzt
op de 4 Evangeliën volgt. De overlevering
noemt als vervaardiger 0en reisgenoot van
Panl'tts, die den naam droeg van làeas.D e

een tweedehuweljk aangegaan metden arts
Meqer,dien zj in 18050ok wederlietvaren.
M et haren derden gemaal, dr. H lindel uit
Halle,begat'zj zich naarStettinenzeide het
tooneel vaarw el,doeh haar man werd haar

titelisnietzeerjuist,daarmen ergeenszins reeds na verloop van 7 maanden ontrukt,
de daden van al de apostelen, maar hoofd- waarnazjinbenardeomstandighedengeraakte.
zakeljk die van Pelrlts enPanl'
tts inzon- Nadat zj vruchtelooze pogingen had aangederheid die van laatstgenoemde,- i11 vindt wend Om te Berljn eenenieuweaanstelling
medegedeeld.De sehrjverschjntvoortsdeor- teverkrjgen,toog zj in 1807 llaar haren
drongen tezjn geweestvan een bepaalddoel, schoonvader teHalle,waarzj metprofessor
nameljk Om de ruimere opvatting derevan- K.1.s'
c/zAfz in het huweljk trad, die,zelf
Felieprediking,zooals Panl'
usdievoorstond, een jverigvoorstanderdertooneelkunst,met

ln bescherm ing te nem en tegenover de m eer
bekrompene Israëlietisohe rigting. Van den

haar eene kunstreis door Duitschland deed.

regten van het Christendom niet uitsluitend

plastische voorstellingen, en verwierf onder
de leiding van haren echtgenoot door hare
standen, die van eene ernstige studie der

Nu ontwikkelde zj llaar'uitstekend talent
beginne af doet hj gevoelen,dat de voor- voor dramatiseh-declamatorische en mimisch-

voor de Messias-verwachtende nakomelinpen
van Abraham ,m aar evenzeervoor de Heldenen bestemd zjn, en schoon Paul'
ts zich
doorgaans eerst t0t de Israëlieten wendde,
doet hj zien, datdezeApostel,wegenshet

antiekengetuigden,overalden bjvalderkunstkenners.O0k alstooneelspeelstertrad zj op,

doch metm inder gunstig gevolg.H are mimiongeloof van laatstgenoemden, zich genood- sche voorstellingen m aakten inzollderheid in
zaakt zag, om Cltristus aan de Heidenen te Rusland,Stokholm, Amsterdam en Kopenha-

verkondigen.W j zien in dit boek,hoede gen grooten opgang.Toen echterParjszich

waarheid, dathet Evangelie bestemd is voor
allen die gelooven, oOk op het Concilie der
Apostelen te Jerusalem werd erkend. Voorts
bepaaltzich de schrjveruitsluitendbjPaulus,
wiens zendingsreizen er in beschrevenywiens
lotgevallen er in vermeld worden t0taan den

onverschillig betoondevoorharekunst,keerde

zj met haren echtgenootnaar Halle terug,
waardezein zi
jnhoogleeraarsambtwerdhersteld.In 1820 eindigde zj met eenige gastrollen Op hettooneelte Leipzig hareloopbaan

alsltunstenares.In1824scheiddezj ookvan
haar vierden man, en begaf zich laternaar
tjd, waarop htj Rome had bereikt.
Er is veelgeschreven over de vraag,of de haxen se,
hoonzoon te Köslin waar zj den
schrjver der Handelingen dezelfde is,die het 4den Maaz't 1849 overleed.
derde Evangelie heeft opgesteld,alsmede over
H andgeld noemtmen gewoonljk hetbeden tjd: waarin het boek der Handelingen dragt dat aan vrjwilligers voor de militaire
vervaardlgd en de bronnen,w aaruithetgeput dienst bj het aangaan hunner verbindtenis
is.Over die verschillende vragen is hetlaatste terstond wordtuitbetaald.Hetisdikwjlslokwoord nog geenszins yesproken.Uitdenaard spjs voor ligtzinnigen. Iets dergeljksis
penniny?w elke aan dienstboder medegedeelde berlgten schjnt voldoende de ltand-ofqods
K.
A
te bljken,datde schrjver(
5t'zelfPaldssheett den wordt gegeven, ten teeken dat ztjzich
vergezeld ôf het schrifteljk verslag van een verbonden hebben,om op een bepaalden tjd
reisgenoot van dien Apostel heeft gebruikt. in dienstte treden.

H andligting is de geheele of gedeelteDitlaatsteishetwaarschjnljkst,wanneerzj
geljk hebben,dieten sterkstebeweren,dat ljke ontheëng van minderjariqen van de
de rllandelingen''althansnietvroegerdan100 ouderljkemagtofvan devoogdtlenvan den
Jaar na de geboorte van Christns zjn opge- staat van minderjarigheid.Zj is ùt
'eene volsteld.

kom ene meerdelyàriyverklarln.q, venia aeta-

H :ndel-schûtz (Johannes Henriëtte R0- tis,in den Code Napoléon niet,maar wèlin
sine),eene uitstekende Duitschetooneelkun- het 0ud Hollandsch regtbekend,ôt'eene bestenares, geboren te Döbeln in Saksen den perkte,die slechts ten deele den minderjarige
13denFebruarj 1772,wasdedochtervanden met den meerderjarige geljkstelt.De volkotooneelspeler kk ltûler en w erd doordezen voor menehandligting kanaan eenenminderlarige,
het tooneeloygeleid.Nadat zj in 1785met die voluit 20 jaar ot
ld is, wanneer hj er
goed gevolg hler en daarwasOpgetreden,ver- belang bj heeft en geschikt geacht wordt
o
m
z
e
l
f
z
i
j
n
e
z
a
ke
r
wa
artenemen,verleend
bond zj zich in 1788 in het huweljk met
4en tenorzanger E'
unicke en ging met dezen

w orden door den H oogen Raad. De vader,
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bj gebreke van dezen dempeder,moatover huweljk meerdelfari
g.Herhaling van de badatvorzoek worden gehoord;bjgcbrekevan parktehandligtiny isbj ons0ak mogeljk.
de ouders de voogd,toeziende voogd en de
Handopleggtng (Da)isvan oudsbj0nnabestaanden.'W ordtlletterzoek toegestaan, derscheidene volken in gebrt
lik alseen zinnedan reikt de Hooge Raad, zoo het o0k (le beeld van hetOverdr
a
re
n
v
an eenig gezag.
goedkeuring des Konings erlangt, aan den Zj had yl
aatsbjdeIsraélieten,enwelbapaal-

'

meerderlarig verklaarfle een brif van meerderjarigverklaring uit.I'
Ij,dieditstuk ontvangt,staat in alles met den meerderjarige
ge1jk:alleen heelt hj voorhethuweljk de

deljk bjdewjding derjriesters.Datgebraik
isovergebragtin deChrlsteljkeKerk enverkreeg er de beteekenis van m adedeeling van
den Heiligen Geest.00k in onze Hervormde

toestemming noodigvanoudersengroototlders, Kerk bestaatn0g pltjd lletgebrt
lik derhal
zdzoolang deze n0g leven en dezegoedkeuring opl
egying. Zj geschiedt door dienstdotmde

o0k zonder venia aetatis vereisclltz0u zjn godsdlenstleeraarsop denjetlgdigenevangeliegeworden.Zjnebavoegdheidin hetveyvreem- dienaar,diezjndienstwerk l1
zeenegemeante
den en verpanden van vast g0ad kan
' door aanvaardt.
den Hoogen Raad beperkt worden t0t den
H andschriften,ofmetde hand geschre-

leeltjd,waarop hj anders meerderlarig z0u venewerken uitden ouden tjd,zjn vervaar-

zjn qeworden.De veniaaetatisiseenever- digd Op papier of op pergament.Het papier
anderlng van den burgerljken staat, die is gedeelteljk van Egyptischen oorsprong en
van invloed is op de regtsbevoegdheid der van de papyras.plantbereid,gedeelteljk gepersonen en op hunne regtsverhûudingen maakt van katoen ofzjde,en men badiende
tegenover derden; zj werkt daarpm niet zich daarvan t0t aan de helft der 13de eeuw)
tegenover derden, vôsrdat zj behoorljk is
gepubliceerd geworden. Zti ltan niet worden ingetrokken. Voor hen, die slechts
eene gedeelteljkegeljkstelling bahoeven met
meerderjarigen,om zelfstandig werkzaam te
zjn in llandel, landbouw of njverlleid, is
reqds op l8jarigen leeftjd en op gemakkeljkerwjzeeenebeperktehandligting lnogeljk.
Zj wordtverleend dool'denvaderOf,bj gebreke Azlt11 lzl,l11 door de saoeder,dooreene
eenvoudige verklaring,afgelegd voordenkantonregter; geen verhoor van anderen,geene
verdere formaliteit is er noodig; de regter
neemt de verklaring aan en maakt er cene
acte STItII0P.Is een anderdan een der ouders
voogd, dan wordt dezehandligting verleend
door den kantonregter OP verzoek Van den
mindeljarige,de voogd, toeziende voogd en

de verwranten daarover gehoord zjnde.Het
toekennen van bevoegdheid om regten uitte
oefenen, voor zoover zulks noodig is, Om

zelfstandig op te treden in eenig bedrtjf,is

het doel en het wezen van deze handligting.

In het sluiten van een huweljk en hetgeheel of ten deele vervreemden van vastgocd
bljf'
thj,die haar verkreeg,den minderlarige
volkomen geljk. De ade van halzdligting
moet duideljk en naauwkeurig omschrjven,
welke regten van meerderlarigheid verleend
zjllgeworden.Ten aanzien van dehandelingen, waartoe hj bevoegd is verklaard,staat
hj met den meerderjarige geljk4 overigens
bljfthj onderworpen aan deouderljke magt
of devoogdj.Deinhoud deracte van hand-

toen het tegenwoor4ig gebraikeljke papier
meeralgemeenwerd.Veolalbezigdemenvoorts
zwarten inkt,doch 00k we1rooden ofblaauwen. Zelfb vervaardigde men weleens hand-

schriften metgouden ofzilveren letters.boorgaans echter werden alleen de beginletters
z00prachtig uitgedost.
Men verdeelt de oude handschriften naar

hun uitwendigvoorkomenin rollen(volumina)
en ingenaaide boeken (codiccs).Dazelaatsten

zjn van nieuweren Oorsprong dan de eersten.
De scllrjvers der handschrlftelzwaren doorgaansvrtjgelatenen ofslaven(scribae,librarii)
en in lateren tjd monniken,vooralBenedictjnen, die volgens de regels hunner orde
verpligtwaren t0t dezen arbeid.lnnoglaterell
tjd werdèn de handschriften doorproe
yezern

(correctoren)verbeterd en verfraaid.
Yan grootbelang zjn voordebeoordeeling
van een handschrittde letterteekenszelven.In
hetalgemeen zjn die van een Griekschhandschriftlosser,naarmate hetot
lderj- stgver,
naarmate hetjonger is.Intusschen zal men
bezwaarljk een Grieksch handschrift aantreFenydatvroageris geschreven dan in de
5de eeuw onzer jaartelllng. De letterteekens
der Latjnsche handschriften worden genoomd
naarhunnebetrekkeljkegrootte,en 0ok we1
naar den vorm,dien zj in zekeretjden bj
verschillende volken bezaten.Men heet'talzoo
sorlptuva Apzzllatzantig'
ua,M erovinyica,Lonyo-

ùJê*#'
JcJ,Carollngioaenz.,enbj elkevan deze

soorten heeft mellregels vastgesteld, w aarnaar men de oudheid beoordeelen kan.Vt
sô1*

e8steeeuw vindtmenin deLatjnschehandligting moetnaauwkeurig bekendworden re- d
mu kt. Maakt lzj, die beperkte handligtlng schriften zelden leesteekens, en Ook na de
verkreeg,misbruik van zjnebevoegdheid,of invoering van vleze in de 13de eeuw zjn er

bestaat hiervoor billjke vrees,dan kan de geschreven,waarinalleleesteekensOntbreken.
handligting op verzoek van belanghebbenden Handschriften,die geene verdeeling in 1100fddoor de r:.;/àJl7r weder w orden ingetrokken. stukken enz.bezitten,zjn altjd oud.'
W aar
Natuurljk moct o0k deze intrekking,014 te echter de zoogenaamde custos of de herha-

kunnen werken,gepubliceerd zjn.Onder het ling van het laatste woord eener bladzjde
Fransche regt was beperkte handligting van aanhethoofdeenervolgendew ordtopgem erkt,
regtswege een gevolg van het huweljk van kan men verzekerd ztjn, dat zulk een hand;en minderlarige; onder het tegenwoordig schriftvan geen vroegeren tjd is dan van de
regt wordt men door het sluiten Van een

12de eeuw . Hoe minder in aantal en h0e be-
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luitgeschreven lettersde s0m ofdehoegrootgjpeljkerde verkortingen zjn,des teouder vo
lshet handschrift,waarin zj voorkomen.In heid of hoeveelheid der verschuldigde zaak.

de oudstehandschriftenzjn voortsdewoorden Zjn deze voorschriften niet gevolgd, dan
zelfs niet door tusschenruimten gese,heiden. levert het stuk slechts begin van bewjsop.
00k uit de gedaante der Arabische cjfers, Koopmansboeken en handelspapierenbehoeven

die m en niet vroeger vindt dan in de eerste niet met de hand des koopmansgeschreven
helftder 13de 00l1W ,kall m0n0V0rd0n 0lld0r- te worden.'Hetnamaken van een handschrift
d0m van een llandschrifteen besluitOpmaken. kan hetmisdrjfvan '
valsehl
teidopleveren(zie
Vele handschriften hebben aan het slot eene al
daar,benevensonderaete,le'
?
.
pï#,gesoltrift).

aanwjzing,wanneeren doorwienzjgeschreven zjn, doch men kan daarop niet altjd
vertrouwen, daar dikwjlsde Oorspronkeljke
schrjver met een derafschrjverswordtverward en verwisseld.
Het ismoejeljk te bepalen,welltderb0-

H andschoen. De gewoonte om de han-

den welligteersttegeljk metdearmenmet een afzonderljk kleedingstuk tebedekken,iszeerOud.W atechteraanvankeljk t0t
beveiliging diende,w erd later eene zaak van

weelde.Handschoenenzjn in dekoudegewes-

kende handsehriften voor het oudste moet ten bj0nsvooralin den vorm vanvingerw orden gehouden.Men mag echter aannemen, looze wanten - een middel om de handen
dat zelfs het Oudste de eerste eeuw onzer warm te houden;doch de dunneylaclsdienen
Jaartelling niet overschrjdt.Eindeljk voegen Op het best t0t w ering der zonnestralen,in
wj er n0g deOpmerking bj,datmen in de het algemeen enkel t0t sieraad. Men heeft
m iddeneeuwen de gewoonte had,om hethand- handschoenen met vingers en ook zondervinschrift van 0ud perkementzooveelmogeljk gers,alsmede zoodanige,die de vingertoppen
uitte wisschen,en daarop dan weder andere onbedektlaten (àJ0ur).ln demiddeneeuwen
geschriften te plaatsen.Men geeft aan zulke hadden de ridders stalen handschoenen,enhet
uitgewischte, afgekrabde perkementen den voor de voeten werpen van zulk een handnaam van codioesrdscrk
èplitg-ct
sïofpalimpses- schoen was het teeken eener uitdaging. De
ten. Die gewoonte heet'
t echter reeds in de handschoenen van Onzen tjd wordenvervaar14de eeuw opgehouden, vermoedeljk om dat digd van katoen,wol, linnen en zjde,en
alstoen het papier meer en meer in gebr
an leder,bepaale ljk van schapenutk venoorgaelitevnl
kw am.
eder. Voor grovere soorten wordt
In regten is het l
tandsel
trvt alleen Van o0k welde huid van herten,reeën en gemzen
belang bj.de beoordeeling van de bewjs- gebezigd.Deqjnste handschoenen komen uit
kracht van sommige onderhanh ehe geschrif- Frankrjk;doch 00kin Denemarken,Duitschten. Meestal Ontleenen de stukken hunne land en Oostenrjkheeftmen verm aardehand-

kracht van bewjs uitsluitend aan de h'
and- schoenenfabrieken.T()tdebelangrjkstebewerf:& 6zà1,t
. Het handschrift van iemalld is al kingen van het t0t handschoenen bestemde
.?
datgene, wat hj in persoon,eigenhandig, leder behoort het verwen daarvan,- voorts

Op schriftgesteld heeft.Bj authentieke stuk- het snjden en hetnaajen,waartoemen van
ken komt het vool- de daarbj betrokken doelm atige w erktuigen gebruik m aakt.
H andspaak isde naam van een stevigen
personen, de partjen, op het handschrift
niet aan: bj Onderhandsehe wel. Onder- stok,Op kleine schepen methet ééne uiteinde

handsche geschriften leveren Over hetgeheel passende in de gaten van het braadspit.De
hetzelfde bewjsop,alsauthentieketen aan- handspaak dient,als hefboom ,Om doox het
zien van de onderteekenaren , hunne erfge- omdraajen van het braadspit de ankerkabel
namen en regtverkrjgenden, mits ze erkend Op te winden.

H andteekening (De)maakthetgeschrift
zjn doordegenen,tegen wiemen zich daarop
beroept, of dat ze Op M'ettige wjze voor t0t een stuk,dat in regten bewjs kan opleerkend kunnen worden gehouden.Htl,tegen Veren. Is het stuk opgemaakt met de bedoe-

w ien men zich op een onderhandseh geschrift ling, 0m zeker feit eene overeenkom stof
beroept, is verpligt zjn handschritt ofzjne eene handeling - te e'pnstatêx-en, dan heet
handteekening stellig te ontkennen Of te heteeneacte.Vooralbjacten- speciaalbjonerkenrzen,doch zjne erfgenamen ofregtver- derhandsche- isdehandteekeningvanbelang:

krjgenden kunnen vûlstaan met te verklaren, zj maakt de acte voltooid;in haar berustde
dat zj het nieterkdz?pegzals het schrift0t
'de kracht der ade.D e handteekening bestaatin

handteekening vanhem ,w iensllaam ergeschre- het plaatsen van den naam door hem , die
ven staat. Bj ontkenning 0('nieterkenning w i1,dathetstuk ten voordeele of'ten nadeele
van hethandschrift Ofde handteekening m oet van hem eenigbewjszalopleveren.Zj ishet
de regter een onderzoek naar de echtheid teeken van de herkomsten van de echtheid
daarvan bevelen.Aan deskundigen wordtdat van hetstuk:hetmerk?dat hctstuk werke-

onderzoek opgedragen.Onderhandscheeenzj- 1jk afkomstig isvan hem,vanwienmenhet

dige schuldverbindtenissen t0t voldoening van
gereed geld Ofvan eene zaak,w elke op eene
bepaalde waarde kan worden gesteld,moeten
geheel geschreven worden m et de hand va'n
dengenen, die ze ondertellkend heeft?ot'ten
m inste moetdaaronder,behalve de handteekening, m et de hand des ondel'teekenaars eene
goedkeuring geschreven worden,houdende in
VIII.

als zoodanig wi1doen doorgaan.Vroegerwas

a
1s dergeljk merk hetgebruik van hetzegel
een wapen in was,laterin zegellak afkedrukt - algemeen in zwang. Sints de verbreidiug der schrtilkunst is alléén de handteekeniug als zoodanig m el-k gangbaar.Geen

anderteeken ot'figuur - b.v.een kruisje -

kan voor de handteekening in de plaats txe7

%'
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den;alle krachtmoetaan dergeljketeekens

H andw erk noemt men de bezigheid van

worden Ontzegd. Het doet er niet t0e, dat hen, die door middel van hunne hànden of
het schrift, 'twelk iemand voorzjnehand- vau zeer eenvoudige doo1.hunne handen geofnaamteekening doetdoorgaantvooriedereen bezigde werlttuigen grondstoFen in handelsgeheel Onleesbaar is, als slechts bewezen artikelen herscheppen.Hethandwerkvereischt
wordt, datzulk een geschriftwerkeljk door dus niet zoo zeer ontwikkeling ofinspanning
den onderteekenaar van een stuk als hand- des geeste:,dan wel een zekere vaardigheid.
teekening wordtgebezigd ofgebezigd is.
W ie het handwerk drjven noemtmen h'
andH andvest noemtmen eeneoudeOirkonde, werkslieden. D eze waren weleer t0t gilden
waarbj dooreen vorstaan dezeofgenestad vereenigd.Ieder handwerk had in de groote

bepaalde vrjheden en regten werden tûege- steden zjn eigen gild.Veelalbleven dezonen
zj leerlinyett, dangezellen, en eindeljk,na

ke
nd.Dehandvestenvormen eeneleljngrjke bj het bedrjfhunner vaders.Eerstwerden
bron voor de kennis van de opkom stdersteden en van hare verhouding tot de beheel'- het leveren van een voldoend proefstnk?meesschers des lands.
lers.Hetaantalmeesterswasgewoonlljk be-

Handvleugeligen (Chiroptera)isdenaam perkt.Later echter,bj de meer algemeene
eener orde van Zoogdiaren.Zj onderscheidt toepassing van hetstelselvan vrjen arbeid,
zich door de afwezigheid van handen, als- zjlz de gilden verdwenen,zoodat de handmede ë00r een vlies, uitgespannen tusschen werkslieden zich in Onzen tjd Onbelemmerd
de zeer vexlengde teenen der voorst6 lede- kunnen bewegen.- onder handwerken vermaten. De meeste daartoe behoorende dieren staatmen in meerbjzonderen zin een aantal
zjn nachtdieren.Zj zjn over den geheelen vrouweljke beziyheden, welke in nuttigeen
aardbpdem verspreid en hebben tepels aan de f
raal
je Onderschelden worden.T0tde eerste
borst en eene vlieghuid,waardoor de voorste rekentmen naajen,brejen,stoppen,mazen,
en achterste ledematenmetelkanderverbonden enz. -- t0tde tweede borduren,haken,feszjn.Hun gebit is zeer verschillend.Voorts tonnéren enz.D00r het aoeggen van een exahebben zj groote, vleezige ooren, kleine men volgensdesvetop hetLageronderwjs
oogen en sterk ontwikkelde sleutelbeenderen.
1857 kan men bevoegdheid bekomen t0t
Men onderscheidtphen in 2 groepen,die der
g0V0n
van Onderwjs in dehandwerken
'ns
i
eeten-etenden en diederrrneltten-denden.T0t voormeisjes.
de eersten met klaauwen aan de duimen en
H ane (Laurens van der), een vermaard
wjsvingersbehoorthetgeslachtder Trliegende regtsgeleerde, geboren te Gentden loden Jakonden (Pteropus.
Briss.4,dateen lo-talsoor- nuarj 1617 en aldaar Overleden den Gden
ten telt,waaronder zich dekalon.qofvliegende Augustus 1683, schreef het zeer belangrjk
hond van Java (Pt. edulis Geqll bevindt. werk: rvlaamsch Recht, dat is costumen
De insectenetenden zjn gezelligedieren met ende w'
atten,gedecreteerd bj de graven en
een onaangenamen retlk en een Onbehaard, gravi
nnen van Vlaanderen enz. (1664),' in
Van ZenuWen doorWeven en dl1S Zeergevoelig het Fransch vertaald door Legrand en te Kavlies, hetwelk tegen het ljf opgeplooid kan merrjk uitgegeven in 1799.Hj ligtbegraven
w orden, met zeer lange teenen aan de voor- in deSt.Michiels-abdj te Gent,waarweleer
pooten en klaauw en aan de duim en,en met 0en vierregelig rjm op zjne zerk was g0korte teenen m et klaauwen aan de achter- beiteld.
pooten. Deze groep vervalt in 3 afdeelingen,
llanebalk noemt men dien balk in den
nameljk die der Bladneltzen (Istiophora)met dakstoel, w elke,even a1s de bindbalk,horieene op een blad geljkende huidplooiop den zontaal komt te liggen en tusschen dezen
neus, waartoe de geslachten Bladnews (Phy1- laatsten en detzn0ktotversterkipgderspruiten
lostomaGeo%)meteenkorten,breeden,stom- wordt aangebragt, om eene doorbuiging van
pen snuit en een trechtervormig neusblad,deze te verhoeden.

Hofjperneus(RhinolophusGey )meteenhoef- H aneberg (DaniëlBonifacius von),bisjzervormig neusblad en groote oorenj en schop van Spiers, een der schranderste R.
Liernens(Megaderma Gey )meteendrievoll- Katholieke godgeleerden van Duitschland,
dig neusblad en zeer groote ooren metoor- geboren den 17den Junj 1816 te Tanne bj
kleppen behooren, - die der Holnenzen met Kempten in Allgau,studeel.de te Kempten en
eene diepe, overlangsche groeve in snuit en Mi
inchen,verkreeg in 1839depriesterwjding
voorhoofd,methet,geslachtNachtvlieger(Nyc- en in hetzelfdeJaardcdoctoralewaardigheid,
teris Gey ),dat zich doorgrooteooren met waarna l1j in 1840 aan de universiteit te
kleine kleppen onderscheidt,
en die der M ûnchen zjne lessen Opende over exegese
Gladnel
aen (Gymnorhina),welke geen blad des Ouden Testaments en Oostersche talen.
op den neus draagt, met de geslachten T'
le- In 1841 werd hj buitengewoon,in 1844 geder-lï,
v (Vespertilio L.),hetwelk gescheiden woon hoogleoraar in de theologie en was
ooren dmagt, die korterzjn dan de k0p en tevens werkzaam a1s kanselredenaar.In 1848
neusgaten aan k den snuit, - en Grootoor werd hj g0WO0n lid van de Bejersche Aca(Plecotus Ge@k.),waarbj de ooren grooter démie van W etenschappen, en in 1850 nam
zjn dan de kop en op den schedelzamen- hj zjn intrek in het nieuwe klooster der

gegroeid, terwjlde neusgaten zich boven op Benedictjnen (St.Bollifacitls)te Miinchen.In
qaardigesoortenrudplegemen Kalong,Trcp;- het daarop volgende Jaar in die betrekking
Peêj Vleerm%o enz.
bevestigd.In 1861 volbragthj eenereisnaar
den snuit bevinden. Omtrent som mige m erk- 1854 zag hj er zieh tot abt gekozen en in
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Tunis en Algiers, en in 1864een pelcims- Australië. De vrncht bevat onderscheilene
togtnaarJerusalem ,welkenhj lvensdlenst- lens-niervormige zaden, zj springtmét een

baarmaakteaanwetenschappeljkebedoelingen. deksel opon. De stamper is kort en m eteen
Bj herhaling wees htj de bisschoppeljke 2- of 3-lobbigen stempel voorzien.De meelwaardiqheid van dehand,zooalsin 1864 die draden zjn aan den voett0t een bekerzavan Tner! in 1866 die van Eicllst:tt,doch mengegl'oeid,dehelmdradendraadvormig.Het
werdt0trldderderBejerscheKroonbenoemd bloemdek is dunvliezig en s-deelig en van geen in den adelstand opgenomen.In 1868 werd kleurdeschutblaadjesvoorzien.DegewoneAc-

hj a1sconslltorderRoomsch K.congregatie nekam (O.erùtata i.,zie bjqaandeiguur@

voor Oostersche kerkplegtigheden naar Rome % der natt
ltlrljke grootte)ls afkomstig ult
geroepen,om deelte nemenaandevoorloopige Japan en China,heeft 1*
oode of gele bloemen
werkzaamhedenvoorhetVaticaanscheConcilie. en wordt bj 0ns a1s sierplantaangekweekt,

In den strjd overde onfeilbaarheid schaarde
hj zich aanvankeljk aan dezjdeder tegenstanders van het nieuwe leerstllk,dochOnderwierp zich daaraan na de afkondiging.Zjn
zachtmoedig en verdraagzaam karakter be-

zorgde llem voortsde Koninkljkebenoeming

t0t bisschop van Spiers, welke betrekking

zj in 1872 aanvaardde. Haneberg beweegt
zich bjvoorkeurep hetgebiedderoostersche
letterkunde.T0tzjnebelangrjkstegeschriften

omdat zjne bloeiwtjze den aanleg bezit,om
de takken op eene monsterachtige wjze te
verbreiden,zoodatzj zjdelingszamengroejen
en Op een hanekam geljken.- Men geeft
dien naam 00k wel aan R l
tlnantltus vïlor L.,
eeneinlandszheplant(meerbekendonderdien
van ratel ot'rinkelbel) wegens hare iiep gezaagde bladeren.
H lnel (GustavFriedrich),een verdienste1jk Duitsch regtsgeleerde,geboren te Leipzig

behooren:gueber die in ein miinchenerHand- den 5den october1792,bezochtde hoogeschoschrift aufbehaltene arabische Psalmeniiber- len te Leipzig 0n te Göttingen en vestigde

setzung des Rabbi Saadia Chaon (1841)''
,XReligiöse Alterthiimer der Hebrëer (1844,
2dedruk 1869)'',- rEinleitunginsAlteTestament(1845)'',- gGeschichtederbiblischen
Olenbarung (1850,3de druk 1863)'',- rE.
Renan's Leben Jesu beleuchtet (1864)''15Zur Erkenntniszlehre v0n 1bn Sina und
Albertus Magnus (1866):'
, - rcanones S.
HippolytiarabiceecodicibusRomanis(1870)'',
en pDasmuslimischeKriegsrecht(1871)7'.
Hanekam (Celosia L.) is de naam van

zich in zjnegeboorteplaatsalsprivaatdocent.

l
nzonderheid heeft hj'iz
ich bemoeid metd:
opsporing en waarder
ng der bronnen van

het Romeinscheregt.Gedurende;jaard00rsnuFelde hj de voornaamste boekerjen in
Ttalië,Zwitserland,Frankrjk,Spanle,P0rtugal, Engeland en de Nederlandent en als

vrucht van zjn onderzoek verschenen zjne
DCatalogi librorum manuscriptorum , qul in

bibliothecisGalliaeetc.asservalltur(1828)'',D issensiones dominortlm sive controversiae
een plantengeslacht uit de familie der Ama- veterum JurisRomaniinterpretumyquiglossatores vocantur (1831)'
' eene hooj'
st belangrjke bjdl.
age t0t de regtsgeschledenis, voortsrAntiquasummaria codicis Theodosiani
(1834)''1- en rCodicis Gregorianiet codicis
Hermogeniani fragmenta ad XXV librorum

manuscriptorum etc.fdem recoynita (1835;
naar 36 handschriften,1837)''.Hlerop volgde
eene volledige critische uitgave van den
rCodex Theodosianus (1839- 1842)'' naar 54

handschriften, waarop de rNovellae constitu-

tiones imgeratoris Theodosii1f,Valentiniani
TIT, Maxlmi, Maloriani, Severi, Anthemii
(1844, naar 42 handschriftenl''volgden,met
de ,XVIII constitutiones, quas Sirmondus
edidlt''.Voorts leverde hj eene uitgavc der
XLex Romana Visigothorum (1849?naar76
handschrifs
tenl'', alsmede een rcorpus legum
ab imperatoxibus romanis ante Justinianum

latarum (1857- 1860).''Sedert1838ishjmet
den titelvan hofèaad gewoon hoogleeraar te
Leipzig.
H anepoot (Aegopodium Podagraria L.j
iseenebj 0nsalgemeen verspreide plantjdie
vooralin de schaduw onderhagen en boomen
welig tiert en door hare ver voortkruipende
wortelspruiten t0t de lastigste Onkruiden be-

hoort.Zj is een schermbloemig gewas, en

hare bloem heeft veel van die van wilde
kervel.Voorts draagtzi
.jbr
eede,lallgwerpigeironde, vaak 3-deelige wortelbladeren en
halfheesters, die hoofdzakeljk tusschen de 3-lobbige gezaagde bladeren,die in hetnoorkeerkringen groeijen, behalve in tropisch den van ons Vaderland doox velen als soep7*
Degewonehanekam (Celoséa cristata).
rantaceën. H et Omvat een aantalkruiden en

1U0
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groeqte gebruiktworden.Tevprenbeschouwde Er ztjn geene bepaalde kenmerken,die aanmen haar als een middeltegen dejicht,en wjzeu of.iemand zich zelven Opgehangen
ditgafaanleidingt0tharenLatjnschen naam. heeft ofdoor een ander Opqehangen is.Vindt
H anevoet (Anemone nemorosa L.
4, zie m en een gehangene, dan lshet zaak,in de

eersteplaatsden strop doorte snjden en l0s
Hanfst:ngl (Franz), een uitstekend te schuiven, alle eng-sluitende kleederen te
Duitsch lithograaf,qeboren den lsten Maart verwjderen en z00spoedigmogeljk deadem1804 teBayernrain ln Bejeren,bezochtvan haling te herstellen.A1geluktdit,toch zjn

1819 t0t 1825 de Académie van Schopne veelal verlamm ing en stompzinnigheid de geKunsten te Miinchen, teekende toen reeds volgen van het hangen.
vele portretten naar de natuur op steen en
H angm at noemt men een stuk zeildoek,
verwierf door zjne voortbrengselen grooten ter lengte van 2 en ter breedte van één Ned.
roem. In 1829 werd hi
j leeraar aan eene el, en aan de uiteinden van scheerljnen z00school te M ûnchen maar begafzich in 1834 danig opgehangen, dat het aan boord der
naar Parjs.Toen hj in hetdaaropvolgende schepen eenegeschikteslaapplaatsvormt.Zlllk

Jaar terugkeerde, bragt hj de belangrjkste
schilderstukken van het Koninkljk Musétlm
te Dresden op steen (1835- 1852) en t0t
zjneoyerigebelangrjkekunstgewrochten behooren keurige platen naar schilderjen van
M'
urillo en Rafaël, benevens portretten van
vorsteljkepersonen,welkezichdooreenetreffendegeljkeniseneenesmaakvolleuitvoering
ondersche@i
den. Zuiverheid, duideltjkheid en
@
kracht ZPn
de eigenschappen der van hem
afkomstige steendrukken.In 1844 kochthj
een oud kasteelbj Pöhl, niet ver van de
Ammersee,en tevens stichtte hj teMiinchen
een groot atelier,terwjlhj datteDresden
overliet aan dezorg van zjnekunstvaardige
broeders Hans en Maœ .
ffcz3
/q
xf#z
wl.Zjneinrigting te Miinchen is 00k vertegenwoordigd
te Parjs.In 1848 begon hj zich tevenst00
te leggen op de galvanographie en deed een
galvanographisch atelierverrjzen,terwjlhj

eene hanqmat bljfl bj het schommelenvan

eene salon-uitgave van hetdoor hem vervaardigde plaatwerk van hetMuséum teDresden,
en wèl in photographiën, die tot de
fraaiste voortbrengselen dezerkunstbehooren.

keerde vervolgens in Friesland terug en overleed aldaar in 1409 of 1414.- Jorrit,Leo
en Otto ././40,6, behoorden t0tde Onderteeke-

hetvaartulg in een behoorljken stand.In de
t'
ropists
he gewesten van Amerlkagebruiktmen

de hangmat ook op hetland.Zj wordt er

binnen's huis ofin de opene lucht uitgespannen en leverter eene luchtige rustplaats.De
opon-geweven hangmatten, door de Indianen

van Guyanavervaardigd,zjn meesterstukken

vankunst.Inhetw oudhangtmenzeOptusschen
2 boom en en doetdaaronder een vuur smeu-

len,zoodatdeopstjgenderook denrustenden
reizigervan muskieten bevrjdt.

Hanywerk ,OfHanu
qbrng,zie Brng.

H anla is de naam van een 0ud en aan-

zienljk Friesch geslacht. Gale A'
t
zzlitx, een

magtig aanhangerderSchieringers,leefdetegen

heteindeder14deeeuw.HjstxeedinDuitschland en Italië, en werd in 1398, bj den
inval van hertog Albreeht '
pcl Beqeren in
Friesland,aldaar t0t potestaat gekozen,doch
in 1853 te Miinchen eene grootsche inrigting wees die waardigheid van de hand.Terwjl
voorphotographie t0tstand bragt,welke een hj buiten 'slandsvertoefde,werd zjneState
algemeenen bjvalvond.Hj bezorgde toen te W itdum door de Vetkoopers verwoest--Hj

naarsvan hetVerbond derEdelen.- l'oerd
lzlitzstudeerde te Franekeren werd in 1597
Laterheeft hj ook belangrjke verzamelingen A '
van photographische afbeeldingen geleverd, raadsheer in het Hof van Friesland, en in
ontleend aan de Glyptotheek en de Pinaco- 1625 curator der Friesche hoogeschool. Hj
theek te M iinchen.
overleed den 7de: April1630. Zjn kleinIlangen ofopl
tangen noemtmen eenehan- zoon Albert C#ri,
sfo#kl Hania was kapitein
deling, waarbj de dood veroorzaakt viordt in staatsche dienst en m aakte zich bekend
door het digtsnoeren van een strik ofstrop, door zt
jne Overwinning op de Munsterschen
nm den halsvan dengenen,die gehangenmoet en door de inneming van Blokzjl - beide

worden, aangebragten methetuiteinde vast- in 1672.
gemaakt aan eene galg. W anneer nu alle
Hanka (Wenzeslaus),een jverig bevorsteunsels onder zjne voeten worden wegge- deraar der Czechische taal- en letterkunde,
nomen, gescbiedt het digtsnoeren door de gcboren den loden Julj 1791teHoreniowes
zwaarte van het hangende ligchaam. Het in het Boheemsehe distriet K öniggr:tz, stuhangen staat dus geljk methet worgen.In deerde eerst te Praag in de godgeleerdheid,
beide gevallen wordtde atkoervan bloed van en vervolgens te W eenen in de regten.M-e1het hoofd langs de aderen van den hals be- dra bepaalde hj zich bj Slawischetaal-en

lemmerd,terwjlde slagaderen steedsbloed letterkunde en geschiedenis. Zjne rpisnê
derwaarts voeren. Het gevolg daarvan is al (Liederen,181596de druk 1851)''bezorgden
zeer spoedig bew usteloosheid, voorts het
scheuren der bloedvaten in de hersenen.Hierdoor veel meer dan door het beletten der
adem haling wordtdedoodveroorzaakt.Voorts
bespoedigt veelal de beul door eene plotse-

hem reeds een goeden naam en w erden achtervolgd doorvertalingen van Serbische volks-

liederen (1817)envandeoTdyllen''van Geszner
(1819).Zjn ppravopiscesky''ofpBoheemsche
Orthographie''verwekte veelopzienen grooten

ljke verdraajing van het hoofd der gehan- tegenstand, doch de strjd werd te zjnen
genen,waardoor de2de halswervel ontwricht voordeele beslist. Tn 1818 zag hj zich be-

en hetruggemerg beleedigd wordt,den dood. noemd t0t bibliothecaris aan het Nationaal

HANKA- IIAN.KHEA.

101

Boheemsch Muséum. T0t zjne voprnaamste proeven met titaniet en boraciet bewjzen,
geschriften behooren:rsprachlehre oder Sys- dat bj klimmende en dalende temperatullr
tem derczechiscllen Spraehe (1822,3dedruk eene 2-en zelfs 3-voudige wisseling derelec1849)''- devoortzettinq vanDobrowski'sen trisohe polariteiten Op dezeltde plaatsen der
P'ueltmayerts mDeutsch-Böhmisch Jvörterbuch kristallen waargenomenwordt.Zjnonderzoek
(1821,2 dln)'',- rvetustissima vocabularia van het bergkristal leert, dat hetin de rig-

bohemica (1833)'',- eene uitgaveder rstarobylaSklâ
.dânie(1817- 1823,3dln)'',- van
deu heldenzang van rTgor(1821)'',- van de
kroniek van Dalimlt(1851;2dedruk 1853)'',

ting derzj-assen hemimorphisch gebouwdis,
en zjne waarnemingen omtrent topaas en
zwaalspaat wtjzen aan,dat nietalleen hemim orphisehe kristallen therm o-electrisch w or-

van het rEuangelium Remense (1846)'' den,maar dat evenzeer niet-hemimorphische
voorts eene Poolsche, Grieksche en Sla- kristallen bj verandering van temperatuur
w ische spraakkunst? - alsm ede rslawische bljken geven van een elee.
trischen toestandj
W issenschaft(1850w 185Q)''.ln 1848vestigde doch dat bj deze aan t
le geljkgevormde uit-

hj zich als docent in deSlawischetalen te eindenderassengeljknamigeelectrischegolen
Praag.w erd erin 1849 hoogleeraar,en over- gelegen zjn, terwjlbj de hemimorphlsche
kristallen de verschillende uiteinden eener as
leed aldaar del
z 12deu Januarj 1861.
H anke (Henriette Avilhelmine)) geboren tegelzovelgesteld-elec,
trisch zjn,en datveranArndt,eenebekendeDtlitseheromanschrjfster, dering van gedaante,hetzj in verschillende
geboren te Jauer den 24sten Junj 1784,zag kristalvormen,hetzj doorwerktuigeljkewjzich door eeneongelukkige liefde beroofd van ziging (vorbrjzelen,afsljpen enz.
),eene veropgeruimdheid en gezondheid,doch trad ver- deeling der eleetriciteit doet ontstaan. Tot

volgens in het huweljk met den prediltant ztine wetensohappeljke gese,
hriften,hoofdzaHanke te Dyhernikrth aan de oder en vond keljk opgenomen in Poygendorj'srAnnalen''
kalmte in haren nieuwen werltkring.De 0mgang m et de gravin von H oyen aldaar vergtm de haar een blik in de zeden en gewoonten del. hoogere standen, en Op aansporing

vanharesohoonztlster,deschrjfsterCl
tarlotte
./
:
fcq
selïc/,greep zj naarde pen.Voordatzj
haren eerstenromanrDiePflogetischtor(1821)''
voltooid had, verloor zj harell echtgenoot,
waarna zj terugkeerde naar hare lnoeder.
De bjval,aan haren eersteling te bourtge-

en later in de rBerichten''ennAbhandlungen''
van het Saksisoh Genootschap van W eten-

schappen, bt
ahooren vooral zjne r'
Electrische
Untersuchungen(1856- 1871,afdeeling1- 9)''.

Zjn zoon Hermann Hankel?qeboren te

Halle den 14den Februarj 1839?ls een verdiensteljk wiskundige.Hj studeerdeteHalle

en vervolgensteGöttinyen en zag zjne verhandeling pztlr allgem elnen Theorie der Bew egung der Fliissigkeiten''met den eereprjs
vallen, moedigde haar aan. 'W eldra volgde bekroond. Nadat hj in *1861 gepromoveerd
eene reeks van rom ans,die in 1846 te H an- was en zich eeni
gen tjd te Berljn had 0ynover Op nieuw verzameld zsjn uitgegeven gehot
lden,vestigdehj zich in 1863teLeipzlg
ten getale van 120 deelen. A1s de belang- als privaatdoeent, en w erd er buitengew oon
rjkste noemen wj:pclaudia(1825,3dlnl'', hoogleeraarin 1867.Een beroepnaarErlangen
lder des Herzens und derW elt (1822, wees hj van dehaud,maarvertrok in 1869
pBi
4 dlnq2dedrtlk 1834)''- rDieFreundinnen a1s hoogleeraar naar Tiibingen,waarhj bj
(1826, 3 dln)'', - yDie Perlen (zde druk voortduring werltzaam is.Vanzjnegeschriften
1
d836,2 dln)'',- ,7Dle Schwiegermtltter (zde
ruk 1833,2 dln) ,- rvergeltungen (1830,
2 dlnl'' - ,Die Schwester (1831,2 dln)''
en mEine Schlesisehe Gutsfrau (1850,2
dln)''. Daarin vindt men bevallige tafbreelen
van het huiseltjk leven, die echter weleens
al te zeer besuikerd zjn metsentimentaliteit.
Ztl overleed te Jauer den 15den Julj 1862.
H ankel (MTilhelm Gottlieb), een uitste-

noemen wtj:p'
rheorie der complexen Zahlensysteme (1867)'1
.
H an-K hea,eenebelangrjkehandelsplaats
in Centraal-china in de provincie Hoe-pé en
aan de Jang-tse-ltiang gelegen, bezit oene
voûr den wereldhandelqeopende haven. De
Han-rivier, welke er zlch in de Jang-tseKi
ang
stor
tj
',
de
ze,stead
aude
re,uitHa
nans
gchei
gdt
enaa
md
nV
tan 00n0
egenover

beiden,op denl
-egteroeverderJang-tse-lfiangj
verhelt zlch de stad Avoetsjang,dehoofdstad
Halle aanvankeljk in de letteren,maarbe- van Hoe-pé.Men zegt, éat deze 3 steden
paalde zich vervolgens t0t de w is-,natuur- vöör den aanvang van den Taiping-oorlog
en scheikunde.Tn 1835werdhj assistentaan gezamenljk 5 millioen inwonerstelden,maar
het physisch kabinet der universiteit,en in in den bloedigen strijd nagenoeg geheelen al
1836 leeraar in de natuurkunde aan de stich- werden verwoest.Alaki
ston aanschouwde ze
ting van Franke.Nadat htiin 1839 gepromo- in dien tretlrigen tollstand, toen h!jin 1860
veerd was,vestigde htl zich in 1840 als pri- de rivier opvoer.Tien Jaar later echter bezat
vaatdocent in de natuur- en scheikunde aan HanKhea wegens zt
ln bloejenden handelal
de universiteit,en werd in 1847btlitengewoon weêr 600000 lnwoners,en thans vormtdeze
hoogleeraar.In 1849 werd hj gewoon hoog- stad het middelgunt van den handelvan 0nleeraar aan de universiteit te Leipzig,w aar derseheidene Chlnêsche gewesten. Driemaal
hj zich vooralheeflbezig gehouden met0n- 'sweeks vaart van dââr eene stoombootnaar
kend D uitsch natuurkundige? geboren den
17den M ei 1814 te Ermsleben, studeerde te

derzoekingen Omtrent de electrieiteit.Vooral Sjang-baien volbrengtdezen togtin 3 dagen,

heeftbtlveellichtverspreid over de thermo- terwtjl er voorts velejonken het handelsverelectrieclze ver:chjnselen der kristallen.Zgne keer bevorderen. De voornaam ste kooplieden
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aldaar zjn afkomstlg uit andere provinciën keljke Btreken der Apennjnen en door de
van China,en zj laten zich geenszinsdoor moerassen derArno in Etrurië.DezemoejeEuropeanen Overvleugelen. De waarde van ljke togten deden velen bezwjken,en Handen in-en uitvoer bedroeg er over 1869 meer nibalverloordaarbjéénzjneroogen.De R0dan 100millioen gulden.Tndatlaarbezochten meinscheconsulClJ''?f.$Flaminiuslietzich door
Q86 Engelsche, Amerikaansche, Duitsche en Hannibal,diezichvoordeeda1swildehjregtDeenscheschepen harehaven.Debelangrjkste streeks naar Rome trekken, in de engte l0kuitvoer-artikelen zjn thee, China-gras,hout ken tusschen hetMeervan Trasimene (Lag0
aztln,tabak en rhabarbex.
diPerugia) en debergen van Cortona,waar
H annaken is de naam van een Slawi- hj gedood en hetgroofste gedeeltevan zjn
schen volksstam in Moravië,gevestigd in de legervexnietigdwerd.Hannibalbejverdezich,
Hanna? een bjzondervrtlchtbaargewestmet Om de gevangen genom en Romeinsche bondeene ultgebreidheid van 88 L geogr.mjl.Zj genooten aanstonds in vrjheid te stellen en
hebben een krachtigen ligchaamsbouw en een toog over Spoletum naar Picenum , Apulië,
eigenaardigen tongval;00k onderscheiden zj Samnium en Campanië,waarhj de bondgezich doorzedenengewaad,doorgastvrjheid, nooten van Rome t0t afvalligheid zocht te
vljten welvaart,zoodatzj zich voordeO0r- bewegen. De Romeinen zonden den prodicspronkeljke bewoners van Moravië houden. tator Qnintus Fcàl,
s Maœim'
ustegen hem in
Zj zjnvoortshartstogteljkevoorstandersvan het veld, en deze was door zjn voorzigtig
muziek en dansenbezitten zachtluidendevolks- dralen een geduchttegenstander.Hannibalzag
melodiën.
zich genoodzaakt t0t vermoejende marschen
H annibal,een beroemdveldheerenstaats- en werd eindeljk door Fabi'
us in Campanië
man der oudheid,de zoon van den Carthager bj den Callicula-pas omsingeld.Hj bedroog
Hamilear Wcrccd, geboren in 247 vôôr Chr., echterde Romeinen door runderen metbranwas 9 Jaar0ud,toen zjnvaderhem eeuwi- dendehooibundels tusschen de horens Op hun
gen haatJegensde Romeinen lietzwerenen leger af te zenden, zoodat hunne aandacht
hem vervolgens met zich nam naar Spanje. afgeleid wcrd,en11j gedurendedennachteen
Onder zjn zwager Hasdrnbal, die na den aftogtnaarApuliëvolbrengen kon.Daarenbodood van Hamélcar (229)hetopperbevelin ven lokte hj Marc'
t
u A'
izlvcil,
sRlt
jisin eene
Spanle voerde,werd hj in 224 aanvoerder hinderlaag, maar deze werd door I'abius gedernliterj,entoen Hasdrubalvermoordwas, red.llj bleefdien winterin Apulië,enbragt
zag Hannibalzich t0topperbevelhebberuitge- vervol
gensden 2denAugt
lstusdenconsulCajns
roepen.Hj onderwierp hetoosteljk gedeelte Terent1
*1,
: Vavro bj Cannae eene geweldige
van Spanlet0taan deEbroensloeghetbeleg nederlaag toe,waarnabjna geheelBenedenvöör Saguntum ,hierdooraanleiding zoekende
t0t een 00rl0g met Rome.Na een weezstand
van 3 maanden bezweek de stad in 219,
waarna Romeinsche gezanten te Carthago de
uitlevering eischten van H annibal.Toen deze
gew eigerd werd, volgde de tw eede Punische
00rl0g.H annibalnam het besluit,om de R0-

Italië zich aan hem onderwiexp.HoewelMaAJgJCJ hem aanspoorde om naar Rome te
trekken,was Ilannibalhiertoe niette bewe-

gent - waarschjnljk omdat zjn leger te
zwak was geworden.Hj bragthet te Capua
in de w interkw artieren, om dat de praetor
M arclgs Wczfi'
lf.
s MarcellusbtjNola voorspoemeinen in Italië aan te tasten.Nadat hj voor dig tegen hem gestreden had.Hjbetrok voorts
deveiligheidvan Afrika gezorgdhad,liethj in 215 eene sterkestelling Op denbergTifata,
zjn broederHasdrubalmeteenlegerinSpanje maar poogde vruchteloos zjn gezag uit te

achter,en verlietNieuw-carthago in den zo- breiden.Eene nieuw e overwinning van uYar-

mer van 218.Hj werd yevolgd door90000
m an voetvolk en 11000 rulters,doch aan den
voet van de Pyreneën zond hj 20000 man
teruq.Hj trok voorts door het zuiden van
Galllë,vermeed eene qntmoetingmetdenR0meinschen consulP'
ubhl
u Cprwelïv,
sSeèioaan
deRhôneenvolbrapt,doorCisalpjnsche0al-

cel/'
l
/.
s bj Nola moedigde de Romeinen aan,
die in Campanië hem met 6 legioenen waren
tegemoet getrokken. Het leger van Hannibal
versmolt m eer en m eer! en de hulptroepen,

diemen hem eindeljk u1tCarthago bezorgen
wilde, gingen verloren bj een vergeefschen
aanvalOp Sardinië.Zjn verbond metPhili
p: nan A'
ccdt
fpzki; bragt hem geen hulp,en
liërs a1sgidsen gedlend,in 15dagen zjnbe- zçf,
roemden togt overde Alpe:.Deze geschiedde, tegen Syracuse,waarde Carthaagsche partj
volgens Rauchenstdn,over den Mont-Genèvre. de overhand behield, zonden de Romeinen
In 5maandenbereiktehjvanNieuw-carthago M arcellus. De oorlog werd metafwisselenden
Italië.Inmiddels was zjp legnr versmolten voorspoed en zpnder belangrjke veldslagen

t0t 12000Afrikaanscheen 3000Spaanschevoet- in Beneden-ltalië gevoerd.Rannibalveroverde
entemetuitzonderingvandenburgt,
knechten, benevens 6000 ruiters. Met deze in 212 Tal-

troepen stiet hj aan deTicino op z00 even versloegdenpraetor Cnq)'
nsFfzîeï'
l
f,
sI'laccnsbj
Herdoneaymaardeedin211vruchteloozemoeite,
om doox een togtnaarde zjde van Rome het

genoexaden consul en behaalde in een ruitergevechtdeoverwinning.Eene tweedezegepraal
op dien .
9cwi
' o en opzgn mede-consul Tibcriu
,9:-,gowïl: Lon-qus aan de Trebia was 00r-

zaak,dataldeCis-alqjnscheGalliërsatvallig

werden van de Romelnen! zoodat Ilannibal
onder hen de winterkwartleren k0n betrek-

ken.In 217 drong hj doorschierontoegan-

belegerde Capua teontzetten.Hp moestterug-

trekken,en dehardestraf,doorde Romeinen
aan hetbezweken Capuatoegediend,deedvele
afvalligen t0thetbondgenootschap metde R0meinenterugkeeren.IntusschentoefdeHannibal
in Lucanië)Bruttium en Apulië.Toen echter
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Tarente in Q09 door Fabl'
tts veroverd werd, van Kronos 0P.Eene Grieksche vertaling van
o
n
t
v
i
e
l
h
e
m
h
e
t
g
r
o
o
t
s
t
e
re
deelte dervroeger de daarop geplaatste berigten,bekend onder
met hem verbondlne Itallanen.Daarentegen den naam van pperiplous(omzeilingl''ist0t
sneuvelde Marcellns, die in 209 de Overwin- op onzen tijdbewaardgebleven.Volgensdeze
ning Op hem behaald had,in 208 in eene wilde hj den Carthaagschen handeluitbrei-

hinderlaag.Toen de poging van zjn broeder den? waartoe hj onderscheidene kgloniën
H asdrubal,om hem versterking teverschalen, langs de kustvan hethedendaagscheMarocco

doordiensnederlaaginEtrtlrieverjdeld was, stichtte en zjjne reisvooxtzette totaan Kaap
trok H annibalnaar Bruttium ,het zuidweste- Bqjador,ja volgens anderen t0taan de Kaap
ljkst gedeelte van Italië,waarhi
Jeene ver- van hetGroene Voorgebergtc.

sterkte positie betrok.Tn 204 haèden echter O0k andere Carthagers hebben dien naam
bj Crotone tweebelangrgkegevechtenylaats; gedragen, zooals Hanno, die in den eersten

in het eenebleefhj overwinnaar,en ln ht
lt Punisehen OorlogdenzeeslagbjdeAegadische
andexe werd hj geslagen.M ayotdie uitLi- eilandenverloor(242)ent0tstrafden honger-

gurië en Gallië de Romeinen bedreigde,leed dood stierf, - en vooral H anno de Groote,
in 203 in het land der Insubriërs de neder- die tegen het einde van den eersten Punilaag;00k werd htjnaar Afrika teruggeroepen, schen 00rl0g stadhouder van Carthaagsch
dewjlPabli'
usOt)
rz
?,
dlï'
l
f.
ç Svpio aldaargeland Libye wasen een Ongelukkigen oorlog voerde
wasen tegen Carthago optrok.O0k tOt Han- togel
z de huurlingen,zoodat hj het oppernibal kwam die roepstem ,en htjverliet in bevel aan Ilàmilear Wcrcc,s moest afstaan.

203 met 6
1e grootste smal*
tItalië.Ht
jlandde
bj Leptis,doch eerstinhetvolgendeJaar(19
October202)leverdehtl,dool,zjnelandgenooten
gedrongen, den beslissenden slag btj Zama,
waarin htj Overwonnen werd.Nadathj de
overbljfselen van zjn leger btj Adrtlmetum

Hierdoor ontstond eene vt
janf
lsehap,dieden
geheelen Staat in 2 partjen verdeelde.Na
den doodvan HamilearenHasdrubalwashj
de vjand van Hannibal en stond aan het

het sluiten van den vrede redding zag voor

bragt.- Zie voorts onder Anno.
H annover, van 1814 t0t 1866 een zelf-

hooftl van hen, die vrede met Rome ver-

langden.Op vergevorderden leeftjd behoorde

verzameld had, keerde hj naar Carthayo htj n0g t0t het gezantschap,hetwelk na de
terug, waar hj betuigde,dat hj alleen ln nederlaag bj Zama(202)dien vredet0tstand
zjn vaderland.Zjjn aanzien wasnOg geenszins verminderd.Alen bekleedde hem met de
hoogste waal
'digheid in den Staatqdoch toen

hjverbeteringzochttobrengeninhetbesttltlr
des lands, kwetste hj den hoogmoed van
vel: aanzienli
jlten,en dezevoegden zich ntl
bj de partj van Hanno,welke zjn valbegeerde. Bti de Romeinen werd hj verdacht
gemaakt, als z0u hj den Sl'
risehen koning
Antloeh'
tbs totden oorlog aansporen.Toen hj
zich in 195 door de vlugtaan eene uitlevering onttroklten had, spraken tle Carthagers
het vonnis der ballingschap over h0m uit.

Nu ging hj over Tyrus naar Ephesus, om

standig koningrtik, docll thqns eene Pruissische provincie,wasin ouden tjd bewoond
doorSaksische stammen,die na hardnekkigen
tegenstand dot;r Karel de Gû'pp& t0t het

Christendom werden gebragt.Bj de latere

verdeeling derFrankischemonarchievielHan-

noverten deelaan Lodewj;k deT?f
xi/k
scAer,die
denoordwesteljkegraafschappenonderLndolf,
een zoon van graafEybevt,t0teenhertogdom
vereenigde.Tegeljk methet Keizerljk gezag
verdween er 0ok de vrjheid desvolks, en
demagtkwam in handen van wereldljke en
geesteltjke heeren.Tevens ontwikkelde zich
de ntlverlleid der burgers,- vooraltoen de
mjnen van den Harz en de zoutbxonnen van

hier Antloehms te bezoeken.Hetgelultte kem
echter nietde Carthagerstoteen verbond m et
dien Koning ofdezen t0t hetvoortzetten van Liineburg ontdekt en ontgonnen werden.Het
den oorlog in Italië te bewegen.Hj ontving hertogdom Saksen bleef in het bezit der
echter het bevel over de Syrische vloot en nakomelingen vau Egbert, van welke Henbehaalde hierm ede op de Rhodiërseene Over- t8z'ïà I den Duitschen kouingstroon beklom j
winning,die hem intusschen weinig voordeel totdat diens zoon) keizer 0//0 T, in 951
verschafte, daar de trouw eloosheid van een H ermann .
fiD'
lfA?.t?metdathertogdom beleende.
der onderbevelhebbers hem t0t den aftogt Toen het geslacllt van dezen in 1106 met
us uitstiert', verviel Saksen aan
noodzaakte.Aanyezien hetzegepralend Rome hertog Afayn'
hem na het slmten van deu vrede ()ok van Lotl
tar'
l'
as '
tvzl S'
tpnlinburgtdie in 1125des-

Antloehns Opeischte,nam hj de wjk naar geljksDuitsch konlngwerd.Zjne erfdochter
Prusias, koning van Bithynië. 00k dezen

Geertrldda huwde met Hendrik de F'
rpft
scF
le,

spoordehj aan tOteen 00rl0gmetdeRomei- hertog van Bejeren, uit het geslacht der

nen en streed tegen hun bondgenootE'
amenes. W elfen gesproten en als zoon der Oudste
Toen verschenen Rûmeinscho gezanten btl dpchter van hertog M agpu,î in het bezit der
Pruslas,om de uitlevering te vorcleren van goederen van hetgeslacht Billltngen,terwjl
Hannibal,zoodatdeze in 183 doorvergit'een hjvanzjnschoonvaderhethertpgdgm Saksen
en na den doofl van dezen de bezittingen
einde maakteaan zjn leven.
H anno is de naam van een aanzienljk van het geslacht S'applinburg verwierf. ingezetene van Carthago, die omstreeks het Zjn zoon Hendrik de .
rdeffzf
l maakte zich

Jaar 550 vôôr Chr.leefde en eene reis ondernam langs de westkust van Afrika.Na zjn
terugkeer hing hj een bord?beschreven met
zjne lotgevallen op dien togt,in dentempel

zeer verdiensteljk door de njverheidte begunstigen,ofschoon hj de wedprspannige steden hard tuchtigde en in 1189 Bardowiek

geheelen alverwoestte.Tetnhj f
loorkeizer
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Ikederlk I in den ban werd gedaan,verloor tzr ontstonden. Beide vorsten ontvingen bj
hj hethertogdom benevens alleRjksleenen den Munsterschen Vrede het gemeenschap-

en behield alleen zjne er:anden (Liineburg, peljk bezitvan Osnabriick'ondervoorwaarde,
Brunswjk,Kalenberg,Grubenhagen en Göt- dat zj bj afwisseling een R.Katholiek en
tingen),en zjn kleinzoon OttohetKindzag een Protestantaan hethoofd van hetbisdom
zich genoodzaakt, 0ok deze in 1235 aan zouden plaatsen.Cl
tristiaan.
ro#eznï/k,geboren
keizer I'
rederik 11op te dragen,waarna hj in 1622,zorgde met jver vool*debelangen
ze,meteenige Rjkslanden vermeerderd,a1s van schoolen kerk,terwjlGeorg W illem te
hertogdom Brunswjk-Lëneburg terugkreeg. Venetië de genietingen des levens smaakte.
Herhaaldeverdeelingen deslands,aldadeljk Van de 2 Jongere broeders was Johan .
& :onder de zonen van Otto, die in 1267 de

derik overgegaan t0t de R.Katholieke Kerk

lwlyf in 1662 in het bezit gekooudere Wolfenbiittelsche en Liineburjsche en Ernst d/
ljnen stichtten,verzwakten de magtvan het men van het bisdom Osnabrick. Cltristiaan
geheel en bevorderden den invloed deredelen Lodew'
qk Overleed in 1665 zonder een manen burgers.Hetontbinden der Hansa?waartoe neljk 0irachtertelaten!endaarGeorg'
CïIJ:-

13 steden der hedendaagsche provlncie behoorden, en inwendige verdeeldheid spoorden
de vorsten aan,om zich weder van hetgezag
m eester te maken, en dit gelukte hun zo0
goed, dat tegen het einde der 15de eeuw

zich ook toen in Italiè bevond,maakte J0Alls I'
riedrielb zich meester van Liineburg.
Door het tractaat van Hildesheim werd de
dreigende oorlog afgew end, en
W illem
gedroeg zich a1s een heldhaftig vorst. Ilj
alleen Brtlnswjk en Liineburg n0g in het verleende in 1666 bjstand aan de Staten-Gebezit waren van hunne vrjheden en v00r- neraalder Nederlanden,voortstegen den bisregten.Daarenboven werd de verwarring n0g schop van Miinster (Bernkard van Galen),
grooter door de Hervorming, welke bjval zond aan Venetië hulptroepentegendeTurken

vond bj hetvolk entegenstand btiden adel. enhielpzjnneefR'
udolfxd.
îwz
?
xdfnan.
#rfzzdt
- ï/k
totdatErnstde.
& l'
i/&r,hertogvanLiineburg, bj het onderwerpen der stad Brunswjk.In
hare zjdekoos.
1673 verbond hj zich metden Keizertegen
/dr:,geboren in 1535 en een Frankrjk en Zweden en verkreeg daarvoor
W illem de./bsot
zoon van Ernst de Bell
jder, werd na den devorstendommen Bremen en Verden,diehj
dood zjns vaders de stichter Van de ljn in 1679 weder aan Zweden moest afstaan.
Brunswjk-Liineburg, die n0g altjd bestaat Voortszond hj in 1685 troepen in hetveld
in het verdreven vorstenhuis.Hj deeldena- tegen de Turken in Hongarje,ondersteunde
meljk in 1569metzjn ouderenbroederHen- in 1688 Willem '
/
ltzzlOranjetegen Janobl
ts11
&Q , den stichter der hertogeljke ljn ran van Engeland, verkreeg in 1689 SaksenWrf
zsdf
zl
'
i/k, de vaderljke goederen, en ver- Lauenburg,en overleed in 1705,slechts ééne
kreeg Liineburg en Celle.omdathjlaatstge- dochterachterlatende,derampspoedigeRopltia
noemdestad t0tzjneresidentieverhief,heet .IIPrt?JA:J,gehawd metGeory Zp#dzcï/k,keurhj 00k we1hertog van Celle.Hj overleed in vorstvan Hannover,waarna zjne landen ten
1592, nadat hij met zpn broeder in 1582 deel vielen aan de ljn Hannover. - Ook

H oya en in 1585 het graafschap D iepholt Jbhan Frd#erQ had grooten invloed 0P de
verw orven had,en liet 7 zonen achter.D eze Febeurteni
ssen van dien tjd.Hjondersteunde
bepaalden, om alle verbrokkeling des lands ln 1688Venetiëtegen de Turken,- steldeeen
te vermjden,dut steeds de oudstevan hen groot aantal soldaten ter beschikking van
regéren en slechts één van hen huwen en Frankrjk,- bragtdenvredet0tstandtusschen
voor wettige nakomelingschap zorgen zou. de Staten-Generaalen den bisschop van MunDientengevolge werd Ernst TT, geboren in ster,- hielp den keurvorst ran .frtxzltfdzl?/fzr.t/
1564,bewindvoerder,terwjlaan den zesden, Bremen aan de Zweden ontrukken,en streed
Geor.q genaamd, de taak te beurt viel,om Van 1673 t0t 1679 m et de Franschen tegen
in het huweljk te treden.Op Ernstvolgde keizer Leopold f, die zich metzjn broeder
in 1611 detweedebroeder Cltri8tiaan,gebo- verbonden had.Hj overleed in 1679 zonder

ren in 1566,die reeds hethooystiftMlnden manneljkenakomelingen nate laten,en zjn
bezat en later Grubenhagen ontvlng.Na hem
nam in 1633 de derde broeder Altynst,geboren in 1568, de teugels van het bestuur in
handen, aan wien voorts Kalenberg en Göt-

opvolger werd zjn jongste broeder Ernst
zfxmqf
zq
sf,bisschpp van Osnabriick.Deze voerde
als bestuurder van Hannover het regt van
eerstgeboortein,ondersteundekeizerLeopoldI

tingen ten deel vielen, welke hj echter in 1686 in den oorlog tegen Frankrjk en
afstond aan zjn broederGenrg.Hj overleed vervolgens tegen de Turken,en zag zich in

in 1636 en werd opgevolg door den vierden 1692 verheven t0t keurvorst van Hannover
broeder Frederik, geboren in 1574, die in ofvan Brunswjk-luiineburg.Hoewel hj het
1642 Harburg ten erfdeel ontvangen had en land met aanmerkeljke lasten bezwaarde,is

zjn eenigen n0g overgebleven broederGeorg hj de eigenljke stichter van Hannover als
overleefde.Hj overleed in 1648.Het land zelfstandigen Staat,terwjlhj tevensin 1658
had inmiddels van den Dqrtilarigen 00rl0g door zjn huweljk metprinsesSophia,eene

veelgeleden.Georg,reeds ln 1641gestorven, dochter van den ongelukkigen keurkoning
had een testamentnagelaten,volgens hetwelk van Bohemen, keurvorst I'rederik F van de
het land ondor zjne beide zonen Christiaan Pfalz,en van prinsesElizabetltvan Engeland,
Zp#-'
i/k en Georg ljrilîdzzl verdeeld werd, aanspraak verkreeg op den Engelschen troon.
waardoor in 1648 de ljnen Celleen Hanno- Ernst dlw'lldf, overleden in 1698, werd
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opgevolgd doorzjn z00n Lodeml
jk G60'.
;,die betere wdgeving ingevoerd werd, bleef het
in 1705,na het overljden van zjn 00m en volk gehecht aan den voormaligen toestand.
sehoonvader Geory '
frriàlewz,in hetbezitkwam
van Celle, in 1788 zitting nam in den raad
der Keurvorsten, in 1710 de betrekking verwierfvan Rjks-schatmeester en in 1714 als
achterkleinzoon van koning Jacobns I en als
naaste Protestantsche bloedverwant van k0ningin Anna als GeorgeI den Britschen troon
beklom. In het keurvorstendom werd alstoen

De oproeping va'
n I'
rederik W'
lllem van Pruissen ,,An mein V()1k'' vond in 1813 ook
weerklank in Hanncrer,en zoodra de Russen
t0t H am bqrg waren voortgerukt, bevrjdde
het zich van het Fransche Juk. Toen de
Franschen met grooter troepenumgt terugkeerden en in w eerwilvan hunne nederlaag

btlLiineburg (2 April1813)zich er nogmaals
een afzonderljk bestuur- hetadelljkgeheim- nestelden, m oesten de ongelukkige inw oners

raadscollegie- ingesteld,en de zaken namen hunne wraak ondervinden?totdatde slag aan
in Hannover ilene gunstige wending,daar de de Göhrde (6 September) hetnoordeljk ende
Opbrengst der domeinen grootendeels ten vol
kerenslag bj Leipzig het zuideljk gebehoeve des volks k0n besteed worden.Niet- deelte des lands van de vreemde verdrukklng

temin werden er aanmerkeljke belastingen bevrjdde.

opgelegd en de vorstendom men Brem en en
Reeds den 4den November 1813 nam een
Verden in 1715 door Hannover aangekocht. ministêrie,doorde Britseheregêringbenoemd,
Georye1 overleed in 1727 en werd opgevolgd de teugels van het bew ind in Hannover in
door ztjn zoon Geory 11,die de tlniversiteit hauden. De xestauxatie vernietigde alleswat
teGöttingen stichtte(1734).Hjondersteunde ten gulzste der landbouwers was geschied,
gedurendedenoostenrjkschenStlccessie-oorlog verlklaarde den verkoop der domeingoederen
(1740- 1748) keizerin a
'
Varia Fl:ret
szt
z,maar door de tusschenregéring onwettig en van
sloot in 1756 een verbond m et I'rederik de geenerlei waarde en vernieuw de de afgeGroote, waardoor het land in de ellenden schafte voorregten van den adel.
van den Zeveqlarigen oorlog gewikkeldwerd. Tnm iddels verwierf graaf M iinster op het
Op Geory 11 volgdedienskleinzoon Georyfi.
f, W eener congrès de verheffing van het keum
en deze gevoelde zich geheel Engelschman, vorstendom Hannover t0t een koningrjk,
zoodat de belangen van llannover in het waarop het decreetvan 24 Augustus volgde,
Britsche Kabinetbeslistw erden.Zelfsmoesten waardoor de prins ran F'
rtzlD.:de Standen t0t
Hannoveranen als soldaten dienst doelz in eene vergadering opriep.Hoew eldezeietsdes-

Britsch-lndië, en zj vormden in de jaren geljks z0u wezen als het Engelsehe parle1763 t0t 1795 t;n getale van 16000 een En- ment,bestond zi
j hoofdzakeljk uitafgevaar-

gelsch hulpkorps tegen de Fransehen in Ne- digdennaarde voormaligeStanden-vergaderinderland. Toen Engeland zich vervolgens uit gen,en hj wasternaatlwernoodtebewegen,
de eerste coalitie verwjderde,had Pruissen 01n de schulden tler verstthillende gewesten
in 1795 bj den Vrede van Baselvan wege t0t een geheel te vereenigen en algemeene
Frankrjk de geheimevergunningverkregen, belastingsmaatregelen in te voeren.Hetleger,
Om Hannover te bezetten, doch het maakte intusschen op beteren voet georganiseerd,
daarvan eerst gebruik in 1801. Toen echter Overlaadde zich in 1815 met roem en nam

na verloop van #en half Jaar de Vrede van deel aan den slag bj '
W aterloo. Na den
Amiëns gesloten z0u worden,trok hetzjne tweeden Vrede van Partjswerd het grondtroepen terug. Daarentegen nam in 1803 een gebied des Koningrjks door toevoeging van
Fransch leger onder M ortier Hannover in een gedeelte van Lauenburg, van Oost-Friesbezit, hetwelk gedwongen werd, om aan land,Meppen, Iuingen en hetnoordeljk gedeze soldaten onderhoud teverschaffen,terwt
ll deelte van Eichsfeld afgerond,terwgl vrggede krjgsvoorraad uitgeleverd en het leger vige maatregelen voor het rtjlk vrtlchteloos
des lands Ontbonden werd. Van dit laatste
begafzich een groot gedeelte naar Engeland,
Om er hetD uitscshe Legioen te vormen.
Hannover bleeft0taan het einde van 1805
in de m agt der Fransehen, maar w erd na

werden vexwacht. AVèI was den 24sten October 181G de hextog ran Otzvlôri#.çe, een

Jonger broeder van den Prins-regent, t0t

gouverneur-Generaal van Hannover benoemd,
maar het zw aarteptlnt van hetbestuurbevond

den slag bj Austerlitz bj ruil tegen andere zich n0g altjd in de conservatieve Duitsche
landen aan Pruissen afkestaan. Na de veld- kanselarg te Londen. De Oppositie van den
slagen bt
j Jena en Auerstiidtrukten de Fran- adel onder de leiding van ron Sclteelew erd
sehen onder M ortler wederom in Hannover, t0t zwjgen gebragt door de herstelling der
en Napoleon voegdta in 1807 een gedeelte en
in 1810 het geheel, m et uitzondering van

provincialeLandschappen,en tegen den wensch

haalde Napoleon eene streep van de Elbe in

de praelaten en de ridderschap,- en in de

dermeerderheid werd den 5denJanuarj 1819
Lauenburg,btjhtltkoningrijkW estfalen.Doch het stelselvan 2 Kamersingevoerd.De Eerste
reedstegen hetoindevan laatstgenoemdjaar Kpmer werd govormd door de standsheeren,
zuidwesteljke rigting dool- het koningrjk Tweede hadden de stedeljke bestuurders de
W estfalen,om alles w atten noorden van die overhand. Er was bepaald, dat de Standen
streep gelegen was,benevens de hanse-steden dezelfde regten zouden hebben als te voren
en oldenburg Onder den naam van Hansa- de Provinciale Vertegenwoordigers?en datzj
departementin hetFranscheKeizerrjk in te beraadslagen zotlden Ovûr aangelegenheden

ljven.Hoewel de boerenstand hierdoor veel van hetgeheelel'
jk.Zaken,die Op eene begrooter vrjheid verkreeg en er eene veel paalde provinde betrekking hadden,moesten
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aan het bestuur dier yrovincie overgelaten der'regêring gehuldigd,en terwjlde voorworden.Deze constitutle werd den 7den De- standersdergrondwetvan1833vanallezjden
cember 1819 afgekondigd,en de eersteLand- steun en sym pathie ontvingen, hadden de
dag den 28sten daaraanvolgende geqpend. Standen den mged,hetvoorstelderregéring

Na dien tjd werden deze vergaderiugen re- te verwerpen. Doch 00k de regêrinq bleef

gelmatig gehouden, doch onder het mom van hardnekkig en verdaagde de vergaderlng der
onverschilligheid verschooler zichontevreden- Standen. Toen deze den 19den Maart 1840
heid Over de policie, de belastingen en de wederbjeenkwamen,werdeindeljkdenieuwe
kwjnende welvaart. Toen Willem IV den grondwet toch aangenomen. Om voorts den
26sten Junj 1830 den troon beklom ,vont
1de Kroonprins,die van het licht der oogen bebestaande Orde van zaken slechts bjval bj roofd was, in staat te stellen t0t het v0lden adel en de ambtenaren. De Fransche brengon der reg/ringsdaden, wexd hem eene
Juljrevolutiewerkte derhalve 00k in Hanno- com missie ter zjde gesteld,om dejuistheid
wame
arbo
rge
Vo
rn
ts
ver.Den 5denJanuarj 1831Ontstondener0n- zjner handteekening tezich
td
en.
verk
ieozi
lusten te Osterode, den 8sten te Göttingen, bemoeide de regéring
die gestreng werden gestraft.Om deopgewon- gen,zoodat zij zich op den Landdag Van
denheid te matigen, werd graaf Mûnster 0l&t- 2 December 1441 van hare ergste tegenstanslagen als m inister en de hertog van Cam- ders Ontslagen zag.Nu deden de Kamers wat
Jz'ï#.g:metuitgebreide volm agtt0tonderkoning de regéring verlangde, en tegen het einde
van Hannoverbenoemd.De Landdag,op 4en van M ei volbragt de Koning eene reis naar
7den Maart 1831 geopend,onderscheidde zich Engeland om er den eed der huldeaftelegdoor beradenheid en moed.De Onderkoniug g0n aan de Koningin en alspair in hetH00had te kennen gegeven, dat de weg eener gerhuiszitting tenemen.Daardoorbehieldhj

geleideljke hervorming de regte was, doch zjn inkomen als Engelsch prins.Groote 0pweldra bleek de behoefte aan eene nieuF e schudding baardewtgdersin Hannoverde t0liting
grondwet.Deze werd Ontworpen en den 13den genstand der regêring tegen eene aanslt
Maart 1833 aangenomen,- voortsteLonden aan het Tolverbond;deze ging zooverjdatzp
gewjzigd en daarna,zonderhieroverdevolks- in Februax
l 1844 het verkeer met de Staten
'i
vertegenwoordigerstehooren,doorW 'illem JF Van het iolverbond ophief, terwjl tevens

den 26sten September 1833 bekrachtigd.Zj Emden eenevrjhaven werd verklaard.Nadat

onderscheidde zich van de voorgaande hoofd- ron S'
CA-J:, de hoofdaanlegger der grondwetzakeljk daardoor,dat zj de beide Kamers verandering,in Junj 1844'doorFaloke vergeljk stelde,de ministers verantwoordeljk vangen was,w erden er handelsverdragen gemaakte, aan de Standen uitgebreider regtell slote-l en spoorwegen aangelegd.Vruchteloos
met betrekking t0t de wetgeving verleende, echter vroeyen deKamersopenbaarhei
d voor
en de dom einen?tegen eene kroondotatievan hare hlndellngen; de Koning verklaarde dat

zenimmergedobgen zgu.Langzàmerhand
1/2 millioen thaler en de rente van 600000 hjnwel
ontwaakte het volk uit den droom
p0nd sterling;aan den Staattoewees.Open- eve
der onverschilligheid,
baarheid van de handelingen der Kamers en

vrjheid van drukpers 'zouden later volgen.
Intusschen nam 'sKoning broeder en verm oedeljke Opvolger, ErnstX#.
C
/I.
SJ, hertog ran
Cumberland,h0tzeerkwalgk,datdedomeinen
aan de beschikking der kroon waren onttrekken.Zoodrahj dusden 3ostenJunj1837den
troon aanvaard had,zond hjdeStandennaar

en bj de verkiezingen

van 1847 w erden de meeste stemmen uitgebragt op aanhangers der grondw et van 1833.
Deregéring handhaafde intusschen haarstand-

punt,en zelfsnog in Januarj 1848 werden
som mige gymnastieltvereenigingen gesloten en
andez'e m aatregelen van dw ang genom en.

De Februart
j-omwenteling van 1848 vond

huis, benoemde den geheimraad von k heele weerklank in Hannover.De gem eenteraad der
t0t minister, en maakte den 5den Julj 1837 hoofdstad rigtte een adres aan de regéring,
een besluit bekend,waarbj hi
J verklaarde, waarin opheëng der censuur, zam enroeping
dathtldegrondwet,alsnietbeantwoordende der Standen en wapeningderburgersgevraagd
aan de behoeften des landsj a1s voor hem werd.In andere verzoekschriften drong men
nietverbindend beschouwde,waarna hj de aan op eene nationalevertegenwoordiging.De
grondwetvan 1819herstelde,endeam btenaren regéring gaf op hetverzoek om vrjheid van
van hunnen eed op de grondwet van 1833 drukperseen ontwjkendantwoord,ennoemde
ontsloeg. Zeven hoogleeraren der universiteit een Duitsch Parlementonvereenigbaarmetden
te Göttingen protesteerden tegen die maat- monarchalen regéringsvorm. Intussehen nam
rcgelen als ongeoorlooft
l; zj werden echter het aantal adrèssen t0e, en de houding der
van hunne betrekking ontzet,en gedeelteljk polide te Göttingen tegenover de studenten
verbannen.Na vele moejeljkheden werd de w ekte groot misnoegen.Toen deze geenev0l-.

vergadering derStanden den zosten Februarj doelling verkregen,verlieteu zj de universi-

1838 door den Koning geopend.DO r bragt teit.Te vergeefs zocht de Koning dooreene
de regêring een nieuw ontwerp van grondwet landsvaderljkeproclamatie den storm tebeter tafel met de verklaring,dat de Koning, zwerenr den 17den Maart moest hj zjne
bjaldienhetnietwerdaangenomen,krachtens toestemming geven t0tvrjheid van drukpers,
de bepalingen van 1819 in de vergadering der openbaarheid van de beraadslagingen derStanStanden zoodanige wjzigingen z0u brengen den, het regt van vereeniging, en eerehem
als hj noodig achtte. Door het ingediende stelling der staatkundig'-veroordeelden.Dergeontwerp werd de schier onbeperkte willekcur ljkegebeurtenissente Berljn en te W eenen,
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maakten elken tegenstand onmogeljk.Eene beschouwde a1seeneinbreuk 0? zjnesouveproclamatie van 20 Maartbeloofdé eene her- reiniteit. Voorts legde het minlstêrie!dat in
stelling der grondwet van 18334tevensont- den aanvang van 1852 de toestemmlng dez
vinghetminlstériezjn ontslag,enBenniysen beide Kamers verkregen hadt0tde toetreding
en Stûve zagen zich belastmet de zamenstelling van ecn nieuw kabinet.Ditlaatstestelde
Op den voorgrond, dat het m aatregelen zo1l
nemen ten behoeve der eenheitlvan Dt
litschland,t0t verbetering derregtspleging,t0t het
invoeren Van regtbanken Van gezw orenen)
t0t handhaving van de zelfstandigheid der

van Hannover t0t hetTolverbond,den 14den

Mei vangenoemdJaaraan de Vertegenwoordiging een ontwerp voor t0t wtbziging der
grondwet,waarbj deregten derKroonuitgebreid en hetaantaladelljkevertegenwoordi-

x

gers vergroot zouden worden. Tnen dit ont-

werjviel,Ontvingron ScFàeelemethetgeheele

gemeentenenz.,terwjlmenSleeswjk-Holstein minlstêriezjn Ontslag,terwjlron .
rïif/cdz?bez0u Ondersteunen. ln dien geestwas0ok de
openingsrede gesteld, den 28sten Maart in de
vergadering der Standen uitgesproken.In het
algemeen onderscheidde ziehdevolltsbewegiug
door kalmte.W anneer men eenige uitspattingen, waardoor boeren hun haat koelden tegen enkele am btenaren, niet mederekent,

lastwerd metdetaak ,(
)m een nieuw kabinet
te vorm en.D e Koning wasnietlanger afkeerig van eene tusschenkomst van den Bond,
en in eene mem orie, dool. den geheimraad
Zimmermalln opgesteld en den16den November

1854 te Frankfortingediend,verklaarde hti

de bezwaren der ridderschap gegrond en de
waszj alleen teHildesheim gedtlrendekorten constittltie van 1848 Onw ettig.Toen deBondstjd van dreigenf
len aard.MethetParlement vergadering zich den 12den en 19deh Apxil
te Frankfortwas deregéringintusschenweinig 1855 metdie zienswjze vereenigdhaf
l,vor-

ingenomen,en zj verklaarde,dat.de Koning derdedellanpoverscheregêringden15denJunj

elke aldaaraangenom eneconstitutieverwerpen daaraanvolgende van de Vertegenw oordiging
z0u, w aardoor de zelfstandigheid der afzon- dat zj degrondwetin Overeenstemming zou
brengen met de meening van de Bondsverderljke Staton nietgewaarborgd werd.
Inmiddels werd de Hannoversche grondwet gadering. Zj weigerde echter daartoe mede

in vrjzinnigen geest gewjzigd.De nieuwgekozeneKamerskwamen den lstenFebruarj
1849 bjeen,Om een aantalOrganieke wetten
te behandelen. Tevens was te Frankfort
het groote Duitsche vraagstuk op het tapjt
gebragtten toen de Tweede Kamerzich voor
deaanneming derRtjks-grondwetverltlaarde,
werdzj ontbonden.Ditlaatstewasreedseen
gevolg va'
n overeenkom sten m et Prtlissen en
w erd achtervolgd (26Mei1849)doorhetsluiten
van den Drie-lfoningenbond (Prtlissen, Hannover en Saksen),waarbj echter Hannover
devoorwaardestelde van zamenwerkinr met
Oostenrjk.ToenevenweldeOnderhandellngen

tewerken en herinnerdeden Koningaanzjne

beloften,Om de grondw ettehandl
zaven.AanstondswerdendezittingenderKamersverdaagd,
-

Ja,dezeontbondenendeministersvervangen

dopr anderen van eene gestreng-behoudende
rigting?zooals ron Wtlr/
rïe.
s,'von der Decken,
ron Wpl#wzer en degravenPlatenenKielmanns-

g.
?:.Den volyenden dag verklaardede regét
rlng Onderscheldene afdeelingen en bepalingen
der grondwet vervallen, ondersteunde den
adel, en keerde tertlg tot de constitutie van

1840. Vrtlchteloos zochten invloedrljke ligchamen en personen zulk eene verregaande
grondwetsehennis te verhoeden, en zelfshet

me
t.dezen Staatt0t geeneuitkomstleidden, volk zag ljdeljk zjne regten verguisd en
vexliet Hannûver den lngeslagen weg en ont-

vernietigd, Omdat de algem eene reactie de
vleugels van het liberalismus had verlam d.
Had het ministérie niets gedaan voor de Tochbezorgdendeverkiezingendemeerderheid
Duitsche eenheid, het bleek evenzeer magte- aan de oppositie, en hoewel de regéring aan
100s te wezen tegenover de sterk toenemende zoodanige ambtenaren,waarop zj geen v01binnenlandsche reactie.Het moestin Odober komen vertrouwen stelde, de verglnning
1850 aftreden,daar deKoningweigerdezjne weigerde Om zitting te nemen, moest toch
goedkeuring te schenken aan de donr de Ver- de Kamer den 8sten November 1856 worden
tegenw oordigingaangenomen w etten.Hetwerd ontbonden en nu wisthetKabinetdeverkieopgevolgd dooreenministérieron.rz?7zzcAAcfx.sezl, zingen zoodanig te leiden,dathetinFebruarj
hetwelk de politielt van het voorgaande Ka- 1857 Over eene volgzam e m eerderheid in de
binetvoortzette,meer invloed Op den Koning Kamer beschikken kon.Nu werd hetgeldeljk
haden steun zochtbjPruissen.lletkan ech- beheer weder in handen de<regêring gebragt.
ter, door den adelder Eerste Kam er belem- In de zitting van 1858 werd voorts de eed
m erd, weinig aan de verwachtingen beant- Op de grondwet afgeschaft; m en veranderde
woorden.Den 18den November 1851 overleed er de staatsdienaren in dienaren des Konings,
de Koning; zjn zoon en Opvolger Georg V boperkte de onafhankeljkheidvan den stand
deed weldra doûl'ron LVA-/:Jllniog'eennieuw der advoc,aten, en bragt er eene herziening
kabinet zam enstellen,w aarin 0ok '
von .ftlrrfd.s derJagtwett0tstand.
en von der Decken werdcn opgenomen,doch
Het staatktlndig leven werd er echter wakzj moesten in April1852 plaatsruimen vool
' ker gesehud door de gebetlrtenissen van 1859.
W indltor8t en von At
z--ert
s/dizl. ln hetalge- De Italiaansche oorlt
)g en de houding van
meen nam de regêring eene groote gematigd- den FranschenKeizerwezen Op de noodzake-

trok zich in Februarj 1850 aan dien bond.

heid in acht;zelfs zocht zj de ridderschap ljkheideenernaauwevereenigingderDuitsche
neêr te zetten, om eene tusschenkomst van Staten. Die gedachte, vooral door von P6vden Bond afte wenden,daar de Koning deze ni
gsen voorgestaan,vond grooten bjval,dnch
.
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de regéring belegende deze partj metwan- 1866 bj een, toen erzich reedswolken aan

trouw en.De verzekering van ron .forrse,s,flat Duitschlaûds staatktlndigen gezigtseinder bekleine vorsten een waarborg voor hunne zelt'- gennen te vertoonen. Men had een aantal
standigheid moesten zoeken inverbindtenissen kleine wetsontwerpen in gereedheid gebragt,
met het buitenland,bezol*
gde hem vele vgan- Om daarmede hetgemis van meergew enschte

den,maar tevensden grafeljken titel.Doch te bodekken. Men moest de wjziging der
dedagen van zjn Kablnetwarengeteld.Het kieswetop beveldesKonings(11April1866)
miste de noodige eendragt, en deze werd
vooral verbroken door de willekeurige maatregelen, ondex den invloed van het H0fvan
den K oning uitgaande. Daarenboven nam de
kracht der oppositie t0e en in eene verga
dering. den 6den April 1861 in de hoofdstad
gehouden en door invloedrjke personen uit

verwerpen,en vrjheid van drukperskon niet

worden verleend. Daarenboven verloor het
H0f alle achting door de bescherming van
personen, w elke deze Onwaardig werden gerekend, en de later geregtvaardigde verzekering van den officierNanne,aangaande de gebrekkige leiding van hetleger door den adel-

versehillende oorden des lands bjgewoond, ljken adjtldant-generaalronncFzïrdc/zlifz,werd
werd besloten een adrèsop tezenden,waarin op eene verdachte wjze gesmoord door het
de herstelling der vroegere grondwetverlangd
werd. W èlbleef de Landdag in de zitting

gerucht, datde in hechtenis genomen Nanne
zich zelven om het leven had gebragt. De
van 1862 bj zjne volgzaamheid volharden, minister van Btlitenlandsche Zaken, graaf
doch e:n Koninkljk besluitvan14April1862, Platen-H allermnnd,begaafd meteenzeldzaam
waarbtj de Catechismus van W alter - een talent om intrigtles te spinnen en denKoning
boek uit de 17de eeuw - wederals leerboek tevlejen,vertrolwdeOpdemagtvan Oostenwerd ingevoerd en opgedrongen,lokte tegen- rjk en verkeerde in den waan, dat hj de

standuit in het geheele rjk.Aan den pre- diplomatie van Pruisen gemakkeljk om den
dikant Bavrselvmidt te Liichow,wegens een tuin z0u kunnen leiden.Hj gafvoor,dathj

geschrift tegen dien Catechismus door het
consistorie terverantwoording geroepen,werd
van den 6den tot den 8sten Augtlstus in de
hoofdstad door eene opgewondene menigte

5'oor Pruissen volstrektgeene vrees koesterde

en hield voor 't overige zjne bedoelingea

verborgen.De geruchten echter maakten mel-

ding van een geheim verbond metOostenrjk

eeneluidruchtigehuldegebragt,welkeeerlany en van het uitzigt?Om ,na eene vernedering

in onordeljkheid ontaardde?zoodat demill- van Pruissen,'
W estfalen bj Hannoverin te
taire magt tusschen beide moest komen. In ljven.Krachtige maatregelen werden echter
een adr'
es uit de hoofdstad w erd aan den
K oning de zamenroeping van eene synode

nietgenomen,en wanneeriemand aleenseen
verstandig denkbeeld opperde,werd het met
gevraagd.Het Koninkljk gezin vertoefde te hoog gezag door den Koning verworpen9die
Goslar en er werd raad genomen metgees- enkel naar gekleurde en opgeschroefde berig-

teljken en vertrouwde personen,waarna een ten oordeelde,terwjlniemandden moedhad,
nieuw Koninkljk besluit van 21Augustusde hem met den wezenljken staatvan zaken in
invoering van den Landscatechism us beperkte
t0t die gemeenten, w aar m en bereid was,
dien aan te nemen. W eldra ontvingen von
./o
rrïd.:, non Kielmannsegge en von .5'cr hun
ontslag,en de ledige plaatsen in hetK abinet,
w aar slechts graafPlaten en de ministervan
oorlog ron .frtxzztsi.sin het bezithunnerportefeuilles gebleven waren, werd aangevuld m et
ron wv tzlorfï:, Erœleben, von A '
tzzzlzzleryfdïzl,
W indltorst en D clttenberg. De Korling riep

kennis te stellen.Vruchteloos zelfs deed de
leider der meerderheid in de Tw eede Kam er,
ron .& 03Alï.g,
s:zl, den 29sten Mei het voorstel,
om den K oning als den wensch des volks
mede te deelen, dat D uitschland voor een

goedkeuring vond. Door de verkiezingen van

Kam er bleefin hare verblinding volharden,in

burgeroorlog mogt bewaard bljven, dat een
vrj gekozen Parlement mogt bjeen geroepen
worden,datmen zich niette vroeg ten strjde

mogt gereed m aken, en dat een ander mi-

nistérie, meer bekwaam om de belangrjkste
vervblgens eene Vöör-synode bjeen, waarin aangelegenheden des rtjks te behartigen?het
eenegematigderegeling derkerkeljke zaken bestaande mogtvervangen.De adelljl
teEerste

1863 verkreeg de partj van den vopruitgang de hoop,dat de K oning dan 00k te m eer gede overhand, maar zj waardeerde Ook den neigd zou w ezen om de voorregten van den

goeden wilvan hetministérie en vergenoegde adelstand te handhaven.lnmiddelsw erd door
zich meteeneverbetering der kieswet,texwjl den Pruissischen gezant m eer en m eer aan-

zj op hervormingvan andereaangelegenheden gedrongen op een duideljk antwoord metbebleefaandringen.

trekking t0t dehouding van Hannoverin den

In het najaar van 1865 veroorzaakte de aanstaanden 00rlOg, daar men toch een wei-

zncht des Konings, Om in persoon alles te
besturen, al weder eene verandering in het
Kabinet.Graafvon .
/prrie.
swerd t0tvoorzitter
van den staatsraad benoemd,en ron Hammers/e1 ,Erœleben,'
.
JTrltfltw f en Lichtenbezq ontvingen hun ontslag en w erden door B aemeister, Dietrohsy von H odenbery en Leonltamd

felend land nietin den rtlg van hetPruissische

leger k0n duldenjterwjl men erzeergoed
van Overtuigd was,datHannoverbtjdenederlaag van Pruissen ten nadeele van dit
laatste een einde z0u maken aan zjne onzjdigheid.Den 14den Junj verklaarde Hannover
zichtegen Pruisen,maar zochtbj deopgave
vervangen.Zj waxen,behalve eerstgenoemde, zjncr beweegredenen de meestvredelievende
gezindheden aan den dag te leggen.Aan de
de Vertegenwoordiging eerst den 18den April gevolgen dier verklaring, welke voor elken
mannen zonder politieke beteekenisen riepen
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staatsburgerduideljk waren,scheen echterde
regéring niette hebben gedacht.Zj had zich
dan ook op geenerlei gebeurtenissen v0orbereid,zoodat er weldra eene schromeljke

Van de zjde der bevolking werden stappen
gedaan,om de annexatie afte wenden,doch

besttlur zocht den Vorst t0t de benoem ing
van een ander Kabinet te bewegentdoch te
vergeefs, - het deed daarna pogingen, om

in 1815 daaraan toegevoegde ot'door ruiling
verkregene landen,zooals de vorstendom men
Oost-Friesland,Hildesheilu enz.Pruissenheeft
er in 1866 de otlde grenzen en verdeeling ge-

koningGeorybleefonverzetteljk.Menverzocht
httm, afstand te doen van de regéring ten
verwarring heerschte. D e soldaten reisden gunstevan zjn zool
a,doch hj gathethoogdoelloosm etdespoortreinen her-en derwaarts, m oedig beschdd)dat de verzoekersgeene betotdat zj zich eindeljk te Göttingen onder voegdheid hadden,Om zich metstaatkundige
genexaal ron. xl.rdz//t
s.
sc/zï/#d vereenigden. D en zakentebemoejen.Inmiddelsdedensommige
15den Junj trokken de Prt
lissen van Minden schrjvers, zooals 0.Klopp en anderen,hernaar de Hannoversche grenzen.Illingspakte haaldepogingen,Om de ilzgezetenen van Hanmen te Hannover de belangrjkste staatspa- novertOttegenstandopterujen.Adelljke0tlipieren bjeen,- stukkenvan waardewerden deren bejverden zich,om eenlegioensoldaten
door ron K leneke naar Londen bezorgd, de bj elkander te brengen,totdatPruissen het
schatten derKoninkljke zilverkamer in den koningrjk Hannoveralseeneprovincieinzjn
kelder van het kasteel achter een muur ge- grondgebied inljfde,waartegen deonttroonde
metseld, en Op het koninltljk slot Herren- Vorst den 23sten September 18GG krac.htig
hausen maakte men zieh gereed Om hetslecht protesteerde.Voortsbljven vooraldeadelen
georganiseerde legeynaarGöttingen te volgen. de geesteljkheid in Hannoverzich verzetten
De militaire waehten werden ingetrokken; tegen hetPrtlissisch bestuur.Ditlaatste evenhet oorlogsm aterieel bleef onbewaakt achter welheefter- watzelfs doorzjnevjanden
en werd zooveelmogeljk op wagensgeladen niet geloochçnd kan worden - de welvaart
en naar den spoorweg gebragt.In de hoofd- aanmerkeljk doen klimmen.
stad verwekte het berigtydat de K oning met
De prorincie A '
lssorc'r alzoo,de noordw esden Kroonprins z0u afrelzen, eene levendige teljkste van den Pruissischen Staat,omvat
onrust,w antm en gevoelde het,datdeze stap de voormalige bezittingen van het keurvorhem zjne kroon z0u kosten. Het stedeljk stendom Brunswjk-Liineburg,benevenseenige
hem in de hoofdstad te behouden,doch hj
antwoordde met zjne gewone uiting nppens handhaafd.Slechts iseen klein stukjegrond
pligtvervulling,- de Koningin storttetranen, den 9den December 1869 bj verkoop aan de
ende Kroon'
prins,een jongeling van 21jaar, vrje stad Brenlen atkestaan. De provineie
scheen dittooneelmetOnverschilligheidbjte telt op nagenoeg 684 (E)geogr.mjlOmstreeks
wonen.De K oning en de Kroonprins vertrokken des ochtends te 4 ure m etdeu spoortrein

2 millioen inwoners, valz welke nagelzoeg

870/0deProtestantsehe en 12*/
) deR.Katho-

naar Göttingen,terwjl koningin M arie met lieke godsdienst beljden.Zj is verdeeld in 3
hare 2 dochters Onder de hoede der burgerj gewesten. H et eerste ligt tusschen den beneOp Herrenhausen aehterbleef,vanwaarzj zich denloop van de Elbe en van de W eser en
vervolgens naar het naburig kasteel Alariëlz- bestaat uit het hertogdom Bremen met het
burg begaf.Den 17den Junj kwamen de Pruis- lalAd Hadeln,hethertogdom Verdenyhetvorsen te llannover,terwjleene anderekolonne, stendom Liinebtlrg,eelzgedeelte van hethem
over Ilarburg voorwaarts rukltend:Onder ron togdom Latlenburg!de vorstelzdom men Kalenr cwfe'
l.f#p! Stade innam en daarna de Hanno- berg en llildeshelm , en de graafschappen
versche troepen vervolgde,welke Over H eili- H oya en Diepholz,en grenstten noorden aan
genstadt naar Eisenach trokken, Om er zich deNoordzee.- Hettw eedegew eststrektaan

methet leger der weifelende Bejersche regé- beide zjden vat
z de Beneden-Eems zich uit
ring te vereenigen.De tegenw oordigheid van
den Koning van Hannover, w iens blindheid

totaan haren m ond en bevatdegraafschappen

Lingen en Bentheim , de voogdj Emsbiiren,
noodlottig was voor alle persoonljke inmen- hethertogdom Aremberg-Mepyen,hetvorstend0m Oost-Friesland en Harllngerland, beneen veroorzaakte eindeljk den 27stenJtlnj het vens de eilanden Spiekeroog, Langeroog,
gevecht bj Langensalza. Hier behaalden de Baltrum ,Norderney, Juisten Borkum .H et
ging,verhinderde een snel en krachtig beleid

Hannoveranen door hunne Onversaagdheid de grenst ten noorden aan de N oordzee en ten
overwinning Op den Pruissisehen generaal- w esten aan 0ns Vaderland.Hetderdegewest,

majoor von Flïet
:z,doch zj genoten geenerlei dot
)r het grongebied van Brunswjk van de
voordeelvanhunnezegepraal.Tntegendeel,zj andere2 gescheidelb omvatdevorstendom men
m oesten,doordeovermagt ingesloten,tsapitu- Grubeuhagen en (
nö
ngen, beuevens den
x tti
.
léren en de wapensen paarden overgeven,ter- Harz en hetgraafschap Hohnstein.Ditlaatste
wjl de Koning met een kleinen stoet zich is echter dool'de provineie Saksen om sloten.
naarThiiringen spoedde!alle s'redesonderhan- Kleine Hannoveraansclle exclaves liggen op
delingen verwierp, zelts graaf M 'iinster, die het grondgebied van Brunswjk,Hessen en

hem eene duideljke voorstelling van denstaat Lippe,terwjldaarentegen deprovincieHanvan zaken zocht te geven, w egzond
en nover onderscheidene Brunswjksehe exclaves
'
l Mmeenen
zich vervolgens naar Hietzing ll.i
begaf. ln weerwil van de Overw ilznillg van

en het Hamburger ambtRitzebiittelomsiuit.
De provincie bilhoort nagenoeg geheeltotde
Pruissen en zjne bondgenooten bleefhetl0t Noord-Duitsche vlakte.In de vorstendommen
van Hannover n0g eenige maanden onbeslist. KalenbergjHildesheim,Göttingen en Gruben-
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hagen, alsmede in het graafschap Hphnstein
vindt men uitloopers van het Harzgebergte,
en in het vorste:ldom Osnabriick verhefen
zich het Teutoburger w oud en hetW iehengebergte t0t eene hoogte van 500 Ned.el,ter-

havcns zjn er Harburg,Geestemiinde,N0rden, Emden, Leer en Papenburg. Op vele
plaatsen heeftmen ervoortsbelangrjkeJaarmarkten. De bloei der njverheid wordter
eindeljk ongemeen bevorderd dooreen groot
wjlin Klausthal toppen van den Harzhet aantal aan haar gewjde scholen!aan wier
dubbele dierhoogte bereiken.Devoornaamste hoot'
d zich deuitstekendepolytechnlscheschool
rivieren zjn er de Elbe,de W eser en de te Hannover bevindt.
Eems, met een aantalkleinere zj-rivieren, Behalven gemelde scholen vindt men er
en t0tde m erkwaavdigste m eren behooren er eene universiteitte Göttingenjaldaar gesticht
hetDiimmermeer,het Steinhudermeer en het in 1734, - wjders 13 Protestantscbe en 3
Seeburgermeer.Alszeeboezemsvermeldenwj R.Katholieke gymnasiën, 11 progymnasiën,
de Baai van Norden en de Dollart. Het 10 kweekschoien voor Olzderwjzers, 6 zeevlakke land bevat er diluviale en alluviale vaartscholen,en omstreeks3600Protestantsche
vormingen. Totde onvruchtbaarste gedeelten en R. Katholieke volksscholen, behalve 80
behoort er de ui
tqestrekte Li
ineburgerheide, Israëlietische scholen.Grooteboekerjen heeft
terwjllangsde rlvieren en aan de ktlstvette men erteGöttingdn(400000deeleu),teHankleilanden zich uitstrekken;in hethertogdom nover(100000 deelen),te.Emden enteLi
ineBremen en in het vorstendom Oost-Friesland burg.Er bestaan, behalve een Genootschap
heeft men voorts vele hooge veengronden. van W etenschappen te Göttingen,natuurkunVan de bewoners vinden rulm 550
/Ohun be- digevereeniginqen in onderscheidenesteden.
staanindenlandbouw endeboschcultutlr1ruim
Deze provincle bevindtzichonderhetbaheer
Q3O/o in verschillendetakken van njverheid, van een opper-president,en doordewetvan22

ruim 70/0in den handel,ruim 60/0 in hetbe- Augustus1867 heeftzj eenegrootematevan
wjzen van persoonljke diensten,terwt
jlde zelfstandigheid behouden. Volgens die wet
overigen - bjna 90/0- t0tdeambtenaren bestaatde provincialeLanddag uit6 erfeljke
enz.behooren.De toestand der landbouwende
bevolking is er geenszinsongunstig.Men teelt
er in de marsen koolzaad, tarwe en gerst,
en 00k deveefokkerj iservangrootbelang.
In de veendistricten verbouwt men 0p den

afkebranden bbdem veelboekweit,terwjlop

en 25 gekozeneleden uitden stand dergroote
grondbezitters,25 uit de steden en 25 uit de
landgemeenten.De 75 gekozeneleden hebben
zitting .v0orden tjd van 6jaar.Deregéring
benoemt een der leden, onder den titelvan
Landdagsm aarschalk, t0t voorzitter, en de

de zandgronden derogge eenevoornameplaats
bekleedt. O0k haver,peulvrlchten, mangelwortels, vlas, aardappels, h0p, tabak enz.
zoekt men er niet te vergeefs. Men telt er

Opperpresidentwoontdevergaderingen bja1s

De njverheid stichtte in deze provincie
jzergieterjen,wagenmakerjen,machienenfabrieken,scheepstimmerwerven,glasblazerjen,
steen- en pottebakkerjen, suikerfabrieken,
bierbrouwerjen,tabaks-en sigarenfybrieken,
katoen-,w0l-en vlasspinnerjenenweverjen,
bleekerjen, papiermakerjen,loojertlen enz.
T0t bevordering van het verkeer heeftm en
er talrjke en uitmuntende wegen,19 scheepvaartkanalen,vele bevaarbare rivieren elzeen
doelmatigaangelegd spoorwegnet,hetwelltbj

wj hetgrooteW aterlooplein,hetGeorgs-en
het Schouwburgplein, de 0ud- en NieuwStadterMarktenhetStations-pleintd00rfraaje
kôtels omgeven. Van de merkwaardige gebouwen vermelden wi
j in de eerste plaats
het Koninkljk slot,in 1636- 1640 doorher-

commissaris des Konings.Voor het bestuur
der loopende zaken benoemen de leden een
Landsdirecteur. O0k heeft men de Standen
meer dan 212000 paarden,meerdan een 1/2 der 7 voormalige landschappen behouden ten
millioenkoejen,behalvehetJongvee,deossen behoeve van het beheer van andere instelen de stieren, meer dan 2 m illioen schapen lingen. Eindeljk levert deze provincie hct
enz.T0tbevordering van den landbouw vindt hoofdcontingent voor het lode armeekorps
men erlandbouwscholen te Hildesheim ,Nien- van hetDai
tscheleger;destafvanditkorgs,
burg, Ebstorf, Osnabriick en Esensjw eide- alsmede de staven van zjne beide divislën
bouwscholen te Uelzen en Suderburg en eene bevinden zich in de stad H annover.
landbouw-académie te Göttingen-W eende.Er
Hannover, de hoîfdstad de< provincie van
bestaat eene Maatschappj van Landbouw te dien naam , ligt in eene wèlbebguwde streek
Celle met 18 hoofd-afdeelingen,130 onder-afl aan beide oevers der Leine, welke hier bedeelingen en 24 zelfstandige afdeelingen.Zj vaarbaar is, en in hetvoormalig vorstendom
tellen te zam en rtlim 24000 leden.De hout- Kalenberg. Zj bestaat uit de eigenljke stad
cultuur bloeit er vool'al in den Harz,terwjl en de voorsteden Glocksee en Linden en telt
in het noorden der provincie veelturfgegra- ongeveer 90000 inwoners. Men verdeelt de
ven en in hetzuiden veelsteenkoolgedolven ei
genljke stad in de Otld-stad, de Egidiuswordt,en demjnen in den Harz eninosna- Nleuwstad, de Georgs- en Maria-wjk (in
briick o0k jzer,zink,koper,zilverpnvooral 1859 met de stad vereenigd), en de Ernstveel 100d opleveren.Eindeljk ontbreekthet Augt
lst-wjk.Tien bruggen verbinden de afernietaan steen-en zoutgroeven.
zonderljke deelen. Van de pleinen noemen

t0g Georg gesticht, maar in 1817 verbouwd
en met eene prachtige colonnade versierd5

het is van binnen met schilderjen en beeldhouw werken getooid,en bavateenevermaarde

ridderzaal, eene bezienswaardire Gothische

voortdumng wordt aangevuld en met het bui- concertzaal, en was voorheen In het bezit
tenland in verband gebragt.De voornaamste van eene rjk voorzien/
zzilverkamer,terwjl
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men in de slotkapel een altparstuk aantreft nietyminder dan 90 steden, van Reval en
van L'ttoas Orcptzc/z,benevens een aantaloud- Narva t0t aan Amsterdam en Aliddelburg,
heden en reliqtliën,gedeelteljk in 1172dool' van Keulen t0t Breslau en Krakau, Onder
Hendrik de Z-zf'
?,f? uit Palaestina medege- zjneleden telde.DeDuitschehandeltelant
l
bragt. - Voorts heeft men er een antiek en tel'zeehad zich weldra aan deeenezjde
raadhuis,in 1439gebouwd,- eenKoninklgk t0t in Engeland,aan de anderet0tin Rusland
paleis, tegenover bovenvermeld slotj - een uitgestrekt.M en had vereenigingen van Duitpratshtigen schouwburg met plaatsen voor sche kooplieden te Londen,BruggejW isby
2000 personen?- het ttlighuis, de kazer- (0p heteiland Gothland)en Groot-Nowgorod,

nen bj het'
W aterlooplein,

het Muséum

voor Kunst en MTet:nsclhap, de polytechnische school,
11 kerken, van welke de
marktkerk reeds bestond in 1238,enz. T0t
de gedenkteekenen behooren er het ruiterstandbeeld van koning Ernst X#.CX-t/II.NJ, de

welke reeds in de 12deeeuw en welliqto0k

al vroeger bestonden. Zj poogden ln die
woeste, gevaarljke tjden van de vorsten
voorregten te bekomen,die haar vrjgeleide
en veiligheid waarborgden.Vool*ts zorgden de

Duitsche steden zoo veel mogeljk voor de
MFaterloozuil (50 Ned.el hoog),het borst- veiligheid der wegen.Reeds in 1241 en 1255
beeld van L eibnitz, het bronzen standbeeld werden overeenkomsten gesloten tussêhen
van graafAlten,en hd m onum ent van ksïcAil- Hambllrg en Liibeck m et het doel, om den
ler.Behalve deberoemdepolytechnischeschool handelsw eg doorH olsteinvanallehindernissen
heeft men er een lycéum , eene hoogere bur- tebevrjden,terwjlin1289 Liibeck,Rostock
gerschoolvoorjonrensen eene voormeisjes, en W ismarzichvereenigden,Om dozeeroovers
een godgeleerd semlnarium ,eenekweeksohool te kastjden.Omstreeksdienzelfden tjd werd

voorOnderwjzers,eeneveeartsenjschool,eene eene dergeljke Overeenkomstgesloten doorde

verloskundiçeschool,eeneschoolvoorhandel 'W esttàalschtlsteden Miinster,Dortmund,Soest
en njverheld enz.,- voortsonderscheidene en Lippstadt.Eigenljke Hansa-oorlogen zjn
bibliotheken, verzamelingen vool' kunst en alleen gevoerdtegen deSkandinavischerjken.
wetenschap, een zoölogischen tt
lin en ver- Z00 v:rwiervelz in 1284 en 1285 de 5 W enschillendevereenigingen.Erverschjnon in de dische steden met Riga en MTisby een voortwintig dagbladen. De bevolking vindtvoor deeligen vrede en bel
angrjke handelsvoor2/shaar bestaan in njverheidenhandel.Er regten van koning Erik van Noorw egen.

zjn groote fabrieken, waaronder eell paar Minder voorspoedig was de strjd dersteden
katoenspinnerjen, eene rlasspinnerj, eene W ismar, Rostock, Greifswald en Stralsund

fabriek van wasdoek,eenigemachienenfabrie- tegen Erik M enoed,koning van Denemarken,
ken en eenige jzergieterjen den eersten rang in 1311.Na een langdurigen vrede gat'TIQ Jbekleeden. Voorts heeftmen er vele brouwe- demqr .fT'r, koning van Denemarken! aan-

rjen, spiritusstokerjen,boekdrukkerjen enz. leiding t0t een nieuwen ool-log,.doordlen hij
in 1361 de stad W isby, de hoofdstapelplaats
van den Oostzee-handel,aan verwoesting ter
spoorwegverbindingen aanluerkeljk toegeno- prooi gaf. De W endische steden, alsmede
m en. Buiten de stad leidt eene prachtige H am burg en Brem en,nlaakten zich aanstonds
Zeer vele fabrieken wordell er door stoom
gedreven. De handel is er vooral door de

lindenlaan naar het fraaje kasteelHerren- gereed t0tden strjd endePruissischeenLjfhatlsen, hetwelk door een uitgebreid park is landsche kuststeden verleenden daartoe onderstand.AanvankeljkwistWaldemardenstorm te
om geven.

D eze stad vindtm en het eerst vermeld in bezweren;weldraechterbarsttedezew ederlûs,
1163, en hare geschiedenis is ten naauwste en den lgden Novem ber 1367 sloten teKeulen
verbonden met die van het naar haar ge- 12 steden een Oorlogsbond tegen W aldqmar
noemde gewest, ofeigenljk met die van het en zjn bondgenogt Hakon,koning van T00rvorstendom Kalenberg. ln 1481 werd zj 1id w egen. Vele andere steden voegden er zich
der Hansa, in 1616 in plaats van Celle de bj, zoodat W aldemar 77 stedeljke oorlogsresidentie van den Hertog t0taan 1714,toen verklaringen ontving.De strjd werd door de
keurvorst Geor.q den Britschen troon beklom. Hansa met een sehi
tterend gevolg revoerd,

Teen hetrjk in 1837ophield,metEngeland daal-genoemde Koningen btl het slulten van
vereenigd te wezeu, werd zj weder de resi- den vrede in 1370 el1 1376 schadeloosstelling,
dentie der Koningen,Om eindeljk in 1866den benevens tlitbreiding der handelsprivilegiën

meer bescheiden rang van provinciale hoofd- m oesten toestaan.Zelfs verwierven de Hansestad in te nem en.
steden invloed Op de koningskeuze i1z DeneH ansa. Ditwoord vindtmen reedsin de m arken.Tevensverltreeg AlbreehtroAlM ecklenGothischeBjbelvertalingvan U@la.
ggebruikt, H z..gdoorden'bjstand derHansa denZweedwaar het een genootschap van krjgslieden schen troon en vergold zulks met hetgrootbeteekent. In de middeleeuwen werd het ge- privilegie van 1388. Daarmede nam het
bezigd in den zin van handelsvereeniging, glansrjkst tjdperk der Duitsche Hansa een

vooratin dien van eenevereenigingvanDuit- aanvang,daar zj nu heersc,
happj voerde op

sche kooplieden in het buitenland,dieweder- de Oostzee en den geheelen tussehenhandel
keerig elkander besohermden en gezamenljk tusschen het oosten en westen van Etlropa in

handel dreven.Eindeljk gebruikte men het handen hatl.Hal'e belangrt
jkstekantoren beuitsluitend van een bepaald verbondvansteden vonden zich te Nowgorod (verwoestin 1494
(Hansa Alemanniae Of Teutonica), dat van door czaarIwan '
ct
ze
vit/dfzl
ïf,
p'
l,te Bergen in
de 13de t0t de lide eeuw bleef bestaan en Noorwegen, te Brugge en te Londen. Zj

HANSE- HANSELAER.

vormde bj de kw/ning van het keizerljk n0g 14 stembevoegde en contributie-betalende
gezag een magtig bondgenootschap ter bevor- Hanse-steden, nameljk Liibeck, W ismar,
dering en beschermingvan den handel,hoewel Rostock,Stralsund,Greifswald,Stettin,Dantergeeneeigenljkebondsovereenkomsttusschen zij, Magdeburg, Brunswjk, Hildesheim ,
de verschillende steden werd vastgesteld.De T
uuneburr,Hamburg,Bremen en Ketllen.De
bloeivan den handel werd een krachtig hulp- Dertigjarlge Oorlog gaf aan de Hansa den
middelt0topbeuring van den burgershnd,en genadesl
ag. W e1 deed Spanje (1627- 1629),
om die reden waren de Hanse-steden veelal
dorens in het 0og van zelfzuchtige vorsten.
Een gevolg hiervan was, dat reeds in 1500
nagenoeg alle Duitsche stedenvan hetbinnen-

ln overeenstemming met den Keizer, op de
vergadering van gevolmagtigden der Hansa
het voorstel tot oprigting van eene Hansea-

Intusschen was 0ok tusschen de zeesteden
verdeeldheid ontstaan, inzonderheid wegens
de baatzuchtige handelspolitiek der stad Liibeck ,w elke sedertde verwoesting van W isby
de voornaamste stapelplaatsvan den Oostzee-

Protestantsche steden maakten zwarigheid,

tisch-spaanschehandelmaatschappj om handel
landopgehoudenhaddenyledenderHansatezjn. tedrjven metdeSpaanschekoloniën,doch de

handelwasgeworden.H0emeernameljk de

handelzich ontwikkelde, des te meerwerden
de tusschenstationsvermeden.De schepen der
Nederlandsche steden voeren door de Sond

regtstreeks naarZweden en Rusland,texwjl
die der Ljiandsche steden zich daarentegen
regtstreeks naar Engeland en de Nederlanden
begaven. Liibeck verzette zich daartegen en

zoodanig verbond te sluiten metdevjanden

van haar geloof. Op de vergadering der afgevaardigden van 1629 werd het behartigen
van de belangen der H ansa opgedragen aan
de steden Liibeck,Bremen en Hamburg,die
in1630Onderlingeenverbondsloten,hetwelkin
1641vernieuwdwerd.NadenvredevanMiinster
deed men pogingen om de aloude Hansa Op
nieuw in het leven te roepen,doch in 1669
werd de laatste vergadering van gevolmagtigden gehouden. Dââr waren Liibeck,Bremen,

Hamburg, Brunswjk, Dantzig en Keulen

ertegenwoordigd, doch men kwam er t0t
bqriep zich op hetstapelregtdâârterplaatse. vgeq
ne bevredigende uitkomst.D ie vergadering
Hlertegen protesteerden vooralde Nbderlandsche Hanse-steden, en het gevolg hiervan
w as, dat deze, door toedoen van Liibeck,
sedert 1.
425 van den Oostzeehandel waren
uitgesloten.Zulk een besluitk0n echterOpden

was de uitvaart der Hansa,en hare nalatenschap viel m et haar naam ten deel aan de
steden Liibeck, Bremen en Hamburg.Onder
de hoede van deze bleven de Hanse-kantoren

duur niet gehandhaafd worden,en Juist eene
eeuw laterverkregen deNederlandersdevrje
vaartopdeOostzee.Eindeljl
tbehoordent0tde
wezenljkeledenderHansaalleendesteden,die
indenabjheidvanLi
ibeckgel
.egen waren,be-

n0g geruimen tjd bestaan: datte Bergen t0t

in 1763.Hetkantoor te Londen w erd in 1853
en datte Antwerpen eerst in 1858 verkocht.
De Hansa, ontstaan door behoefte aan 0nderlinge bescherming en aan Onbelemmerd
nevens Liibeck zelve, Hamburg en Liineburg. verkeer, heeft zich zelve gedood dool-haar
Deze vochten in de 15de en 16de eeuw tegen streven om Overalvoor zich zelve voorregten
de Skandinavise,he Koningen, om de heer- te bedingen,die zj aananderennietwildeverllk eene egoïstische handelspolitiek
schappj
OP de Oostzee glansrjk te handha- gtlnnen. Zt
ven,- Ja,door het verbond van Liibeck en heeft haar aanvankeljk groote rjkdommen
D antzig verloor Cltristiaan 11 de kroon en bezorgd;doch toen zj bj deverandering der

werd de SkandinavischeUnievernietigd(1523). tjden en Omstandigheden aan haxe oude be-

Intusschen verspilden de steden hare kracht gi
nselen bleef hechten,ging zj te rronde,
in staatkundige en godsdienstige geschillen, terwtjlztjbi
j meerbilljkheidenvrtjgevlgheid,

zoodat de heerschagpj op de Oostzee haar bj afschaëng van het monopoliestelsel, bj
onànapte en zj zlch met een gedeelte der minder dwazen najver eene bloejende en
voormalige voorregten m oesten te vredestellen.Ook delaatsteoorlog,dien de stadLiibeck
a1s bondgenoote van Denemarken in 15631570 tegen Zw eden voerde, bragt daarin

m agtige handelsrepubliek had kunnen vorm en,
die een onberekenbaren invloed z0u gehad
hebben Op het verspreiden van verlichting en
beschaving.

H anselaer (Petervan),een Nederlandsch
niet langer als staatkundige magt bestond, historie- en portretschilder, geboren te Gent
maar a1s handelsvereeniging een kwjnend ill 1786, bezooht de schilder-academie aldaar
leven voortsleepte.Terwjlde Skandinavische en vervolgens die te Parjs,waarhjonderde
steden zich tot zelfstandigheid ontwikkelden, leidingvan Davidzjnestudiën voortzette.In
verloren de MTendische steden hare belang- 1814 verwierf hj door zjne poferande van

geene verandering,zoodat eindeljk de Hansa

rjkste markter. De Russische handelwerd Abel'' den grooten prjs der Gentsche Aca(
l0or het vuur van den oorlog vernietigd,- démie.In de jaren 1816-1819 toefdehj te

Rome, en werd er 1id van de Académie van
San Luca, en later van de Académiën te
Napels en te Gend.Hjheefteen grootaantal
schilderstgukken
vooral uitmuntende POrenHj
eleverd.
vereenigde correctheid
naarde bloeijende stad Antwerpen verplaatst tretten
werd. In Engeland gingen ten tjde van van teekening naet groote technischevaardigkoningin E lizabeth de voormalige privilegiën heid.- O0k zjn zoon,een leerling van Naverloren, omdat de H ansa geene volkomene '
tl
dzenteBrusselgevestigd,iseenverdiensteljk
reciprociteit wilde toestaan.In 1612 w aren er schilder.
en de D uitsche Hanse-steden kregen in de
Nederlandsche koopsteden magtige mededingsters;zoodat het w einig baatte,datin 1546
haar kantoor uit hetachteruitgaande Brugge

HANSEMANN-HANSEN.

H ansemann (David JustusLudwig),een
Pruissisch staatsmallendagbladschrjver,geboren den 12denJulj 1790 teFinkenwerder
bj Hamburg,kwam op lsjarigen leeftjd Op

het kantoorvan den btlrgemeester Seltwenyer
te Rheda in W estfalen, werd vervolgens secretaris in het groothertogdom Berg,vestigde
zich in 1817 als wolhandelaar te Aken en
stichtte er in 1824 eene brandwaarborgmaat-

113

Veifassungswerk (1850)''.Bjhetnederleggen
der portefeuille werd hj benoemd t0t chef
der Pruissische Bank, maar de toenemende
reactie dwong hem, om in Maart 1851 ()ok
Van die betrekking afstand te doen.Daarna

stichttehj eenedisconto-vereeniging,diezich
voorspoedig ontwikkelde.00k bleef hj lid

van het Huis van Afgevaardigden, en overleed te Schlangenbad den 4den Augustus1864.

schappj. Daarna werd hj achtervolgens lid Hansen.onderdezennaam vermeldenwj:
van de handelsregtbank, van de Kamer van
Malbrifs CAZIJCJ:I Hansen, een Nopxsch
Koophandelen atkevaardigdenaard6n Land- dichter en opvoedkundige.Ht
jwerdgeboren
dag; doch deze laatste benoeming werd door te Modt
lm den 5denJulj 1794,bezochtsedert
de reqéring nietbokrachtigd, omdathj het 1809 de scholen te Christiania en wjdde er
lojarlg grondbezitmisteen daarenbovenniet zich op deuniversiteitvooralaan de wjsbeaangenaam was aan het Kabinet. Immers geerte en letteren.In 1816 werd hj leeraar
reeds 2 jaarte voren (1830)hadhjaan den aan 00n0 burgerschool, vervolgens j)P** het
Koning eene memorie ingezonden (later bj korpskadets te Christiania,zag zich in 1820
uittreksel in zjn geschrift pueberdaspreus- geplaatst aan de reaalschool te Drontheim ,
zische und deutsche Vertàssungswerk'' Opge- en werd in 1827 redor te Kongsberg,alwaar
nomen), waarin hj aandrong op de invoe- hj den 16den Maart1842 overleed.Hj heeft
ring van een constitutionélen regêringsvorm. een groot aantal uitmuntende schoolboeken,

In 1833 leverdehj in het yeschrift ypreus- voortsgedichten,romansen novellenyeschrezûn und Frankreich,staatswlrthschaftllch und ven.Zjne eerste verzen verschenen ln 1815
politisch''eenebeschotlwingvandenfnanciélen in den pN0r'',en hierop volgden in 1806 de

toestandenvandebelastingsaangelerenhedenin 2,Digtninger'',diezjn naam bekend maakten
Pruissen.Wè1werdhjopnieuw t0t1ldderhan- ln zjn vaderland, alsmede in Zweden en
delsregtbankgekozen,maarzag00k dezekeuze Donemaxken.O0k heefthj een paardrama's
niet bekrachtigd.In 1834 stichtte hj eene geleverd.Eeneverzamelinr van zjne,,Noveler Og fortaellninger'' is ln 1855- 1858 in 8
vereeniginy t0t bevordering van werkzaam- l
deelen in het lichtverschenen.

heid,ep ln de Jaren 1836 t0t 1846 maakte
Pefer.
+ 3t?
,
r/t
/
u Hansen,eenuitstekendDuitsch
hj zich verdiensteljk dpor den aanleg van
spoorwegen aan de Rjn en in W estfalen te sterrekundige. Hj werd geboren den 8sten
besyoedigen.Over dat onderwerp schreefhj December 1795te Tondern in Sleeswjkjbeeenlge belangrjke brochm*
es.In 1838 werd oefende zonder een gymnasium Of eene unihi
j voorzitter van de K am er van Koophandel versiteit te bezoeken,met jver de w is- en
te Aken, en in 1844 Ontdeed hj zich van sterrekunde en zag zich in 1821geplaatstals
ztlne handelszaak, Om zich onverdeeld aan adjtlnct bj de commissievan graadmeting in
de staatkunde te wjden.Tn 1845 vaardigde Holstein,alsmedeaandesterrewachtteAltona.
menhem afnaardengewesteljkenLandda'
gder In 1825 ging hj a1s directeur van hetobserRjnprovincie, en @ den vereenigden Land- vatorium Seeberg naaz* Gotha,waar hj in
dag van 1847ontwlkkelde hj,alsleiderder 1859 de stichting eener nieuwe sterrewacht
constittztionêle part'
j,veel kennis en moed. bevorderde.Htlhield zich vooralbezig met
In Maart 1848 aanvaardde hj de portefeuille het oplossen van sterrektm dige vraagstukkenj
van Financiën in het ministêrie Campl
talçsen bepaaldeljk methet berekenen van de stoen vorm de,na deaftredingvan laatstgenoemde ringen van den ltlop der planeten,en over(Junj 1848),metA'
aerswald,Ki
lltlwetter enz. leed den 28stenM aaxt1874.Behalveeen groot
een nieuw K abinet. Ransemann wistOrde te
scheppen in de financiën en handhaafde het
bedrcigde staatscrediet. Intusschen m oest het
minister
'ie reeds den loden September 1848

aantalverhandelingen i11 Sa umaelter'spAstronomische Nachrichten'' in de rMemoirs''van
het sterrekundig Genoûtschap te Londen.in
de w erken der Académie des Sciences'? te

aftreden,De bekwame man had zjn doelniet Parjs, enz., schreef hj Onder anderen:
bereikt,nameljk devorming van een krach- M ethode m it de Fralznhofer'schen H eliotig bestuur, hetwelk bestand was tegen de meter Beobachtungen anzustellen (1827)'', aanvallen der readie.Hj had zich het onge- OUntersuchungen iiber die gegenseitige Stönoegen op den hals gehaald der bevoorregte rtlngen des Jupiter und Sattlrn (1838)''1klasse d0or den vrjdom van grondlasten op ErmittelunqderabsolutenStörtlngeninEllipte heffen.Bj zjne hervormingen beoogdehj sen v0n bellebiger Excentriciti'it und Neigung
de verbinding van Pruissen m et de overige (1843)5' pAuseinandcrsetzung einerzweckStaten van Duitschland t0t een onbelemmerd
verkeer, zonder beperking van de zelfstandigheid dier Staten, alzoo de ontw ikkeling
van het Tolverbond t0t eene staatkundige
handelsvereeniging. Om deze t0t stand te

mxszigen Methode zurBerechnung derabsplu-

sung v0n 28 Miirz 1849 mit Anmerktlngen

ling werden beloond, -

tfm Störungen derkleinenPlaneten(lstet0t3de
gedeelte,1856- 1859)'',- rFt
lndamentanova
investigationis orbitae verae,quam luna pem
lustrat(1838)'',waarnaarhjzjneyMaantafbls
brengen schreefhj: ,,Die deutsche Verfas- (1857)''berekende,die d00< deBntscheregésungst
kage (1848)'', pDie deutsche Verfas- ring m et een gese.henk van 1000 pond sterpDarlegung der

(1849)'',- en rDaspreuszischeunddeutsche theoretischen Berechnung der in den M ondVIII.

8
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tafblnangewandten Störungen (1862- 1864,2
dlnl'',- sr
laablesdusoleil(metOlIfsen,1854,
vervolg 1857)''
)- rDieTheoriedesAequatoreals (1855)':
,- rrheorie derSonnenfinsternisseund verwandterErscheinungen (1858):',
XGeodëtischeUntersuehungen (1865)':tenz.
Theopl
til'
us.
/Tt
p?.
sdz?,eenverdiensteljkbolwktlndige. Hj werd geboren te Kopenhagen
den l3den Julj 1813 en iseen broedervan
den archited Christian Hansen, die de universiteitteAthenedeedverrjzen.Hj ontving
ijne oyleiding aan deAcadémievan Schoone
Kunst ln zjne geboortestad) deed in 1838
eene reis door Duitschland, en ging over
Venetiëen Triéstnaar Griekenland,Om aldaar

H ansteen (ChristoFel), een uitstekend

Noorseh sterrekundige,geboren te Christiania
den 26sten September 1704,studeerde te K0-

penhayen eerstin deregten en vervolgensin
de wls- en natuurkunde,en werd leeraar te

FredriksborgOp Seeland,waarhj zichinzon-

derheid methet aardmagnetismus bezig hield.

Eene verhandeling over ditonderwery werd

te Kopenhagen bekroond,waarna hj ln 1814

benoemd werd tothoogleeraar te Christiania.

Hier verwierf hj grooten roem door zjne:
XUntersuchungen iber den Magnetismus der

Erde(1819)''Tengevolgevan ditboek werd

eene nieuwe m ethode van magnetische waar-

nemingen ingevoerd.Hj deed voortsweteneen bezoek te brengen aan zjn broeder.Hj schappeljkereizennaarFinland,Duitschland,
restaureerde te Athene onderscheidene oude Frankrjk en Engeland,- alsmede metden
gebouwen en werd er leeraar aan de tech- luitenant ter zee Due en m et Erman naar het

nische school, welke betrekking hj echter
dool'derevolutievan 1843 verloor.Hj bleef
er evenwel t0t 1846, om de sterrewachtte
voltoojen.Op uitnoodiging van I'
örster vestigde hj zich te W eenen, waar hj t0taan

westeljk gedeelte van Sibérië (1828- 1830),
waarna hj rReisherinneringen uitSibérië''in
hetlichtgat,gevolgd doorzjn hoogstmerk-

waardig geschritt: rResultate magnetischer,
astronomischerund meteorologischerBeobach-

1849 een groot aantal woonhuizen stichtte. ttlngen aufeinerReisenach Siberien(1863)''.
Gedurende het volgende Jaar bestuurde hj Na zjn terugkeer steldedeVerteqenwoordiden bouw van het muséum van wapens in gi
ng ten zjnen behoeve (1e noodlge yelden
het arsenaal,- voorts bouwde hj ereene. beschikbaar sroorhetbotlwen van eenenleuwe
Grieksche kerk en eene Protestantsche kerk, sterrewacht,waarbj weldra een meteorolorestaureerde den voorgevel van hct paleis gisch observatorium gevoegd werd.Hj was
k%i
na, den H einrichshof, het gebouw der tevens werkzaam in een tlitgebreiden kring.
muziekvereeniginç,hetyaleisEpsteinenz.In Nietalleen aan de universiteit,m aar0ok aan
1872 hield hj zlch bezlg met eene nieuwe de artillerie-en genieschoolteChristianiahield
beurs en metde Académie van SchooneKun- hj voorlezingen over toegepaste wiskunde,
sten teW eenen,a'lsook methetgebouw voorde en sedert 1837 bestuurde hj de trigonomeAcadémievanW etenschappenteAthene.Vool
'ts trische Opmetingen in Noorwegen. Dit alles

vervaardigde hj een ontwerj vooreennieuw volbragt hj metOngemeeneseherpzinnigheid
Parlementsgebouw te W eenen. Sedert 1869 en voortvarendheid. Hj Ontwierp ook de
is hj aldaar ppperbouwraad en hoogleeraar grondslagen voor een stelsel van m aten en

in de bouwkunst aan de Académie van Beel- gewigten en voerde m et betrekking t0tdeze
dende Kunst.
aangelegenheid belangrjke verbeteringen in.

H anssen (Ge0rg), een verdiensteljk

D uitsch staathuishoudkundige, geboren te
Ham burg den 3lsten M ei 1809, studeerde te
Heidelberg,promoveerde te Kielen vestigde
zich hier ter plaatse in 1833 a1s privaatdocent in de staat- en staathuishoudkunde.Tn

Hj schreef voortst behalve pvoorlezingen

Over de sterrekunde'' een rtzeerboek der
geom etrie''en een plueerboek derm echanica''1

terwjlhj in 1823 metkaschmann en L'
l
bndh

hetrAlagazin fbrNaturvidenskabelme''stichtte.

Hj overleed den 16den April1873.
1834 werd hj secretaris bj de Duitsche af- H answ orst is de naam van een groteskdeeling van hefhandelsdepartemertteKopen- komisch personaadle van het oud-Duitsche
hagen, in 1837 hoogleeraar te Klel,in 1842 tooneel, - een personaadje, hetwelk thans
te Leipzig,in 1848 te Göttingen,en in 1860 n0g bestaat in het Jan-lflaassen ofpoppente Berljn, alwaar hj in 1862 1id werd (
ler spel. Het is Opmerkeljk: dat men in de
Académie.Volgens zjn gevoelen isde volks- meeste landen den grappenmakerii&hetdrama
huishoudkunde niot zoozeer een wjsgeerig den naam gafdermeestgeliefdevolksspjs.Hj
stelsel als weleene ervaringswetenschap.Be- heette in Frankrjk Jean .
Pt?/tw:, in Italië
halve vele Opstellen in het pArclliv der poli- Maocaroni, in Engeland Jaek T'
lld#ïzw ,en in
tiBchen Qekonomie''en in hetTi
ibinger pzeit- Duitschland Hanswurst. Deze wordt reeds
atlterteneeuwen
schritt j'
iir die gesammte Staatswissenschaft'') vermeld in een geschriftvan L'

schrfefhj:rHistorisch-statistischeDarstellung lang bleef hj de lieveling van het ptlbliek.
derInselFehmarn (1832)'', rstatistischen Het oudste tooneelstuk,waarin hj Optreedt,
Fopchungen iiber das Herzogthum Schleswig is van Peter Troyyf, getiteld:pvom kran(18832?1833)'', - pDas Ambt Bordesholm ken Bauer und elnem Doctor (1553)''.O0k
(1842)'',- nDie Aufhebung derLeibeiyen- komt hj voor in den pFa11Adam's(1573)''
.
schaftund die Umgestaltung dergutsherrllch- van Geory A 0!!.In de18deeeuw hebbenonderbëuerliche Verh:ltnisse iiberhaujt in den scheidene tooneelBpelery in de rol van H ansHerzogthiimern Schleswig-llolsteln (1861)'', wOrst grooten roem verw orven.In de Neder-

eene bekroonde prjsverhandeling,- en rDie landsehe poppenkast Onderscheidt hj zich
Gehöferschaften im Regierungsbezirk Trier door zjn bontgewaad en door zjne geestige
zetten.
(1863)''.
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H anusch (Ignaz Johann), een verdien- Saracenen in 18 veldslagen.Toen hj in 1042
steljk beoefenaarderwjsbegeerte in Oosten- naar Byzantium terugkeerde en het berigt
rjk,geboren te Praag in 1812,studeerde in Ontving,datzjn neefMaynnsNoorwegen en
het klooster Strahow der Praemonstratensen Denemarkengeërttlhad,vroeghjzjnontslag.
in de wjsbegeerteen godgeleerdheid, voorts Men deed hem deglansrjksteaanbiedingen,
te Praag in de regten, en werd in 1835 te om hem aldaarte behouden,en toenhjweiW eenen adjunctbj den hoogleeraarLiel
tten- gerde,werd hj in den kerkergeworpen.Hj
fels en in 1838 gewoon hoogleeraar in de ontsnapte eohter en vervoegde zich btj den
wjsbegeerte te Lemberg.Hj schreef:rDie Russischen grootvorst Jaroslaw, met wiens
W
issenschaft desslawisehen Mythus(1842)'', dochter Ellzabetlt hj te Nowgorod in het
l
rllandbucl

der philosophlsehen Ethik

(1846)''
, - pGrundziigeeinesHandbuchsder
Metaphysik (1846)''
1- rllandbt
lcllderErfahrungsseelenlehre (1842, 3de drukl'' - en
Haudbuch derLogik (1847,2dedrukl''.op
zjn verlangen zag l1j zich verplaatst naar
Olmiitz en gaf hier ecne nGeschichte der
Philosophie (1849)'' in het licht, benevens
XVorlesungen iiber die Oulturgeschichte der

huweljk trad, en slyedde zich vervolgens
(1045) naar den Konlng van Zweden, een
bloedverwant zjnergemalin.Aveldrawashj
meester van eellgedeelte van Noorwegen en
beklom er a1salleenheerscherden troon.Hj

sneuvelde i11 1066 in een veldslag in Enge-

land,en zjn stam stierfuitin demanneljke
ljn metHakon TrTf (13t9).

H arburg, eene havenstad in de land-

Menschheit (1849)''.Na deFebruarj-omwen- dl'
ostenj Liineburg der Pruissische provincie
teling belastte hj zioh met de redactievan Hannover, ligt Op den linker oever der
de rolmtitzer Zeitung''
.Nadathj in 1849als Elbe,erl telde op 1 December 1871 bjna

hoogleeraar naar Praag beroepen w as,waar 17000 inwoners. M en vindt er een oud slot,

zjne lessen grooten opgang maakten,zag hj Van 1524 t0t 1642 de zetelder llarburger
zich plotseljk mpt behoud van zjn tracte- ljnvan hetHnisLûnebury.T0tdeinrigtingen
m ent ontslagen. M en koos hem echter t0t van Onderwjs behooren er eene reaalschool,
gewoon lid van het Boheemsch Genootschap alsmet
le eene handels- en njverheidsschool.
van '
W etensehappen, waardoor hj het regt De belangrjkstebronnenvan bestaan zi
J-n er
verkreeg,om aan alle Oostenrjksche univer- handelen scheepvaart,terwjte: zieh in den
siteiten voorlczingen te houden.
jongsten tjd de fabrieklljverheid voorspoedig
ontw ikkelt. Deze bepaalt zich inzonderheid
Haraforas ot'Havberen,zie Avberen.
H arald.Onder dezen naam vermeldenwj tût jom? leder, aluin,soda,cement,glas,
eenige Koningen van Noorwegen,te w eten: schelkundige praeparaten, stjfsel, tabak,
Harald I Harfayer (863-930), een zoon sigaren, suiker, garelz, machinen, jzeren
van Halfdan de Zwarte uithetgeslachtder ketels,gegoten jzerwerk enz.Voortszjn cr
Ynylinyer.Htjvereenigde de landen van N00r- 3 groote seheepstimmerw erven. Tegen het
wegen t0t één rjk, volgensdesage hiertoe einde van 1870 vond nlen er 64 fabrieken
aanyespoprd t
loorzjneliefdejtagensdeschoone met bjna 2000 werklieden en 38 stoomwerkkonlngsdoehter, w elke hem alleen onder die ttligen. De handel t(! llarburg omvat vooral
voorwaarde hare hand wilde sc,
henken.Hj koloniale waren, haring) wjlz, olie, traan,
deed alzoo een eed, dat hj zjn haar niet timm erhout en steenkolen.D e stad isin 1847
zotl afsnjden voordat hj zjn doel bereikt in verballd gebragt met hetspoorwegnet,en
had en ontleende hieraau den bjnaam Harfa- in 1848 is er eene tlitmuntende haven voor
ger (Sehoonharige). De stamhoofden,welke
zich nietwildenonderwerpen,vertrokkennaar
Ilsland.Ingevolgevan eenopstand zjnerzonen
verleende htj aan deze de heerschappj over
de provinciëu en vergenoegde zich m et het

zeesehepen gebouwd. In 1869 zjn er 661
zeeschepen binnengevallen en ruim zooveel
uitgezeild, terwjl het aantal aangekomen
l'ivierschepep in dat jaar 14000 bedroeg,en
dat der vertrokkene evenzooveel.Harburg is

hoogste gezag.Hj zetelde te Drontheim ,deed voorts m et Ham burg en Altona verbonden
in 930 afstand van het bewind,en overleed
in 933.

Harald 11 Graafeld (Graauwhuid) (950963), een kleinzoon van den voorgaande en
een zoon van Erik .
flo#t
7z.Hj werd bj den
Limfjord vermoord d001
- Gullltavald,waarna

doorm iddelvan 4 stoombooten,w elke dage-

ljks 10- of 12-maalaankomen en afvaren.In
1872 is er eene vaste brug over de Elbe
gelegd? terwjl men ook n0g een spoûrweg

wil aanleggen van Harbarg over Stade naar
Cuxhaven. Men heefte1.,ter bevordering van
Harald WltrcftKz/#t koning van Denemarken, den handel, de nooflige banken en verzeke-

zich voor korten tjd meester maakte van ringsmaatschappjen.
Noorwegen.
H ardbloem (ScleranthusL.)isde naam
Harald Jff Hardmaade (deHardvochtige) van een plantengeslacht uit de fam ilie der

(1047-1066),een zoon van k
hyuvd z
s'
t'
ren

Paronychieae.H et ondersche:dtzich door een

een afstammeling van Harald 1.IIj dlende aanhetvruclztbeginselvastqehechten,bl
lisvorreeds in 1033 in de Koninkljkeljfwachtin m igen? van bovt?n s-spletlgen kelk m et een
Byzantium , nam deel aau een oorlog tegen vernaauw den hals, - voorts door de afw ede zeeroovers, bezocht in 1035 Jertlsalem en zigheid der bloemkroon, door 5 tot 10 op
streed zegevierend tegen de Saracenen.Nadat den kelk ingeplante meeldraden en dooreene
hj t0t Overste derKeizerljkeljfwaehtbevor- l-zadige zaaddoos. Tla ons vaderland vindt

derd was,veroverde hi
j onderscheidenesteden men de eenjari
ge ltardbloem (S.annuus L.4
op Sicilië, vocht in Afrika en Overwon de

met ûpenstaanden kelk en spitse,zeer sm al
$*

116

HARDBLOEM- HARDENBERG.

gerande kel
kslippon,- en de onerbli
jnende geland,poogde hj deonzjdiglleid tehandhakardbloem (S.perennisz.)metgeslotene,stompe, ven.Toen echter de Fransche troepen hetgebreedvliezig-gerande kelkslippen.
bied vanAnsbachschonden,veranderdehjvan
H ardegg (Jt
zliusvon),een verdienstelgk houding.In eene nota aan maarschalk Duroc

schrjver op het gebied derkrjgskunde,ge- (15December1805)verklaardehjkortenbonboren te Ludw igsburg den llden April 1810, dig zjnemeeningoverdeovertredingvan h6t
werd in 1828 luitenant in W iirtemberg- volkenregt) waarna den 3den November 1805
sche dienst, en was bevorderd t0t kolpnel eeno conventie tusschen Rusland en Pruissen
en chefvan den reneralen staf,toen hj in gesloten werd en men aanstalten maakte t0t

1849 zjne benoemlng ontving t0tadjudantgeneraal des Konings, waarna hj in 1855
opklom t0t generaal-maloor,en in 1859 t0t
kommandant eenerdivisieinfanterie.Op zjn

denOorlog,dieechterweçensdeoverwinning

van Napoleon bj Austerlltz vertraagd werd.
Pruissen zag zich gedrongen,den 15den December1805doo1*bemiddelingvanvonA'
cçwznifz

q
eschrift: pGrundziige einer Anleitu,
n
,g zum te W eenen eeneovereenkomstmetFrankrjk
Studium derKriegsgeschichte (1851) vnlgde te sluiten,waardoorhetvoorafgestanelanden
het voortreFeljke werk: ovorlesungen iiber
Kriegsgeschichte(1852- 1856,2dln)''.Voorts
schreefhj:pskizzeeinesVortragsiiberGeneralstabswissenschaften (1854)'', - en rDie
Belagernng von Sebastopol(1857)''.
H ardenberg.Onder dezen naam vermel-

den wj:

Karl AIt
gwst, prins '04 Hardenber.g, een
Pruissisch staatsman, geboren te Essenroda
in Hannover den 31sten Mei 1770, studeerde
te Leipzig en te Göttingen en trad weldra

het bezit van Hannover en de erkenning van

Noord-DuitschlandsOnzjdigheid verkreeg.Het
gevolg hiervan was, dat Hardenberg zjne

betrekking weder aan den Franschgezinden
Hangwitz moest afstaan, om zich met het
bestuur van het departement Magdeburg-llalberstadtte vergenoegen.Toen echterNapoleon
in 1806 evenwelden Oorlog verklaarde,moest
H ardenberg aan de voorloopige onderhandelingen te Charlottenburg deelnemen. Na den
slag bj Jena werd hj, Op verlangen van
keizerAleœanderjministervan Buitenlandsche
Zaken. Na den Vrede van Tilsit nam hj

in staatsdienst. Nadat hj gedurende eenige
Jaren te Wetzlar, Regensburg, W eenen en
Berljn vertoefd had,bezocht hj Frankrjk, echter zjn ontslag, vertoefde geruimen tjd
de Nederlanden en Engeland,en zag zich in aan de Russische grenzen,en keerde vervol1778 bj zjn terugkeer benoemd t0t,geheim gens terug naarzjn buitenverbljfTempelhof
XKammerrath''en in denadelstandopgenomen. bj Berljn. Hier werd hj in 1810,nahet
Ongenoegen met den prins van Wallisnoodzu kte hem in 1782 de Hannoversche dienst
te verlaten, waarop de hertog TGn Brltnswj;k
hem t0tvoorzittervanhet:ylfammercollegium''
benoemde. Reeds toen hj na den dood van
Frederik 11 belast was methet Overbrengen
van het testam ent van dezen aan I'riedrieh

aftreden van Stein, door den Koning t0t
staatskanselier benoemd.Nu Opende zich voo1'
hem een uitgebreide werkkring.Metbetrekking t0t de buitenlandsche aangelegenheden

volgde hj, door nood gedrongen,hetstelsel
van Frankrjk. Hj veranderde echter van
houding toen het Fransche leger in 1813

IF'
ïIA:J- 11, had hj deopmerkzaamheid ge- in een ellendigen toestand uitRusland terugw ekt van laatstgenoem de, en toen in 1790 de keerde.Gedurendeden bevrjdingsoorlog was
m arkgraaf ean A nsbach en Bairelttlzvan den hj met jver werkzaam, onderteekendeden
koning van Pruissen een minister verlangde Vrede van Parjs)en werd daarna doorzjn
voor zjne vorstendommen,trok Hardenberg, Koning t0t prins benoemd.Hj vergezelde

op aanbeveling van Frïd#rïcFz W ilhelm,'der- voortsde Verbondene Mogendheden naarL0nwaarts. Na de inljving dezer landen in den,nam deelaan het congrèsteW eenen en

Pruissen (1791) werd hj nietallçen in zgne hielp in 1815 deverdrayen teParjst0tstand
betrekking bevestigd,maar o0k in hetPruis- brengen.In 1817Organlseerde hj den staatssische ministérie opgenomen.Toen de oorlog raad en werd t0t presidentvan.dit ligchaam
tegen Frankrjk een aanvang nam ,riep de benoemd.Avjders woonde hj de congressen
Koning Hardenberg a1s minister van hetleger bj te Aken,Carlsbad en Weenen,en bragt
naar het hoofdkwartier te Frankfort, en in

het begin van 1795 werd hj naarBaselgezonden, waar hj den vrede sloottusschen
Pnlissen en deFranscheRepubliek (5April).
Na zjn terugkeer te Ansbach en Baireuth
regelde hj de zaken dezer vorstendommen.

in Pruissen het belasting-en archiefstelselin
orde.O0k was hj metgraafBernstoy aan-

wezig bj decongressen teTroppau,Laibach
en Verona.Toen hj zich in laatstgenoemde
stadbevond,volbragthjeenereisdoorNoord-

Italië, werd te Pavia ziek, en overleed te
Toen voorts in 1797 I'
riedriclt V lhelm II1 Genua den 26sten November1822.Hardolbery

den troon beklom,riepdezehem naarParjs, heeft zich Jegens Pruissen hoogst verdiennam hem op in het Kabineten belastte hem steljk gemaakt. D00r zjn grooten invloed
metonderscheidenebelangrjkezaken.Daaren- bevorderde hj de hervorming van hetlegex,
boven werd hj in 1800 chefvan hetdepar- de opheëng van het ljfeigenschap, de getement M agdeburg-Halberstadt, en in 1802 ljkstelling der standen voor de wet en de
ehefvan het drpartementW estfalen en van hersellepping van het onderwjs, zoodat het
datvan Neufchatel,alsmede curator derAca- volk geschikt werd om zich t0t den bevrjdémie van Kunst en Architectuur. Tn 1804

dingsoqrlog aan te gorden. Te meer heeft

werd hj als minister de Opvolger van ron men zlch daarom ,bj zjnemedewerking t0t
A'
clg'
éfz,en hoewelhj zich MnslootaanEn- herstelling van het Europésche statenstelsel,

HARDENBERG- HARDERW IJK.
verwonderd overzjnelaauwheidinhetbevpr- ten schjnen steedsin zoetwaterteleven,deren der belangen van Dtlitschland tegenover andexe in zoute meren. Van de soorten noeanderemogendheden,Overzjneinschikkeljk- men wj M'
ayil Ovlt
dl'
z.
?
s, die in de Middelheid ten opzigte van hetconcordaaten over laudsche Zee voorkomt, en Mltyil Capito en
zjn verzuim om aan Pruissen een collstitu- C#8P die aldaar en 00k in de Noordzee letionélen regéringsvorm te bezorgen.Zjne ge- ven.Doorgaans worden er op Onzekustslechts
denkschriften loopende van 1801 t0t aan den zelden vele gevangen,hoewelzj erin Junj
Vrede van Tilsit, zjn dool-koning I'
viedriclt 1857 in grootrmenigtevoorhanden waren.
W ilhelm III verzegeld in het staatsarchief
Harderwljk , eene stad en hoofdplaat:
nedergelegd met de bepaling dat zi
J* eerst, van een kanton in de provincie Gelderland,
na
den
do
od
de
s
ve
rva
ar
di
ge
rs
zouden
l
i
gt
aan de Zuiderzee,aan den straatweg en
50 Jaar
kunnen w orden uitgegeven.
aandencentraalsl
yorweg.Harehavenisalleen

I'
riedrich, vrjheer ron A'
t
vclzîkr.
t
/, een gese,
hikt voor vlsschersvaartuigen. Zj telt
Duitschschrjver,bekendOnderdennaam van naauwelgks 7400 inwoners, doch is merk-

Noralls, geboren op het lkasteelW iederstedt waardig wegens hare voormalige académie,
in het graafschap M ansfeld den zdenMei1772, de Geldersche genaam d,die in 1648 gesticht,
genoot eeneuitm untendeOpvoeding,studeerde in 1811 doorde Franscheregéringopgeheven,
te Jena in de wjsbegeerte en teLeipzig en en in 1815 door een athenaeum vervangen
W ittenberg in de regten,en begafzich voorts werd,hetwelk desgeljks ophield te bestaan
naar Tennstëdt,om zich voorderegtspractjk in 1818. 00k was er weleer eene vermaarde

tevormen.Hierverloofdehj zieh metSophie
ron .
A%Az
l,waaxna hj in 1795auditorwerd
bj de zoutgroeven inW eiszenfels,maarver100r in 1797 zjnebruid doorden dood.Om
zich voorzjne betrekking tebekwamen,bezochthjdemjn-académieteFreiberg,keerde
in 1799 naar MTeiszenfbls terug, en werd er
als assessor bj het bestuur derzoutgroeven
geplaatst.In dien tjd knooptehj kennisaan

Latjnsche school,zooalsbljktuiteenevermelding!datia 1503 bj een brand 450 leer-

Daarnaontving hjeenebenoemingt0tambtshoofdman,doch overleedn0gin zjn ouderljk
huisden 25sten Maart 1801.Rardenberg onderscheidde zich doorgrootedichterljkegaven,
maarzjneverzen gaven getuigenisvan overprikkeling van gevoelen van neigingt0tmystiek. Ook zjn onvoltooide roman rlleinrlch
v0n Ofterdingen''draagtdebljken van zjne
ongemeene talenten.Vooralheefthj uitmuntende geesteljke liederen geleverd, en zjne

overd, in 1572 aan deSpanjaarden ontrukt,

l
ingendlerinriqtingzjnomgekomen.Zjwerd
in 1600 vernleuw d en verbeterd en naar
haren beschexmer Manrits '
ptzz
lNassa'
tçoGymnasium Nassavieo-velavicum'' genoemd. Men
heeft er thans het werfdepôt der koloniale
troepen.

Harderwjk behoorde weleert0tde Hanse-

met de gebroeders kbkhleyelen met L. Tïeck. stedenqzj werd in 1522 door Karel V ver-

Hymnen an die Nacht'' verwierven grooten

bjval.Zjne gezamenljke werken zjn dool,
L. T'
leck en F.Rcltlegeluitgegeven.

Harder(Mu#l)isdenaam vaneen vis-

schengeslacht ult de familie der Mugiloïdei.
H etheeftveelovereenkom stm etdatderkar-

pers en onderscheidt zich door een tameljk

in 1672 door den Bisschop van Miinster ingenom en en in 1674 door de Franschen in
brand gestoken.Zj is de geboorteplaatsvan
vele merkwaardige m annen, zooals Petrlts
Grenellns. Gerard Voet,Joltan TNJI6A?CErnest
Wrïlà, Bernards, rcz/der Meken,Alti'ttsepz.

H arderwijk (van). Onder dezen naan

vermelden wj:
Ilsbrand '
ptzzl Hardertvi
jk1 een uitstekend
Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren
te Harderwjk omstreeks het jaar 1515 en
ontving zjne opleidinrvan JohannesKeppel,
abtvan hetkloosterLldlum in Barradeel. Hj
onderscheidde zich door zjne letterkundige
bekwaamheid en door zjne welsprekendheid.
Nadat hj de priesterwjding ontvangen had,
werd hj eerstkapellaante Menaldum ,daarna

langwerpig, weinig zamengedrukt ligchaam ,
een met groote schubben bedekten k0p, 2 pastoor te Spannum en vervolgensteBerlicum.
kleine rugvinnen, van w elke de allhterste Bj het veldwinnen der Hervorming gevoelde

tegenover de aarsvin geplaatstis,terwjlde l1j zich door de nieuwe leer ongemeen aanvoorste nagenoeg op het midden van den rug getrokken,zoodat hj zjne goederen verkoeht
staat en uit harde stekelaehtige stralen za- en in 1545 naarLidlum trok,om vandaarzjn
mengesteld is. De k0p iseenigzinsafgeylaty vriend Cyriae'n .llpzzitx naar W ittenberg te
de Oogen zjn vrj grooten bj velen mln Of volgen.Hj bereikte die académie in 1546,
meer overtogen van eene vetachtige, dool'- verwissel
de het geesteljk rewaad met een
schjnende zelfstandigheid; de snuitiskort, burgerljk kleed, en werd ln hetalbum der
de m ondopening dwarsen klein,en de onder- studenten ingeschreven. Hj bleef er eehter
lip sluit met eene verhevenheid in de boven- niet lang, daar Ktbrel T' met zware strafbelip.Zj hebben zeerftjne ofgeene tanden,en dreiging allen terugriep, die verboden hoogehetkieuwvliesisvan 6 stralen voorzien.Deze scholen bezochten.Hj werddoordenabtvan
visschen zi
jn gewoonljk van bûven blaauw- Lidlum weder opgenomf)n en aan het hoofd
ofgroenachtig,van onderwitachtigvankleur; der gemeente te Spannum geplaatst.Zjn aan-

zj worden 1/g Ned.ellang en bewonen de
zeeën der gematigde en heete luchtstreken,
doch komen în den rjtjd met verbazend
groote scholln aan de kusten en in de mon-

zien was weldra zoo groot? dat hj zich in
1553 t0t abt van Lidlum verkozen zag.Hj
Ontving de wjding van Nieolaas x,t
zs Nlenwland, bisschoppeljk vicaris te Utrecht.Later

den der rivleren.dommige uitheemsche soor- als lid der :taten van Friteland vorzette btj
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zich metkrachi tegen de benoeming van Re- LeidscheMaatschapp/ vanNederlandscheLet-

I
pt/l,
s Dirl
gtins t0t bisschop van datgewest terkundeenz.Hj overleed den 27sten Decem-

en weigerde in October 1565, de synode te ber1858.Van zjnegeschriften vermeldenwj:
erkennen, door den bisschop te Utrechtza- LofdichtOp Jan van Eyk''
,in 1822teBrugge
mengeroepen. Inmiddelbestudeerde hj met met zilver bekroond! - pLofdicht op de

jverden Bjbelen degeschriftenvanLldher, noordeljke en zuideljke volkplantingen van

en w erd m et zo0 grooten afkeer van het Fredriksoord'', in 1823 te Brugge met goud
kloosterleven vervllld, dat hj in 1569 zjn bekroond,- rKorte schetsvan deberoemdste
ontslag verzocht en verkreeg m eteene toelage daden onzer voorvaderen en van de bjzonvan 500 gulden.Toen de nieuwe bisschop va'
n derste gebeurtenissen der Nederlanden enz.'',
Leeuwarden,Cwner'lts Petri,teLidlum kwam , in 1823 te Brugge met goud bekroond, om er rekening te vragen van het beheer, 2,Gedichten (1836)'',- ylletmenscheljkleven,

nam ran A'
crt
fdrznï/à jlings de vlugt naar
Emden, waar hj in het huweljk trad met
eene Protestantsche vrouw ,diehjkortdaarna
te Frankfort aan de pest verloor.Hj zelf
hersteldeaanvankeljk van dieziekteen trok
naar Keulen,waar echter een nieuwe aanval
hem in 1571 deed bezwjken. Het Friesch

ln vier zangen (1837), - pLeerrjke keur
uit Benjamin Franklin'
s zedekundige schrift0111' ill 1843 door de Maatschappj t0tllut
van '
t Algemeen m et goud bekroond,
Friedrich Gottlieb Klopstock (1843),'' DRedevoeringen (1844),''- rGjsbrechtKarel
van Hogendory,lofdicht(1853):',- en roud
Genootschap bezitvan hem een op parkement en Nieuw , ult de portefeuille van Narrator
geschreven XMissal
e Romanum , quod scribi bjeenverzameld (1854)''.Voortsheefthj vele
curavit D. Ysbrandus Harderwjck, abbas bjdragen geleverd in den rNederlandschen
monasteriiLidlum anno 1563.
Muzen-almanak'' in de pvaderlandsche LetIsak klczl Harderwl
jk, een Nederlandsch teroefeningen''enz.
letterkundige,geborenteH uizum ,bjLeeuwarH ardheid noemt men deeigenschap der
den den 19den Januarj 1784.Hj bezocht de l
iychamen, krachtells welke zj weêrstand
Latjnschesehool*teLeeuwarden en teRotter- bleden aan andere ligchamen.Eene volstrekte

dam , en studeçrde in de godgeleerdheid te hardheid kan men aan geen enkelligchaam
Utrecht en te Leiden.Achtervolgenswashj toekennen.om te zien ofeen ligchaam harder
predikant te Abbenbroek Vinkeveen, W ar- is dan een ander, beproeft men, met w elk
rega (metW arstiensenW artena)en Katwjk van de twee men het andere krassen kan.
aan Zee,en hj Overleed alhier den 3lstenDe- M ohs heeftop dien grondslag eenehardheidscember 1847.Hj had zich vooraltoegelegd schaalvastgesteld metde volgende 10 graden:
op de oud-Nederlandsche letterkunde, kerk- 1.Talk,2.gips, 3.kalkspaat, 4.vloeispaat,
geschiedenis en penningkunde,en bezateene 5.apatiet,6.veldspaat,7.kwarts,8.topaas,
kostbare boekerj.Van zjnegeschriften noe- 9. korund, en 10. diamant. Men heeft de
men wj: rverslag van een Handschrift,be- opmerking gemaakt,datdemeeste kristallen,
vattende Jacob van MaexlantsNederduitsche, niet alleen Op verschillende vlakken, m aar
prozaïscheBjbelvertaling,metaanteekeningen 00k Op hetzelfde vlak bj hetkrassen inonderen bjlagen (1831)''
,- pGesclzied-en letter- scheidene rigtingen: eene verschillende hard-

kundige bjdragen (1837)'',- Fragmentvan heid aanwjzen.
den roman van Parthénopéus en Meliore;met
H ardinge (Henry,viscount),een Britsch
eene inleiding en aanteekeningen (1841)'',- generaal en staatsman. geboren te Stanhope

XBjdrage t0t de geschiedenisder Heidensof den 3osten October 1785, trad reeds op 13-

Egyptièrs in de Noordeljke Nederlanden
(1847)''
, - en rBjdrage t0t de kennis der
schriften van David Joris''
.Hj was lid der
LeidscheMaatschappj van NederlandscheLetterkunde en van het ProvinciaalUtrechtsch
genootschap.

#
jarigen leeftjd alsvaandrig in diensten klom
wegens zjne dapperheid en bekwaaml
zeid
spoedig 0p,In 1808 zaghj zichgeplaatstbj

den generalen staf,van hetPortugéscheleger
en werd in den slag van Vimiéra gewgnd.

Daarna streed hj bp Coruna,bj den OverJan rc.
l Harderwl
jk,desgeljkseen Neder- togt over de Duéro, bj Albuéra,waarhj
landsch letterkundige.Deze,een broeder van eenequnstigebesli
ssingaanbragtybjSalamanca
den voorgaande, werd geboren te Huizum en Vlttoria.Hier werdhj Opnleuw gewond,
den 4den October 1790, ontving zjne 0p- doch hj trok met het legervan W ellinyton
leiding te Rotterdam j legde zich met jver over de Pyreneën en nam deelaan den slag
t0e op het teekenen en de muziek, werd er l)j orthes.Gedurendeden veldtogt:an 1815
op een handelskantoor geplaatst,aanvaardde was hj reedsluitenant-kolonel,stond bj het
vervolgens een koël-en theehandel,en deed leger van Bllicher en verloor bj Ligny der
daarvan afstand in 1838 ten behoevevan den linker arm.Vjfjaar later werd hj lid van
Jongsten zoon van zjn oudsten broeder.Hj het Parlement, en in 1823 aanvaardde hj
w as 1id van het kunstgenootschap pH ierdoor den postvan gclerk ofthe ordnance''.Gedtlt0t hooger'' en na vereeniging daarvan met rende den Spaanschen veldtogt had hil hef
nArtisaerum'' zag hj zich totcersten voor- vertrouwen van Ikkllinyton verworven, en
zitter en in 1831 t0t lid van verdienste be- toen deze in 1828 eerste m inister w erd,be-

noemd.Voorts werd hi
j lid derKoninkltjke noemde hj Hardinyetotministervan O0rlog,

Académie van Beeldende Kunsten te Amster- en in 1830 t0t opper-secretaris van Ierland,

dam, lid van de Hollandsche Maatschappj waarnahtlhem t0tgeneraal-majoorbevorderde.
van fraajeKunstenen Wetenschappen,vande De aftreding van het ministérie W ellington
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kostte hem zjne betrekking,die hj ec,
hter
later t0t 2-maa1t0e bekleedde.Tn 1842 werd
hj luitenant-generaal cn in 1844 gouverneurgeneraalvan Indië,waar hj kortvôôl-het
uitbarsten vandenPendsjaub-oorlogaankwam.
Hj bevond zich op hetslagveldvan Sobraon
(10 Februarj 1846),en hoewelhjhetopperbevelin handen lietvan H'tt-qh Gt?CZ.gA,werdde
goedeuitslag van den strjdtochaanbem toe-
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Ring der darmen of uit inwendige verzwerlngen.Eindeljk ishardljvigheid degezellin
van onderseh'eidene andere ziekten, zooals
l
oodvergiftiging,maagontstelking,leverkwalen,
suikerpls, chronische hersen- en ruggem ergziekten enz.

De gevolgen der hardljvigheid zjn deels
van plaatseljken,deels van algemeenen aard.
Er kan eene bljvende verwjding van het

gekend.H et vredesverdrag van Lahore deed darmkanaaldoor ontstaan.De prikkeling van
hem kennen a1s een edelmoedigen Overw in- het darmsljmvlies kan ontsteking veroorzanaar, en na het sluiten daarvan zag hj zich ken, en deze kan zich uitstrekken tot het
benoemd t0t riseoltnt A '
cz.tKpg: van Lahore, buikvlies, de pisblaas enz.T0t die gevolgen

terwjl de Oost-lndische Compagniehem een behooren verder aambejen, uitzakking van
levenslang jaargeld vereerde van 5000 pond den endeldarm ,breuken enz.,somtjdsvergesterling.In 1848 keerde htjnaar Engeland zeld van verlies van allen eetlust,congestie
terug, nam er zitting in het Hoogerhuis, van bloed naar de borst en het hoofd,
w erd na den dood van W ellinyton t0t Opper- bljkbaar in hartklopping, kortademigheid,
bevelhebber van het geheele Britsche leger hoofd/t
jn en duizeligheid, alsmede zwaarbenoemd,Ontving in 1855 den titelvan veldmaarschalk,en Overleed den 24sten September
1856.
H ardkelk (Illecebrum), een plantengeslacht uit de fam ilie der Portulacaceae,
ondersclleidt zich dtlor een s-bladigen kellt

moedlgheid enz.
De middelen, die men tegen eene gewone

hardljvigheid mootaanwenden.zjn zeereenvotldig.M en gebruike vloeibare 0t'veelwater

bevattende spjzen,drinke veelwater,limpnade en dun bior en vermjde het gebrt
lik

van zoodanige zelfstandigheden, die de verstopping bevorderen,zooals meel,melk,taai
vleesch?chocolade enz.Vooralishetnuttigen
van ooft zeeraan te bevelen.Ism en genoodzaakt,een zittend leven te leiden,zoo zoeke
(I. vertlcillattlm) met nederliggende? draad- men het af te wisselen dqlor alles, wat
vormige,onbehaarde stengels,ronde of'Ovale ligchaamsbewegingvereischt,zooalswandelen,
bladeren en nette,w ittl),kransvormigOm den rjden,tuinarboid,gymllastiek enz.O()k bestengelgeplaatstebloemen iseene der fraaiste vordertmen den stoelgang dool,koude inspuiplanten onzerveenachtige heide.
tingen met behulp van eelzirrigatf)r ofclysopomp, door koude wassohingen aan d0n 0nHar
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noemt men een toestand,w aarin hetligchaam derbuik, voorts donr baden en zw em men.
gebrek heeft aan voldoenden stoelgang.Deze Eindeljk islletvanbelalzg,zie'
h niettewarm
laatste kan zeer verschillend zt
jl
z, bj som- te kleeden en a'lzoo eëne Overtollige afscheimigen week,bj anderellhard,bj sommigen ding van zw eette voorl
tom en.Men kan zich

met elsvormigy,bjna kraakboenige,wit-gekleurde blaadles? door 5 m eeldraden, evenzoovele daarttlsschen ligqellde draadvormige
schubjes,éên Oftweesttllbes,eneeneG-zadige,
s-kleppiye zaaddoos. De yekranste ltardkelk

veelvuldiq,bj anderen Om dflz
lof5dagen, Op die wjzeaan een regelmatigen.dageljk-

bj sommlgen geregeld, bj anderen Onregel- schenstoelganggewennentdiet0thetwelzjn
matig. W anneer nu de drekstolen zich in des ligchaams en de opgeruimdheid des gehet darmkanaal, doorgaans in den dikken moedsnietweinig bjdraagt.
darm , ophonpen en wegens hare hardheid
H ardouin (Jean):een uitstekend Fransch
eene vertraayde ontlasting veroorzakentdan geleerde, geboren in 1646 te Qtlimper in
geeft men hleraan den llat
uu van hardljvig- Bretagne, trad reeds vroeg in de orde der
heid.Hareoorzakenktm nenzeer ondersclleiden Jezlffeten en Oefende zich in de godgeleerdwezen. Veelalheeft zj plaats,wanneer men heid, de Oude talen? de gesehiedenis en de
le classieke werken rin
hoofdzakeljk dxooge spjzen gebrtliktzonder penningkunde. T0t f.
er behoorljk bj te drinken, Of wanneer usum Delphini'' leverde hj eene uitgave der
door sterke transpiratie veel vocht door de llistoria nattlralis''van Plinilb
s (1685,5dln).
huid afgescheiden wordt,alsmede wanneer er '
In zjne nchronologia ex llummis antiquis
overvloedige afscheiding door de nieren restituta (1G77)''en in de Pyolegomena ad
plaats vindt - voorts ook wanneer (1e be- const
lram vetertlm seriptort
lm''beweerdehj,
w eging der darmen niet krachtig genoeg is, dat de meeste voor Otld gehoudene m unten
jd zjn, alshetwelk dikwjls voortvloeit uit gemis van valsche stukken van lateren tt
de noodige ligchaam sbeweging, vooral ook

mode,datde voorclassiek gehpudene werken

bj ollden van dagen, - alsmede wanneer val
z gewjde cn ûngewtjde se.
hrtjvers, nlet
men de slechte gewoonte heeft, niet aan- uitzondering der yl-listoria nattlralis'' van
stondsaan den drang tfltontlasting te gehoor- Pllnl'
t
bs,der rGeorglca'' van Vlr-qill'
tbs en der
zamen,waardporhetdarmkanaalzjneveer- Satyrae''en mEpistnlae''van Ilbvatilgs,niets

krachtverliest,terwjldedrekstoffen in digt- anders ziln dan geschriften van monniken
heid toenemen. A1 die omstandigheden kan uit de 13de eeuw.Dat vonnis wildo hj niet
m en echter door een goe:l diëet voorkomen herrûepen.A'
Veldra echtermaakte htJhetnaar
ofverwjderen.Ergerishet,wanneerdehard- veler meening n0g erger, daar hj in zi
jne
ljvigheid voortkomtuit vernaatlwing van het Uûnciliol-um cglledio (1715, 12 dlnl'' v()
l-

kdanmkanaal, uit eene verplaatsing Of instul- hield,dat ook de handelingen van alle km'
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vergaderingen vôôr die van Trente louter gevechtbj Zwartsluiswashjaanvoerderder
verdichtsels waren. Het was niet mogeljk: ruiterj,en kortdaarnawerdhj benoemdt0t
hem t0t andere gedachten te brengen. Hk grietmanvan W est-stellingwerf.Hjbekleedde

overleed te Partjs den 3denSeptembex1729, die betrekking t0t 1686, werd toen 1id van
en zjneroperavaria''zjn in 1733teAmster- Gedeputeerde Staten,woondete W olvega,en
dam in hetlichtverschenen.
overleed te Heerenveen den 15den Augustus
H arem ,een Arabisch woo1*
d,hetwelk het 1701.
Willem
Haren,0en broeder van den
Aeï/ùe,.onschendbare beteekent,is de naam
van hetvrouwcnverbljf van den Mohamme- voorgaande.Hj werdgeborenteLeeuwarden
daan, waar geen ander man dan de echtge- den 17den October 1626,studeerde te Franenoot mag binnentreden. De Muzelman mag, ker, Utrecht en Leiden, vertoefde2jaarte
volgens zjne godsdienstige instellingen,4 Parjsen wilde vervolgens Italië bezoeken,
w ettige vrouwen en een onbepaald aantal toen hj wegens de ziekte z/nsvadersnaar
bjwjven houden.Zulk een stoetbewoonthet huiswerd ontboden.Hierzaghijzich in 1650
achterstegedeeltevan zjnewoning,waaraan benoemd tOt gevolmagtigdeten Landsdage en
een tuin met een hoogen muurverbonden is, rentmeester-generaal der domeinen,voortsin
en staatonder ket opzigtvan gesnedenen en 1652 tOtgrietman van hetBildtenkortdaarna
bejaarde opzigteressen.Intusschen vindtmen t0t 1id van den Raad van State.O0k werd
uit den aard der zaak zulk een harem alleen hj belastmetbelangrjkezendingen.In 1659

bj aanzienljken en rjken.De behoeftigeen
met ééne vrouw ,die zich weldegeljk met
huiswerk bemoeiten 00k welgeslujerdover

was hj een dergevolmagtigden op devloot

van de A'
?
:t
y/dr,afgezonden naar de oostzee,
om den vrede tusschen Denemarken en Zweden t0t stand te brengen. Hj ontving den
de straat wandelt, om bloedverwanten en dank voorzjnewèlgeslaagde bemoejingen en
tevens den titel en de waardigheid van gevriendinnen te bezoeken.
H aren (van)isdenaam van eenvermaard w oon lid in hetcollegievan Hunne Hoogm ozelfsde burger-Mohammedaan vergenoegtzich

Friesch geslacht.HetiseigenljkvanDuitsche genden.In1663vertrokhjaanhethoofdvan

afkomst, en Ogier van Aczez, die a1s de
stamvader dezer familie wordt beschouwd,
leefde in 1240 te Aken.EerstAdam ofDaam
tlcl Haren,een zoon van Ererard ranA'
crdfzj
schepen te Aken,vestigde zich in de Nederlanden en overleed te Aken den 3den Mei
1589.Hj had deelgenomen aan hetVerbond
der Edelenj weshalve hj wedereenigen tjd

een gezantschap naar oost-Friesland,om het
uitbarsten van een 00r1Og tusschen ditland en
den Bisschop van Miinster te voorkomen.In

van een regement infànterie.In 1673 in een

gekozen t0t 1id van Gedeputeerde Staten van

1655 was hj metJandeFSJJafgevaardigde
op de vloot,volbragt daarna zendingen naar
Luik,Berljn en Cleef,bewees als lid van
het col
legie Van Gedeputeerde Staten V3n
Friesland belangrjke dlensten aan die pronaar Aken de wjk moest nemen.Van de vincie en herstelde de rustaan de académie
leden van ditgeslachtnoemen wj voorts:
te Franeker.In 1671 werd hj naarZweden
Adam ran Haren,bekend onder den naam af
gevaardigd en maakteerzich bjdenKoning
vanhopmanDaam.Hj behoordetotdeW ater- zöö bemind,dat dezehem in dengravenstand
geuzen en nam deel aan de innem ing van wilde opnemen. Toen de Friesche edelm an
den Briel, waar hj in 1573 nog met zjne deze çunst van de hand wees, ontving hj
vrouw en 4 kinderen vertoefde.W egenszjne 'sKonlngs portret,rjk versierd met diamandapperheid werd hj raad en hofmeestervan ten.Na zjn terugkeerwoonde hj den vruchprlns W illem J,ging na den dood van dezen teloozen vredehandel te Aken en te Keulen
in dienstvan Lodewnk,stadhoudervanFries- bj,en was vervolgens lid van het gezantland, en overleed te Leeuwarden in 1590. schap,datin Mei1674 naar Engeland gezonHj heefteendagverhaalgeschrevenvanzjne den werd,om erdeoudevriendschapsverdraomzwervingen, sedert A lva's kom st in de gen te vernieuwen.Bj zjn terugkeerhadhet
Nederlanden t0t aan de inneming van den vaartuig een hevigen storm te verduren,doch
Briel,doch hetisbj den brand,diein De- de beradenheid van v@n Haren was oorzaakj
cember 1732 in de woning van W illem van dat hetbehouden bleef.Vooral00k schitterde
Acr:l te St.Anna-parochie woedde,verloren zjnebekwaamheid in 1675 bj den vredehangegaan. Voorts vermeldt men,dat nOg in de delte Njmegen,en n0g vôörzjn terugkper
familie Asbeek een zwaard aanwezig is, doo1. zag hj zich benpemd t0tcuratorderFriesche
A mey aan Daam tltzl Haren geschonken.
hoogeschool. In 1683 en 1690 werd hj op
W illem 1,4- Haren, een broeder van den nieuw afgevaardigd naarZw eden,en in 1697
voorgaande. Hj werd geboren te Arnhem washj alsgevolmagtigdebj devredesonderden 19den Januarj 1581.Hj wasritmeester handelingen te Rjswjk.Ten slotte nam hj
en opperstalmeester van graafLodewz
jk ran deel aan een gezantschap naar Engeland,in
Xtudcfz en had) als gedeputeerde der edelen 1702,belastmet de taak Om na dendoodvan
van Friesland, zitting in de vergadering der koning W illem IIIzjneopvolgsterAnnamet
Staten-Generaal.Hj overleed te 'sHage den hare troonsbeklimming geluk te wenschen.
9den December 1649.
Daarna keerde hj naar Friesland terug,om
Ernst wczz Haren, derden zoon van den zjne overigelevensdagen rustig doortebrenvoorgaande.Hj werdgeboren teLeetlwarden gen.Zjne grietmansbetrekking had hj reeds
den l3den December 1623,was reedsin 1645 ln 1701 ten behoeve van een zjner neven
ritmeester,in1659majoorenin 1668 kolonel nedergelegd.In 1707werdhj echteropnieuw
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Friesland,waarna hj den 15denApril 1708 plunderden.IlierdoorTrashj in groote geldeteLeeuwardenoverleed.Zjneaanteekeningen ljke ongelegenheid gebragt, zoodat hj in
omtrent zjne verschillende zendingen enz-, 1763 zjnegrietenj moestverkoopen.
in 30 folio-deelen vervat,zjn bj den brand
Sedertden Vrede van 1748washjafqezant
van het slot der ran Harens te St.Anna-pa- aan hetH0fvan den hertog van Lotharlngen,

rochie (1732) verloren gegaan.Zjn fraaige- gouverneux-generaalderOostenrjkscheNederschilderd portret vindt men in het huis van landen teBrussel,enverbljddezichbj voortden tegenwoordigen burgemeestcr van 'W est- during in de gunstrjke toegenegenheid van
stellingwerfte W olvega.
Willon IV en zjne gemalin.Toen eerstgeWillem vanHaren,een zoon vanErnst.Hj noemdeoverleden was,verheugde hj zich bj
werd geboren te H eerenveen den Gden Ja- voortduring in het vertrouw en van prinses

nuarj 1665,wasachtervolgensgrietman van Anna,zoodathj zich in 1752 t0thaarcomDoniawerstall,W est-stellingwerfenhetBildt, missarisbenoemd zag bjdeonderha:
ldelingen
had zitting in het collegie van Oedeputeerde tusschen onzen Staat en de oostenrjksche
Staten, was gecommitteerde in vele provin- Nederlanden.In 1758 verloorhj echter zjne
ciale-en generaliteitscommissiën,en overleed echtgenoote,en toen hjandermaalin hethute St.Anna-parochieden18denSeptember1728. weljkwildetredenmetAnnaCJJACZIJLonisa
Adam Frwdï va:tHaren, oudsten zoon van deF'
J/JJï'
:,dooranderen o0k NatalisTJ#dr
den voorgaande.Hj werdgeboren te Leeu- genaamd,werd hj vervolgd doorden laster,
warden den zssten October 1683,zag zich in
1698 benoemd t0t grietman van het Bildt,voorts t0t lid van Gedept
lteerde Staten,ontvanger-generaalvan 'tBildt en lid der Admi-

welke hem uit de gunst van prinses Anna
wilde verdringen.Hlerdoorkwam hj t0thet
besluit Om @jne verloofde te verzaken,ten

einde de toegenegenheid der Vorstin te be-

raliteit te Harlingen.Hj Overleed te Leetl- houden. Toen echter deze in 1759 overleed,
w arden den lzden M ei 1717.
werddeechtgesloten,en zjnebenjderslieten
Willem ran Raren, otldsten zoon van den ni
etsonbegroefd,om hem ten va1tebrengen.
voorgaande.Hj werd geboren teLeeuwarden SchoonhjlnbekrompeneOmstandighedenzjne
den zlsten Februarj 1710: en daar hj op dagen doorbragt, behield hj in den avond
Cjarigen leeltjd zjn vader verloor,belastte zjns levensde achting,welke hj steedsaan
zjn grootvaderzich metzjneopvoeding.Hj het H0f te Brusselgenoten had,bleef er de
bezocht toen de Latjnsche schoolte Leeu- belangen zjnerlandgenooten metjverbeharwarden,waarhj Onderde leiding van Isaae tigen,en overleedaldaar den 4den Julj 1768.
Valckenaer uitmuntende vorderingen maakte, Het verhaal dat hj door het innemen van
en vertrok vervolgensop l4-jarigenouderdom vegifzjn einde verhaastheeft, is vermoenaardeacadémiete Franeker,alwaarhj de delpkeenlasterljkverzinselvanzjnevjanden.
lessen van Hemsterltuis,W esseling en HeinneoDezeuitstekende staatsman,gloejendevan
cil.
s bjwoonde.Daarna begafh'
d zich naar jver voor zjn Yaderlan'
d, voor vrjheid en
Groningen#waarhj inhethuisvandenhoog- regt, was tevens een voortreFeljk dichterj
leeraar Jegn Barbeyrac en Onder de leiding

van dezenhoogstbeschaafdenmanzjnestudiën
voortzette.OOk legdehj zichmetjvert0eop
de toon-,dicht-en teekenkunst.W eldra werd
hj grietman van het Bildt, en in 1728,na
het.overljden van zjn grootvader,betrok hj
het kasteelte St.Anna-parochie.Op lofeljke
wjze behartigdehj erdebelangen deringe-

begaafd met eene uitgebreide kennis, een
schrander Oordeel en eene levendige verbeel-

dingskracht.Beroemdzjnvanhem:pGevallen

van Friso,koning der Gangariden en Phrasiaten'', een heldendicht, dat in 1742 werd
uitgegeven en in 1758 omgew erkt en herdrukt,- voorts rlueonidas''en rLierzangen''1

desgeljksin 1742 in hetlichtverschenen,en

zetenen,en w erd er tevens benoemd t0t ont- in 1824 door de zorg van M . W esterman in
vanger-generaal.Intusschen had hj metvele klein formaatnogmaalsuitgegeven.DesFriso''

rampen te worstelen.In korten t'
jd ontrukte
de kinderziekte hem zjne moederen zuster
en deed hemzelven t0taanzjn doodt0eljden
aan een zwak gezigt.Voorts verbrandde in
December 173Q zjn kasteel met een aantal
handschriften en zeldzaamheden.TOen voorts

is 0ok in hetFransch vertaald (1785).Eene
verzameling handsehriften,brieven aan envan
de ran H aren's, door Jacob '/?lzl Leenwen te
Leeuw arden verzam eld, is na den dood van

dezen replaatst in deProvincialeBibliotheek

vanFrlesland.- Omtrentzjneonwettigedochin 1734 zjn kasteel wederopgebouwd werd, ter Ilenriëtte Amalie raadplege men het artideed hj eenereisnaarEngeland entradhier ke1Nerah(Madamede).
Onno Z'lcïeg van A crdl, een broeder van
in hethuweljk met eene dame uit hetgevolg van prinses Anna.Tn 1747 en 1748 w as den voorgaande en desgeljks een uitstekend
hj gedeputeerde te velde en beweesbelaug- staatsman en dichter.Hj werd gebûren te
rjke diensten bj de belegering van Bergen- Leeuwarden den zden April 1711,en na den
0p-Z00m.TjdenszjnverbljfinNoord-Brabant dood zjns vaders door zjn oom D'
uco ran
koeht hj hetkasteelteSt.Oedenrode in de Haren toevertrouw d aan den Zwolschen rector
Mejerj van 'sHertogenbosch en werd kwar- Gî
jsbert Wessel.
Dffbz'.Reedsin 1727 vertrok
tierschouten djkgraafvan Peelland.Tn zjne hj naardehoogeschoolteFraneker,waarhj
grietenj hadden inmiddelsongunstigegebeur- de lessen hoordevanJaoob'
usTst
?r#c!dienhj
tenissen plaats.Sommigeboeren waren ermet in 1730 naar Utrecht volgde.Bj zjn terugkleine geldboeten gestraft) waarna zj het keer in Friesland zag hj zich vereerd met
kasteelvan van H aren overrompelden en leeg- het vertrouwen van W illem TTr?en werd ach-
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A1s dichter heeft ran Jrlrdl onvergankeljtervolgens benoemd t0t historieschrjver van
Friesland (1734), t0t grietman van W est- ken 1*oem V0rW0rV0n door zjn voortreleljk
Stellingwerf (1742), t0t commissaris-generaal dichtstuk rDe Geuzen (eerst onder den titel
der Zwitsersche troepen in dienst van den
Aan hetVaderland (1769)4 2de druk 1771;
Staat, t0t lid der Staten van Friesland,tot 3de1772;4de 1776;5de,doorBilderdj
;k belid van den Raad van State,t0tlid der Admi- zorgd,178546de182697de1830)''waarinhj
raliteit van Amstedam , t0t lid der Staten- deheldendadendervaderenin denstrjdtegen
Generaal, t0t Gedeputeerde te velde,t0tge- Spanje verheerljkt.Voortsschreefhj:nAanzant bj de Protestantsche Zwitsersche Can- spraak, gedaan als president van den Raa;
tons,bj den vredehandelteAkenenz.Steeds van State op den 29sten December 1746'' onderscheidde hj zich doorgroote bekwaam- DVan Japan,met betrekking t0t de Hollandheid en belanglooze vaderlandsliefde. A1s een schenatieen deChristeljkegodsdienst(1775)''
,
trouw vriend van het Ht
lisran OrJPJ'
: vond - glujkreden Op wjlen zjne HoogheidW ilhj in Willem IV en zjne gemalin gunstrjke lem IV (1766; 2de druk 1831)'' - rzedige
be8chermers.Na hun dood echter ontzag zjn aaqmerkingen overdeveengraverjeninFriesgtaatkundige vjand,dehertog ran Brnnswl
jk- land (1766)'', - rDe Kgophandel,lierzang
Wovenuttel, voogd over den mindeljarigen (1769)55- rAgon,sultan vanBantam ,treurW illem V, zich niet, om den uitstekenden spol(1769)'',- rproeveop delevensbeschrjstaatsman door de laaghartigste middelen te

ving van Nederlandsche doorluchtige mannen,

doen vallen.Hj wist zelfs demedewerking behelzende hetleven van JohannesKamphuis
(ler ondankbare dochters van Onno Zwier te (1772)'')
XW illem de lzerste, treurspel
verkrjgen, om hem van poging t0t bloed- (1773 en 1779)'',- qproeve van overzetting
schande te beschuldigen. Dit gaf aanleiding uithetEngelsch,Pope'sEssayonMan(1776)''
,
t0teen geruchtmakendprocès,waarbjdemag- -- rDekomstvandenMessias,lofzang(1776)'',
schjning,lierzang(1776)'',- gvertige vjanden van et
xz)Haren zjnevrjspraak
pDeHer
verhinderden.Later evenwel is door Onpar- handeling over de nationale of vaderlandsche

tjdiger hand datweefselvan listen en lagen gedichten(1778,indewerkenvanhetZeeuwsch
verscheurd,terwjlvanHaren in denJongsten Genootschapl'', rDe landbouw , lierzang
ttjd een jverigen en uitstekenden verdediger (1777)7') XDe inenting,lierzang(1777)''1
heeftgevonden in den hoogleeraar van Flpfep. Nieuwejaarsbrief aan mjn jongsten zoon
Van Haren verwjderde zich uit'sHageen (1778)'' pDevrjheid,lierzang (1778)''
vestiqde zich te Wolvega, waar htjde be- DVaarwelvan eenoudenvaderaanzjn zoon,
trekklng bekleedde van grietman van W est- varende op 'sLandsschip van oorlog deArgo,

Stellingwerf. O0lt hier werd htjdoor de haat enz.
,lierzang(1778)'''- ô,
n(1778)''C
,Dekoopma
zjnervjanden vervolgd.Tn 1769zochtendeze - pDestaatsman (17784,- rDeschimmen,
door middelvan inbraak belangrjkepapieren lierzang (1778)*'- pproevevan eennationale
,- rpietleen Agin handen te krjgen. Voorts ontstond den zedeljke leerreden (1779)''

zosten October 1776 in zpne woning plotseljk nietje of de Doos van Pandora, tooneelspel
een hevige brand, die (behalve andere goe- (17i9)'',- rDe oFerandevan Themistoclesj
deren) zjnekostbareboekerj vernietigde,en lierzang van Pindarus'', - ponbekend gesommigen zjn nietvreemdvan degedachte, dichtvan een bel
tendendichter (1835)''.Zt
jne
dathem ditonheildesgeljksdoorzjn haters dichterljkewerken zjn 0.a.in 1854 tegeljk
lerden
berokkend is,hoewelermeer waarschjnljk- metdie van zjn broederuitgegeven Onr
heid bestaat 5'oor de meening,datachteloos- titelvan:rDichterljke werken van W illem
heid van een der bcClienden,die een p0t met en Onno Zwiervan Haren'' terwjlProf.van
glimmende kolen op den vloer zjner studeer- Vloten heeft uitgegeven: rzeden en w erken
kamerhad nedergezet,die ramp veroorzaakt van W .en 0.Z.vanJn rdzl,D eventer1872- 74.
heeft. ln weerwll van z0o vele en zoo grie- Het fraai geschilderd portret van 0. Z.
?lczl Haren bevindt zich op het stadhuis te
vendeslagenbewaarderanA'
t
xrez
lzjnekalmte; '
hj Overleed,n0g voordat,hjhetherbouwde Aken naast die der overige afgevaardigden
kasteelk0n betrekken,op denlstenSeptember naar den vredehandel.
Dneo rc. ZTaren, oudsten zoon van den
1779.
Deze staatsman sprak met vaardigbeid 0n- voorgaande. llj lerd geboren te'sHage den
derscheidene talen, en n0g grooter w as het 6den November 1747,bekleedde verschillende

aantal, hetwelk hj verstond zonder ze te eervolle betrekkingen in Friesland,redde bj
spreken. Zjn ljkredenaar Simon Xcvfc zegt den schonwburgbrand teAmsterdam (1772)de
voorts van hem : rAls doorltneed staatsman, eenige dochtervan een aanzienljk koopman,
door Voorda en I'
agel gevormd,was hj te trad methaar in het huweljk,en vestigde
geljk eenuitmuntend regtsgeleerde,wjsgeer, zich te Amsterdam ,waar hj opvolgerwerd
natuurkundige, en zelfsgodgeleerde.A1deze van zjn schoonvader in de handelszaak.Bj
wetenschappen beoefende hj meteeneliefde, den invalder Pruissen in 1787 begafhj zich
eene geestdrift, welke hj door gemeenzaanz naar het Bildt,waarhjJhetvolgendeJaartot
onderwjs zocht over te gieten bj zjne kin- grietman gekozen werd,dochin1795moesthj
deren. Niettegenstaande de beschuldiging,op de wjk nemen naarDt
litschland.D00rzjne
hem geworpen,droeg hj den roem wegens hulpvaardigheid en door hetbedrog van anzuiverheid van zeden,eerljkheid van bedoe- deren van zjn vermogen beroofd, werd hj
lingen en regtschapenheid van wandel met gouverneurvanden Jcugdigenprinsranz
glhz
dzlzich ten grave''
,
Weimar.Bjhetomvallenvan eenpostwagen
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de kust van Sehotland,Ierland en Engeland,

vid een zware koffer Op zjneborst,zoodat
hj zjne verdere levensdayen kwjnendd0orbragt, en in 1801 te Mrelmar overleed.Met
zjn oudsten zoon Pieter lFïJIé'
zzl,lid derrid-

aan die van Noord-Frallkrjk,Belglë, 0ns
Vaderland, Noord-Duitschland, Jutland en
Noorwegen.Deharing,diebjAToord-Amerika

Engelsche dienst,isin 1850 hetgeslacht der

Europésche en heeft den naam van C.allon-

derschap van Friesland en later mat
joor in gevangen w ordt,is eene andere soort dan de

van Harens in de manneltjke ljn uitgestorven. PJJ. Ontvangen.
W illem Anne van ./Tcre4,tweeden zoon van

W eleerwasm en van meening,datdeharing

Onno Z,
?
J:r.Hj werd geboren te '
sHageden zjn verbljfhield in de Onbekende Poolzee

n van dtiâr,Onderaanvoering van haringko24stenAurustus1749,diende15Jaarterzeet e
en werd ln d;;9 grietman van W est-stelling- ningen, een togt deed naar het zuiden.Die
werf.In 1795 vcrloor hj di0 betrekking en togt, meende men, nam een aanvang bj
Groenland, en de haringen verdeelden zich

nam de wjk buiten 'slands,doch keerdein
1813 terug, werd lid der Provinciale Staten

bj Ilsland:in 2 grooteseholen,van welke
van Friesland, maakte zich verdiensteljk de eene westwaartsnaar Am erika trok en de
door zjne uitgebreidekennisvanwaterstaats- andereOostwaarts naarNoorw egen.M en dacht
zaken, en Overleed Op den huize Vogelzang datdezetroep zich btjdeversehillendeeilanonder Veenklooster den zzsten April1835.
Jan Poppe Andrle ran .
/.
J*r6/,derden zoon

den weder verdeelde,en zoo naarde Oostzee

en naar de zuideljke ktlsten der Noordzee
van Onno Z'
lcl'
r.HjwerdgeborenteAmster- trok, Om er kuit te schieten. Dit alles is
dam den 25sten Februarj 1755,studeerde te echter niets anders dan een sprookje.Men

Utrecht,w asraadsheer in hetH 0fvan Fries- weet thans, dat de haringen nietkomen uit
land, deed afstand van deze betrekking in de Poolzee, maar uitde diepten der N0ord1795, verliot in 1802 het land,en overleed zee,vanwaarzjnaarondiepekustentrekken.

teDi'
lsseldorfden14denMaart1818.Hjwordt Men vangter trouwens het gcheelejaardoor
zeer yeroemd als een jverig beoefeuaar dt
lr haringen van verschillenden Ouderdom , tergeschledenis.
wjl men op verschillende plaatsen verseheiCarel Tf'
ïII:9
zl'
oan Haren,vierden zoon van

Onno Z'
lnïer.Hj wasgeboren te '
sllage den
l7den Februarj 1758,wel*dritmeesterbj de
garde-dragonders, en sneuvelde den 13den
September 1793 bj den aftogt van den erfprins uit Aleenen.- Zjn zoon ChavlesFrdderik z
sgzt
szazf
zdc
/ was kamerheer bt
l prinses
W illtelminla van T rzrïq
sqst?zi en sneuvelde den
18den Junj 1815 bj W att
arloo als luitenant
e11 buitengewoon adludaut van den graafran
Bylandt.
H aring is de naam van eene familie (C1upe,
aceae)en van een geslacht(Clupea)dervisschen.De leden vanditgcslaehtonderscheiden
zich dooreen beenig geraamte,weekevinnen,
sleehts ééne rugvin,groote,zeer dunne,ligt
uitvallende schubben,die som s langsden buik
a1s de tanden eener zaag tlitsteken,een ver
naar achteren gespleten bek,van voren door

denheden dersoortaantreft.Opsommigeplekken, waar m en w eleer een overvloed van
haring aantrof, is deze viseh thans geheel

verdwenen, waaruit bljkt, dat men door
eene verkeerde handelwjze den haring geheel en alkan uitroejen.Hetisalzooonge
rjmd,van detogtenderllarillgen tespreken.
Zj duiken slechts op uitdediepte,Om aan
de ondiepe stranden voorhunne voortplanting

te zorgen.Intusschen ishetverschtjnen dezer
haringscholen aan de kusten eene hoogst

merltwaardige gebeurtenis.Zj wordt aangekondigd door een zwerm van krjschende
m eeuwen en andere watorvogels,die erboven

Eadderen, terwjl de groote roofdieren der
zee,vinvisschen, dolqjnen en haajen tot de
kust naderen. Somtjds is de zee met eene

Opeengepakte massa haringen gevuld. D an
geraakt, vooral op de kustvan Noorw egen,

het tusschenkaaksbeen, aan de zjden door alles in beweging. De scheepjes steken in
de kaakbeenderen Omgeven,en een zjdelings zee, de netten w orden uitgew orpen?en alles
zaâmgedrukt ligchaam met veel graten.S0m- rept zich om zich eene rjke vangst te vermige soorten zpn Op dellrug groenaehtig en sc,
haffen.
voor 't Overige zilverw it van kleur.T0tdit
Reeds vroeg - reeds in de 8ste eetlW geslachtVehooren,behalve (1e gew one llaring, vindt m en in Engelsche charters de haring-

de anqlovis,de sprot en de elft.Zj leven 11,
1 vangst vermeld. De gebrekkige wjze van
zee, naderen in den rjtjd t0t de kusten of zouten,die aanvankeljk groote verliezen verzwemm en op in de rivieren.D0 nuttigste en

Oorzaakte, werd verbeterd door W illem .& 1-

alzoo de belangrjkste van deze visschen is kels van Biervliet, die in 1397 het haringOnze gewone haring (C.harengus L.4 Htlis kaken uitvond. D e Nederlandsche haringvisongeveer 3 Ned. palm lang,bezit tegenover scherg pntwikkelde zich vporspoedig en reeds
de buikvinuen cene noy alkleine rugvin in in de 14deeeuw dreven Hollandsche kooplie-

het midden van het llgchaam , voorts zeer den een levendigen haringhandelOp de Oostkleine tanden, en voedt zich metvischkuit, zee. Tegcn het einde der 15de eeuw bezat
garnalen en andere zeediert
jes.Hj bewoont 0ns Vaderland 6-Of700 baringbuizen,en om
de Noord-en Oostzee,doch komtindeIlszee ze te beschermen rustte Enkhtlizen in 1547
nietvoor.ReedsbjGroenland,Ilsland ende 8 oorlogschepen uit. Ditbedrjfbreidde zich
Noordkaap vindtmen hem zelden.Zjn gebied aanmerkeljk uit gedurende den oûrlog m et
is tusschen de Faröal' en Lpffoclen aan de Spanje,en almaaktezich sir W altev.
/cl/o
ç/è
ééne en den mond der Loire aan t1e andere aan overdrjving schuldij,toen htjhetaantal
Neder
l
ands
che
har
i
ngbmzen
o
p
3000
s
chat
t
e,
zjde besioten.Voo1
.alhoudthg zich Op aan
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toch bljkt uit zjne memorie,daaxoveraan scheidt maaLies-âaréng,bj wien h0m ofkuit
koningin M oabeth ingediend, datde haring- n0g niet ontwikkeld zjn,- rollen At
/eïw.
g,

visscherj in die dagen bj onseen verbazen- bj wien kuit ofhOm behoorljken wasdom
den omvang bezat.Menschattedejaarljksche hebben verkregen, - en ijlen Fltzrïzw, die
opbrengstvan ditbedrjfop 20 millioengul- zich van kuitot'h0m heeftol
zdaan.Hetkaken
den.Het had echter metvele belemmeringen
te worstelen: nu eens met het verbod der
Engelschen om op hunne kusten te visschen,
dan weder met zee-oorlogen en zelfs met
kapers.Niettemin werd hetmetkrachtvoort-

ofinzouten van haringen geschiedt door hen,
nadat met een stomp mes de kieuwen van
den schedellosgemaakten hiermedehetdarmkanaaluitdeze visschen gehaald is,intonnen

laagsgewjsin zoutteleggen.Daarnaworden
gezeten leverden0g altjd goede winsten 0p. zj met den meesten spoed naardekustgeIntusschen begon hetin de voorgaande eeuTv bragt,hiergereinigd en in kleine vaatjesgete kwjnen en verdween nagenoeg geheel pakt en alzoo als rersehe of nleuwe haring

onder de Fransche overheersching.Na de0m- verzonden.De versche haring,dien men inde
wenteling van 1813 werden krachtige midde- Zuiderzee vangt, wordt voor een groot deel
len in het werk gesteld, om dien tak van gerookten onderden naam vanbokkinr vernjverheid weder te doen bloejen.In 1814 kocht.
gingen 106 btlizen naar zee,en in 1818klom
Pekelharing iseene smakeljke en gezonde
dit getal t0t 168.De aanmoedigingen en be- spjs.Velen gebruiken dien t0thetbereiden
schermende maatregelen konden echter de van l
tarinysalade. Hiertoe Tvordt hi
j Van de
haringvisscherj niet in stand houden,vooral graten Ontdaan en in reepjes yesplitstjbj
niet bj het gemis van vrjheid oflieverbj een mengsel van in dobbelsteentles gesneden
hetvoortduren van belemmerendemaatregelen zure appels,biden en ujen gevoegd en met

ten einde de oudevoortreFeljkheidderH01- olie en azjn besproeid.- Andrren geven de
landscheharingbereiding tehandhaven,zoodat voorkeur aan gemarineerden 1Jr1l.g,dien men
onze visschers niet met die van het buiten- gereedmaakt d00r een aantal pekelharingen
land konden concurréren.In delaatstejaren een nae t in water te laten uittrekken,hen

is echjer de voormalige band verbroken en metschjflescitroen,Spaanschepeper,laurierde vrjheidhersteld,zoodatdeharingvisscherj bladeren en schjf
jes ujen in een inmaakpot
in onderscheidene plaatsen van 0ns Vader- te leggen, er kokenden azjn op te gieten,
land,inzonderheidte Scheveningen,Vlaardin- en daarna den pot met eene blaas luchtdigt
gen en Maassluis,weder beginttebloejen, te sluiten.Reeds na verloop van weinige da-

zooals bljkt uit de berigten,door den be- gen zjn de alzoo gezaarineerdeharingenvoor
kwamen redacteur der pAlgemeene Vissche- hetgebruik geschikt.

Degewoneharing(Clupeaharengust.
W iJ' geven hi
nl-courant''1 FranLois Pollen, in genoem d
erbj de afbeelding van den
blad medegedeeld.Uit hetdaarin opgenomen g:wonep hari
ny op h dernatuurljkegrootte.
verslag van den staat der zeevisscherjen in
Hlrlng (Wllhelm),eenuitstekendDuitsch
Nederland over 1873 bljkt,dat devoor de romanschrjver,bekend Onder den naam van
zoutharingvisscherj in dat Jaar uitgeruste W ilibald x<ldzi,v, werd geboren te Breslau

vloot 102 schejen telde,en dat o0k deinkomsten der vlsscherjtoen zeergunstig waren, daar in 351 reizen 5529 last w erden
aangebragt,nameljk 2659lastteVlaardingen,
2138 last ty Maassluis, en het overige te
Dordrecht, '
sHage,Scheveningen,de Rjp,
Amsterdam en Zwartewaal. Voorts werd de
verschharingvisscherj uitgeoefend door 157
scheyen uitScheveningen,41uitKatwjk en
7 u1t Noordwjk, die te zamen ruim 521/4
m illioen haringen aanbragten ter w aarde van
bjna een millioen qulden.
Versche haring ls een keurige visch,doch
daar hetvleesch spoedig t0t bederfovergaat,
m oethet door middel van zoutin een bruikbaren toestand gehouden worden.Afen onder

den 23sten Junj 1797, nam deel aan den
veldtogt van 1815 en studeerdete Berljnen
te Breslau in de regten.Schoon hj aanvankeljk een staatsambtbekleedde,liethj het
weldra varen, Om zich uitsluitend aan de

letterkundetewjden.Tevenswashj in geldeljke ondernemingen gewikkeld,die echter
meerendeels een onjunstigen a:oop haddèn.
In 1847 vertrok hp met zjne echtgenoote
naar Italië,waar hj gedurende de stormen
van hetjaar 1848 te Florence, Rome en Napels vertoefde.In laatstgenoemd Jaarkeerde
hj tertlg naar Berljn,doch in 1852 vestigde
hj zich te Arnstadt in Thiiringen,waarhj
den 16den December 1871 overleed.Grooten
roem behaalde hj doorden roman rW allad-
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m0r (2de druk,3 dln?1823-1824)''dien hj F0z en d00r dezen naar Groningen gebragt.
als cen werk van W alter Scpf/in het licht D00r de hulp van zekeren Jan Artuz/lekdl ontzond.Ditboek werd in Onderscheidene talen, snapte hj uit den kerker en keerde naar
00k in het Engelsch, vertaald, 0n W alter Sneek terug.Uitwraakztlchtwashjeen der
Scpff zelfnoem dehet Ddegrootstemystiicatie
e0l1W .Als iets dergeljks verscheen

Onzer

zjn roman:rschlosz Avalon (1827,3 dln)''.
Intusschen schreefhj onderden ?seudoniem
Wilibald H/ea'
ï.
vin tjdschriften enJaarboekjes
een aantal fraaje novellen,die later Onder
de titels rGesammelte Novellen (1830- 1831
4 dln)'' en Neue Novellen (183G,2 dlnl'
l

eel'
sten, die den Hertog van Saksen als be-

schermheervan Frieslandhuldigden,doch hj
overleed reedsin 1499.
Pieter .
ffcrlavll th'
oe zglpt
lfdp, een zoon

van Walze.Hj wasin1470hovelinrteSneek
en in 1487 grietman van W ymbrltseradeel.
00k hj nam fverig deel aan den burger00rl0g, veroverde en plunderde de kasteelen
m
verzameld werden, - voorts pllerbstreise van de k
îjaerdema's,A'
pJf1#J'
:en Heslinqa's,
durch Skandinavien (1828,2dlnl''
,- rMfanderungen im Siiden(1828)'',- p'
W ienerBilder
(1833)'',- mschattenrisseausSuddeutschland
(1834)'',- mDas Haus Diisterweg (1835,2
dlnl'' - en ozwölf Nëchte (1838,2dln)''.
Inzonderheid eehter werd zjn vaderlandsche
roman pcabanis (1832, 6 dlnl'metgrooten
bjvalgelezen.Hierop volgden:pDerRoland
v0n Berlin (1840,3 d1n)'', rDel-falsche
W aldemar(1842, 3 d1n)'', gllansJiirgen
und Hans Jochem (1846, 2 d1n)'', pDer
W erwolf (1848, 3 d1n)'', - pRuhe ist die
erste Bûrgerpiicht (1852, 5 dln)'',- olsegrimm (1854, 3 dln)'',- rborothea(1856,

3 dl
nl'' - rurban Grantier(1843,2 dln)''
,
en pDer neue Pitaval'' voortgezet door

werd door den abt van Hemelum tegen de
Vetkoopers te hulp geroepen,doch kwam te
laatten Overleed in 1488.
A'
crïzw
, en Havtman ./ftzrlz-c tl
toe .
f&d.t7j
2 broeders,die deelnamen aan het Verbond

der Edelen. Zj voerden bevel over eenig
krjgsvolk,dat in 1572 van Enkhuizen naar
Friesland oversta'k, om dit gewest aan den

prinsvan Ortw!# teonderwerpen.W é1maakten zj zich meestervandestadSloten,màar
werden doordetroepenvan Roblesreslagen.
Rariny overleedin 1581,- hetsterlaarv3n
Hartman isonbekend.
Hariny ./ftvlz-c tltoe A'
ddsçyeen zoon van
Dowre en geboren den 27sten Augustus 1604.

Hj trad in krjgsdienst,klom op t0tkapitein
Vollert(1842- 1865,36dln,- nieuwereeks en werd voorts stalmeester van graaf W illem
1866 enz.).Van dituitgebreid werk zjn de Frdtlro ,stadhoudervan Friesland.00k was
eer
Hste2jdeelepvanHtirinyenHitzi.
qafkomstig. hj bevelhebbervan hetkrjgsvolk,datuitgearlngvllet (Het).HetHollaladsch Diep zonden w erd om de stad Em den tegen Enno,
bj den Moerdjk splitstzich beneden W illem- graaf van Oost-Friesland,bj te staan.Het
stad in 2 armen. De reyter ontvangt den schjnt, dat hj in 1651 de dienst verlaten
naam van H aringvliet,scheldtden Hoekschen heetl,enhjoverleed den 14denOctober1669.
W aard en Voornevan Goeree en OverEakkee Hj heeft eenigeNederlandsche gedichten na-

-

en stroomt beneden Hellevoetsluis door het gelaten,alsmedehetdoorhem vertaaldeboek:
Goereesche Gat, den diepsten Maasmond,in XSeven wonderlycke Ghesichten van D0m

de Nooqdzee.

H arlnxm a is de naam van een 0ud en

Francisco de Ql
levedo,Villegas, riddervan
St.Jaques Ordre.In welcke alle degebreken

aanzienljk Friesch geslacht.Van de leden deser Eeuwe, onder alle staten van mensehen,vermaecklyek en 00k stichtelyck,wervermelden wj:
H arin.g At
'zrlz-g,die in den aanvang der den bestraft, ende a1s in een schilderje
15de eeuw t0t potestaat in W estergo geko- naeckteljk vertoont(1641)5'.
tcrïsa'vlc thoe Slooten,een
zen werd,terwjlSjoerd Trscr#tzdiebetrek- P ieter Edzard A '
king in Oostergo dekleedde.Onder het be- zoon van Ernst M ookema ran A tlrïAztr-tz.Hj
w ind van deze mannen ontsloegen zich de

werd geboren den 3osten November 1682,

Friezen van de heerschappj der Graven van studeerde te Franeker, werd in 1701 grietH olland. Te treuriger was het daarom , dat
de burgertwist tusschen de Schieringers en
Vetkoopers op nieuw in Friesland Ontbrandde.
Intusschen w Ordt deze Harinœma wegens

m an van Baarderadeel en bekleedde voorts

geprezen.

1708.

verschillende ambten. Htl was lid van de
Staten van Friesland en van de Staten-Generaal, beoefende de Latjnsche dichtkunst,
zjne gematigdheid en regtvaardigheid zeer en overleed te '
sHage den llden Februarj

Tierk A'
crlzvlc, die den naam aannam

Hariri (Zjdekoopman) Ofeigenljk Aboe-

van Donia en van wien 6 zonen in de 2de M ohammed-Kasem-ben-Ali,een uitstekendArahelft der 15de eeuw hebben deelgenomen aan' bisch dichter en taalkundige, w erd geboren
te Basra in 1054 en overleed aldaar in 1121.
den vermaarden Donia-oorlog (zieDoniaj.
zpcàp Harinœma, een zoon van Ikicke en Zjn meest beroemd werk zjn de 50 pMakâin 1492 hoveling te'Snebk en grietman van mât'' eene reeks van kleinegedichten,waarin
W ymbritseradeel. Als hoofd der Schieringers steeds dezelfde hoofdpersoon - hier Aboe-

zocht hj in 1492 Leeuwarden te Overrom- &i# van Seroedsj- handelendoptreedt.Het
pelen.Dit mislukte en hj moest op harde onderscheidt zich door keurigheid van vorm
voorwaarden vrede vragen. Hj verbrak dien en vond in Onzeeeuw eenuitmuntendenuitlegweldra en volvoerde verscheidene rooftogten gerin SllrestredeScclz(1822?2dedruk 1849)
m et afwisselenden voo)'- e!l tegenspoed. Tn

en een uitstekenden D uitschen vertaler in

1497 werd hj gevangen genomen doorNittert Rûekert (4de druk 1864).Voort: sehreefRa-
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eiri een aantal taalkundige werken, en van

tfriesche oorspronkeljkheden van alle
roos
een paarvan dezezjn fkagmentenopgenomen steden, vlekken,dorpen,rivieren enz.in en
in desAnthologiegrammaticaleArabe(1831)'' buiten Oosttkiesland en'Harrellingeland, uit
van de Saey.
oude boeken enz.(1712;2dedrukt1731),''H arius (Henricus) ofHendrik f:zRaar, Embdens Harderstaf,dragende dcnaamljst

de zoon van een welgestelden boer te Ruurlo

derPredikanten in de Nederdtlitschegemeente

en aldaar geboren omstreeks het jaar1550, enz.(1716)'',waarachterzich bevinden:pAcbezochtdeLatjnschesc,
hoolteLochem ,voorts ten van het synode der Nederduitsehe Kerk ,
de hoogeychool te Leiden en die te Douai, in 1571 te Embden gehouden'',en:rllarkenwaar hj den graad van doctorverwierf,en roth's aanspraak aan 't coetus van O0stvestigde zich vervolgens als advocaat te Arn- Vriesland binnen Embden'' - pKerkgeschiehem.In 1570 werd hj geregtschrjverteZut- denissen in oostfriesland'' - benevenseenige
phen,en toen Alra deze stad belegerde,wist leerredenen)eene yEpistola''indeBibliotheca
hj te ontsnappen.Later werd hj eraange- Brem ensis en eeluge Nederlandsche verzen.

steld t0t rector derLatjnsehe school(1573),
doch hj heettvervolgensdiestadverlaten,om
zich methetonderwjstebelasten tePaderborn. Hi
j was een verdiensteljk Latjnseh
dichter, zooals bljkt uit rHenriciHarii Si-

op de boekerj derMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde vindt m en van hem

21brieven aan Lndolfz
vzli#,
:.
lsebrandus .Fzlltv#fz.s H arkenrotlt, een zoon
van Eilardl
tsFplccr#fd.Hj werdgeboren te

cambri Jurisconsulti Tristium libri, nunc Hamswerum den 3den Junj 1693,studeerde
primum editi (d00r Henrieu Cannegieter, in de godgeleerdheid, werd achtervolgens
en pElegiae Heroicae liber 1 predikant te Loppersum , Hinta, Hinlopen en
1166)1'
(1665)11 terwjlmen meent,dathj ook eene Harlingen en bekleedde in de laatstgenoemde
XDescriptio DiocesisPaderbornensis''in hand- 2 plaatsen ook de betrekking van rector.Hj
schrif
t heeftnagelaten.
overleed den 24stenFebruarj 1770.Van zjne
H arkenroth is de naam Van 00n aan- geschritten vermelden wj:rDissertatio episzienljk oost-Friesch geslacht,hetwelkeigen- t
olarisdeBustoLharledano (1721)'',- Elliljk uit Limburg afkomstig was, maarzich phyllidum critico-sacrarum Fascicultls l,ï, ln
w egens geloofsvervolgingen te Em den geves- Miscellaneis observationibus'', - rponneetatigd had.Daartoe behooren:
nea de Pauliliterario formatore,philosophico
Eilœrdus Ft/lclr#'
M.: H arkenrotlt,geboren te stoico''in de pAliscellaneisObservationibtlscriEmden den 15den Mei1670.Hj ontvingzjne ticisnovis'.O0k heefthj verhandelingen geopleiding in Nederland,studeerde te Gronin- schreven, die in de Bibliotheca Brem ensis
gen,Leiden en Franekerin de godgeleerdheid voorkom en.
en was aehtervolgens predikant te HamsweH arkort (Friedrich Wilhelm),eenstaatsrum ,te Pilzum ,te Hinta en te Emden,waar en ni
jverheidstnan, geboren den 22sten Fe-

hj den 28sten Februarj 1732 overleed.Hj brtlarj 1793 op een familiekasteel in het
beoefende deLatjnsche dichtkunsten vooral graafschap Mark,zag zichopls-jarigenOuderde geschiedenis.Van hem hebben wj:rEgge- dom geplaatst op een handelskantoor te Barrik Beninga, volledige chroniek van O0st- men. In 1813 trad hj als luitenant in dienst
Frieslant,behelzende nietalleenljk dehisto- bj een fuselier-regement van den W estfaalrie van Oost-Friesland, maar ook van alle schen landstorm , nam deelaan den veldtogt
naburige volken ten oosten en westen,beson- van 1814 en werd in 1815 bj Ligny gewond.
der de allerseldsaemste geschiedenissen van Na het sluiten van den vrede bepaalde hj
het oude en hedendaagsche Frieslant enz. zich bj de njverheid en deed achtervolgens
(1723)*' - rGeschiedenisse behorende t0tde eene koperpletterj, eenemachinenfabriek,een
Moederkerke in Emden en Oost-Frieslant, hoogoven en eene jzergieterj verrjzen,alseersteboek (1726)''- pAanmerkingennopens mede later nog een hoogoven bj Olpe.Hj
de Huis- en Kruiskerken in Nederland.Uit w as een van de eersten, die het hooge gede oude stukken, bewaart bj de oude moe- wigt der stoomkracht erkende. Reeds in 1827
derkerk van Nederlandtte Emden,samenge- drong hj aan op den aarleg van spoorwegen,
stelt (in de rBoekzaal der geleerde wereld en in 1836 bevorderde hj bjdeW estfaalsche
voor 1731 a bl. 333,569, b b1.66,454)''
,- Standen dien van den Rjn-W eser-spoorweg.
eenige verhandelingelzin de rBibliotheca Bre- O0k maakte hj zich verdiensteljk jegensde
mensis'',- en eindeljk in handschrift;-,Em- stoomvaart op de Rjn en op deW eser,en
der 'kerkstaet voor,in en na deRefbrmatie''

deed de voordeelen der associatie Opmerken

benevens Een vervolg op de kronjk Van door in 1820 een ziekenfbnds,in 1833 eene
Beninga''
.
spaarkas voor werklieden enz. te stichten,
Jaeob'
usJ,
:elrlzldf
x.
sHarkenrotlt,jongstebroe- terwjl hj 00k op het gebiedvan den landdervan den voorgaande.Hj werd geborente bouw door de populairereschriften nFlachsEmden den 27stenJulj 1676,bezochtaldaar martha'' en pGiîrtl'ler Helnrich'' veel goeds
de Latjnscheschool,studeerdeteGroningen t0tstand bragt.In 1830 nam hj a1skapitein
in de godgeleerdheid,werd achtervolgenspre- zjn ontslag van den landstorm en zag zich
dikant te Rjzum, Larrelt en Appingadam , in dat jaar gekozen t0t afkevaardigde naar
waar htjtevens alsredor werkzaam was,en den 'W estfaalschen Lallddag.In de Nationale
overleed den 8sten Februarj 1736.O0k hj Vergadering van 1848 schaarde hj zich aan
was een jverig beoefenaar der geschiedenis de zjde dcr Koningsgezinden; maartoen de
enschreef:pchronikvanOostvriesland(1700)''
, partj der feodalen de overhand kreeg)stond
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hjop t0tverdedigingvan deregten desvolks
en voegde zich bj de tkactie-Vineke,terwjl
bj latermetBockqm-bol
yàhetlinkercentrum
vormde. Hj Ondersteunde alle voorstelle,n,

1Q:

alsgewoon hoogleeraar terug,nadathj eerst
eenigen tjd was werkzaanlgeweestaan het
gynlnasium te Coburg. In 1776 werd hj

eerste bibliothecaris en scholarch van het
die geschikt waren,om aan laudbouw ,han- gym nasium te Erlangen, stichtte er in 1777
del en njverheid eene Onbelemmerde bewe- het philologisch seminarium ,en overleed den

ginj te bezorgen.Hj bestreed hetzolltmono- zden November1815.Hj schreefonderandepolle,verlangdeeenealgemeenegrondbelasting, ren: nlntroductio in historiam linguaegraecae
en begeerde de hervorm ing van onderschei- (1778, 2 dln; 2de druk 1792- 1795)*',
dene wetten.Tnzonderheid bejverdehj zich Introductio in notitiam literaturae Romanae

om het volksonderwjs en den toestand der (1781)''metjysupplementaad breviorem notiOnderwjzersteverbeteren.vanzjnegeschriften tiam literaturae Romanae (1799- 1817)'',
noemen wj:pBi
irger-undBauernbrief(1851)'' terwjlhj eene4(
1everbeterdeuitgaveleverde
die hem op de bank der politiekebeschuldig- van de rBibliotheca Graeca (1790- 1809,12
den bragt, - r'W ahlkatechismus pr0 1852 dln?metindex?1838)''.
fiir das deutsche V0lk'' - rueber Volks-

Christian Fg-ze#z.ïcA Ilaeleszteen verdienste-

banken(1851)''- pDerwestfëlischeFlachsbau ljk geneeskundige en een zoonvandenvool'
(1851)7'1--pueberdasProletariat,Theilbar- gaande. Hj werd geboren te Erlangen den
keit des Grundbesitzes u. s.w.(1853)''?- llden Junj 1773,studeerde in zjne geboorteXAeltere Geschichte desSteinkohlenbergbaues
und der Stahl-und Eisenproduetion der Gratl

stad in de genpeskunde,en legde zich tevens

schaf
rk (1855)1') - rGeschichtedesD0r. tMa
fes Svetter (1856)'',- en rlleleuohtung der
Eisenzollfrage (1859)'9. O(
)k schreef hj in
1861 overde PruissischeMarine.Hj stic,
htte
in 1857 eene jizersmelterj te Kaltenbae'
h,

er zich als privaatdocent en werd er in 1796
buitengew oon en in 1812gew oon hoogleeraar.

t0e op de geschiedenis en wjsbegeerte.Hj
verwiert'erden doctorsrang in dephilosoyhie
(1793) en in de medicjnen (1794),vestlgde
In 1818 ging hj in diebetrekkingnaarBonn

bevorderde in 1860 den uitvoer van steen- en overleed er den 13den Maart 1853. Van
kolen uit MTestfalen naar Portugal en ont- zjne geschriften vermelden wj:rDiesammtwierp in 1864 met von .
fft
pr/wzczzzlhetylan liche Heilquellen und Ciirb:der des sudlichen
t0t eene onderlinge verbinding derhoofdrlvie- und mittleren Eurol?a?'
W estasiens und sordren van Noord-Duitschland.
afrikas(1846- 1848)'', rllandbuchderiirtzHarlekijn (Arlecchino) is de naam van lichen Klinik (1817- 1826)'', - en rGeeen koddig personaadje der ltaliaansche sehichte der Hirn- und Nervenlehre im AlterrCommedia dell'arte''.Hj isgekleed in een thum (1801)''.- Zjn oudste zoon Hermann,
engsluitend,veelkleurig gewaad, draagtkort- geboren 19 Februarj 1801 en overleden 21
afgesneden haar, een zwart halflasker,een September 1842, heeft zieh door letter- en
houten z#iaard, en is ligt geschoeid. Men Opvoedkundige geschriften belcendgernaakt,meent, dat ztllzoorsprong te zoekezlis in de en zjn neefEmil,geboren te Niirnberg den
oud-Romeinsche gebaardenspelen,terwglande- 22sten October 1820,werd in 1857hûogleeraar
ren zjn naam a:eiden van een Tpscaanschen in de physiologie aan de universiteitte Miindorpsgeesteljke. Gioranni Arletto. In het ehen en schreef Onder anderen: ptzehrbuch

Fransch draagthj den naam vanArlegnin,en der plastischen Anatomie (1856- 1858)'',
werd teParjsin hetmidden dervoorgaande belangrjke verhandelingen in de werken der
eeuw door Carlino met ongemeenen bjval Académie te M iinchen, en mvorlesungen aus
vertoond.In D uitschland heeftmen den ouden dem gebiete der Physiologie und Psychologie
H answorst tegen het einde der 17deeeuw in (1851)''.
Gottlieb Chri
Harlekl
jn herschapen. Hj vervult van ouds
stian Adolf JTt
v/q
sz,een uitde r0l van bediende. Als zoodanig was hj stekend Protestantsch godgeleerde. Hj werd
aanvankeljk ruw , onnoozel, onbeschaamd, geboren te Niirnberg den zlsten Novem ber

lui en m orsig, m aar veranderde in hetm id- 1806, studeerde te Erlangen en te H alle in
den der 16de eeuw en werd toen listig,gees- de theûlogie, vestigde zich a1s privaatdocent
tig en Ondeugend. In Frankrjk verkreeg hj te Erlangen en w erd er tevens leeraar aan
nog beschaafder vorm , floch bepaalde zich het gymnasium - voorts in 1833 buitengelangzamerhand bj het ballet, om er in de w oon en in 1836 gew oon hoogleeraar in de
eerste helft dezer eetlw geheelen alte ver- g
dgeleerdheid. Hj schreef een pcommentar
''o

dwjnen.- De draperie,welke op hettooneel uber den Brief an die Epheser (18341 2de
de eerste coulisse bedekt, noemt m en n0g druk 1858)'', - eelle mTheologische Encywe1 rmanteau d'Arlequin'' omdat te voren

klopëdie und Methodologie vom standptlncte

deze zich in de ploojen van dit kleed ver- der protestantischen Kirche (1837)7',- en
borg,om zjne streken ten uitvoel
'tebrengen. zjne uitstekende ruhristliche Ethik (1842;
H arlesz.Onderdezen naam vermeldenwj: 6de druk 1864):'
.Alsafgevaardigdenaarden
Gottlieb CFldy/f?p/z H qrlesz, een verdienste- Landdag verzette hj zich met krachttegen
ljk Duitsch letterkundige.Hj werdgeboren de eisehen der R. Katholieken, zoodat de
.
te Kulmbaeh den zlstenJunj 1740,stlldeerde Bejerscheregéring hem in 1845zjn leerstoel
te Erlangen, te Jena en te Göttingen, en ontnam en hem als ccnsistoriaalraad naar
vestigde zich als privaatdocent te Erlangen, Bairet
lth verplaatste.ln datzelfde Jaar echter

waarhjin 1765t0tbuitengewoonhooyleeraar giny hj alshoogleeraarnaarLeipzigen werd
benoemd werd.Hj keerde derwaartsln 1770 er ln 1847 predikant in de Nicolaïkerk.Na
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het overljden van Amm- werd hj in 1850 plaatles,zoodat men het neêrslaan methet

hofprediker,geheim kerkenraad in hetminis- microscoop moet waarnemen. De harmaline
térie van Eeredienst en vice-ct
m sistoriaalpxe- kristalliseert in rhombische octaëders, lost
sident te Dresden. In die betrekkingen bleef weinig op in water en aether,vrj goed in
hj werkzaam t0tin 1852 en vertrok toenals kouden en zeer gemakkeljk in kokenden
president van het Protestantsch Consistorie wjnyeest.Zj smeltin de warmte en vernaar Miinchen. Behalve andere werken heeft sgrel
dtdaarbj een witten damp,terwjl0xr
hj een groot aantalleerredenen uitgegeven. derende zelfstandigheden haar in eene ln
R arlingon, eene Friesche stad, aan de water Onoplosbare,maar in wjngeestoplosZuiderzee,omstreeks 5 uur gaansten westen sende verwstofvan eeneroode kleurherschepvan Leeuwarden gelegen,en dooreen kanaal pen. Geconcentreerd salpeterzuur vormt daaren eenspoorwegmetdezestadverbonden,heeft mede nitroharmine.D e zouten der harmaline

eene ruime,in den Jongsten tjdaanmerkeljk zjn geelen doorgaansgemakkeljk oqlosbaar
en voor kristallisatie vatbaar.- Harmlnekan
men uit harmaline verkrjgen,wanneermen
haarzuurchroomzuurzoutaanmerkeljk ver-

verbeterde en o0k deswintersdoorgaansopene
haven.Van hier wordtdool'middelvan eene
geregelde stoombootvaart op Londen en Hull
veel boter en vee naar Engeland verzonden.
O0k bestaat er in de gunstige jaargetjden
een dageljksch stoombootverkeer met Enkhuizen en Amsterdam ,en vele koopvaarders

hit.O0k ontstaat ze,wanneer men harmaline

kookt met een mengsel van geljke deelen
wjngeestenzoutzuur,waarbjmeneenweinig
salpeterzuur voegt,waarna bj hetafkoelen

vallen er binnen.Men vindt er aanzienljke kristallen van zoutzure harmine ontstaan.De
handelskantoren, en er bestaat vooruitzigt, barmine vormt prisma's,die in water weiùig
dat door den aanleg van een spoorweg over en in alkohol en aetherzeer weinig Oplossen.
Bolsward en Sneek naar Heerenveen hetver- Hare zouten zjn kleurloos,- hare gecontieraanmerkeljk zaltoenemen.T0tdemerk- centreerdeoplossingen geelachtig,deverdunde
waardige openbare gebouwen behoûren erhet blaauwachtig. De gele kleur van harmaline
stadhuis met de portretten der stadhouders en van hare zouten hecht niet Op geweven
van Friesland en meteen wit-marmeren borst- stoffen, maar uit harmaline Ontstaat d00r
beeld van Snnon Sfg/, de Groote Kexk,en trekking met alkohol eene roode basis,wier
eenige andere kerken.Nabj de stad vexheft M uten rood en t0t verwstof voor geweven
zich op den zeedjk eqn steenen gedenkzuil goederen zeer geschikt zjn.Daarom bezigt

ter eere van Casper .A0??Je,:. Harlingen bezit men in Rusland het harmalazaad als grondeene Latjnsche school,eenehoogereburger- stofvoor hetbereiden van verw.Aangemelde
schoolmetvierlarigen cursus,en eeneschool roode basis geeft men den naam van porphyrv00r wis- en zeevaartkunde1alsmede onder- harmine.
scheidene fabrieken.Het aantalinwoners beMen heeft den naam van harmaline 00k
draagtongeveer 11000.
gegeven aan eene paarse verwstof,dgor Kay
Harlingen was in ouden tjd eene buurt uit aniline verkregen.M en bereidt deze door
van het dorp Almenum , doch toen bj het 40 deelen zwavelzuur van 1,85 S.G.m et 1400
ontstaan derZuiderzee de westwaartsgelegene deelen waterte verdunnen, erxeerst50 deelen
landen verslonden werden, ontwikkelde zj aniline,daarna 200 deelen mangaansuperoxyde
zich allengs t0t eene zeestad.In 1579 werd (bruinsteen) bj te voegen en onder gestadig
zjdoorwallen en grachtenomringdendaarbj Omroeren dit mengsel tOt 1000 C.te verwarde kerk van Almenum binnen hare muren m 0n j totdat er geen neêrslag meer ontstaat.
gebragt.
D ezen laatste moet men voorts iltréren en
.
H arlingerland,alzoo genaamd naar het met verdund zwavelzuur digerérenywaardoor
riviertje de Harrel,ishetnoordoosteljk ge- de verwstof opgelost wordt.D e beide oplosdeelte van het thans aan Pruissen toebehoo- singen w orden daarna vermengd en metam rende Oost-Friesland.Het ligt aan de Noord- m oniak verzadigd, w aarna de ver&vstofrûet
Zee,bestaatm eerendeelsuitvruchtbarem arsch- mangaan neêrslaat. Deze neêrslag wordt gelanden en bevatdeambtenEsensenW ittmund fltreerd, gewasschen en gedroogd. Uit het
met ruim 32000 zielen. De hoofdplaats is overbljvende verkrjgt men harmaline doo'r
Esens, en t0t het ambt van dien naam be- middelvan trekking metalkohol.
hobren de rilanden Langsroog en Spikeroog. H arm attan is de naam van e0n Z00r
H arm allne enharm lne zjnalkaloïden, scherpen en warmen wind,die regelmatig 3welke men aantreftin eeneplantderKrimsche of 4-maal 'sjaarsgedurende14 dagen uitde
steppe,Pegannm W'lrelcll - in hetTartaarsch binnenlanden van Afrika overdenAtlantischen

Zyserlik - genaamd.Men verkrjgt de har- Oceaan waait.Hjheerschtinzonderheidin de
maline uit het t0t poeder gestampte zaad, maanden December,Januarj en Februarj en
w anneer men dit poeder in w ater m et een gaat vergezeld van dampen en stofwolken
weinig zwavel- of azjnzlmrlaatuittrekken, die soms dagen lang de z0n bedekken.Hj
het fltraat met keukenzout doet neêrslaan,
den neêrslag, uit zoutzure verbindingen van
het alkaloïde bestaande,met keukenzout uitwascht, daarna in water oplost,de Oplossing
met k00l ontkleurten btl50Otot 60O C.met
ammoniak neêrslaat.Eerstbezinktdan deharmine ill naalden, daarna de harmaline in

onderscheidt zich doox eene geweldige hitte

en droogte,zoodat door ztin adem de planten
verdorren en de xaenschen en dieren bjna
versmachten.Het houtwerk scheurtdoorzjne

droogte,en de belemm erde adem haling dreigt

met verstikking. Doorgaans wordt hj door
koelweder achtervolgd.
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H arm odius en Aristogitong twee Franklln in 1763. ln den beginne had het

AtheenscheJongelingen,diedoorvriendschap eenen topnomvang van slechts twee en een
op het naatlwstverbonden waren,bragten in halfoctaaf,te weten van kleine c t0t twee514vôôrChr.methunnedolken,diezjonder gestreepte g; door anderen werd het vermyrtentakken verborgen hadden,Ill
k
p?areh'
tbs, beterd en van kleine c tdt driegestreepte
den zoon van Pislstratl
u en den Jongeren / gebragt. O:k zjn later tlitgevonden de
brocder van den tyran Ilippias olu het leven. strjkharmonica,in'tHoogduitsch rBogenharGenoemde Ili
pparchns had vruchteloos naar monikat,'diemetstrjkstokken,endeklavierde vriendschap van H armodins getracht, en

monica,pTastenharmonika''in 'tHoogduitsch,

tlitwreveloverzjnetelet
lrstelling dienszlls- diedoorklaviertangentent0ttoongevengebragt
ter, eene onbesprokene jonkvrouw, t0thet worden.Eindeljk heeftmen n0g glaslattenbjwonen eenerprocessieuitgenpodigdentoen harmonica, nagelharm onica, staalharmonica,
als eene onwaardigo afgpwezen. H armodins

)?Mundharmonika''in 'tHoogduitsch.De glas-.

werd onmiddelljk na hetvolbrengen van den harmonicaiseen kinderspeeltuig,datuitglasmoord doorde ljfwachtgedood,en Aristoyl- schjven,in een houten bak Op een paartouwftw , die reeds Ontsnapt w as, gegrepen en tjesstrak gespannen,bestaat,waaroFmeteen
desgeljks van het leven beroofd.Daar deze kurken hamertje getil
ttwordt.- De gewone
gebeurtenis een einde maakte aan de heer- harmonica?bjhetgrootepubliekzeerinzwang,
schappj dertyrannen,verheerljktendeAthe- heeft een klavier, en brengt geluid voort
ners de nagedachtenisdier beide vriendendoor
standbeelden en liederen.

doordien m0t het in- en tlittrekken van het
instrument de lucht stalen veeren in trilling

H arm onia of Hermione was de dochter brengt.Iletisgewoonljk een slechtgestemd,
van Ares (Ma1.s) en Apltrôdite (Venus).Bj zeer Onvolledig instrtlment.
De ehemiseheAcr-oz?ïcc.een toestel,waarhaar huweljk metCadmnswaren allegoden

tegenwoordig.Cadmltsschonk haaralsbruids- mede m en verschillendetoonenkan voortbrengitt een gew aad en een noodlottig, door gen, bestaat tlit eene kleine gasvlam van
Hepltaest'
tts(Vt
llcanus)vervaardigdhalssieraad, waterstofeneeneloodregtdaarbovengeplaatste
hetwelk hj van dezen ()f van Earopa Ont- buis, die van boven open of gesloten kan
vangen had.H armonia ondervond daarvanden wezen. De toon ontstaat wanneer zich de
heilloozen invloed,daar zj na een rampspoe- vlam Op eene zekere hoogte in de buis bedig huweljksleven met haren gemaalnaar vindt en komt overeen metdie,w elke door
lllyxië ging,w aar beiden in slangenveranderd eene dergeljke luchtkolom , a1s in de buis
werden. Dat halssieraad viel vervolgens ten aanwezig is, w ordt voortgebragt, w anneer
deel aan Eripltyle, welke door haren zoon men die doettrillen.Doorhetverlengen,dekAlcmaeon verm oord werd? - daarna aan ken of ten halve dekken der buisw ordt de
Pheyensen Calllrrhoëten werdeindeljk door toon veranderd,en alsmen debuisdooreene
de zonen van Alemaeon in den tempel te flllit vervangt, kan m f'n erdevlam m elodiën
Delphinedergelegd.Doch ook toen namen de Op doen blazen. D0 trilling der lllchtkolom
onheilen, door dat tooisel veroorzaakt, n0g Ontstaat doordien de waterstofen de zuurstof
geen einde. De gemalin van Arislon, den zich niet doorgaandemaarbjschokken ver-

veldheer der Oetaeërs,had debegeerljkheid
opgewektvan den tyran Phayllss,maa'
rzj
wilde dan alleen gehoor geven aan zjne
wenschen? wanneer hj haar dat halssieraad
bragt. H t
J
' roofde het dien ten gevolge uit

binden,terwjldezest
lhokken(
)f'ontploflingen

zeer snel,doch zigtbaar op elkander volgen.

Voorts kunnen de toonen gedeelteljk ook gevormd w orden door hetontstaan (an de verdigting van waterdam p,daar eene buis?aan het

den tempel. doch w eldra werd haar zoon in

uiteindetoteenbolverwgd,waarin zlch eenige
razerntj ontstoken, zoodat hj brand stichtte vochtigheid bevindt?toolll!nvoortbrengt?wanin hare woningt waarb/ zj zclve om het neer zj verwarmd wordt.

leven kwam. - Zie voortsonder A steroïden.
H arm otoom Ot
'krl
tissteen is cen waterH arm onichorde is de naam van een hotldend silicaat uit de t'
am ilie der zeplieten,

muziekinstrument,in 1812doorKalfmapn te
Dresden nitgevonden.Hetheet'
tdegedaante
eener piano, dpch de snaren worden ln bew eging gebragt door dewrjving van eenemet

leder overtrokken en m et hars bestreken rOl,
zoodat de toon aanhoudt zoolang de vingor
den toetsdrukt.Hetgeluid van ditinstrument
is krachtig en welluidend tevens.R.reberheeft
er een grootconcertm et v0lorkestvoor gecomponeerd.
H arm onie, zie M nziek.

H arm onica- ofylashgrmoniea,noemtmen

en is dien naam verschuldigd aan zjne krui-

selings door elkaâ
'r yeschovene tweelinrskristallen. Hj kristalllseert in langwerplge

zuilen met een oy zjne kanten geplaatsten
rhombischen Octaèder: die 0j) een scherpen
kwadraat-octauder geljkt.Hj isbladerig op
debreuk en beziteenglasglans,terwjlzjne

hardheid 4% (tusschen apatieten veldspaat)

bedraagt. Voorts is hj doorzigtig t0tdoorschjnend,waterhelderen wit,doch ook wel
rood of bruin.Hj lostop in zoutzuurOnder

afscheidinq van kiezelaarde. Volgens zjne

eenmuziek-instrum entm etecnen metaalachti- scheikundlge bestanddeelen verdeeltmen den
gen, smeltenden toon uit glazen klokken of harmntoom in barythqrmotoom en kalkkaliharkomm en,die naartoonhoogteopeener0lOfspil motoom. De eerste heett een soorteljk gewigt
bevestigd zjn, metden voetrot
ldgedraaid en van 2,4,sm eltvoor de blaasbuis nietgemakm et natgem aakte vingers bespeeld worden. keljk t0t een emailachtig glas,bevindt zich
Het instrumentis uitgevonden doorlenjamln in den Harz en in Schotland,en bestaatvolYITI.
9
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gens Rammelnbery uit 4:,10/0 kiezelaarde, Eene episode uitmjn academie-leven te Har15,7% aluinaarde, 23,40/0 baryt-aarde en derwjk (1852)'', - rlets'over Everardus
13,80/0 water. De tweede, ook philippsiet Reidanus enz. (1852)'', - nAllerlei. Een
genaamd, heeft een soorteljk gewigt van woord van opwekking t0t onderlinge ver2,15 t0t 2,2,smeltvoor de blaasbuisgemak- draagzaamheid in het geloof(1853)'',.
- en
keljk t0t een witemail,en bestaatvolgens HetgeslachtStalpertvan derWiele(1854)'',
denzelfden uit 48,50/0 kiezelaarde, 20,20/0 terwjlhj onderscheidenevertalingen uithet

a
luina
arde, 7,40/9 kalkaarde,6.20/0 kali en Fransch,Engelsch en Duitsch geleverd heeft.
17
o
,7/
o water.Hj
komt voorin Duitschland H arnas noemt men in het algemeen de
bj Marburg en bj Qieszen,in Ierland,op geheele wapenrusting, welke in de middenSicilië,in Ilsland enz.
eeuwen diende om hetligchaam tegen vjanIlarlas (K1aus),een uitstekend Duitsch deljke wapens te beveiligen.Helm en halskanselredenaar en godgeleerde, geboren den berg,arm-enbeenstukken,benevensdejzeren

Qssten Mei 1778 te Fahrstedt in Zuider-Dit- handschoenen, worden alzoo tOt het harnas
'Rarsohen? Y7a: de Z00n Van een 'aolenaar en gerekend. In meer beperkten zin was het
wjdde zlch Mnvankeljk aan het vaderljk harnas de borst- en rugbekleeding.Deze bebedrjf.Later kreeg hj lustom predikantte stond aanvankeljk uit dierenhuiden, bedekt
worden,bezocht het g/mnasium te Meldorf met schubben van hard hout,paardenhoeven
en studeerde te Kiel ln de godgeleerdheid. ofmetaal.Van zulk een bekleedsel,datlater

Nadat hj van 1802 t0t 1806 als huisonder- dgor de geringste krjgsknechten gedragen
wjzer was werkzaam gewçest, werd hj werd, is het wûord sel
tubbb
jak afkomstig.
diaconus te Lunden, in 1816 archidiaconus Voorts had men pantser- ofmaliehemden van
en leeraar in de Nicolaï-kerk teKiel,in1834, jzeren ringen, en eindeljk gebruikte men
a1s okvolger van Sehleiermacker predikantin daartoe geheele platen.D e kunst,om harnasde Drlevuldigheidskerk te Berljn,enin 1835 sen te smeden en rjk te versieren,bereikte
eerste predikant te Kiel. Hj moest echter ill de middeneeuwen 00n hoogen trap van
zjne betrekking in 1849 wegens blindheid volkomenheid.De harnassenuitMilaanw erden
nederleggen, en overleed te Kiel den lsten v0'
0r de beste gehouden.00k na deinvoering
Februarj 1855. Reeds in 1817 baarde zjn derVtltlrWapenen hieldmenhetharnasn0glang
geschrift: rDas sind die 95 Theses Oder ill gebruikj en eerst na de afschaëng der
Streitsëtze Dr.Luthers'' waarin hj dePr0- pieken werdhetafkelegd doorhetvoetvolk,
testantsche orthodoxie verdedigde, groot op- terwjlhetn0gbehoudenbleefbjdekurassiers.
zien,zoodathj zelfshetaanbod Ontving om
H arney (Martinus), een R. Katholiek
als bisschop der Evangelische Kerk in Rus- godgeleerde, geboren te Amsterdam den 6den
land werkzaam tewezen hetwelk hj echter Mei 1634, studeerde te Leuven en trad in
van dehandwees.Van zjnetalrjkegeschrif- 1650 in de orde derDominicanen.Nadathj
ten noemen wj: pW interpostille (1808;6de 2 jaar laterzjne godgeleerdestudiën voleindruk 1846)'',- psommerpostille (181596de digd had, werd hem te Leuven hetonderwjs
d
ruk 1846)''1- rNeueWinterpoqtille(1826)''1 in de wjsbegeerte opgedragen.Daarna werd
pNe
ueSommerpostille (1827)',- rchris- hj hoogleeraar indegodgeleerdheidteBrussel,
tologische Predigten (1821)'',- mAbendmahls- verkreeg den doctoralen graad, en werd in
predigten (1822)'', - en ppastoraltheûlogie 1672 doorden generaalzjner ordenaarRome
(1830- 1834,3 d1n! 2de druk 1837)'',bene- geroepen. In 1675 keerde hj naar Leuven
vens een groot aantal leerredenen. V oorts terug en bekleedde ervan 1676 tot 1679 de
schreef hj het volksboek pschleswig-holstei- betrekking van régentd'étude aan de hoogenisches Gnomon (1842; 3de druk 1854):',- school.In 1677 vgrtrok hj ten tweeden male
Vermischte Aufsëtze und kleinen Schriften naar Rome alsdéiniteur-generaalzjnerorde,
(1853)'', - en eene levensbeschrjving van en w erd in 1678 inspedeur der Dominicaner
hem zelven (1851).Zjne leerredenen onder- zendelingen ill Holland. H et kapittel te
scheiden zich door eene eigenaardige,geest- Braine-le-comte benoevade hem ill 1680 tot
rjkegemoedeljkheid.
provinciaal,enalszoodaniy werd hj in 1692
Harn (Willem Johan van),een Neder- afgevaardigd nu r het kaplttelte Leuven en
landsch letterkundige en de telg van een aan- in 1694 naar dat te Rome.Voorts zag hj
zienljk geslacht, werd geboren te Arnhem zich in 1696 benoemd tot regentdergodgeden 7den Augustus 1783,bezocht hetgymna.. leerde faculteit te Leuven, t0t meester der
sium te Deventer,studeerde en promoveerde godgeleerdheid bj zjne orde en tot censor
inderegtsgeleerdheid teHarderwjk,vestigde der boeken.Nadathj meermalen naarRome
zich a1s advocaat te Arnhem ,werd er com- was afgevaardigd en prior was gew eest van
mies-griëerbjhetgeregtshofvanGelderland, hetkloosterteBrussel,overleedhjteLeuven
en zag zich eindeljk geylaatstalshoofdcom- den 22sten April1704.Hj verstond,behalve
mies bj de administratle der posterjen te zjne moedertaal,hetFrangch,Italiaansch en
'sHage.Nadathj alszoodanig gepensioneerd Spaansch, het Latjn, Grieksch en Hewas,bragt hj zjne overigelevensdagen door breeuw seh, en w as een warm en bekwaam
te Yianen,alwaar hj den lsten Januarj 1858 verdediger der regten van den Heiligen stoel.
overleed.Hj schreef:pFlqra Campbell.Een Hj schreef:?Epistolaapologeticaetc.(1664)'',
geschenk voorNeêrlandsdochteren(1848)*',io ln laudem doctoris angelici D .
porat
rEe
n vlugtige blik op het oude en heden- Thomae Aquinatis (1683)'', - rRedelycke
sche Vlanen (1851)'', - pHans-loris. gehoorsaamheyt der Catholycke Nederlanden
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in het lesen der H. schriftuer 'in ghemeyne fraaje bergen,en aan de noordkustbelang-

taele ten gronde ondersochtenz.(1686)'' XDe lectione Gallicae translationis NoviTestanaenti etc.(1689)'' -- rlle sacra scriptura
linguisvulgaribuslegenda(1693):',- gDeclaratio trium provincialium sacriordinis Praedicatorum etc.(1701)'')- en eeneroratio''
ter uitvaartvan M amtinl
tsA
S'
J//YO-J(1701).
H arnisch (Christian W ilhelm),een verdiensteljk Duitsch opvoedkundige, geboren
den 28stenAugustus 1787 teMTilsnachbjPots-

rjke vlakten. 00k zjn er onderscheidene
rivieren, en in de bosschen talrjke herten
en wilde zwjnen. In 1852 waren er ruim
52000 nagelboomen en bjna even z00 vele
kokospalmen.Er zjn 6 christenscholen met
700 leerlingen.Men heefterhettbrtZeelandia
bjdehootdplaatsHaroekoeenhetfortHoorn
bj Pelauw.Beiden zjn in 1655 gebouwd,

Oder in de letteren. Nadat hj een jaar a1s
huisonderwjzerwaswerkzaam geweest,ontving hj in 1810 gelegenheid,om op kosten
van den Staat te Berljn de methode van
Pestalozzi te bestudéren. Hj kwam er in
kennis met FicFz/e, k
%cl
tleiermaeher, Kbkke,

van den adsistent-resident van hetnabjgele-

zjne verdere vorming deacadémische lessen
bj, werd in 1812 eerste leeraar aan de
nieuwe kweekschool voor Onderwjzers te
Breslau,gafeenigentjdonderrigtaanprinses

zs-jarigen ouderdom.De tjd vanzjnbestuur

geven onder den titel: rllandbuch fiir das

de Indus tot nagenoeg aan den Atlantischen

dam ,bezochthetgymnasium teSalzwedelen
studeerde te Halle en te Franktbrt aan de

maar het eerste is in 1820 vernieuwd. In
beiden bevindt zich eeneEuroppschebezetting.
Het Nederlandsch bestuur is er in handen
van een gezaghebber) die onder het bewind

gen eiland Saparoea is gesteld.
H aroen , een beroemd khalif met den

bjnaam Al-Ras
jid(deRegtvaardige),diehem
echter niet door de nakomelingsehap, maar
door zjn vaderistoegekend,aanvurddede

Zeltne, J'
JJ,X en anderen, woonde er voor regéring in 786 op 21- ot'volgens anderen op

was over het geheel zeer voorspoedig,haewe1onderscheidene gewesten in opstand kwa-

men en hj zelt
'
sval
zzjn ltjk eeRgedeelte,
hetwelk thans hetkoningrjk Alart
leco vormt,
staan.
tevens académische voorlezingen en wjdde aan een atstam meling van A lt moestat'
-t
prtza k0n zich wjden aan t
lt
,g'
ellietingen
zich met jver aan de opbetlring van het H
volksonderwjs iu 8iléziq. In 1822 werd hj des levens, daar het Perzistsh gestaeht der
dlrecteur van deA onderwrjzerskweekst.
,
hlloltt
l Barmekiden 11(,111 degeljke staatsillannen en
W eiszenlels, en in 1842 predikant te Elbei veldheeren opleverde.Hj verllielBagdad,door
in hetdistritttM agdeburg.Van zjneg0S0hritl M atsor gestitsht, t0t eene deraal
llienljkste
ten verm elden wi
j: /1Die deutschen Volks- steden van zjntjd.Uitalleoorden,van den
schùlen (1812)'' later Omgewerkt en tlitge- Caucasus t0t de bronnen van deNj1envan
Charlotte, later keizerin van Rusland,hield

deutsche Volksschulwesen (1820; 4de druk Oceaan, stroomden de opbrengstep des volks
1839)'') 1
)Das Leben des t'
iinfzigjâhrigen in zjne schatkist, zoodat hj in de gelegenheid was, om prachtige gebouwen te doen
Hauslehrtl
rs Felix Kakorbi(1817, 2 dln)'',
verrjztln.Tevenswasl
1j eelzvrielzd van gelvo
l
s
t
ë
n
d
i
g
e
r
Un
t
e
r
r
i
c
h
t
i
n
d
e
r
d
e
u
t
s
c
h
e
n
prache (1818,4 dlnl'', ,,lllal
-stellulag und leerdheid,diehtkt
lnsten muziek,en zjn Hof
Beurtheilung des Bell-Lancaster-scllulwesells

(1819)7')

werd deverzamelplaatsderberoemdsteAloham-

1
)
1
pas Turnen (1819)''1

)Die m edanen. Voorts maakten Zjne vriendeljkwiclltigsten neuel*en Land- und Seereisen ftir heid in den omgang, zjne mildheid en de
nDie
DDie
Gesehichte des Reiches Gottes auf Erden

die Jugend (1821- 1832, 16 dlnl'',
Raumlehre (18229 2de druk 1837)'',

(1849, 2dedrtlkl'' ),Die deutsehe Biirgerschule (1830)'' Anweisung zum deutsehen
Sprachunterricht (1831)''
en DerJetzige
StandpumktdesgesammtenpreuszisehenVolksschulwesens (1844)''.

door hem op de Byzautjnell en Chasaren
behaalde Overwinningen hem tOtden lieveling

des volks.Hj werd iu llederen en verhalen
verheerljkt,en hj leeftoûk 1)unog a1seen

der beroem dste Khalifen in de sproken van

DDuizend en één nacht'')ofschoon hj opverre
na niet zo0 deugdzaam en regtvaardig w as
als de dichters van zjlltjd hem voûrstellen.
H aroekoe, Oma of Boetcany .
& :i, een Tegen het einde van zjne regéring koesterde
eiland in den M olukschen Are,hipel,residentie hj wantrouw en tegen de Barmekiden,zoodat
.* hen gedeelteljk in den kerker deed werAmboïna, ligt 2 geogr.mj1ten noord-oosten jjP
van het eiland Amboïna en ten zuiden van pen en gedeelteljk ter dûod brengen.Zelfs
Celebes op 30 40' Z.B. en 1280 33' 0.L. zjn gunsteling Dqiafar, die hem Op zjne
van Greenwich. Het heeft eene eironde g0- om wandelingen door Bagdad vergezelde,verdaante en eene uitgebreidheid van 2 geogr. schoonde hj niet. Deze nameljk was voor

mjl.Hetzuideljk gedeelte(BoewangBesiOt' de leus gehuw d m et eene zuster van den
Oma) wordt vûûrnameljk dot)r Uhristenen, Khalif,welke hj hartstogteljk.liei'had.Het
n aan
en hetnoordeljk gedeelte (Hatoewaho)gli
oo- huweljk was t0t stand gekomen, ol
tendeels door M ûhammedanen bewoond.M en Db
jafar gelegenheid te geven, in den faheeft er 11 dorpen, die onder het bestuur miliekring van den Khalif te verschjnen
staanvan eenRadja,en ruim 7000 inwoners, zonder tegen de Oostersche zeden te zondivan welke bjna de helft Christenen zjn. gen. Toen hj echter van zjne regten als
Velen vinden er hun bestaan in den handel; echtgenoot gebruile maakte,werd hj tcr dood
eook hee
ft men er een grootaantalnageltui- gebragt. Vjf jaar later trok Haroen naar
'
nen. De bodem bestaat er voornameljk uit Khorassan om er een opstand të dempen,
jzerkalk5 in het zuiden heeft men hooge) die zich reeds over geheel'rransoxallië hatl
9*
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tlitgebreid, maar hj werd ziek in Toes,en een weg banen door de Blue Ridge. Het
overleed aldaax den 23sten M aart809.

dorp ismerkwaardig dooreeneprachtigebrug,
ter lengte van 300 Ned.el,over dePotomac,
een zoon van Ubbo)cen der 7 hertogen van - voortsa1shoofdstation van den Baltim oreFriesland.Hj volgde zjn vader op in 299, en ohio-spoorweg,die er zich met den W innadat hj gehuwd wàs met eene Deensche chester- en Potomac-spoorweg vereenigt,
koningsdochter.Men vermeldtvoorts,dathj voorts door zjn tuighuis en zjne wapenfade overwinning behaalde op Diederik,koning brieken. Joltn Wro'ltw zochtzich in 1859 van
van W est-Friesland, op zjn lusthuis nabj deze plaats m eester te m alten,maar w erd er

H aron U bbo wasvolgens de krpnieken

het Roode Klifin g7jarigen ouderdom over- gevangen genomen,engedurendedenjongsten
leed, en door zjn zoon Odilbald werd 0p- burger-oorlog waszj wegensharemerkwaargevolgd.

dige ligging gedurig een punt van aanval

H arp.Ecn derbj deoudevolkerenmeest voor beide partjen.Niet vervan dââront-

geliefkoosde snaarinstrumenten, in den be- vangt de Potomac de kleine rivier Antietam ,
ginne zeer beperkt van omvang,van liever- bekend dyordens1a4 van 17September1862.
lede met snaren vermeerderd en verbeterd.
H arpocrates,zle Horns.

DegewonegrooteofDavidshar?,diemenzittende ofstaandebespeelt,en wlerdarmsnaren
met de vingers van beide handen getokkeld
worden,heeft eenen toonomvang van groot O
t0tdriegestreepte c ofd,in diatonische toonopvolging.De halve toonen worden door het
drukken van den duim op de snaren aan den

H arpocration (Valerius), een Alexandrjnsch taalkenner,dieomstreekshetmidden
van de 4de eeuw na Chr.leefde,vervaardigde

een belangrjk woordenboek opdegeschriften

der 10 Attische redenaars,hdwelk onderden
titel pLexicon decem oratorum graecorum ''in
1696 te Leiden door Gronovilu , in 1824 te

hals derharp,ofdoorzekerehaakjesvoort- Leipzig door Dindor
f en in 1833te Berljn
gebragt.ln 1720 werden ervjf,laterzeven door B ekker is uitgegeven.
en daarna n0g meer pedalen uitgevonden,ten
einde ook in andere toonsoorten,dan waarin
de harp gestemd is, te kunnen spelen.O0k
werden er pedalen t0thet voortbrengen van

H arpoen noemt men het wapen, waar-

mede de walvischvanger0y deJagtgaat.Hj

bestaat uit een pjlvormlg stuk,jzer met
weêrhaken voorzien en ongeveer 1 Ned.el

forto en piano aan toegevoegd (pedaalharp). lang:,bevestigd aan eene iets'langere schachty
In 1804 ,werd eene chromatische harp van waaraan de walvischljn is vastgehecht.De
62 snaren van vjf v0lle octaven met alle harpoen is derhalve eene soortvan speer, en
halve toonen vervaardigd.De dubbel-of Davidsharp is van staal- en darmsnaren voorzien,en wordtals de gewone harp bespeeld.
De harpanetta is eene kleine harp,wier kast
beneden 7, van boven 4 Ned.palm breed en
9 Ned.palm hoog is,met49metaalsnaren,die
de cither bespeeld w ordt. De Iersche harp
heeft denzelfden vol.m , dezelfde grootte en

speelwjze,als devorige,Inaar istweesnarig;
zj telt43 toonen.
H arpe (Jean Françoisdela),eenFransch
letterkundige, geboren te Parjs den zosten

de harpoenier, vooraan in de boot staande,
Nverpt dien met krachtil1hetopduikend zeemonster waarna tevens in de boot de ljn
afloopt, welke deze nu met den walvisch
verbindt.Zie voortsOnder W alviselt.
H arpuis ofgeelpek is hetharsachtig over-

bltlfsel van gedestilleerde gele teer: nadat

deze berûofd is van de vlugtige pjnboomOlie, die haar vloelbaar hield. Als harsrjke

stukken van naaldboom en in beslotene rllim ten verhit worden, scheidt zich eerst het
teerwater af, waarop eene gele vloeibare
November 1739,bezochthetcollège-llarcourt hars - de gele teer - drjft)welke men er
en m oest w cgens een hekeldicht, door hem atbchept, waarna hot
lt-azjn Overbljft. Is
op den directeur vervaardigd,eenige maanden voorts deze teer door overhaling van hare
in de gevangenis doorbxengen. Intusschen vlugtigeolieontdaan,dan verkrjgtmen harhebben zjnegedichten weinig te beteekenen. puis in de gedaante van een droog, hars-

Meer 10f mag worden toegekend aan zjne
*
El0ges'', door de Fransche Acadêmie bekroond.Tn 1786 werdhj benoemd t0thoogleeraar aan het Lycêe te Parjs, waar hj
zich een jverig voorstander betoonde der
Revolutie.Hetmeest bekend iszjn rluycée

achtig ovrrbljibel.
H arpigen zjn fabelachtige wezens van
eenehuiveringwekkendegedaante.Zjworden
het eerst vermeld in de modyssee''.Volgens
Heslodr
lts heeten zi
j Aëlloen Ocs/pdfe,en zj

w orden doorhem voorgesteld a1s dochtersvan
0u cours de littérature ancienne etmoderne Tltaumas en E leetra, als zusters van Irls,
s van vleugels voorzien en n0g sneller dan
(1786 enz., 0ok uitgegeven in 4830 door al
.Bu
chon in 18 d1n)''.Deze rcours''is met de w ind. Eerst later hervormde men ze in
smaak geschreven,maarljdtaan oppervlak- wraakgodinnen,Waarna ze beschrevenw erden

kigheid en eenzjdigheid. Zjne pcorrespon- alB roofvogels met maagdeljke aangezigten,
dance littéraire'' is van 1801 t0t 1807 in 6 menscheljke armen, scherpe klaauwen enz.
deelen in het lichtveçschenen.
Zj vervullen eene merkwaardige rol in de
H arpers-Ferry , een dorp in JeFetson- geschiedenis van PhA eus. De dichtor YirgiPounty in den Noord-Amerikaanschen Staat Ii'
ll,
s noemt éêne der Harpjen Celaeno en
Virginia,bj dePotomac,waardezedewate- plaatst hare woning op de Strophadische
ren der Shenandoah ontvangt,ligt 11 geogr. eilanden, aan den ingang der onderwereld)
mjlten noordwesten van Washington in een zoodat Nederlandsche dichters wel eens van
hevallig oord, waar genoemde rivieren zich eene hel-Harpl
j spreken.HetHarpjen-monu-
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ment van Xantl
tos in het Britsch Musêum is
vermaard.
H arrach is de naam van een etld oostenrjksch geslacht, dat in 1616 in den gravenstand, in 1627 in den rjksgravenstand opgenomen w erdt en waaraan in 1841 de titel
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vrjvrouwe Raysky (f 1830),en vervolgens
December 1841.Zjne dochter uitheteerste
met M arianne Sauermann,overleed den 5den

huweljk,gravin A'
l
bgllsterpzlHarraelt(geboren 30 Augustus 1800),kwam te replitz in

kennis met I'riedriclt W'ilhelm 111, koning
van Pruissen,die haart0tprinsesvonZie-t
/lifz
Ktu.l von Acz
rrcc/z was ln den aanvang der verhief en den 9den Novembar 1824 te Char17de eellw de gtm steling van keizer I'eedi- lottenbtlrg een mûrganatisch huweljkpethaar
./024 II.- Zjn zool
:,Ernst H.
lùgdc/zf von sloot.Later werd haar ook nog de waardigA'
t
vrccF
z (geboren 4 November 1598,1
- 25 heid van gravin ron Ilohenzollern toegekend.

van rdoorlt
lchtig (Erlauchtl''istoegekend.

October 16G7)wascardinaalen aartsbisschop,

-

ten.Zjn oudste broeder!KarlLeonard,was
de stamvader van de ljn Rokrant 011 00n
jongere,OttoFrcetfrïc/
l,van deljn z'
tWrffcà
(aan de Leitha).Totlaatstgenoemde behoort
Ferdinand Woacrdzl/fxrc non A'
tzrzucFz(geboren
14 Julj 1637,# 15Junj 1706),gezantaalz
hetSpaanscheHofenschrjvervan:rMél
z1oires et négociations secrètes('sHage 1820,2
dln)''.- Zjnzoon,FranzAntonronS'
tzrrtzc/z
(geboren 4 October 1665,f 18 Junj 1727),

van hetyartshertogdom Oûstenrpk.
H arrlng (HarroPatll),eenbekendDtlitsch
schrtjver,geboren den 28sten Augustus 1798
te Ibensdorf bj Husum, zag zieh,na het
Ontvangen van zeergebrokkig onc
lerwjs,bj
d0 belastingen geplaatst,wjddezioh vervol-

llettegenwoordigstamhoofdderljnRol
tran

eerst te Praag en vervolgens te Trente,en is graaf A nton von A '
tvrtzc/z, geboren den
m aakte zich bekend in deBoheem scheOnlus- 16den Junj 1815 en erfeljk Opperstalmeester

werd in 1709 aartsbisschûp van Salzburg,
doch deed weldra afstandvandezebetrekking.
Een andere zoon,Johaîln JO:/ A Philipp von
Harracln (geboren 22 Octûber 1678, j-8

gens te Kopenhagen aan de sohilderkunst,en
bezochtin 1819deschilderacadêmieteDresden.
Reeds vroeg verschenen van hem : rBliifen

der Jugendjahre (1821)'' en rDichtungen
(1821)''.Zjne wispelttlrigheid bragt hem in
1820 naar Jveenen en leidtle hem allengs tot
eelzavontuurljk leven,hetwolk hj besehrjft
in nRltonqharJ'
tvz',Fahrten eines Friesen in

Augustus 1764)jwerd in 1723 generaal-veld- Dënemart, Deutschland, Ungarn u.s.w.
m aarschalk en later voorzittervan den H0f- (1828,4 d1n)''.Nadathj wedereenigen tjd
krjgsraad, terwjl de dorde Z001 (geboren teKopenhagen de schilderkunstbeoefenflhad,
7 Maart 1669, f $ November 1742), zi
jn ging hj met andere Philhellenen overMarvader opvolgde alsgezantte Madrid,en later
zelfsde betrekking bekleeddevanonderkoning
van Napels.- Een zoon van laatstgenoemde,
I'
riedrich xo .t
/'
?
4.
ç/Getpt
uo.
sron A'
tvrccA(gebo-

seille naar Griekenland, doch lteerde weldra
terug en begafzitth naarRom e.In1828diende

hj eenigemaandenteW arsehau bj degardelanciers,en na zjneterugltomstin Dt
litschren 18 Junj 1696,f 4 Jtlnj 1749),slootals land gafhj r'
DerPole(1831,3 dln)''en de

gevolmagtigde in 1742 den vrede teBreslau. veelgelezene rMemoires iiber Polen unterrtlsEen kleinzoon van dezen, Kavl Wprrp- sischen Herrschaft(1831,2 d1n)''inhetliehtk

%%GeM8fO% llarrach (geboren 11Mei1761,j19 October 1829),studeerde in de regten 0n
in de geneeskunde, verwierf de gunst van
JozqfJf,enbekleeddeeenestaatsbetrekking,

Daar hem het verbljfin Saksen en Bejeren
Ontzegd werd,vertrok hj naarStraatsbt
lrg,
waar hj llet tjdschrift ,Dasconstitutiollelle
Deutschland''redigeerde.Daarnaginghjnaar
maar legde haar neder na den dood des Kei- Zwitserland? nam er deel aan staatkundiqe
zers,Om zich onverdeeld aan de geneeskunde woelingen, doch w erd in 1836 te Bern ln
te wjden.Na hetverwerven van den doctûrs- heczhtenisgenomen en metanderen naarEngerang vestigde hj zich te W eenen,waarhj land gezonden.Hier werd hj in een tweegegedurende 25 Jaar op de meest belanglooze vecht zwaar gew ond, en spoedde zich verwjze pradiseerde, een vriend en weldoener volgens naar Helgoland2 om vandaar zjne
was derbehoeftigen en tevenseen voorstander vrjheidsliederen overDt
lltschland te verspreivan kunstenwetenschap,zoodatalleberoemde den. De gouverneur liet hem eehter in 1838
reizigers een gastvrjverbljfvonden in zjne in hechtenisnemen en naarEngelandbrengen.
woning en er zieh verkwikten metzjn geest- Nadathj eenigen tjdopJprseyvertoefdhad,
rtjkcn omgang.- ZjnouderebroederJbltann keerde hj in 1839 naar Helgoland terng.
Ne.ppwz'
sk Ernstvon A'
tvrccFz(geboren 12 Mei Avederom werd hj geyrepen en aan boord
1756, f 11 April 1829),bekleeddeten tjde van een Engelseh sehlp gebragt? doch hj

van keizerJozf aanzienljkestaatsambten en
bevorderde niet alleen 1t:111st en wetenschap,
maar ook de ntisrerllt
lid.- Een jongel
'brûew
der,ErnstCJW ,/O'AronA'
t
vrt
zcFz(j-14December1838),isdevadervan hettegenwoordig

stamhoofd I'
ranz zlrzle
s/von .
fo rrffcA (geboren
13 December 1799),geheimraad, kamerheer
en erfeljkOpperstalmeesterinOostenrjkboven
en beneden de Ens.
GraafI'
erdinand '
log
lHarraa ,Jongste broe-

sprong in zeeenbereiktegelukkigeen Fransch
vaartuig.Tn het volgende jaar hield hj zjn
vtlrbli
jfil
1Engtlland?Ntlord-Alllozilta o11 Brazilië?en ging in 1849 laaar Noorw egen,maar

werd hierwegensstaatkundigeoprujing verbannen. Daarna woonde h!j als lid van het
Europeesch democratisch centraal-eomité te

Londen, docl
z bevol
zd zich eenigen tjd te
Harburg in de r vangenis, waa,
rna hj naar

Engelands hoordstad terugkeerde.Laterbegaf
der van KarlWtvrtm rryff.
ç,geboren den 17den hj zich naarheteilandJersey,waarhj den
M aart 1763,in 1795 gehuw d m et Cltristiane, 25sten Mei 1870 een einde maakte aan zjn
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leven.Van zjnevroegereromansnpemenwj: merkwaardigstegebouwen zjnerhetcapitool
'De
r
rb
nar
zl
u
le
1831)''
- en en het krankzinnigengesticht. Voorts liggen
Jul
iusCa
v0
noDr
eoyfa
keSp
no
(1
8t
3o1,(2
dln),;.Voorts erQ fraajebruggen overderivier.Degrondschreef hj het heldendicht: oszapary und slagen dezer stad werden in 1733 gelegd door
Batthyanyi(18Q8)''.Zjnbesteromanisechter: JaH
mear
sqc
,
rri,
:.
XDolores. Ein Charaktergemëlde aus Siidrlson. Onder dezen naam vermell-:
Amerika (1858- 1859,4 d1n)'',terwjlhj00k den w i
John A'
crrïdo tden uitvinder der zeemansonderscheidene tooneelstukken heeft uitgegeven,zooalshettreurspelmDieDynastie(1861)'' horologiënoftjdmeters(timekeepers).Hjwerd
enhethiltorischdramarMosesztlTanis(1859)''. geboren te Foulby in hetgraafschap York en
Harmngton (James),pen Engelschschrj- was aanvankeljk werkzaam in den timmerver over stagtkundige aangelegenheden,gebo- winkelvan zjnvader.Deonvolkomenheidder

ren in 1611 te Upton in het graafschap Nort- uurwerkenindientt
idleiddenhem totpoginken,
hampton,studeerdeteOxford,deedvervolgens om een beteren slinger uitte vinden.Nadat

eenereisdoorFrankrjk,Holland,Denemar- hj hieraan sedert1726 zjnekrachtenbesteed
ken, Duitschland en ltalië en voegde zich had,vervaardigde hj in .
1736 een zeemansdaarna bj devolkspartj.Nietteminbenoemde horologie,hetwelkgedurendeeenereisnaarLisKarelI hem t0t kamerlonker.Zonder zjne sabon zulke uitstekende diensten bewees,dat
republikeinsche beginselen te verzaken,verge- aan den vervaardiger de medaille van Copley
zelde hj dezen ophetschavoten leefde ver- voor de nuttigste uitvinding werd toegekend.
volgensin afzondering,terwjlhjzjnberoem- Een nieuw en verbeterd uurwerk van zjne
den staatkundigen roman poeeana (1656)'' hand stond de proefdoor gedurende Byron's
schreef, dien hp aan Cromwellopdroeg.Ten reis rondom de wereld (1764- 1766):zoodat
tjdevanKaeel11a1srustverstoorderinhech- hj zjne aanspraak op eene beloonlng van
tenis genomen (1661),vond men hem welis 20000 pond sterling k0n doen gelden, doch
waar niet schuldig aan hoogverraad, maar daar het later minder geregeld liep, moest
zond hem toch in ballingschap naareen eiland hj zich met de helftvergenoegen.Hj overbj Plymouth,totdathjwegensongesteldheid leedden 24stenMaart1776.ZjnerDescription
de vrjheid ontving om naarde zjnen terug containing such mechanism as will aflbrd a
te keeren.Kortdaarnaoverleedhj teLonden true mensuration of time (1759)''verraadt
den llden September 1677. Hollis bezorgde zjne gebrekkige Opleiding.
epry Rarrison,in 1841 president
de besteuitgavevan zjnegeschriften (1771). W illiam A'
Sir Jokn A'
crripçfpl, een dichter uitden der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
ttjd van koningin X izcàefA,werd geboren in Hj werd geboren den gdenFebruarj 1773 in
1561,vertaalde den rorlando Furioso''in het den Staat Virginia,was de zoon van BeR)'aEngelsch,gaf,behalve de rMetamorphosisof v1 H arrison, een val: de onderteekenaars

nsche OnafhankeljkheidsverklaAlax (1596;nieuweuitgave 1814)'',beroemde der Amerikaa'
puntdichten in hetlicht, en overleed in 1612. ring,en ontving zjneopleidingaanHampdenH arris(James),eenverdiensteljkEngelsch Sydney-college.In 1792 zag hj zich a1s oKletterkundige,geboren te Salisbury,denzosten cier bj hetlegergeplaatst,nam in 1797 zjn
Julj 1709,was een neef van lord Rkaftes- ontslag, en w erd daarna benoemd t0t vice& rz
/ en studeerde te Oxford en vervolgens te
Londen in de regtsgeleerdheid.Na den dood

gouverneur van Indiana. Door dezen Staat
naar het Congrès afgevaardigd,ondersteunde

ztlns vaders kwam hj in hetbezitvan een hjhetwetsontwerp,om staatslandeninkleine
aanzienljk vermogen en wjdde zich aan de perceelen te verkoopen,hetwelk t0tden bloei
beoefening der oude letteren. HP
** schreef: van Noord-Amerika niet weinig heeft bjgerThree treatises,the frstconcerning art,the dragen.Hj onderscheidde zich voortsin den
gecondconcerningmusic,yaintingandpoetry, 00r10g tegen de Engelschen in Canada,w0n
t
he third concerning happlness(1744)'' - en den beslissenden slag bj Tïppecanoe (5 NoXHermes or a phllosophical inquiry concer- vember 1811),veroverde onderscheidenevesning universal grammar (1751; 5de druk tingen en drong eindeljk, nadat Parry de
1806)''.Van 1761 t0t aan zjn dood washj Britsche zeemagt Op hetErie-meer vernietigd
1id van hetParlement,- voortswerd hj in had,in opper-canadadoor,waarhjden5den
1762 lord der admiraliteit,in 1763 lord der Octoker 1813 de overwi
nning behaalde op
schatkamerj en in 1774 secretaris der K0- generaal Proetor. Daarna spoedde hj zich
ningin; hj overleed den 22sten December naar Beneden-canada,maarmoestweldrahet
1780.Na zlln dood verschenen ztlnebelang- opperbevel verwisselen met een kom mando
rjke:sphilosophicalinquiries(1782,2 d1n)''. in het binnenland der Unie.In April 1814
Eene uitgave zjner gezamenljke werken is keerde hj terug t0thet ambteloos leven.A1s
bezorgd door lord M almesbury (1801,2 dln; 1id vân het Congrès jverde hj voor eene
betere inrigting van het leger. In 1828 zag
1803,5 d1n)''.
H arrisburg,de hoofdstadvan den Noord- hj zich benoemd t0t gezant te Columbia,

Amerikaangchen Staat Pennsylvanië,ligt op
den linker oever va'
n deSusquehannah in een
vruchtbaar en bevallig oord, en telt ruim
23000 inwoners.Er vereenigen zich nietminder dan 7 spoorwegen , en van deze isde

doch een briefvan waarschuwing,door hem
aan den eergierigcn Bolivar geschreven,ver-

ooxzaakte zjne terugroeying.Daar hj onbemiddeld was,voorzag hj in debehoeftenvan
zjn talrjk huisgezin doorde betrekking van

Pennsylvania-central de belangrjkste. D e griëer te aanmarden blj eene regtbank in
.
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OhiO.W atechterdeWhigpadjreedsin 1836 zouten (reBinaten) vormen,- en in han-

vruchteloosbeproefdhad,geluktehaarin 1840: karsen,diealleeninbjtendekaliofin natron
Harrinon werd voor hettjdperk 1841- 1845 Oplossen.1)e alkaliresinatenlossen op inwater,
t0tpresidentderUnie benoemd.Hj overleed clchuimon daarmede a1s zeep en wordenyt0t
evenwelreeds den 4den April 1841.
het vervaardigen van harBzeepen gebezigd.
H arrogate of Harrowgate is de naam Uiteene wjngeestoplossing en uitadhôrische
eener badplaats in het Engelsche graafschap Oliën scheiden de harsen zich doorgaans af
York.Ztl ligt aan den spoorweg, 4 geogr. in den vorm van een glad en glanzig be-

mjlten west-noordwesten va'
n York,en telt kleedsel. hetwelk zj ()ok vormen,wanneer

slechts 5000 inwoners, doch vele hôtels en m en ze vermengt metvette,droogende oliën.
een uitstekende bad-inrigting,waar zich des O0k dienen zj Om bindmiddelen te vormen
zomers ongeveer 12000 badgasten vereenigen. vool-vporwerpen,diemenaanelkaârwilhechH ars (resina).Deharsen zjn meerendeels ten, - voorts t0thetm aken van w aterdigte
voortbrenjselen van .het plantenrjk.Ztjbe- stoFen, t0t ltlehtdigte sltlitingen,t0t het bevinden zlch in de levende planten, evenals reiden van harsgas, van zalven, pillen enz.
de aethérische oliën, veelal met deze ver- Alle harsen bevatten koolstof, waterstof en
bonden, ill de meest verschillende deelen, zuurstof,maal.nooitstikstof.Debelangrjkste
doch worden niet zelden als oliën door klie- harsenzjn:dennenhars(colophonium ofpek),
ren afgescheiden.Somtjdsvindtmen harsin kopal,gomlak,elemi,mastik,dammar,sanafzonderljke cellen ot'in holtenvan hetcel- darac,anime,benzoë,geelhars,barnsteen en
weefsel,terwjlztjbj harsrjkegewassen uit asphalt. Vaak verwart men zelfstandigheden
toevallige openingen opborrelt.D eze opgebor- van anderen aard,zooal
sr0m ,plantensljm,
reldemassa'sbevattengeenezuiverehars2maar of stoFen, die slechts welnig hars bevatten,
doorgaans mengsels van deze met aetherische zooalsmyrrhe en aloë,metdeharsen.Daarenoliënr in dit geval is deze zelfstandigheid tegen zjn de kleverige zelfstandigheden aan
half-vloeibaar en draagtden naam van bal8em. vele bladknoppen,inzonderheid aan die der
Zulke balsemsvindtmen ingrootehoeveelheid kastanjeboomen, niets anders dan balsembj naald- en balsemboom ,en zj behooren achtigeharsverbindingen.Slechtsweinigeplanmede t0t de eigenaardige kenm erken dezer ten zjn geheel en alvrjvan hars,en men
gewassen. D00r verwt
ldering der aethérische kan deze er uittrekken door middel van

olieverkrtjgtmenhardeOfweekehars.Meer- wjngeest.
malen zjn o(
)k deharsen vermengdmetg0m, Harsdörfer (GeorgPhilipy),een geleerde
eiwit, kaoetsjoek enz. en dragen dan den en diehter, die t0t een aanzlenljk geslacht
naam vanyom-ofslqmltark
îen.O0k in hetrjk te Niirnbergbehoorde,aanschouwdehetlevensder delfstoFen vindt men zelfstandigheden, licht op den lsten November 1607,studeerde
wier eigenschappen met die de< plantaardige te Altdorf en Straatsburg, reisde geruimen

harsen overeenstemmen.Zj zjn haren 001.
- tjdin Holland,Engeland,Frankrjk enItalië
sprong verschuldigd aan den voorwereldljken en verw ierf daardoor eene uitgebreide taalplantengroei,komen vooralin de bruinkolen- kennis.Zjnegescbriften,van welkederP0een veenlagen v00r en w orden m et den naam tische Trichter (1650-1653, 3 dlnl'' zeer
vanfossieleharsenbestempeld.Demerkwaar- merkw aardig is, beslaan een 50-tal deelen.
digstefblsieleharsishetbarnsteen(ziealdaar). Hj was meer een geestig schrjver dan een
Tot de harsen rekent men onderscheidene grondiggeleerde.Veleliederen vanzjnehand
producten derdrooge destillatie(brandharsen), vindt'men in zjne rFrauenzimmergesprëchalsmede zelfstandigheden,diedoor eene schei- spielen (1648,8 dln;2dedxuk 1642- 1649)''
.
kundige werking ontstaan.
Met zjn dichterljken vriend Klai of Clajns
Denatuurljkeharsenstaan in hetnaauw ste stichtte hj in 1644 te NiirnbergdePeynitzorde
verband met de aethérische oliën, die haar (ziealdaar),werdlid van den raad der stad,
vergezellen ofdoor oxydatie in harsen veranderen. H et is zeker genoeg, dat 0ok in de
planten de harsen door zulk eene Oxydatie
uit aethérische oliën ontstaan. Vaak Ook
vorm t zich gedurende de oxydatie een vrj
zuur,dat met hars vermengd is.TOt dekenmerken der hars behooxen hare onoplosbaar-

heid in water,hareoplosbaarheidinwjngeest,
haarsmelten bj eenezachtewarmte)en hare
ontledingbjeen hoogenwarmtegraad,waarbj
slecht: eenige kool ae,
llterbljft. O(
)k losson
vele harsen op in aether, in aethêrische en

vctteoliën.Zj zjnslechtegeleidersderelectriciteit en worden door wrjving negatiefelectrisch. De enkelvoudige harsen verdeelt

men in z'
t'
re (oplosbaar in bjtende alkaliën)

en in indferente (niet oplosbare).Deeerste
splitst m en weder in ltarsxuren, die zich m et
ammoniak verbinden,uitalkalischecarbonaten

hetkoolzuur verdl
'jven en metallealkaliën

en Btierf aldaar den 22sten September 1658.

lTart en aderen.Het menscheljk ligchaam is overalmet een uiterst fljn netwerk
van naat
lweljks methetbloote 0og zigtbare
buislesdoorweven,welke den naam #an ltaamlhcfdv dragen.Doorhunne dunnew andenbren-

gen zj bestanddeelen van hetbloed aan het
weefsel en zjn tevens in staat om daaruit

vloeibare deelen dogl'absorbtie op te nemen.

Terwjl alzoo bj de vOeding bruikbare be-

standdeelen tegen onbrnikbareverw isseldw or(1en verandert h0t bloed in de haarvaten
w eldra zoozeer, dathetnietlanyt
!rgeschikt
is, Om t0t voeding te dienen.H lerin w ordt
eohter voorzien door den omloop van het
bloed.Hetonbruikbaargeworden bloedmaakt
gestadig plaatsvoor ander bloed,hetwelk uit
het haxt door de slagaderen naar de haarvaten gesttlwd wordt.Hetbeweegt zich door
groote slagaderen, die zich meer en meer
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vem kken,naar genoemde flne buizen, en zjdeisgeriqt.Inbjgaandefguurishethart
aan dezen geheelen toestel geeft men den voorgesteld ln zjn natuurljken stand en van
naam van slayaderstelsel.Daarentegen stroomt voren gezien.M M verbeeldt delengte-asvan
het ontreinigde bloed door deallengswjder hetligchaam.Eenegroeve wjstdegrensaan
wordende takken van hetaderstelselnaar het
hartpAan deze beweging van het bloed uit
het hart door de slagaderen ,haarvaten en
aderen naar het hart terug geeft men den
naam van grooten bloedsomloop.Van dezen is
de kleinellpetfdo-lppw onderscheiden.Hethart

van den w and,die het hart in 2 afdeelingen
scheidt.De regterhelft ligt meer naar voren
en de linkerhelft meernaarachterenyzoodat
gemelde groeve vanvorenmeernaardelinkero
maar aan de achterkant van het hart meer

naarde regterzjdegelegen is.Eenedwarsche
nameljk is door een wand in 2 afdeelingen groeve @ verdeeltvoortshethartineenonderverdeeld,en hetbloed,dat door deslagaderen ste en bovenste gedeelte. Zj komt overeen

de eeneafdeeling verlaat,keertdoordeaderen met peesachtige ringen,van klapvliezen voornaar de andere afdeeling terug. Van hier zien,waardoor elke dierafdeelingenwederom
vloeithetnaarhethaarvatenweefselderlongen, in 2 deelen gesplitst wordt.De bovenstehelfwaar zich zjne koolstofmetde zuurstofder ten noemt'men de boezems en de onderste de
ingeademde dampkringsluchtverbindt,waarna kamers.In de boezems storthetaderljkbloed
het alzoo gezuiverd en Op nieuw t0tvoeding zich uit, hetwelk vervolgens afdaalt in de
geschikt bloed door de longader naar de kamers,van waar hetdoorzamentrekking van
eerstvermelde afdeeling van hethartstroomt, het hart, waarbtj gemelde klapvliezen zich
0D; alhier op nieuw den grooten omloop te sluiten,in de slagaderen gestuw d w ordt,om
beginnen.
uit de regter hartkamerde lûngen te bereiken
Het hart is alzoo het middelpuntvan den en uit de linker zich door hetgeheele liggrooten en kleinen 0mloop,- een stuwwerkj chaam te versprei
denàtrouwensdespierachhetwelk hètbloed in hetslagaderstelseldrjft. tige wanden van de llnker kamer hebben de
Het is gelegen aan de linker voorzjde der dubbele dikte van die van de regterkamer.
borstkastbovenhetmiddenrif.Zjnegeregelde De rtlimte der beide kamers is volkomen
zamentrekkingen,de hartkloppingen,kan men geljk,en de boezemsen kamerszjn bjafonder den linker borsttepel duideljk voelen wisseling met bloed gevuld.Hebben zich de
en zelfs zien. De plaats,waarhethart zich hartkamersdoorzamentrekking (systole)ont-

bevindt kan men bj peroussie waarnemen last,dan zjn deboezemsgeheelgevuld,om
d00r een kort geluid,hetwelk aanmerkeljk zich bj den aanvang van de verslapping
verschilt van den toon!dien men hogrt op de (diastole) der kamers op hunne beurtzamen

plaatsen,waarachterzlch demetluchtgevulde te trekken en hun bloed daarin uitte storten.
Deze afwisselende beweging komt overeen
met de ligging der spiervezels; elke ruimte

heeft hare eigene, daar zj doorden wand

van elke afdeeling van het hart gescheiden
zpn. Het klapvlies van de regter afdeeling
bestaat uit3,da'
t van de linker uit'2 deelen.
Dieklapvliezen wordengespannendoorpeezige
draden, w elke dwars door de hartkam er 100pen en aan spierachtige uitsteeksels bevestigd

zjn.Zj verl
torten zich bj dezamentrekking

van de wanden der kam er en veroorzaken
alzoo het sluiten der klapvliezen.D ie plotse-

ljke zamentrekking doet het kloppen van het
hartontstaan.De klapvliezen vorm en degrenzentusschen hetaderljkenslagaderljkstelsel.
Zj zjn de sluisdeuren tusschen de hartkamers als de bron der slagaderen en de boezems,als het meer,waarin de aderen uitloopen.Daarlaatstgenoemden hetbloed slechtsin

de kamers behoeven te drjven,zjn hunne

w anden veel zwakker dan die der kam ers,
die het bloed naar de longen en naar alle
deelen des ligchaams m oeten stuwen.De gedaante der 4 ruimten van het hart is zeer
versehillend.Daar hetverticale tusschenschot
Hethart.

longen bevinden.De grootte van hethartvan
den mensch is eenigzins verschillend, doch
komt in hetalgemeen overeen metde grootte
van devuistvan denzelfden persoon.Hetheeft
de gedaante van een afgeknotten kegel,wiens
punt naar beneden en tevens naar de linker

naardezjdederregterafdeeling gewelfdis,
heeft deze bj dedoorsnedeeenehalvemaanvormige, en de linker afdeeling eene ronde

gedaante.De kamers zjn naar onderen ge-

sloten, en de uitgangen bevinden zich in het
bovenste gedeelte.M en ontwaartztllks in de
iguur. Hier is .2 de regter en L de linlter
hartkamer,r de regter en Idelinkerboezem
a de slagader voor het ligchaam en a' die
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V00r de longen. Reeds genoemde kegelvor-

buigt zich dan met een boog achterwaads

m ige uitsteeksels en de vooruitspringende
spierbundels geven aan de kamers een onregelmatig voorkomen.De binnensteoppervlakte
der boezem s is effener,maar deze zjn inhun
geheelveeiOnregelmatiger.E1k van dezeheeft
een blinden top, hetoor genaarad,Nvaardoor
het hart eene eenigzins afgeronde gedaante
ontvangt.In o ziet men het oor van den lin-

naar de wervelkolom ,waarlangszj naarhet
bekken afdaalt. Uit het bûlle gedeelte der
aorta-boog yerheffen zich 3 groote slagaderen
(1t2,3),welke naar den hals,hethoofd en

dearmen loopen.Deeerste (1)verdeeltzich
weldra weder in 2 takken, nameljk in de
sleutelbeenslaqader en deregterhalsslagader,
terwjl de belde andere slagaderen (2 en 3)
ker boezem. De 4 ruimten zjn van binnen voor de linkerzjde dienen.De halsslagader
bekleed meteen glad weivlies (endocardium). voorziet hals en hoofd van bloed; men kan
Een dergeljk vliesomgeefthethartvan bui- haar aan beide zjden van den hals voelen
ten t0t aan den ool*spl*ong der vaten en is kloppen.T0t hare takken behooren de kaakhier omgeslagen, om het hart nogmaals t0t slagader en de slaapslagader, digt vool
- het
aan het ollderste uiteinde te bekleeden en o0r gelegen. De sleutelbeenslagader vervolgt

draagt den naam van hartzak (pericardium). haren weg naar den arm ,nadat zj OnderDiebeide bekleedselszjn echternietzamen- scheidene takkelz heeft afgezolzden naar het
gegroeid,maar door eellig vochtgescheiden, bovenstegedeelte van den romp.Zj looptals
zoodat zj Over elkander kunnen schuiven. armslagaderlangsde binnenzjdevanden b0Hethartisalzoogeplaatstin eenglibberigen venarm en verdeelt zich bj den elleboog in
zaktwaarin hetbjelkehartklopplnygemak- de ellepjp-,en slaakbeenslagader.De aorta,
keljk van stand veranderen kan.Nlet Onge- langs de wervelkolom afdalend, levert aan
past heeft men dus het hart vergeleken bj beidezt
jden deslagadersderribben en eenige
een hoofd,hetwelk ineenedtlbbele,ingestulpte
slaapmuts is gestoken.
De vaten van den kleinen bloedsomloop
staan in verband metde longen en vereischen
dus geene uitvoerige beschouwing.De slagader, die uit de regter hartkamer ontspringt,

takken aan de ingewanden tler borst,komt
vervolgens door hetmiddenrifin debuikholte,

waarzjdubbelparen naarde spieren vanden

romp en enltele naar de ingewanden van den

buik afzendt, en verdeeltzich eindeljk bj

het bekken in de 2 groote bekkenslagaderen,

draagt den naam van longslagader(a'4.Deze die,na het uitzenden van onderscheidene takisgesloten dool'een klapvlies met3vliezenken, als djslagaderen langs de binnenzjde
de halvemaanvormiqegenaamd - welkezich derdjen loopen,dan zich naarachterenbuiopenen naar de zhde der longen,maarzich gen en door da holte van de knieën haren
sluiten bj de verslapping (verwjding,niet- togt voortzetten,om zich daarna in 2 hûofdzamentrekking)derkamers,zoodathetterug- takken,de scheenbeen-en dekuitslagader,te
vloejen van hetbloedbeletwordt.Deaderen verdeelen.
van den kleinen bloedsomloop, zich in den
De groote aderen vergezellen,zooals wj
linkerboezem uitstortend,worden longaderen reeds opmerkten, de slagaderen. D ie van de
maag,de darmen en de milt vereenigen zich
(r)genoemd.

De slagaderen en aderen van den grooten echter t0teen grooten stam ,de poortader gebloedsomloop verschillen onderling aanmerke- naam d, welke naar de lever loopt,zich hier

ljk. De wand der slagaderen is dikker en intalrjke takken en eindeljk in een netvan
veerkrachtiger,om aanxienljkerdrtlkking te haarvaten verdeelt,die zich daarna w edert0t
kunnen verduren; hun aantal is kleiner en leverader vereenigen, om zich in de onderhunne ruimte in het algemeen minder groot, ste holle ader (H ) uit te storten, welke al
doch hetbloed stroomtermetveelmeersnel- het aderljk bloed van de onderste helftdes
heid doorheen.Voorts heeftm en in de aderen

ligchaams terugvoert naar den regter boazem

talrjke klapvliezen, die het terugstroomen (r), terwjl de bovenste holle ader (H '4devan het bloed verhinderen.Elke drukkingder zelfde dienstbewjstaan debovenstehelt'
tdes
spieren des ligehaams bevordert er alzoo den
bloedsom loop, die zich alleen in de rigting
van het hartbewegen kan.Voorts vorm thet

ligchaams.

Hebbeu wjhethartbeschouwdalshetmid-

delpunt van den bloedsomloop en alzoo als

aderstelsel een afzonderljk net van aderen lloogstbelangrjk voorhetgeheeleligchaam ,onderde huid,w elke metde diepergelegene voortsalseenzeerkunst
matigingerigtensteeds
groote aderen in verband staan en desgeljks, w erkzaam orgaan, dan zal het nlemand bezoo noodig, tOt afvoer van het bloed kunnen

vreem den, dat alle stoornissen, veroorzaakt

dienen, terwjl de diepergelegene ten getale door zlekten van hethart,veelalhoogst nood-

van één of tweelangs de slagaderen loopen. lottige gevolgen hebben.Omtrentdie ziekten
t men vooral ill den ,(
-,
ongsten tjd veel
Btj eene verwonding zietmon oindoljkjdat heet'
het licht-roode blûed uit de slagaderen m et naauwkeuriger kennis yerkregon door middel

een straaltevoorschjn komt,terwjlhetdon- van a'
useultatie en pereussie (ziealdaar).W j

ker-roode bloed uitde aderen kalm w egvloeit. zullen Omtrentdie ongesteldheden een en anEvenals het slagaderstelselder longen,zoo der m ededeelen.
neemt ook dat des ligchaams een aanvang
T0t deze behoortin deeersteql
aatshartmet een enkelen stam , de aorta (J) ge- zak-ontstekiny (pericarditis).Deze ls somtjds
naamd. D eze ontspringt uitde linlter hartka- primair, maar veelal van seeundairen aard

merenisdesgeljksmeteen3-deeligklapvlies als gevolg van ontsteking van nabjgrlegene
gesloten.Zj klimtaanvankeljk omhoog)en Organen.Doorgaans zjn de naar elkaartoe-
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gekeerde oppervlakten van den dubbelen hart- steldheden van het hart behooren die der
zak over hare geheele llitgebreidheid ontsto- klaprllezen. W j hebben reeds gezien, van

ken.Zj*worden rood,gezwollen en week, hoeveel gewigtdeze zjn voor den bloedsomterwjlzj een waterachtlge,veeleiwitbevat- loop. Men kan dus nagaan, h0e noodlottig

tende ofbloederige vloeistofin de ruimte tus- het is, wanneer de klapvliezen door ongeschen dezeoppervlakten afscheiden,die vaak steldheid buiten staat zjn Om zich op de
syoedig opgeslorpt wordt, maar o0k wel vereischte tjdstippen behoorljk te sluiten,of
nlellW e lagen vormt,vergroeji
ngveroorzaakt wanneer de door hen te sluiten openingen
en somtjds zelfs in etterverandert,zoodat z0o klein w orden, dat zulks eene belem me.
dezeonresteldheidhetlevenbedreigt.Primaire ring voor den bloedsomloop oplevert.Veelal

pericardltis kan van vooxbjgaanden aard wezen,maarbj een hevigenaanvélveroorzaakt
zj stekende pjn in dehartstreek,belemmering der ademhaling,hartklopping bj den

vindt men die beide gybreken tegeljkerttjd

bj êén ofmeer klapvllezen.Het eerste gevolg,waaruitdeanderevoortvloetjen,isdan

eene ophoojing van bloed in het hart,-

aanvang der ziekte, koorts,gebrek aan eet- voorts0ok ln delongen,en eindeljk in meerlust,heviren dorst,eenesnelle,onregelmatige dere of'm indere mate in verschillende deelen
pols,neiglng t0tfaauwte,hoofdpjn,onrust, des ligchaams,zooals d: hersenen,de lever,

slapeloosheid, en in latere tjdperken water- de nieren,hetsljmvlies der spjsverterings-

zucht in de voeten en beenen.De aioop kan werktuigen, het bloedvatennet der huid enz.
zeer snel zjn;zj kan na 1 of2 dagen door Het hart wordt tevens gedwongen t0t eene
verlamming van hethartdendood tengevolge m eerdere w erkzr m heid, waardoor hevige
hebben.Llgtere gevallen daarentegen kunnen hartkloppingen ontstaan.Zjneholten worden

in den tjd van 8 of14 dagen genezen,doch ruimerjzjnewanden doorverhoogdenarbeid
o0k chronisch worden,naaanvankeljke ver- dikker (hypertrophie) en het geheele hart

betering verergeren en ontsteking van het neemt in omvang toe. De sterke hartslag is
spiervleesch van hethart veroorzakenjwaar- pjnljk,en bewegingen des ligchaamsjaandoor de bloedsomloop gestoord wordt.
doeningen en het gebruik van prikkelende
De hartzakwatersch,
t (hydrops pericardii), dranken doen aanstonds hartkloppingen o11thetstokpaard van voormaligegeneesheeren,is staan,die weleens z00 sterk zjn, dathet
in den regel geene zelfstandige ziekte,maar geheelebovenljfer doortrilt.Zeldenontmoet
Deestalhetgevolg van andere ongesteldheden men daarbj een zwakken hartslag;en toch

(Bright'sche giekte,gebreken der klapvliezen,
knobbellongtering enz.), welke waterzucht
veroorzaken, vooral 00k van hartzakontsteking. Zj ontstaatin heteerste gevalveel1a-

wordt deze weleens waargenomen bj eene
vetachtigeontaardingderhartspieren btJhart-

zakwaterzucht.In w eerw il van de vermeerderde werkzaamheid van het hart,wordtde
ter dan de waterophooping in andere ruim- bloedsomloop vertraagd,en doordeophooping

ten,Ja, dikwjls eerst bj het naderen van va'
n bloed ontstaan er weleens verwjdingen
den dood. W aar zj zich vroeg
,er vertoont, van de vaten, vooral aan de dtgen.Do0r die
ver
traging ondergaat ook hetbloed zelfeene
veroorzaakt ztlbelemmering in de ademhaling
en den bloedsom loop.

00k de weivliezen aan den binnenkantvan
hethart (endocardium) zjn v00r ontsteking

vatbaar.Deverschjnselen van deze(endocarditis) en die derontsteking van dehartspier
(myocarditis) komen zeer sterk overeen.Bj
ligte gevallen gevoeltde ljdefstekendepjn

verandering: w elke nadeelig is voor de voeding. 00k ln het honfd kunnen alsdan door

ophooping van blot!d velerlei ongesteldheden

ontstaan,zooalshoofdpjn,oorsuizlng,duizeligheid,vallende ziekte,verzwakking dergeestvermogens enz.Hetruggemerg heeftdaarbj
zelden veel te lijden, - andere deelen des

in de hartstreek, min of meer bevige hart- ligchaamsdes temeer,zooalsbljktuitvoorkloppingen,een onregelmatigen polsslag,cene bjgaande aanvallen van asthma, snikken,

gewaarwording van onwelztjn,angst?neiging
t0t iaauwte, huivering enz.,terwjlde verschjnselen van acute gevallen we1 wat op
die van typhus geljken.Toch kunnen vcle
van eerstgenoemde verschjnselen zich ver-

braken,hevige pjnen in de hartstreek,die

zich naarden schouder en den arm uitstrek-

ken,pjn in de leden en slaperigheid.Vooral
de ademhalingswerktuigen ondervinden den
ongunstigen invloed van de ongesteldheid der

toonen, zonder dat het hart aangetast is: klapvliezen. Dat bljkt uit een gevoel van
vooral bj bloed-armoede en bleekzucht? btl beklemdheid op de borst,uitkortademigheid,
rheumatismus enz.Schoon deze ontstekingen - voorts uit lpng-ontsteking en hiermede

(endo-en myocarditis)zeldeneen doode/jken gepaard gaande hoestbujen, die de ljders
vooralin hetvoor-en najaarteisteren.Zclfs

aioop hebben) kunnen hare gevolgen'noodlottig wezen. Hiertoe behoort het pntstaan
Van geronnen bloedt dat, in de bloedvaten
gestuw d,eldersin hetligchaam verstoppingen
van deze en alzoo abcessen veroorzaken kanj
alsmede abcessen in de wanden van hethart,
vetachtige vervorm ing van deze en alzoo bclemmering der zam entrekking van hethart,

ontstaan daardoorafscheidingen in hetweefsel
der longen,bloedspuw ing, alsook longw aterzucllt, die den dood ten gevolge beeft. Die
gevolgen van deOngesteldheid derklapvliezen

zjn wjders0()kdaarom zo0noodlottig,omdat
zj Op hunne beurt deze ongesteldheid bevor-

deren. M erkwaardig is het,dat deze laatste
zelden ofnooit gepaard gaatm etknobbellongder klapvliezen enz.
tering,en rnct kankcr evenm in. De nadeelige
T0tdemeestgewoneenbelangrjksteonge- invlned van de ongesteldheid der klapvliezen

verwjding dex kamers en boezems? ziekten
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openbaartzicheerstlaterindespjsverteringswerktuigen;eindeljk ontstaan door devertraging van den bloedsomloop maag-en darmontstekingen,de eetlustverdwjnten destoelgangvermindert,terwjldaarbjvooraldemilt
en de lever aan ziekeljke veranderingen onderworpen zjn,waardoor waterzuchtin den

onderbuik en in de onderste ledematen geboren wordt.Er ontstaan geelzucht en gevoeligheid in de leverstxeek.D001-de ophooping
van water in den buik wordt de borstholte
vernaauw d en alzoo de ademhaling belemIûerd. Verder ontstaat door de aanhoudende
ophooping van bloed in de nieren Bright'sche ziekte. D e opperhuid verkrjgt eene
blaauwachtig-vale kleur, is ki1 op 't gevoel
en w ordthier en daar waterzuchtig.Het ver-
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onregelmatige polg, bleekheid van gelaat,0nrust, benaauwdheid op de borst,belemmerde

ademhaling,pjn in denhartkuil,hoofdpjnen

oorsuizing.Voortsontstaangevoelvanzwakte,
duizeligheid, trilling in de leden, Qaauwte,

en somsallerleipjnen en krampen.Bj sommigen gaat zulk een aanvalvan haxtklopping

met alzjnegevolgen spoedig voorbj,- bj
anderen bljfthjaanhouden,zonderevenwel
het leven in gevaar tebrengen.
Een andere vorm van hartneurose is de

hartkramp (angina peetoris,stenocardia). Zj
openbaart zich in eene geweldige pjn, die

van de llartstreek uitgaaten zich overde linker zjdevan de borst,den schouder en den
arsa verspreidt vergezeld van een onbeschrj-

tbljken angsten eene t0tstikkenst0ebelem-

l0opdezerziekteiszeerlangzaam.Onyesteld- merdeademhaling,zoodatzj veelalden dood
heid der klapvliezen kan onder gunstlge 0m- ten gevolge heett.
standigheden wel20 jaar duren.
Zwakte'
lc?
lhethartisdesgeljkseeneneurose
De veryrootin.q (hypertrophie) ran hetAcrf van ditOrgaan.Zj kan voortvloejen uitzieontstaat meestal door verdikking van zjne keljke vervormingen der syieren van het
wanden en uitzetting van zjneholten.Zjkan hart, uit bloedarmoede en zlekeljke bloedontstaan doorelkebelem meringvandenbloeds- menging ofuit een gewjzigden invloedder
omloop,die hethartt0tkrachtigerwerkzaam- zenuB'en op het hart. Zj kan,naargelang

heid dw ingt,- alsmede door zoodanige om- der oorzaken snel ontbtaan en zich ras t0t
standigheden,diehethartt0tverhoogdewerk- eenegevaarljkehoogteverheFen,of00k zich
zaamheid prikkelen, zooals het beklimmen geleideljk ontwikkelen en geruimentjdduren.
van bergen,gemoedsaandoeningen,hetgebruik Zj openbaartzich in eenalgemeengevoelvan
van sterken drank enz. Zj openbaart zich zwakheid en in eene zeer zwakke, trage,
d001-een gterkenhartslag,vool'
albjbeweging, onregelm atigepols som svan 40t0t30 slagen
door eene volle pols,dool'congestie vanbloed in elke minuut.In dit laatste gevalwisselt
naar het hoofd en door eene groote prikkel- zj niet zelden afmethevige hartkloppingen.
baarheid van het zenuwgestel.Hypertrophie
T0t de aangeboren gebreken van het hal.
t
van het hart is niet gevaarljk,zoolang zj behoort dat, hetwelk de oorzaak is van de

binnen matige perken bljft.
blaauwzlteht.Bj de vruchtis de bloedsomloop
Eene vetacht;./
?e ontaarding van Fzefhartbj anders dan na de geboorte.Daarbj heeft de
alqemeene vetzucht Of als gevolg van hart- voeding plaatsdoormiddelvan hetmoederljk

splerontsteking vermindertde krachten alzoo bloed, zoodat alsdan de longen n0g niet
de werkzaamheid der hartspier. TOt de ver- werkzaam zjn,en hetbloed in hethartdoor
schjnselen vnn deze Ongesteldheid behooren eene opening in den verticalen wand vap de
een zwakke,Ongerereldehartslag,benaauwd- eene hartkamer in de andere vloeit. W ordt
heid op debt
lrst?dulzeligheidendikwjlseen deze opening na de geboprte nietvoldoende
plotselinge dood, atls het gevolg eener ver- gesloten,dan heefterslechtseenegedeelteljke
lamming van het hart of enkelem alen van verfrissching van hetbloedin delongenplaats,
eene scheuring der spieren van hethart..D eze en de omloop van een gedeelteljk aderltjk
kan o(
)k bj volkomenegezondheidplaatsgrj- bloed in de slagaderen doetblaauwzucht ont-

pen,nameljk bj hevigegemoedsaandoeningen staan.Daarhetaderljkbloedvoortsongeschikt
OfbjeeneOvermatigeinspanningderligchaams- isvoordevoeding,zjn zwakheid en gebrek
kracht.
*
aan ligc,haamswarm te daarvan de gevolgen.
In Ouden tjdgewaagden degeneeskundigen. De levenswjsvan hen,die aan chronische
0ok van hartpolypen.- Thans echterhoudt hartziekten ljden,moet zoodanig worden gem en heter voor,datdeze in den regelenkel
in bunne verbeelding bestonden. Van meer
belang is hetalzoo vân de zennw-aandoeninyen

regeld, dat alle verrigtingen des ligchaams,
inzonderheid de bloedsomloop,bevorderdwor-

den.Hetisdusvanbelang,datzjvoedzame,
maar geene prikkelende spjzen gebruiken.
Daartoe behooren in de eerste plaats de D00rhetnuttigen van ligtverteerbare spjzen
veelvuldig voorkom endekartkloppinyen.Zuiver moeten zj verval van krachten vermjden.
zenuwachtigl, hartkloppingcn w prden wgar- V oor zeer sterke gestellen is hetvan bttlang,
genomen bj prikkelbare,zwaklte gestellen, zich bj plantenvoedselte bepalen en water
bj bloedarmoede en bleekzucht, bj hypo- met yure plantensaypen te drinken, terwjl
chondrischeen hystérischepersonen,bj hen, zwakke personen zlch m oeten voorzien van
die aan w ormen?gebrekkige maandzuivering, melk,ejeren en vleesch,en daarbj met0mmaagongesteldheld en aambejen ljden, en zigtigheid wat wjn, bier en koëj kunnen
komen meer voor bj vrouwen dan btjman- voegen. De ligchaamsbewegingen mogen niet
nen. Bj kinderon vindt men zezelden.Bj sterl
terzjndan dekrachtenveroorloven;zelfs
alle inspanningen worden zj heviger,terwjl mag de werkzaamheid van het hart er niet
zj vergezeld gaan van eene kleine, veelal door verhoogd worden.Btl verergering 4er

(neurosen)van hetharttespreken.
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ziekte komteene volmaakte rustdesligchaams werd.Zjne dapyerheid bezorgdehem in1834
te pas. Matigheid is in alles aan te bevelen, de Militaire W lllemsorde 4de klasse en eene

zoowelin werkzaamheden en uitsganningen, benoeming t0t lsten luitenant,hoewelhj te
voren wegens mingepaste uitdrukkingen op
belang, dat de ljders eene kalme gemoeds- last valz den gouverneur-generaal voor den
gesteldheid bewaren. Het vatten van koude tjd van 6maanden op non-activiteitwasgemoet vermeden worden, en het dragen van steld.In1836werdhjkapitein,in1838ridder

û1s in warmte en koude.Vûoralls het van

Eanellen ondergoed is raadzaam. Heilzaam der orde van den Nederlandschen Leeuw ,in
werken vaak luuwe baden,de melk-en de 1843 mat
joor-adjointbj den generalenstaf,en
druivenkuar en het verbljf in een gtmstig in 1845luitenant-kolonel.Voortsza4 hj zich
klimaat.
achtervolgens belast metde betrekklngen van
De geneesheer zoekt den bloedsomloop te waarnem end resident en m ilitairen kommanregelen door middel van digitalis, opium , dantdernoordeljken afdeeling van Sumatra,
blaauwzuurpraeparaten en chloroform ,- ge- - vah resident in de Padangsche Bovenlanvaarljkemiddelen in dehand van den onkun- den,en van gouverneur van Celébesen onderdige. Het is daarom van belang,zjne hulp hoorigheden.I'
Ij stiehtteerdoorzjne vool
*tbj hartziekten z00spoedigmogeljk in teroe- varendheid en w elwillendheid veelgoeds,doch
pen,en qedurendezjneafwezigheidbjhevige kwam in den nacht van den 25sten op den
hartklopplng zich te vergenoegen met het 26sten Mei 1855 in zjne eigenewoning door
innemen van koud waterjbruispoeder enlimo- de hand van een wraakzuchtigen sluipmoornade,met hetleggen van blazen metjsof denaar om hetleven.
koud waterin den hartkuilen methetbevorH artenstein fGustav),een Dllitsch wjsdereneenervofkomenertlst,- voortsbjver- geer, geboren te Plauen den 18den Maart
zwakking van hethart,vergezeld van duize- 1808,bezochtde sehoolte Grimma,studeerde

ling, metkleine hoeveelheden wjn,kflëjen te Leipzig in de godgeleerdheid en wjsbe-

thee, met zuurdeeg-of mosterdpap in den geerte en vest
iyde zich meteone merkwaarhartkuil,prikkelende lavementen,enbesproei- dige verhandellng nDe Archytae Tarentini

jing van hetgelaatmetkoud water.Aderla- fragmentis (1833)''aldaar als privaatdocent,
tingen zjn daarbj slechtszelden noodig,en waarnahj erin 1834 t0tbuitengewoon enin
hetroekeloosbloedontlasten heeftinvroegeren

1836 t0t gesvoon hoogleeraar benoemd werd.

tjd hetleven vanmenigeen aanmerkeljk ver- Van zjne geschriften noemen wj:pDiePr0kort.Slechts bj acute gevallen komen bloed- bleme und Grundlehren derallgemeinen Metazuigers te pas.
physik (1836)'',- pDie Grundbegrife der
Omdat 'smenschen gevoelens en gewaar- ethlschen W issenschaften (1844)'',- rDarstelwordingen,wanneer deze krachtig zjn,een lung derRechtsphilosophie desHugo Grotius
onmiskenbaren invloed hebben opdebeweging (1850)''
) - yueber den wissenschaftlichen
van hethart,heeftmenhetgeheeldiergewaar- Werth der arlstotelisehen Ethik (1859)'',wordingen en gevoelens met den naam van en UeberLocke'slehre von dermenschlichen
Alz
rf bestempeld, terwjl men het hoofd be- Erkenntnisz in Vergleichung mit Leibniz'
schouw de als den zetel der kennis en der Kritik derselben (1861)''.In 1848zaghj zich
gedqchte. Men merkt dit verschjnsel op in benoemd t0tephorusderboekerjteLeipzigj
verschillende talen. Daardoor zjn wederom welke onder zjn besttlur gerangschikt en geverschlllende spreekwjzen ontstaan, zooals catalogiseerd werd. In 1859 legde hj het
Diemand een goed hart'' toedragen, eene
rArrouw zonder hart'',nwaar hethartvolvan
ls looptde mond van over'' enz.
H etW lrfis 0ok denaam van eenigesterren,
zooals hetR artvan X J- JII,eene,ster van
de 3de grootte in hetsterrebeeld de Jagthonden,- hetA '
lrfdr Slang eenestervande2de

hoogleeraarsambtnederen gingwonenteJena.

H artford is tegeljk met Newhaven de
StaatConnecticut;zj ligtop den westeljken
oever der riviervan dezen naam en 7 geogr.
mjl ten noorden van Newhaven en teltomstreeks40000 inwoners.D e MretgevendeM agt
groottein Oqhiuchus,metAretu
'rnsenGemma vergadert in de eveneJaren te Newhaven en
hoofdstad van den Noord-Am erikaanschen

een regthoeklgen driehoek vormende entegen- in de onevene te H artford, en in laatstgeOver de hypothenuse staande,- en hetHart noemde stad bevinden zich destaats-archieven.
der YJJdr.SJfSI-C,eene ster van de 2degrootte Hartt
brd bloeitdool,een grootaantalfabrieen de voornaamste in de W aterslang. Men ken,vooraldoorzjde-enllntweverjen,tapjt-

vindthaarin deoosteljkeverlengingvan de
regte ljn,welke door de3 sterren van den
gordelvan orion loopt.
Hart (Alexander van der), een verdiensteljk Nederlandsch krjgsman, geboren te
Rotterdam den 19den Augustus 1808, nam
reedsvroeg dienstbjdemarine,werdkweeke-

en katoenfabrieken, jzergieterjen, wapenfabrieken,zooals de beroemde fabriek van Colt,

enz,O0k zjn er belanyrjkeassurantie-maatschappjen.Deze stad lsin 1636gestichten

telt eene menigte kerken, scholen en inrig-

tingen vynweldadighoid.
Tlartlg (Georg Ludwig),eenverdiensteljk

ling op de militaire school te Sam arang en beoefenaarder bosehcultuur,geboren den zden
zag zich in 1826 benoemd totzden luitenant September 1764 te Gladenbach bj Marbt
lrg,
bj deartillerie.Hj nam deelaan denoorlog bezocht in 1781 de universiteit teGieszen,en
tegen Di
po-Negl
ko,en werd in 1830 overge- werd in 1786 Forstm eister'' van den prins
plaatstn> rSumatra?alwaarhjzichintalrjke nan Solw: te H allgen in de MTetterau,w aar
gevechten onderscheidde en in 1832 gewond hj eene school V00r boschcultuur stichtte.
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Hierschreef hj ztinerAnweisung zurH0lzzucht (1791; ;de druk 1817)''
, en werd in
1797 pluLndforstm eister'' en rForstrath''van
den prins ran O'
rc4y-.
Art
z,
s.
sco te Dillenburg.
Laterging hj a1szobertbrstrath''naar Stuttgart,werd in 1811 y,obel-lalltlforstmeistel-''in
Pruissen,zag zich in 1830 te Belljn t0thonorair professor benoem d, en Overleed aldaar
den zdenFebrualj 1836.Vanzjnegeschriften
vermelden wj nog: ploehrbuch fiir Förster
(10de tlitgave,1861,3 dln)'', pLehrbuch
fiirJ:ger(8stedruk?1859)''zjn hoofdwerk,
ktabellen tiir geschnittene,beschlapKubi
geneund rundeHölzer (8stedruk?1859)''?en pLexicon fiirJ:gerund Jagdfretlnde (zde
druk,1859 1861)7'. Delaatsteuitgavendier
h-erken zjn bezorgd f
loorzljn zoon Theodor
A'
crfè,geboren te Dillenburg in 1805,van
1833 t0t 1838 hoogleeraar in de boschcultllur
te Berljn en later aan het Carolinum te
Brunswjk. OOk deze heeft een gpet
len naam

wis- en natuurkunde.Van zjne geschriften
noemen wj:pBjdragen t0t de geschiedenis
der micl'oscopen in ons vaderland (1846)''

VorW orven door Onderscheidene geschrifs
ten,
Van welke Bri
j vermelden:rDie Fam ilie der

vertaling dtp
ol* J. .E.A.A crfl , 1859)'' Gedachten overhethoogeronderwjsin 0ns
vaderland (1858)'', - mLe Kéyhaloqraphe.
Nouvel inqrument destiné t
'
t de'termlner la
fgure et 1es dimensions du clâne 0tl de la
tm
ete humaine (1861)'',- sloeerboek van de
grondbeginselen der Dierkunde,3 deelen,in
tweeafdeelingen(1862- 1874)'',- ,Debouwkunst der dieren (1862;tweede drnk,1870)'',
appareilepisternaldes oiseaux (uitgemL'
gevendoorhetUtrechtschGenootschap,1864)'',

Blattwespen und Holzwespen (1837)'', -5Ueber den Brennwerth verschiedener H0lzund Torfarten (1855)''
Volstandige Naturgeschichte der forstlichen CulturpEanzen

DRecherches micrométriques sur le développement des tissns et des Organes du corps
lxunlain. précédées v
d'un examen critique des

diherentes mêthodes micrométriques (1845)'',
-

mllet

microscoop, deszelfs gebruik , ge-

schiedenisentegenwoordigetoestand,(18481854,4dln)''
,enalsvervolghierop:rNieuwste
verbeteringen van hetmicxo%coop en zjn gebruik (1858)''
, met eene Hoogduitsche vertaling door prof. Theile (1859;tweede uitgave
1866),- pDe magt van het kleine, enz.
(1849; tweede uitgave, 1866; Hoogduitsehe
vertaling, 1851)'',- pMonographiedesMarattiacées (in vereeniging met Mr. H. de
Vriese, 1853)'', - pllet eiland Urk, zjn
bDe
odemv,
voortbrenjselenenbewoners(1853)''oorwereldlpke scheppingen,vergeieken
met de tegenwoordige (1857; Hoogduitsche

Deutschlands (1852)''1 rEntwickelungsgeschichte des Pianzenkeims (1858)':
, -- en
XSystem der Forstwirthschaftslehre (1858)''.
H arting.onderdezennaam vermeldenwj:
Pieter.
/fcr/ïzw ?eenhoogstverdiensteljkNederlandsch natuurkundige.Hj werdgeboren te - ,,An1Ao 2065. Een blik in de toekomst,
Rotterdam den zistenFebruarj 1812,ontving door Dr. Dioscorides (18654 tweede (lruk in
zjneOpleidingteElburgaan hetlnstituutvan hetzelfde Jaar; derde druk!onder den titel
K insbergen en bezocht voprts in 1828 de acar van Anno 2070, in 1870)97
, - rchristiaan
démie te Iltrecht om zich Op (1e geneeskunde Huygens, in zjn leven en werken geschetst
t0e te leggen. Nadat (
lr
liL
- onderdevrjwi
,
llige (1868)9',- rMémoire @ur le genrePotêrion
.(
JagersdeelgenonlenhadaandenTiendaagschen (uitgeg. door het Utr.Genootschap,1870)''.
veldtogt,promoveerdehj in 1835indegenees- Voorts leverde hj talrjke vorhandelingen in
en verloskunde m et eene dissertatie? bevat- de w erken van het Kon.N e(1. Instituut en
tende gobservationes Choreae sancti Viti et van de K. Académie van 'Vetenschappen,
febris puerperalis'' en vestigde zich als arts zooals:oRecherchessurla nature et1escauses

te Oudewater.Zesjaar later zag hj zich be- dela maladiedespommesde terre(1846)5'-noem d tOt hoogleeraar aan het athenacum te D e bodem onder Amsterdam onderzocht en
Franeker, en 2 Jaar daarna, toen gemelde beschreven (1852)'',- ylDescription d'un diaschoolwerd Opgeheven,vond hj een nieuwen mantremarquable (1858)'',- rDescription de
werkkring a1s hoogleeraar aan de académie quelques fragm ents de deux eêphalopodes

te Utrecht,alwaar hj zich aanvankeljk belastte methet Onderwjs in de microscopische
ontleedkunde enz.,voorts Ook m et de lessen
in de plantenphysiologie en de natuurljke
historievan hetplantenrjk,terwjlhjin1857
die in de vergeljkende ontleed-en dierltunde
op zich nam en zich van nu afbj zjn Onderwjs t0t deze vakken bepaalde.Hj isridder

gigantesques(18G1)'',- r'
Bjdragetotde kennis der microscopische flol'a en fauna der

Banda-zee (1864)'',- rNoticeszoölogiques,
anatomiques et histiologlques sur l'Orthragoriscus Ozûdura, suivies de considérations sur

l'ostéogénèsedesTéléostiensenyênéral(1868)'',
ogle synthétique
oRecherches de morphol
sur la prodtlction artitloielle de quetques tbr-

der orde van den Nederlandschen Leeuw ,- mationscalcairesOrganiques(1872)9' - rN0alsook lid van deKoninkljkeAcadémievan ticesurun cas de formation defulgurites dans
W etenschappen en van verscheidene binnen- le s0l (
le la Neerlande (1874)'',- mLeplan

en buitenlandsche geleerde genootschappen. médian de la tête Neêrlandaise, déterminé
In 1874 werd hem doorde FranscheAcadêmie d'après une méthode nouvello (1874)''.0ok

de prjs-eopfAypl (2000fkancs)toegekend,als schreef hj een aantalmeerot'minderuitvoeschrjver van hetbelangrtikewerk:rltecher- rige opstellen,bevattende mededeelingen over
ches de morphologie etc.'', straks te vermel- wetenschappeljke onderzoekingen!in:mrjdden, en ter gelegenheid van de viering van schri
ftvoornatuurljke geschiedenlsen-qhysihetderde eeuwteest van het bestaan der aca- ologie'' - oBlllletin des sciences physlques
démie te Leiden benoemde de Senaai aldaar et naturelles en Néerlande'',- pNederlandsch
hem in 1875 honoris causa tot doctor in de Lancet'') - pAanteekeni
ngen der Sediever.
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gaderingen van het Utrechtsch Genootschap'', voortuiteene onderlinge verbinding dervooragen en mededeelingen der Konink- stellingen, en hj zocht deze te verklaren
pversl

ljke Académie van W etenschappen'', -

doorzjne hypothesevan detrillingen derze-

nVerhandelingen der commissie voorde 4e0- nuwen en van eeneaethérischehersenvloeistof.

logische kaart van Nederland'' - pArchlves
H artm ann. onder dezen naam vermelNeerlandaises des sciences exactes et natm den wj:
relles''1- XPoggendoe 'sAnnalen'')- nAnnaHartmann '
p/zlA'
ueteen uitstekcnd Middelles des sciences naturelles'' - pcomptes ren- Hoogduitschdichter.Htwerdgeborenomstreeks

dusdel'AcadémiedesSciences'',- eneindeljk het jaar 1170,behoordet0tden ridderstand
vele populaire opstellen in hetdoorhem gere- en WaS dienstman te Aue,waarschjnljk in
digeerde pAlbum der Natuur''.
de Breisgau gelegen.Hjkonlezenenschrjven
D>k Al
'rfïzw, een verdiensteljk lNeder- en had vermoedeljk in eene kloosterslthool
landsch godgeleerde en een broeder van den zjne opleiding ontvangen.Reeds vö4r den
voorgaande. Hj werd geboren te Rotterdam Kruistogt van 1197, waaraan hj schjnt te
den6denOctober1817,ontvingzjneopleiding hebben deelgenomen,was hj bekend methet
aan het Instituut van Kinsbergen te Elburg, Fransch.O0k zegthjzelf dathetlezenhem
de Fransche school van den heer Dâ% To#e- de stofverschatte voor zjnegedichten.Van
weA
i&r#:> en de LatjnseheschoolteUtrecht, deze is pErec (uitgegeven door Haupt,1839)''
en werd in 1835 ingeschreven a1s student in het eerste en kortvlör 1197,- en rlwein
de letteren engodgeleerdheidteUtrecht.Nadat (uitgegeven cloorBeneckeen Lacltmann (1827;
hj aldaar den rang van candidaatin de let- 2de druk 1843), met een woordenboek van
teren verworven had, zette hj gedurende 3 Beneekej't het laatste, maar n0g vöôr 1204
jaar zjnegodgeleerdestudiënvoortaanhetSe- vervaardigd.Beidenbehoorent0tdensagekring
minarium derDoopsgezindenteAmsterdam ,en van Artusen zjn Ontleendaangedichten van
aanvaarddein1840debetrekkingvanpredikant Crestien rlzl Troiec.N0g ouder dan pErec''is
bj deDoopsgezinde GemeenteteEnkhuizen. Gregor (uitgegeven doorLachmann,1838/'
Hj isrio erderordevan denNederlandschen eene Christeljke legende,denkeljk naarhet
Leeuw en 1id van de Koninkljke Académie Frallsch bewerkt. Tot dien tjd behoort 00k'
van W etenschappen, van Teylers godgeleerd het bevallig verhaal rDer arme Heinrieh''
genootschap, van hetProvinciaal Utrechtsch datmeermaien w erd uitgogeven,onderanderen
Genootschap van Kunsten en W etenschappen, doôr W .Mûller (1842)en in hetzelfde iaarj

vandeMaatschappjvanNederlandscheletter- tegeltjk met de rluiedern und Biichlein,?van
kunde te Leiden en honorair lid van het H artmann,door H altpt.Eene uitgave der geNederlândsch Onderwjzersgenootschap. De zamenljke werken van Jartmann '
p/z A'
ue

Senaat der Utrechtsche hoogeschoolverleende vindt men ill de oD eutsche Classiker des
hem in 1849 eershalve den titelvan doctor Mit
telalters''van Pfecer.D00r Gotjkied '
t
ltl
zz
in de godgeleerdheid. Van zjne geschritten Dtrasburg wordt in den prrristan'' in 1207
noemen wj:eene dporhetHaagsch genoot- H artmattn geroemdalseen dertoenn0glevende

Bchap in 1848 bekroonde prjsverhandeling dichters,en eenerouwklagtwegens zjn overnOver de echtheid van den briefaan de Efe- ljden vindtmen in de pKrone''van Heinria

ziërs'', - pDe M arcione Lucani Evallgelii von #e4 Tiirlein, geschreven om streeks 1220.

adulteratore(1849)'':- Grieksch-Nederduitseh

Jacob,vrjheerron A'
t
vfzdtzzlzl,een verdien-

Handwoordenbûek op hetNieuwe Testament steljk Begersch generaal.Hj was de zoon
(1861- 1863)'', - rEene maand op reis in van een hoefsm id en werd geboren den 4den

Noord-ltalië,Savoye en Zwitserland (metDr. Februarj 1795in hetdorpAlaikamerbjNeuG. Vissering. 1864)'',- rEen dag in den stadt aan de Hardt, bezocht als lo-jarige
vreemde (1869)''. - Voorts een aalztalarti- knaap de militaire school,werd in 1811onderkelen in rde Gids'', de plaarboeken voor

oëcier in Fransche dienst, verwierf w eldra

wetenschappeljke theologie''
, de rDoopsge- den rang van luitenant,nam deelaan de veldzinde Bjdragen''enz.,alsmedede plaarver- togten van 1814 en 1815 en zag zich versierd
slagen van het Nederlandsch Schoolverbond'' methet kruis van hetLegioen van Eer.Toen

dat in 1869 door hem en zjn broederwerd jn 1816 de Rjnpfalz t0t Duitschl
and terugopgerigtyen waarbj hj sedertals algemeene keerde,trad hj in Bejersche dienst,kwam
secretaris w erkzaam was.
in 1824 bj den generalen staf, in 1827 bj
Hartley (David),eenEngelschphysioloog, het ministérie van O0r10g, en werd in 1842
geboren den 3osten Augustus 1705 te Armley t0tadjudantvandenkroongri
nsMazimiliaanj
in Yorkshire, jtudeerde eerst in de godge- en kort na de troonsbekllmm ing van dezen
leerdheid, daarna in de geneeskunde, ves- (1848)t0t generaal-majoorbenoemd.In 1861
tigde zieh eerstteNewark,daarna te Londen werd hj luitenant-generaal en kommandant
a1s pradisch arts, en overleed te Bath den

Q8stenAugustus1757.Zjnmeest-beroemdwerk
ismeervan wjsgeerigen dan van geneeskundigen = rd en heeft tot titel: pobservations
on man,hisfkame,hisduty and hisexspectations-(1749, 2 dln)''. Erlseen derde deel
bjgevoegd door Priestley onder del!titelvan
Theory ofthe human mind (1775)M.Yolgens
hem vloejen allewerkzaamheden desgeestes

van Wiirzburg, en in den 00r104 van 1866

ontving hj het beveloverdedivlsie,welke
den 4denJuljbj Roszdorfstreed.In den oorlog van 1870 was hj aanvoerder van het2de
Bejersche legerkorps,streed den 4denAugustus bj W eiszenburg, en viel 2 dagen later
bj W örth in de linkeriank van den vjand.
Hj overlaadde zich metroem door de verovering van Alarsal,doordegevechtenbj Sédan
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(1 September) en Parjs en vooral doorhet schrjver.lleze Averd geboren te Duschnik in
innemen van M oulin-de-la-rrour? door D'lterot
met 3 of 4 divisiën verdedigd.De Keizervan
Duitschland schonk hem het grootkrt
lis der
Pruissische kroonorde,hetllzeren Kruis,en

Bohemen den lsden october 1821,studeerde
te Praa'g en te W eenen,deed in 1842 eene
reis door Italië,Zwitserland en Zuid-Duitsch-

land,en zagzichalshuisonderwjzerteWeede ordepourleMerite,terwjldeKoningvan nen geplaatst,doch verlietoostenrjk in1844
Bejeren hem versierde met het grootkruis Om zjndichtbundelplfelchundSchwert(1844;
der militaire Max-loseph-orde en hem verhief 3dedruk 1851)'1zondergevaarte kunnen uitt0tvrjheer,waarna SpiersenW iirzburghem geven.Daarinontboezemdehjzjnevrjzinnige
het eereburgerregt aanboden. Hj overleed denkbeeldenomtrentstaatkundigeenkerkeljke
te W iirzburg in den naehtvan den 22sten op aangelegenheden.Nadat hj eenigen tjd in
den z3sten Februarj 1873.
Frankrjk en België had doorgebragt,verscheRicltard Acr/
' zzlcwl, een uitstekend Duitsch nen zjne pNeuereGedichte(1847)''.Toenhj
industrieel.Hj werd geboren den8stenNovem- voortstegen heteindevan 1847naarzjnvaber1809te Barrbj Straatsburg,kwam in de derland terugkeerde, werd hj voor de regtleerbj een smid,werkte alsreizend leerling bank geroepen, doch de omw enteling van

te Manheim ,Neustadt aan de Hardten Jena, Maart1848 maakte een einde aan het procès.

en ging in 1830 naar Chemnitz,waarhj in
dienst kwam bj Ilaubold,eigenaarvan eene
machinenfàbriek.In 1837 plaatste hj zelfzich
aan het hootz van eene dergeljke Onderneming. Hj begon met slechts 3 werklieden,
en reedsin 1844stichttehjeennieuw fabrieksgebouw.Aanvankeljk vervaardigdehj enkel
machines voor katoenspinnerjq later eehter
breidde hj zjne werkzaamheid uit t0t het
gieten van jzeren voorwerpen,t0thetmakelz
van stoomwerktuigen,en in 1847verreeszjne

NuplaatstehjzichaanhethoofdderDuitsche
partj en werdnaarhetParlementte Frankt
brtatkevaardigdtalwaarhjtotdelinkerzjde
behoorde.Aldaar gat
'hj den rReimchronik
des PtàFen Maurioius (1849,5 stukkenl''in
het licht.MetBlum en Fröbelbegafhj zich
in october 1848 naarW eenen,waarhtjge-

een grootgedeelte derw erkplaatsen dooreen
fellen brand verwoest werd, kwam ergeen

m arken, D uitschlandj Zwitserland en Italië,
en vestigde zich in 1860 te Genève, waar

lukkig >an de inhechtenisnem ing ontsnapte.
Na de ontbinding van het Rompparlement te

Stuttgart vertrok hj naar Zwitserland, vervolgensnaarEngeland,en in hetnajaarvan
nieuwe werkplaats tot hetvervaardigen van 1850 naar Parjs,en deed voorts eene reis
locomotieven.N0glaterbotlwdehjeenefabriek doorhetzuiden van Frankrjk en Bretagne.
voor de grootste werktuigen, zooals in de In hetbegin van 1854 bezochthj hettooneel
mjnen gebruikt worden,boortoestellen enz., van den Oorlog in hetOosten,waarhj 11/2
en in 1857 washetaantalzjnerwerklieden jaarvertoefde,woondedaarnaeenaantaljaren
reeds t0t 1500 geklommen. Hoewel in 1860 te Parjs,volbragtin 1859een togtdoorDene-

stilstand in den arbeid,en in 1865werktehj zjne voorlezingen overDuitKheletterkunde
in 40 verschillende gebouwen m et 9 stoom- e1zgeschiedenis grooten bjvalvonden.In 1863
werkttligen, gezamenljk met 250 paarden- ging hj naarStuttgartg waarhj zich in1865
kracht, met 5 stoomhamersenz., terwjlhet metde redadie van m1/3reya''belastte.In1868
aantal werklieden t0t 2000 geklomm en w as. verhuisdehjnaarW eenen,waar hj deeluitDe Koning van Saksen verleende aan dezen maakte van de redactie der rNeue Freie
genialen nt
jverheidsman den titelvan rC0m- Presse'', doch weldra ongesteld werd en na
merzienrath''.
een langdurig ziekbed den 13den M ei 1872 te
J'uliws ron A '
tvf-czkzl, luitenant-generâal Oberdöblillg overleed. Van zjne geschriften
in Pruissische dienst. Hj werd geboren te vermelden wj den rOman oDer Krieg um
H annover den zden M aart 1817, trad in 1834 den '
W ald(1850)''- hetidyllisch eposoAdam
in dienst bj de Pruissische hussaren en zag und Eva (1851)''
,- rschatten'') eene verzazich het volgende jaar reeds t0t oëcier be- meling van dichterljke verhalen,- dendichtvorderd.In 1845 ontving hj zjne benoeming bundel pzeitlosen (1858)',- nTagebl
lch aus
toteersten luitenant bj den grootengeneralcn der Proven
ce und Languedoc (1852- 1853,
stat'en in 1849 t0tkapitein,nam deelaanden 2 dln.
)''
,
rErzâhlungen eines Unsteten
veldtogt in Baden,en bekleedde in 1850 4e- (18582d1n.)'',- pErziihlungenmeinerFreunde
wigtige betrekkingen in Sledswjk-Holsteln. (1860)''
h - pBilder und Biisten (1860)''1W eldrawerdhj bjhetdepartementvan 00r- Novellen(1863,3 dln)'',- rNach derNatur
l0g geplaatst,en in 1860 als kolonelaan het (1866,3 dln.)'',- rvonFriihling zu Friihling
hoofd gesteld van den g'eneralen stafvan het (1861)'7- rDerGetangenevonChillon(1863)'',
4de legerkorps.In 1863 voerdehj hetbevel -- mlàie letzsten Tage eines Königs (1866)'',
over de 9de brigade kavallerie en in 1865
en pllie Diamanten der Baronin (1868,
werd hj generaal-majoor en eerstekomman- 2dln)''
.
Karl Robert F#zycrd 'von A'
yrfz/zlzzzl, een
dantvan Coblenzen Ehrenbreitstein.Hjnam
in 1866 deelaan den veldtogt tegen Oosten- Duitsch wjsgeer, geboren te Berljn den
rjk,zag zich hetvolgenddJaarbevorderd tot 23sten Februarj 1842. Hj bezocht er het
luitenant-genel'aal, streed voorts dapper in
1870 en 1$71 tegen de Fransche troepenten
werd na het slniten vau den vrede aangesteld
t0t gouverneur van Straatsburg.
M oritz R artmann, een Duitseh diehter en

gymnasium , daarna de militaire school, en
werd in 1860 oëcier. Een gebrek aan één

zjnerknieën noodzaaktehem ,zjn ontslagte
nemen.Nu schreefhj het beroemde werk:
e Philosophie des Unbewusten (1869;3de
pDi
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drnk 18:2)'' hetwelk zich onderscheidt door dam den 14den october 171G en was achtereene gestrenge toepassing der inductieve me- volgens klerk der Admiraliteit, heemraad van
thode, door eene stelsalmatige ontwikkeling '
W atergraafsmeer, charter- en requestmeester
van hetonderwerp,d001'een aantrekkeljken der Admiraliteit, alsmede direc.tetlr van het
vorm en door een grootenrjkdom van bouw- Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen, en in

stoFen.Hj verklaart zich daarin een vo0r- 1774 directetlr der HollandscheMaatschappj
stander van den pLogos''van Hegel,als het van W etenschappen te Haarlem.Voorts was
hoogere beginsel tegenover het donkere, 0n- hj regent van het Oude-mannenhuisteAm-

bewuste rwillen'' van Schopenhaner.De tlni- sterdam , en alzoo o0k van den schouwburg.
versiteit van Rostock benoemde hem in 1867 Hj Overleed den 28sten October 1779. Hj

t0tdoctorindewjsbegeerte.Vanzjneoverige s
chreefdebljspelen:rDeMindeljarige(1758)'',
qeschriften vermelden wj:pueberdiedialek- - rDe HagenaarteEnkhuizen (1758)''- en
tlsche Methode (1868)'',- rschelling's posi- pDe edelmoedige rtikdom (1780)''.Voorts1etive Philosophie a1s Einheit v0n Hegelund verde hti eene pRedevoering overdeNederSchopenhauer (1869)'',- nDas Ding an sich duitsche welsyrekendheid en dichtkunde'',v
und seineBeschaFenheit,kantscheStudienllnd eene pBeschrjving van Guiana enz.(1770,
ErkenntnisztheoriederMetaphysik (1871)'',- 2 dlnl'',- en eenepBeschrjving en afbeelen rGesammelte philosophische Abhandlungen ding van eenegeoctrojeerde schepschjfvoor
(1872)''.00k op hetgebiedvan hetdrama is allerhande watermolens(1771)''.
crfàz
3ck, een Nederlandsch zeehjjverigwerkzaam geweest;hiervangetuigen Andries A'
zjne mAphorismen il
'ber das Drama (1870)'', man en een broeder van den voorgaande.Hj
en zjne pDramatischen Dichtungen (1871)''. was geboren te Amsterdam den 25sten April
De hierin bevatte treurspelen: r'
lqristan und
Isolde''en pDavid und Bathseba''onderscheiden zich dooreen edelen stjl.Hartmann heeft
zich als gepensioneerd oëcier te Berljn gevestigd.

H artschelpen (Cardiacea)isdenaam van
eene familie van Schelpdieren (Conchifera)uit
de orde der Plaatkieuwigen (Lamellibranchiata).De weekdieren dezer familie leven in
zout en zoetw ater.Zj hebbengeljke,buikig

1720, werd reeds vroeg t0t de zeedienst 0p-

geleid,en was in 1744 schotlt-bj-nacht,in

1746 vice-adtiraal? en in 1783 Opgerbevel-

hebber der vloot.In laatstgenoemd Jaarnam

hj echterzjn ontslag.

P ieter ./fJefylck, een zoon van den v00r-

gaandeen desgeljkseenNederlandschzeeman.
ln 1797washj kapitein enin1842schout-bjnaeht,en in 1806 werd hj vereerdmetden
titelvan kolonel-generaal,bevelhebbervan de

ninkljke grenadiersdermarine.TweeJaar
@eribde ofgladde schelpen
H en een slot met Ko
vroeger was hem het OpperbevelOpgedragen

3 onregelmatige tanden. et yeslachtHart,

sael
p (Cardium L.
4 onderscheldt zich door over de vlootin Indië met den last om voor
buikl
Qgeschelpcn met verheveneribbenenheeft het behoud van Java te waken en dewateren

va
n voren naax achteren jezien een hartvor- van Batavia niet te verlaten.Op dientergrond
mig voorkomen.Bekend ls de edbare Acrfweigerde hj een kruistogtte doen

ver-

sael
p of kokhaan (C. edule L.), die in de overing van de rjke Engelsche retourvloot
zeeën van Europa leeft.
uit Chlna.Later evenw elis menhem deswege
H artsen (Anthony), een Nederlandsch hard gevallen, en hj moest zich vooralkedichter, geboren den 17den November 1719 griefd gevoelen, toen de gotw erneur-generaal
te Amsterdam ,was er later een aanzienljk W iese t0topperbevelhebber der land-en zeekoopm an en curator van de kw eekschoolder magtin Oost-lndië benoemd werd.Daarzjne
Doopsgezinde gem eente van denToren.Als1id gezondheid veelgeleden had,kreeg hj verlof
van het dichtgenootschap roefening beschaaft om het Vaderland te bezoeken. Hj verliet
dbkunsten''vervaardigdeofvertaaldehjonder- Java den 28sten September 1807,begafzich
scheidene tooneelstukken,waarvan sommigen

bjherhalingopden Amsterdamschen schouwburg werden opgevoerd. Zj zjn Onder den
titelpTooneelpoëzj''in 1770in 2 deelen uitgegeven. Afzonderljke uitgaven heeft men
voorts van ,De wedergevonden zoon (1759,
1761 en 1770)'' - pDe moeder,vertrouwde
vanharedochter(1772)'',- rMahomet(1770)''1
reld (1777)''- en
rDevrouw naardewe
Deadelljkelandvrouw (1779)''
.Voortsschreef
hj:oBrederode,vertaald naarhetLatjnvan
P.Burman (1767)'',- en pDeheerCassander

met een Amerikaanschen koopvaarder naar
New-York,en overleed te Baltimore den 8sten

Julj 1808.Hj waskommandeurvan deorde
der Unie, en werd kort vôôr zjn dpod t0t
vice-adm iraalbenoemd.
H artsoeker (Nicolaas)?een Nederlandsch
natuurkundige en de zoon van een ervaren

Remonstrantsch godqeleerde,dieecnenietlwe
vertaling van het Nleuwe Testament geleverd
heeft,werd geborcn te Goudaden26ste:lMaart

1656,studeerde te Leiden in de wjsbegeerte

en ontleedltundc,hield zich vervolgensteAmof de uitwerkingen van de liefde en het k0- sterdam bezig m et micxoscppische onderzoelterrood,zeerburgerljk treurspelofallerake- kingen, leerde er Christiaan A 'ffy.gldp.: ken-

nen, vertrok rnet dezen in 1678 naar Parjs,
en knoopte hiervriendsehapsbetrekkingen aan
met Cassini.Later keerde hj naar Nederland
terug om in hethuweljk te treden,maarveskkrnsterdarûsch geslacht.Daartoe behoorden: tigde zich daarna,in Parjs en verbljdde er
Jan Jaeob At'xr/q
dzlck,een letterkundige en zich eene reeksvanJaren in hetverkeermet
bljspeldichter.Hj werd geboren teAmster- Malebeanae en den markiesdeI'
A'
J#fcl.ln
llgste drama, naar het Fransch (1788),,,alsmedeeen gedichtr'
l'erkedachtenisvan den
leeH
raar
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1696 verliet hj Parjs, omdathj zjneJaarwedde niet geregeld ontving e1z de levensmiddelen duurder werden.Nadat hj zieh te
Rotterdam gevestigd had, gaf hj, op uit-

(1839- 18423'
, 12 dln)''
,- Calderon (18491851,4 dl1),- Alaroon (1852):- en Lope
de T
'
QJ. (1853,4 dln),en sc,
hreetn0g:gcuentosy fàbulas(1861 2 dlnl''- robrasesconoodiging van den Raad van Amsterdam , gidas(1865,2dlnl',- en robrasdeencargo
onderwjsin dewis-ensterrekundeaanczaar (1844)''.
Peter de Grppfe,maal'gevoelde geen 111st Om
dezen VorstnaarRuslandtevergezellen.Voorts

Ilaruspices, Van het enkelvoud harw
vea',noemdemen in hetotlde Rome de wig-

,

ontving htleen bezoek van den Ketlrvorstvan chelaars,dievoorsgellingendedenuitdeingedePfalz,diehem de meestqunstige aanbie. wanden der oFerdleren.Zj waren afkomstig
dingen deed. H artsoeker welgerde en bleef van de Etrtlscers,bj wellte zj 0ok aan angedurende3jaarinzjneweigeringvolharden, dere natuurverschjnselen hunne wjsheidontmaaraanvaarddeeindeljk debetrekking van leenden.Keizer C'andilts begunstigde hun behonorairhoogleeraar metden titelvan eersten drtjt',en hetiswaarschjnljk,datzj in die
wiskunstenaar aan de hoogestallool te Diissel- dagen eene pri
estervereeniginy van 60 leden
dorf.Hier bleefhj t0taan den dood van den voxmden. Zelfs onder de Chrlsteljke Keizers
Keurvorst en vestigde zich toen te Utrecht, bleven de hartlspicesbestaan,totdateindeljk
waar hj den lodenDecember 1725 overleed. Honorilu hen in 419 verbande en hunne boeHj was een schrander en geleerdman,die ken ten vure doemde.

H arvey (MTil1iam),een beroemdEngelsch
scopen en telescopen.Hj zag zlch benoemd geneesheer: geboren den lsten April1578 te

veel heett gedaan t0tverbetering dermicro-

t0t buitenlandsch lid der Académie van '
W e- FOlkstone ln hetgraafschap Kent,bezochtde
tenschappen te Pgrjsen van de Koninkljke schoolte Canterbury,studeerdete Cambridge

Sociëteit te Berljn. Van zjne schritten vermelden wj:rEssaide dioptrique (1694)'',incipes de pllysique,.(1696)''
- ruoqjectrPr
t
lres de physique (1701) ,- rs7uite desconjectures physiques (1708)'' - rDeseription
de deux niveaux de nouvelleinvelltion (1711)'',
laile,
issements sur 1es conjectures phyr Ee,

in de medits
jnen, en ging vervolgens naar
Padua,waar hj zich vooralop de ontleed-

(1712)'' - rRécueil de plusieurs pièces de
physique ete'
.(1,
;22)'' - pcoursde phys:que
(1730)''!- en onderschtl
idenebelangrjkebjdragen ln wetenschappeltjketjdschrilten.
Hartzenbusch (Juan Ellgenio),een uitstekend Spaansch dichterensphrjver,werdge-

1619 zjne nieuwe tlléorie Onltrent den 0mlo0p van het bloed, dots
h eerst 9 Jaar later
maakte hj ze,doûr proeven gestaafd,door

kunde toelegde en den doctorsrallg verwierf.

Daarna vestigde hj zich te Lollden, waar
hj lid werd van hetCollegit
lm Medictlm en

axmendodor in het Baxthololëtai,tls-hospitaal,
voortsin 1615 hoogleeraar in (1eontleedkunde.

siques t1712)'',- rsuite des êclaireissements Tn die betrekking verkondigde hj reeds in

boren teMadriddenGdenSeptember1806,waar

zjn vader, een Duitseher van geboortf
!tzil
!h

a
lskunstdraajergevestiqd eneeneSpaansche
vrouw gehuwd had. 1-lp studeerde eerst op
eene Jezuïetenschool in de godgeleerdhl
aid,
legde zich daarna toe op hetschilderen,doeh

bepaalde zich bj de dichtkunst.Krankzinnigheid van zjn vader dwong hem achter de
draaibank te zitten,doch hj vertaalde tevens
Fransche en Italiaanscheboeken en bewerkte
oud-spaansclfe bljspelen, die opgevoerd en
metbjvalontvangen werden.De burgeroorlog
noodzaakte hem voorts, zjn handwerk te
laten varen, en in 1835 werd hj snelschrjver
bj het gouvernement.H!jbewerkte tevenseen
oorspronkeljk drama,datalqemeen geprezen
werd, zoodat hj zich uitsl
ultend aan de letterkunde wjdde en voortsin 1862 directeur
werd derNationale Bibliotheek.Van zjnet00neelsttlkken vermelden wj:rlàosAmantesde
Tel-uel (1836; 2de druk 1838)'' - rDona
Mencia (1838)9'1 DLa redoma encantada
(1839)'' La visionaria(1840)'5 Altbnso
elCasto (1841)'' - rprimero yo (1842)1' XHonoria (1842):1
, rEIbachillerMendarias
(1842)'' - rLa cola y el encogido (1843)''
ayo (1846)'' - rlua.ArmLa madre de Pel
chiduquesâta (1854)9' - pvida p0r honxa

den druk openbaar. Karel I benoemde hem

in 1630 t0tzjnljfarts,en hj vergezelde den
Koning gedurende den burgtaroorlog. Na de
overgave van Oxfbrd keerde hj naar Londen
terug, wjdde er zicll aan de beoei'
ening der
wetenschap,en overleed op zjn l
andgoedte
H:plpstead den 3denJtlnj 1658.Zjngeschritt
De motu cordis et sanguinis(1628)''baarde
groot opzien en bezorgdehem velebestrjders.
H arrey beantw oordde alleen J. JNoltzzd te
Parjs in de verhandeling rDe circulatione
sanguinis ad Riolanum (1649)'', terwjl hj
het oordeel over de waarheid en de w aarde
zi
jner ontdekking aan de nakomelingschap
overliet. Hj zelt'genoot nog de voldoening,

datin 1652 een zjnerhevigsteteqenstanders,
Plempins te Leuven, Openljk zjn gevoelen
omhelsde. Voorts vestigde htjals pbysioloog
inzonderheid de aandachtop de voortplanting.
Zjne uitspraak gyomne animal ex ovo (elk
dier is uit een el afkomstigl''was de vrucht
van een langdurig en naauw gezet onderzoek,
hetwelk een einde maakte aan de théorie

dergeneratioequivoea(zelfwording).Hjheeft
daarovergeschreven in zjn werk zDe generationeanlmalium (1651)'9.Zjneroperaomnia''
verschenen in 1766 en in 1846 te Londen

inHhe
twlicljch
t.,merkwaardig a1shetpuntvan
ar

aansluiting van hetstoombootverkeer vanR0tttardam en AntwerpenlnetEngeland,isdevoor(1854)'51 en rE1 malapostol( el btlen naamste haven van Essex en ligt op eene
ladron (1860)''.O0k leverdehj crltische uit- landtong tusschen de monden van de Stour
gaven van de w erken van Tirso de A plù7o en de Orwell aan de Noordzee. Zj is dogr
VI1I.
10
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een zjtak metdenLonden-Norwich-spoorweg Hohengeisz(600Ned.elhoog)enHassenfelde,
verbonden,en bezit bj ruim 5000 inwoners en isverbonden methet Selke-plateau en het
uitstekende timmerwerven vooroorlogschepen. bekoorljke Selkedal.Ten noorden van ditda1
Hare haven kan 400 schepen bevatten en verhet'
tzich deRambergOfdeVictorshöhe(600
wordt door het fort Landguard verdedigd. Ned.el)ten zuidwesten van Gernrodeen ten
Men heefterprachtigekaden,in hare nabj- noorden van Alexisbad, terwjl ten zuiden
heid2 vuurtorens,en eennietonaanzienljken daarvan, tusschen de Selke en de W ipper,
handel,terwjl er dezeebaden vrj druk be- de hoogvlakte van Harzgerode zich uitstrekt.
zocht worden.
Ten zuidwesten van Harzgerode verrjst de
H arz (De)is hetnoordeljkste en voorze- porierm assa van den Auersberg of van de
ker het fm aiste gebergte van Midden-Duitsch- Josephshöhe bj Stolberg.- Terwjlde Harz
land. Het vormt een afgesloten geheel, dat naar het westen en noordwesten eene zachte
zich in de gedaante van een Qaauw-gekrom- gloojing heeft,verheflhj zich ten noordoosden cirkelboog uit de heuvelstreek tusschen ten met steile wanden boven de Noord-Dtlitde Leine en de Saale verheft en,bj eene sche vlakte.Evenwjdig aan densteilen zoom
lengte van 12 en eene breedte van 4 geogr. verrjzen op eenigen afstandgplvendeheuvelmjl,eene oppervlaktevan ruim 37 D geogr. reeksen,zooals de Duivelsmuurtusschen Blanmjl bedekt.DeHarz geljktoverhetgeheel kenburg en deGegensteenen,de Regenstein,
op eene hoogvlakte, van enkele diepe dalen de H oppelberg enz. In het zuidoosten staat
doorsneden en met aanzienljke toppen ver- de Harz in verband m et de bergstreek van
sierd.De graauwakvorming heeft er de over- Mansfeld.De zuideljke zoom heeft minder
handtterwjl hier en daar boven de berg- w oeste vormen,en tusschen dezen en deheuvlakte de kruinen van uitbarstingsgevaarten velreeksder KyFhëuser ligtde Goldene Aue,
zich verhelen.- Indevolkstaalverdeeltmen door de Helme besproeid.Talrjkeriviertles
den Harz in den Opperrllarz (hetnoordweste- stroom en door den H arz. Tot het stroomge1jk gedeeltemet131/2D geogr.mjl)endenbe- bied derElbe behoorendeHelmemetdeSorge,
neden-Harz (het zuidoosteljk gedeelte met de Eine, de Selk: en de Bode,alsmede de
ruim 23% D geogr.mjl).De grenzen dezer Holzemme, - en t0t dat van de W eser de
deelen liggen ongeveerineeneljn,vanBlan- Ilse (met fraaje watervallen),de Ecker,de
kenbl
lrg naar Sachsa getrokken.Men bestempelt voorts het heuvelachtig terrein aan den
voet van het gebergte met den naam van
Vôôr-llarz. De Opper-Harz is hethoogste en
meest woeste gedeelte,Waar SneellW en iJ*s
slechts weinige maanden vergunnen aan het
zomersaizoen.De gemiddelde hoogte van den
llarz is 600 Ned. el. In zjne uitgestrekte
wouden groejen vooralnaaldboomenqhjer en
d= r heeft men er kale gronden, moerassen
en veenen.D e landbotlw is er van w einigbeteekenis,terwjlweiland en w oud eraanynerkeljke voordeelen opleveren.D eschatten van
den Opper-Harz zjn er diep in den bodem

Radau, de ocker, de Innerste,de Söse,de
Sieber en de oder.

Denjverheidbevorderendebeweegkrachtdezer wateren! de rjkdom der mjnen en de

gunstige ligglng van vele plekken,zoodatze
geschikt waren?om er bevestigde plaatsen te
stichten,- dat alles heefl aan den Harzeen

kransvan bloejendesteden,vlekken en dorpen bezorgd. Vele van deze zjn - vooral
na den aanleg Van SpoorWegen -- Vergaderplaatsen van toeristen gew orden.M et betrekking tot den overvloed van delfstoFen behoeft

de Harz slechts voor het Saksische Ertsge-

bergte onder te doen.De belangrjkste plaatverborgen,en de mjnwerkers,vooralkolo- sen met betrekking tot den mjnbouw zjn:

nisten uit Frankenland, vormen er een aan- Goslar, Clausthal, Zelledeld en Andréasberg
merkeljk redeelfederbevolking.DeBeneden- in den Opper-llarz, en Harzgerode in den
Harzt gemlddeld 450 Ned.elhgog,ishoofd- Bèneden-llarz.Menwintexgotzd,zilver,jzer,
zakeljk versierd met loofboomen;inzonder- Iood, koper,zw avel,vitrioolen arsenik,beheid ontmoetmen erprachtigebeukenboomen. nevensvele gesteenten,zooalsgraniet,diabas,
De bewoners behooren t0t den Neder-saksi- graauwakzandsteen, gips enz.Van grootbelang is er o0k de houthandel? - voorts de
Khen stam.
Men kan den Harz in 3 hoogvlakten ver- kolenbranderj en deturfmakerj.
De oudste bekende bewonersvan den Harz
deelen.Die van Klausthalen Zellerfeld heef't
eene gemiddelde hoogte.van 550 Ned.elen waren de Cherusken. Iuater vormde dit geligt in hetnoordwesten.Meer oostwaartsver- bergtegeruimentjd de grens tusschen Saxo-

heftzich degrootseegroey vanhetBrocken- nia en Francia austria. In den tjd van Kagebergte - een graniet-elland - met den rel de Groofe,die er de Franken en Saksers
Bloksberg ofden Brocken(ziealdaar),welke poogde te vermengen, en vooral in de lode

1150 Ned. el hoog is,- de Heinrichshöhe, eeuw , toen er naar metalen gezocht werd,
60Ned.ellager,- deW ormberg,bjna1000 begon men er den grond te ontginnen.In den
elhoog,- deAchtermannshöhe,900 Ned.el Beneden-Harz ontstonden de graafschappen
hoog,- de Hirschhörne,1050 Ned.elhoog, Blankenburg, Ballenstedt, Regenstein, Falde Briichberg,900 Ned. elhoog,enz.- kenstein, W ernigerode, Stolbçrg, M ansfeld,
De middelste bergvlakfe van den Harz,met Hohenstein enz., wier eigenaars den naam
eene gemiddelde hoogte van400Ned.el,wordt droegen van Harzgraren. In den Opper-Harz

door4eBodegesplitst.Hetnoordeljkgedeelte vestigden zich de W elfen en vormden erhet

vormtde hoogvlakte van Elbingerodeen Hi
it- Harzdistrict,hetwelk sedeit1495 t0thetvor-

tenroie, en. het zuideljk gedeelte die van stendom Brunswjk-Wolfenbiittel behoorde.
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Vöôr 1866 was de Harz het eigendom van werd in 221 door een Galliër vermoord.Hannover (12,41 D geogr.mjl),Brunswjk Hasdrltbal,de zoon van Hamilear en de broe-

(13,42 L geogr.mjl),Pruissen(9,03(
ageogr.
mjl) en Anhalt (2,3 (J geogr.mjl).Voorts
behoordedemjnontginningindenoppel
.-llal-z
uitsluitend aan Hannover,terwjl zj in den
Beneden-llarz,in den Rammelsberg bj G0slar enz., door Hannover en Brtlnswjk voor
gemeenschappeljke rekening gedreven werd.
ThanszjnerdeHannoverschebezittingen het
eigendom van Pruissen geworden.
Tot de fraaje plekjes,die depleizierreizigexs naar den Harz lokken,behooren vooral
het bevallig gelegen Harzburg,de Ilsestein,
Riibeland met de Batlmann's-en Bielshöhle,
en de steile Rosztrappemetde daartegenover

der van Hannibal,voerde in Spanje oorlog

tegen P'
ttbli'
n en Cnejns Op'
r48i.,
:.Sc%io,en

deze verhinderden hem door hunne zegepraal

bj Ibéra,zjn broedernaarItalië te volgen.
Nadat hj in 213 vöörChr.tegen Syph'
aœ in
Afxika gevochten had,keerdehj in 21Q naar
Spanje terug.overwon erachtervolgen:bovengenoem de 2 Rom einsche veldheeren, zoodat
na hun sneuvelen Iunci'ttsA tzrcùx:ternaauwer-

nood de overbljfselen van het Romeinsche
legerk0n redden,maarwerd in 209 bj Bae-

culaOverwonnendoorP'
ubli'
usOAA/6J'
JC::Sc@ïo
(den zoon van Pltblins),die laterden n= m

van Afriean'
us verwiexf. Niettemin k0n Has-

Felegene Hexentanzplatz.Nergensvindtmen drubalzjn toytnaarItaliëvoortzetten:z00-

m Noord- en Midden-Duitschland zooveel dathj Umbriebereikte.Dochvoordathjzich

grootscheen bekoorltjkenatuurtafereelen bin- met zjn broeder Hannibalvereenigen kon,
nen een z00 klein bestek, alles gekroond werd hj in 207 dool'Ctï
)'
us Ofl'
?
:#'
&,
:Nero en
door de w oeste bergllatuur van den hoogen M arcus -fz
ilp
fl,
sSalinator bi
j Sena(Sinigaglia)
Broeken (Bloksberg).Bovenalvor
)rdenwallde- aan de Metaurus geslagen. Het grootste gelaarvalterveeltegenieten,enonderdetalrjke deelte van zjn leger, en 0ok hj zelf sneureisboeken, die over den Harz handelen, velde in dien stri
jd. Et
an dt
lrde Hasdrubal,
verdientvoora'ldat van Berlepschaanbevttling. een zoon van Gùyo, was in den I'weeden
H arzburg, tlel aulbt in het Brulswjk- Ptlnistsht'
tn ool-log i1)Srlal'
l:e e1)Atkklta tle aansf-hixarrolllliss''lkltàl't$5:01(.!1tblittfàl,teltf)l)rtliltl voërller van hllt (.lartllllacs'11'','kzss1-'.11 Beerd
21/4 t-:giàog-r.l
.
lltjl0111
stI(a.l.s(1000 zlelell.l'
)e in 207 lntlt M a-qo(1001-Pal,llf/..J, &l.?,,r.,'&ckJ-pt-o
hook'dplaats ls Netlstatltllarzbtlrg, 1 geogr. bd Balltlula geslagen en Op ï-ktt.t)Itkxetlre-

mjl ten oost-zuidoosten van tloslar en 41/:
geogr. mjl ten zuiden van '
W olt
bnbitttll,
hetuiteinde van den spoorweg.Zj ligt Op
den regteroevervan de Radau,eenezjrivier

ven naar Gades.Iltjwas oorzmtl
t.Slltt MasiAà/
ly,
st
z de zjde derRomeinen koos,omdathj
zjne aan dien Vorst toegezegdt,dotr
llter aan
Sypltaœ tenhuweljk gat
'
.ToenSoi
pioinAtkika

udrubal en Sypb,a.
'r in
van de Ocker.Men vindt erde saline Julius- geland was2bkagten H t

hallt baden, steengroeven in hetbekoorljke 203 hem nlet weinig iq de engte,doch hj
Radatl-dal, en vele hôtels voor reizigers.In

overwon hen t0t z-maal toe. roch washet

hare nabijheid verhet zits
h de lnryber.q,w aar vnlk tegen H asdrubal ppgehitst,en Om ft3n
men, behalve een logf&ulent,de overblt
jt'
sl
alen de woetle van hetgraatlw teontkomen,lnaakte
aantrel'
t van den van Otlds vermaardl'n Harz- hj door vergifeen einde aan zjn leven.
bllxg, door keizer Hendrik IFz
rtusscben 1065 Eindeljk vormelden wj n0g et
an Hasdrubal,
en 1069 gesticht, door de oproerige Saksers die in den oorlog,w aartoe .Masinissa in 151
in 1074 geslecht, en 2 jaar later doorden de Carthagers noodzaakte, tegen dezen niet
Keizerwederopgebouw d,maarnogmaalsdoor
de Saksers verwoest.Keizer Frederik I deed

voorspoedig oorloogde,kmaar in den D erden
Punischen Oorlog den Rom einsehen eonsul
den burgt herrjzen, en reedsin 1187 vindt M anili'us in 149 tot z-maaltoe overwon,den
m en graven van Harzburg als dienstmannen jongexen P'
abli'
as Ct
/ZweJQ.
: Svpio, toen dt
lze
vermeld. Keizer Otto Tfzr overleed er den in 146 en 147 Carthago belegerde,een hard19den Mei1218 en voegde dien burgtvolgens nekkigen tegenstand bood, en zelfs, toen
zjn testament weder bj hetrjk,terwjlhj de stad ingenomen was, naar den burgt en
yomm ige gedeelten der daaraan verbondene eindeljk metvxouw en kinderen en 900overinkomsten toekende aan eenige adelljke ge- loopers aan wie vergiffenis geweigerd wasy
slachten,bepaaldeljk aan de graven ron '
< oJ- in den tempelvan Aesculapiusterugtrok.Toen
denberg. De burgt werd meermalen belegerd, hj 00k hier aangevallen werd,beving hem
veroverd en verpand,veranderde gedurig van de vrees,zoodathj zi
eh heimeljk naarSei
#o
eigenaar, doch vervielna den slag bj Miihl- begaf.Haren echtgenootvloekend,vermoordde

berg (1546) v00r goed aan het Huis van zjnegade hare kinderen voorzjne oogen en
Brunswl
jk.Inden DertigjarigenOorlogkwam stoxtte zich daarna met de overigen in de

de burgt in verval,en m en begon dien reeds vlammen van den doo1.hen in bxandgestoken
te sloopen in 1650.M en verhaalt,datin den temyel.Ilasdrwbaloverleed a1sgevangenein
Oud-Germaanschen tjd op dien berg de g0d ltalld.
Krodo gehuldigd werd.
H ase (KarlAugust),eenuitstekendDuitseh
H asdrubal is de naam van onderschei- godgeleerde,qeborenden 25s
tenAugustus1800
dene Carthaagsche veldheeren.Eén van hen, te Steinbach ln Saksen,bezochthet gymnade schoonzoon van Hamilcar Wcrcyd,heeft de sium te Altenburg en studeerdevoortsteLeip-

magt der Carthagers in Spanjeaanmerkeljk

ziy,Erlangen en Ti
ibingen in degodgeleerd-

uitgebreid, een verdrag met de Romeinen ge- held.MTegens deelneming aan eenestudentensloten,waarin de Ebro werd aangewezen als vereeniging moest hd, na een langwjlig
grens der Carthaagsehe bezittingen aldaar,en onderzoek , 11 maanden op den Hohenasperg
10*
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in de gevangenis doorbrengen.Nadat hj op seldorf,waar hj den 16den December1853
vrje voeten gesteld was,begafhj zich eerst overleed.O0kanderetafereelenvanzjnehand,
naar Dresden, vestipde zich vervolgeus als aan de mlobsiade''ontleend, zjn door den
privaatdocent te Lelpzig, en werd hier in

steendruk algem een bekend gew orden.Voorts

1829hoogleeraarin de wjsbegeerte.Hetv0lgende jaar ging hj alsprofessorin detheologie naar Jena, waar hj sedert dien tjd
onderwjsgafindedogmatiekenkerkgese,
hiedenis.Van zjne hoogst-belangrjke geschriten
vei
quelden wj:pEvangelischeDogmatik(1825,
5de druk 1858)'',- rGnosis (1826- 1828,3
dln)''
,- rHutterusredivivus(1827,lodedruk
1862)'',- pluebenJesu(1829,5dedruk1865)'',
rchengeschichte(1834,8stedruk1858):',
pKi
een allervoortrefeljkstleerboek,uitmuntende
doorJuistheiden beknoptheid,- rllandbuch
der Polemik gegen die römisch-katholische
Kirche (1863, 2dedruk 1865)'',- oDie beiden Erzbischb'fe (1839)'',- mNeuePropheten
(1851,Qdedruk 1860)'',- rFranzv0nAssisi
(1854)'',- pGeistlicheSchacspiele(1858)'',DCaterina v0n Siéna (1862)''
, - pDe Jure
ecdesiastico (1828 e1zz.l',,- en oldealeund
Irrthiimer,Jugenderinnerungen (1872)''jterwjlhj 00k eeneuitmuntendeuitgaveleverde
der pLibrisymbolici.(1827,3dedruk 1850)''.
HasebekleedtonderDuitschland'svrjzinnige

schilderde hj vele andere humoristische stukjesuithetstads-,huiseljkenherbergleven,-

godgeleerden eene eervolle plaats.

H asebroek (JohannesPieter),eenbegaafd

Nederlandsch dichter,geboren te Leiden den
6den November 1812, studeerdealdaar in de

godgeleerdheid, nam alsvrjwilligJagerdeel
Mn den strjd tegen België(1830),en werd
in 1836 predikant te Heilo. In 1843 ging
hj in die betrekking naar Breda,in 1849
naarMiddelburg,en in 1851naarAmsterdam,

alsmede portretten.- T0t hetzelfde geslacht
behoort de vermaarde koopman Peter -J.f'
> el-

clever. Hj werd geboren te Remstsheid den

24sten Novem ber 1716, deed reizen door de
meeste landen van Europa,en dreefvervolgens een uitgebreiden handel op Lissabon,

Cadix,Londen en Noord-Amerika.Toen hj
teLonden doorverkeerdeondernemingenzjnerassociés tàillietwas gegaan eninAmerika
het overschot van zjn aanzienljk vermogen
verloren had,vestigde hj zich te Landshut
in Silezië,maakteerzichverdiensteljkjegens
den linnenhandeljen stichtte erop pevorderdenleeftjdn0geen aanzienljk établlssement,
terwjlhj zich in zjn bedrjfdoorschranderheid en regtschapenheid onderscheidde. Hj
genoot er de algem eene achting en overleed
den13denJunj1792,onderscheidenegeschriften nalatende.
H asenpfug (KarlGeoxg Adolf),eenverdiensteljk schilder,geboren te Berljn den
z3sten september 1802, leerde M nvankeljk
het schoenmakershandwerk van zjn vader
en kwam vervolgens in het atelier van den
decoratieschilder Gropilts,waarhjgoedevorderingen m aakte en de opm erkzaamheid van
koningFriedricltW iIAeJPZ11Lop zjnevoortbrengselen vestigde.Hj schilderde voortseen
aantalmerkwaardigekerken,en men hechtte
aan zjne ltennis van oud-Duitschearchitectuurzoo gl*ootgewigt,datbj de restauratie
van den d0m te Magdeburg 0ok zjn ru d

wMr hj n0g steeds bj de Hervormde Gemeente werkzaam is.Zjneverstrooidegedichten werden ill 1836 onder den naam Van ingeroepen werd.De talrjke middeneeuwsehe
XPoëzj''tot een bundel vereenigd en later gebouwen te Halberstadt hadden voor hem
herdrukt,en een tweede bundelverscheen in zooveel aantrekkeljks, dat hj zich te dier
1849 onder den titelvan rW indekelken''.A1s plaatse in 1830 vestigde.In1835vertrok hj
uitstekend prozaschrjvermaaktehj zich be- echter naar Keulen, om aldaar den dom te
kend door pW aarheid en Droomen'',die hj bestudéren.Hj vervaardigdedaarvan 2groote
onder den pseudoniem van Jonathan in het schilderstukken.Voortsschilderde hj bouwlichtzond.Eindeljk bezorgdehj in1860eene vallen vanburgten,kerkenenkloosters,vooral
prachtuitgave der pKompleete Dichtwerken''
van Da Codfg, gevolgd door een roverzicht
van het leven en de w erken des dichters''.
Hasebroek behoort t0t de académievrienden
van Nieolaas .& ef.
s en volgt op godsdienstig
en letterkundig gebied dezelfde rigting a1s

als wintergezlgten, w erd m et bestellingen
overladen, en overleed den 13den April1858.

H âser (Heinrich),een uitstekend Duitsch

geneesheer,geboren te Rome den 15denOctober 1811,bezochthetgymnasium te W eimar,
en vertrok in1831naardehoogeschoolteJena,

deze.Hj islid van de Maatschappj van Ne- waarhj in degeneeskundepromoveerde met
derlandsche Letterkunde te Leiden,van het eene dissertatie rD e inouentia epidemica
ProvinciaalUtrechtsch Genootgchap,enz.
(1834)''
. Nadatlitjvoortsde merkwaardigste

H asenclever (Johann Peter), een zeer hooyescholen van Dllitschland bezocht had,
verdiensteljk genreschilderderDiisseldorfsche vestlgdehj zich in 1835alsartsin hetstadle
Bchool,geboren te Remscheid den 18den Mei Auma, doch vertrok reeds in 1836 als pri1810,bezochtopl7-jarigen leefljd deacadé- vaatdocent naar Jena,waarhj zich in 1839

mie te Diisseldorf, om zich op de architec- t0t buitengewoon en later totgewoon hoog-

tuur t0e teleggen.W eldra.echter wjdde hj
zich onder de leiding van Schadow aan de
sehilderkunst en bepaalde zich bj hethumoristische genre.Zjn rrerugkeer van den candidaat Jobs''bezorgde hem een goeden naam,
en'een langdurigverbljfteMiinchengafgrootere uitgebreidheid aan zjn gezigtskring.In
1842 vestigde hj zich echterwederteDiis-

leeraar benoemd zag.fn 1849 gillg hj in

deze betrekking naarGreifswald,en in 1862

naar Breslau.Zjn Onderwjs omsrathoofdzakeljltde algemeeneziekte-en degeneesmiddelleer, de epidem iologie en de geschiedenis
der geneeskunde.5Tooralop laatstgenoem d ge-

bied heefthj dooronderscheidene geschritten
e0n goeden naam VerWorven.'
Van Zjne Wer-
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ken n00m0n WI
@
J*: XHistorisch-pathologische dong naar een hoogleeraarsambt in de regten.
Untersuchungen als Beitrëge zur Geschichte D00r do geschriten,bj diegelegenheid ge-

del
'Volkskrankheiten (1839- 1841 2dlnl''

rLehrbueh der Gesehichte der Aledicin und
Volkskrankheiten (1845,2de druk 1853)''XGeschichte derchristlichen Krankenpifageund

leverd?alsmededool'andereopstollen hadhj
reeds een goeden naam verworven,toen hj

op uitnoodiging van graaf Leo 7'J,IAI, stadhouder van Bohemen, zich belastte met de

Pqegerschaften (1857)9', - rDie Vaceination redactie van de rpragerZeitung''.Toen zjn
und ihre Geguer(1854)''.O0k washj gerui- blzschermheerministerwerd (1849,
1,zag Hasmen tjd redaeteur van het pArchiv fiirdie per zich benoemd t0tbuitengewoon enln1851

gesammte M edicin''.

t0t gewoon hoogleeraar te Praag.A1s zooda-

Hasjisj noemt men in een gedeelte van nig schreefhj:rphilosûphiedesRechtsund

Turkje en in Syriëeene uitdeftjnstedeelen seiner Gesehichte im Grundrisze (1851)'' en
derhennepplantbereidezelfstandigheid,welke XSystem der politischen Oekonomie(1860)'',
dient,om bj den gebruiker de vatbaarheid die hem grooten lof bezorgden. Laatstgevoor zingenot te verhoogen. De toppen en noemd werk bleef eehter onvoltooid, daar
bloemen der hennepplant worden in watpr ht
jzich Onverdeeld aan destaatkundewjdde.

gekookt,en men voegterboterbj,om aan Hj werd gekozen t0t lid van den Boheemde vloeistofdelijvigheidvan strooptegeven. schen Landdag en van het Huis van AfgeDaarna wordtditmengselgeflltreerd,hetwelk

na afkoeling eene groene kletlr verkrtigt.om

den onaangenamen smaak w eg te nemen,verm engtmen hetm etkam tbr,krtlidnagels,mtlskaatnoot en t'
Oelie, - voorts 0ok welm et
m uskus en am ber, zoodat het op eene

soort van conserf geljkt. Men ngemt deze
aan de kustvan Barbarje zelmogin'',en in
Arabië rdawamese''. Zj wordt tegttn hoogen
prjs verkocht,in den vorm van pillen ingenomen ofm et de bloesem der hennepplantin

vaardigden, zag zich alhier t0t vice-president
benoemd en behoorde er t0t de beste rede-

naars.Na dezitting van 1862 ontving hj de
Leopolds-orde,en in 1863 werd hj voorzitter
van den Raad van Onderwjs,alsmede van
het Huis van Afgevaardigden.Hj legde die
betrekking in 1865 nederen vergenoegdezich
meteen professoraatin destaathuishoudkunde

aan (
le académie te MTeenon.Tweejaar later
werdhj lid van hetHuisderHeeren,en in
1861 minister van Onderwijs.Eenevoortrefeljke wet op het onderwjs werd doorhem

eene pjp gestoken en gerookt.
H askerland is de naam van eene voo1- ingevoerd,en de Keizer schonk hem de orde
malige Friesche grietenj? thans gemeente, van de llzeren K1'
oon.Later bekleedde hj

welke in ; dorpen omstreeks 7000 zielen telt de ambten van eerste-minister en van ge-

en waarvan het aanzienljk dorpJot
lre,aan heimraad in werkeltjke dienst? dotth trad in
den ktlnstweg van Akkrum naar Sloten gele- 1870 af, omdat de Keizer niet gezind was,
gen,de hoofdplaatsis.
zjne goedkeuring te hechten aan de middeH asli-dal (Het), ook Oberl
taslithal of len, welke hj t0t uitvoering van zjn proeenvoudig Hasligeheeten,is hetdalvan den gramma gepast oordeelde.Na dien tjd was
bovenloop der Aar en strtlktin het Zw itser- hj a1s lid van den Boheemschen Landdag en
sche kanton Bern zich uit van den Grimsel van hetHuisderHeerenmetjverwerkzu m.
t0t aan het Brienzermeer over een afstand
Has
pel (De) is in de eerste plaatseen
Van 10 uren gaans. Het bovenste derdedeel werl
ttulg,hetwelk dientsom gesponnengarens
Van dit da1is eene w oeste,eenvormige kloof. van de klosselz en spoelen te winden en t0t
waarde Aarovernaaktegranietblokkenbruist. strengen te vereenigen. Het bestaateenvoudig
Deze rivier vormter bj den Handeck,waar uiteen rad meteen om vang van 2 tot 4oude
zich thans een hôtelbevindt?den vermaarden ellen,zoodatbjelkeomdraajingzooveeldraad
H andeck- of Aarwaterval,w elke eenehoogte op dat rad gewonden w ordt.Aan hetrad is
heeft van 70 Ned.el.Verder naar beneden, voorts een anderaangebragt,hetwelkdooreen
ter hoogte van omstreeks 1000 voet boven de tik ofslagtekennengeeft,dàteengenoegzaam
oppervlakte der zee, vindt men het dorple aantaldraden voor eene streng op hetrad geGuttannen, en n0g verder eenige dorpen wonden is,waarna m en dezeafbinden,enalsen gehuchten, w elke de gemeente Innertkir- dan hethaspelen voortzetten kan.M en heeft
c/zezl vorm en, waar de groote weg een aan- zamengest
elde hasyels,waarmedemen10t0t
vang neemt.Daarop volgt eene smalle rivier- 20 syoel
en tegellk kan afhaspelen.Voorts
kloof de rfinstere Schlauche''genaamd.Een gebrulktmen een haspelbj hetafwinden der

halfuurgaansverderbereiktmen hetfraaje zjden draden van de zocons.
en aanzienlgke dorp Meyringen,hetvereeni- H asse.Onderdezen naam vermelden wj:

gingspunt van 6 Alpenwegen. Van hier tût
Johann H.
#p(/
''Hasse,een uitstekend comaan het Brienzermeert Over een at'stand van ponist. Hj was geboren te Bergedorf bj
2 uur gaans, bestaat het Haslitlal uit w ei- H am burg den 25sten Maart 1699, werd in

landen,die des zomersgedeelteljk onderwa- 1718 tenorzanger bj de Opera aldaar en verter staan. - Het ambt Hasli,w aartoe ook

trok in 1722 als hof-en tûoneelzanger naar

eenige zjdalen.behooren.telt M
i000 inwoners. Brunswjk. Hier werd zjne opera rAntigoH asner (Leopold,riddervon Artha),een nus'' Opgevoel'd en vond er gxooten bjval.
Oostenrjksch staatsman, geboren te Praag Nadat hj zich sedert 1724 te Napelsonder

den 15den M aart 1818.studeerde te Praag en Porpora en k
%earlattiOp de theoxie der toonverwierf de doctorale w aardigheid in de reg- kunsttoegel
erd en deopera'srsesostrate''en
ten te M'eenen. Htj bleef er gevestigd en DAttalo re dlBitinia''vervaartligd had,ves-
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tigde hj zich te Venetië,waar hem debe- hj een paaruitgavenvan hetpconvergationstrekking werd opgedragen van kapèlmeester lexikon''van Broekhau enleverdebelangrjke
aan het Conservatorio degl' Incurabili.Hier bjdragen t0tderAllgemeineEncyklopaedie''
trad hj inhethuweljk metdeberoemdezan- van Erselt en Grnber.In 1830 belastte hj
geres Fanstina ./drdozlï, en schreef hetbe- zich met de redactie van de pLeipziger Zeiroemde rMiserere'',hetwelk er Jaarljks op tung'' en hj Overleed den 6den Februarj
Goeden Vrjdagten gehooregebrlgtwordt,- 1848.- Zjn oudstezoon I'
riedriel
nA>#o3/'
,
alsmedev00r hèttooneeldeopera'spAtaserse'' geboren den 29sten Junj 1808 en overleden
en pDemetrip''.In 1730 werd hj a1skapèl- den 14den October 1862, wasachtervolgens
meester der opera en zjne echtjenoote als hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te GreifsH0f- en opera-zangeres Daar Dresden beroe- wald en te Bonn. Zjn belangrjkstgeschrift
ye
n.Zjne opera rAlessandronelleIndie''werd is: rAnselm V0n Canterbury (1843- 1852,
ln 2 weken 7-maa1opgevoerd.In 1733 bragt 2 dln)''.
?
zlcld Hasse,een uitstekend Duitsch
hj te Londen zjn ,Artaserse''tentooneele, Kael .F,'
en in 1755verscheen zjnenieuweoperarAr- geneeskundire en e0n jonqerzoon van Frieminio''. In 1755 beroofde eene hardnekkige dkéck O/lridïlcl A n.g%tst. H p werd geboren te
verkoudheid hem van zjnetenorstem ,en in Dresden den23stenJunj1810,studeerdealdaar
1760 verbrandden bj hetbombardement van en teLeipzig,volbragtgeruimen tjd wetenDresden alzjnehandschriften,welkehjvoor schappeljkereizen,vestigde zich alsprivaatden druk in gereedheid had gebragt.Tn 1768 docentte Lei
jzig en zag erzich in 1839bezag het kunstrjk echtpaar zich op pensioen noemd totbultengewoon hoogleeraar.In 1844
gesteld en vertrok eerst naar W eenen7waar vertrok hj als hoogleeraar en aly directeur
Hasse t0t aan 1766,behalve 6 operas,een
aantal gelegenheidsstukken componeerde, en

van hetcantonshospltaalnaarZiirich,in 1852
als professor naar Heidelberg,en in 1856 a1s

vervolgens naarVenetië,waarhj den 23sten
December 1783 overleed.Zjnelaatste opera,
DRuggiéro'', is in 1771 te Milaan opgevoerd.
In hetgeheelleverdehjmeerdan110opera,
s
en behoordet0tdebestecomponistenvanzjn
tjd.- Zjneechtgenoote,geboren teVenetië

zoodanig naar Göttingen.Van zjnegeschrif-

ten noemen wti:rAnatomischeBeschreibung
der Krankheiten der Circulations- und Resplrationsorgane(1841)'',- en rDieKrankheiten
desNervenapparats(1855)',het4dedeelvor-

mend van het rllandbuch der Pathologie und
in 1700, was eene leerling van Gaspamini, Therapie''van Virehow.
trad eerst op te Venetië,daarna te Florence,
H assel(JohannGeprg Heinrich),eenver-

ging in 1724naarW eenenjwaarzj eenin- diensteljk Duitsch aardrjkskundige?geboren
komen genoot van 15000 gulden '
slaars,ver- te W oltbnbiittel den 30sten December 1770,
trokvervolgensnaarLonden,waarzjgeplaatst stlldeerdeteHelmstiidtinderegten,aardrjks-

werd aan de nationale opera,die onder het kunde en geschiedenis, en verkreeg weldra
bestuur van Hândel bloeide,keerde in 1727 een staatsambt in zjne geboorteplaats.Toen
hter de doorhem en Begeuitgegeven w erge
tepl
ruge,
aerrlz
n
aar ha
innehe
tbo
ho
ur
we
ljakatstrt
ae
d,
nwa
ov
ej
edme
int ec
lTasne
ken: pstatistische Beschreibung der Fiixsten1786.
thiimer W olfenbittelund Blankenburg (1802,
Inriedrick OArlfïc.l Angust A cs
'q:e, een hi- 2 dln)'',en nstatistische Umrisz der ssmmt-

storieschxjver,geboren te Rehfeld bj Herz- lichen europëlschen Staaten (1805,2stukkenl''
berg den 4denJanuarj 1773.Hj bezochthet grooten bjvalvonden,legde l)j zjnebetrek-

1yceum
' te Liibben en studeerde teW ittenberg

king neder, om zich uitsluitend aan de let-

in de wjsbegeerte en geschiedenis,alsmede lerkundetewjden.Eenigentjd washjvool'
ts
in deregtsgeleerdheid.Nadathj eenigen tjd werkzaam op een industrie-kantoor te W eia1s leermeester der zonen van den prins v0n mar, en in 1809 ging hj als directeurvan
Bcltönbv-q-Frcltlwkr.çw erkzaam geweestwas, hetstatistiek bureauvan hetkoningrjkW estzaghj zich in 1798geplaatstalshoogleeraar falen naar Cassel,waar hj zich vervolgens

aan de militaire schoolteDresden.Met den bel
ast zag metdeportefeuille van Onderwjs
Russischen gezant, graaf Gregorlnsmcs Sfrp- en Eeredlenst.W jders werden hem in 1815
ganow, volbragt hj in 1805 eene reis over belangrjkezendingenopgedragen;dochhjontBerljn,Hamburg,Londen en Lissabonnaar ving door den invloed zjnervjandenin 1816

Madrid,waarhjeen halfJaarvertoefde,om
vervolgensoverParjsnaarDresden terugte
keeren.In October 1828 ging hj a1shoogleeraar naar Leipzig.Van zjne geschriften
noemen wtJ: rDresden und die umliegende
Gegend (1801,2dedruk 1804,2d1n)'',- levensgegchiedcnissen van Morea. (1816) en
van Gerhard tl
ol Ki
igelgen (1824),alsmede
andere bjdragen voor den XBiograph'' van
Niemener en voorde laterdoorhem zelvenge-

zjn ontslag,waarna hj zich wederteW ei-

mar vestigde en er na den dood van .Bert%qh
de rGeographische Ephemeriden''redigeerde.

00k behoorde hj t0tderedactie der gEncyklop:die''van Erselt en Gruber.Met Canna-

NcA, Gwtsmltths en Ukertgafhj een rvolstândiges Handbuch der neuesten Erdbeschei-

bung (1810,
1''in hetlichten stichttein 1823

den mGenealogisch-historisch-statistisc,
hen A1m anach''.

redigeerde pzeitgenossen'',- rDie Gestaltung
H asselaar. Onder dezen naam vermelEuropa's seit dem Ende des Mittelalters bis den wj:
tzd.çelcgr,de moedige burgeres van
auf die neuçste Zeit nach dem W iener C0n- Kenau A'

resz (1818)'',- en rGeschichte derL0m- Haarlem.Zj wasaldaargeborenin1526,bebardei(1826-1828),4d1n''
.V00rtsredigeerde hoorde t0t eene deftige familie, en terwjl
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hare zuster Adrlana gehuwd waB met den

bewegingen te Amsterdam.- V00dB Gerk d

geleerden HadrianusJkli'
l:,trad zjzelvein ./fl:'
delc
zcr,een zoon van Nicolaas.Hj werd
den echt met den scheepsbouwer Nanning geboren in 1620 te Amsterpam en bekleedde
Gerlgczltf,
sz.Borst.ln 1571 waszj weduwe aldaardeaanzienljkstebetrekkingen.In1665
en had althans 4 kinderen,en gedurende de was hj er burgemeester en in 1669 hoofdbelegering van hare geboortestad in 1572 en schout.In 1670 zag hj zich belastmethet
1573 bewees zt
j door hare vaderlandsliefde, tgezigt op hetdoorhem ontworpen plan,om
doorharen m oed endoorhaarvoorbeeldgroote sluizen te leggen in den Binnen-Amgtel.Verdiensten aan de benaxde vest.Toen deze na- volgens werd hj hoofdoëcier en droeg in
meljk door de Spanjaarden wasingesloten) 1672 nietweiniybjtothetbewaren derrust.
hielp zj metjveraanhetherstellenderwallen Intnsschen Ontvlng hj bj het bezoeken der
en wekte m et goed gevolg 00k andere vrou- tlitgezette schildwachten eene wond,waaraan
wen op,om haarbjtestaan.Aveldrabevond hj den llden Junj 1673 overleed.- Dan
Jrkdz.
zj zich aan het hoofd van 300 heldinnen, Pieter Hasselaar,een zoon van GerritD'
die, metspietsen en vuurroersgewapend,de Hj werd bj herhaling gekozen t0trn d,
muren bewaakten en zelfsschrik verspreidden schepen en btlrgemeester van Amsterdam ,
la &iuve#îcvJ,en werd in1650
in de legerplaatsvan den vjand.Bj deover- ontving er M ar'
gavederstadwistzjaandewraakztlchtder met zjn ambtgenoot vqn '
flrtzrdrdn afgevaarSpanjaarden teontsnappen)zagzich beloond digd naar pxins W illem .ff, om aan dezen
voor haren jverdooreenewinstgevendebe- den toegang t0tde stad teontzeggen.Hj is
treltking te Arnem uiden,doch keerdein1577? vermoedeljk in 1648 Overleden. - Alsmede
toen Haarlem w eder in dem agtvandenprins Gerard .
ytz,
:.
sdltzc,r, een zoon van den voorvan O'
N SJ': gel<om en was, derwaarts terug. gaande.Hj beyafzi
ch met40 doprhem ge-

Zj schjnt in 1588 of1589Overledente we- worven vrjwilllgersop '
slands'vlootensneuzen, en volgens een berigt van Björnstal
tl veldein denslagbjSoulsbay(;Junj1672).-

bevond zich in 1774 haar schild n0g in het VervolgensGerarddrzlo'xtfIlàsselaar,eenzûon
bezit van den burgemeester Geverste Rottem van GerritA'
lt
<ddltwr.Hj werd geboren te
m in 1698, zag zich benoemd t0t
dam.- HaarbroederDirk,medeeen jver- Amsterda'
aar voor de vrjheid, werd in 1568 in een raad en schepen derstad en t0t bewindhebberderOost-lndischeCompagnie,alsmedet0t
gevechttegen deSpanlaarden doorstoken.
Pieter.lllk,
sz.-/ftzd.
seltztv,een zoonvanboven- af
gevaardigdenaarden vredehandelte Aken,

genoemden Dùk.Hj werd geboren te Haar- terwjlprlns Willem IV hem inmiddelsbe1em omstreeks het Jaar 1555, was gedu- noemde tot burgemeester van Amsterdam en
rende het belegvaandrig derburgerj en 0n- t0tzjn vertegenwoordigerin hetcollegie der
derscheidde zich door beleid en moed. Met Admiraliteit.In 1750 werdhjnaarEngeland
eenigemedeburgersvoerhj naarHalfwegmet gezonden, om bepalingen te maken omtrent
hetplan om er de werken der belegeraars te deharingvangst.Vervolgensbekleeddehjn0g
velwoesten.Daar deze echter te ver gevor- tOt lo-maalt0e debetrekking van burgemees-

derd waren,en hj den terugtogtafkesneden ter,en overleed op zjne hofstedeBosbeekbj
zag, spoedde hj zich naarLelden,entoen Haarlem den 12den Julj 1766.- Cornelis
cy.
xeltzcr,heervan de beideEemnessen.Hj
de prins ran Or.z(
# brieven wilde bezorqd A'
zien naarHaarlem,bood bj zich aan om d1e werd qeboren den 16den Februaxj 1674 was
Overte brengen.Men deed hem meteenduren

eet
l bezweren, dat llj,in 's vjands handen

ordinarls-raad en later directeur-generaalvan
Oost-lndië,voorts comm issarisvan de Molukken, en overleed te Am sterdam den 18den

vallende,den looden koker metde brieven in
het water zou w erpen zonder ooit?zelfs niet Novemher 1;37. - Eindeljk Pleter Corxell
bj de hevigste fbltering,te ontdekken,waar H asselaqr, een zot)n van den vool*gaande en

zj zich bevonden.Hasselaarechter bereikte.
deels zwemmende, de stad. Bj de overgave
van Haarlem zochten hem deSpanjaardenten
huize van zijne moeder:alwaarhj metzjne

bloedverwanïen aan tafelzat.B!jvergissing

desgeljl
tsheerderbeideEemnessen.Hjwas

geboren te Batavia den 24sten Maart 1720,
studeerde hier te lande in de regten,w erd
schepen en raad van Amsterdam ,- voorts
resident van Cheribon en raad van Indië,en

grepen zj ztjn broeder Nlcolaas,doch Pieter eindeljk burgemeester van Amsterdam ,meesrees aanstonds op en zeide: rZOO gj den terknaap van Goûiland en bewindhebber der
vaandrig zoekt,laat dezen los,ilk ben het!'' Oost-lndische Compagnie.Hj overleed den
W eldra werd hj uitgewisseld en vestigde ziH
stenApril1296.
zich alskoopman teAmsterdam?waarhjbj
asselqu1st(Frederik),eenverdiensteljk
herhaling deel nam aan het ultzenden van

Zweedsch natuurkundige en een leerling van

schepen naar Oost-lndië. Hj was alzot
A é1
514 Linnaeus, w erd geboren te 'ravernwalla in
van de grondleggersder Oost-Tndische Maat- 1722.Reodsvroegontwaaktebjhem hetverBchapptj.Voortsbehartigde hj als raad en langen om Palaestina te bezoeken en de naschepen de belangen van Amsterdam ,waar tuurljke gesteldheid van datland naauwkem
llj in 1615of1616overleed.
rig gadeteslaan.In 1749 begafhtjzich derAndere merkwaardige leden van hetzelfde waarts op reis, bezocht eerst Alexandrië,
Rosette en Caïro, en reisde toen naar het

geslacht zjn: Nieolaas A'
t
zq
sq
seltzcr,een zoon
van den vgorgaande en gewoonljk dezzlg/por
genaamd.Met beleid en onverschrokkenheid
dempte hj meer dan eenmaaloproerigevolks-

Heilige land, waar hj zjn onderznek uit-

strekte t0tJerusalem tde oevers dex Jordaan,
den berg Thabor,Jericho en Bethlehem ,-
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voortst0tTyrusen Sidon.Hjverzamelde er Gelderland verpligt zjn zich nM r deechtniet alleen een groot aantal voorwerpen uit

ordening der Staten vandieprovincietegedra-

het rjk der natuur,maar 0ok oudheden en
handschriften.Toen hj op hetpuntstond om
terug te keeren,werd hj in 1752doorden
dood weggerukt.Zjneverzamelingen werden
naar Zweden gebragt,en uitzjnepapieren
iseen hoogstbelangl'
jk werk - rlterPalaestinum (1757)''- in hetlichtgegeven.
H asseltisde naam van een stadje in de

gen (1769)'',- terwjlde Maatschappj van

Belgische provincie Limburg. Het ligt ten

NederlandscheLetterkundeteLeideneenhàndschrift van hem bezit,getiteld:rllandboek,
behelzende de uitlegging en oorsprong van
verscheidene dtlistere en verouderde woorden,

spreekwjzen en gewoonten,in deGeldersche

en eenige naburige regten voorkomende.''
Willem WcrfApld van .
/TJ.
:.
SJJ,een broeder

van den voorgaande en een verdiensteljk

noordwesten van Tongeren en aan deDemer, krjgskundige.Hj werd qeboren te Zutfen in
en telt slechts 10000 lnwoners?doch ismerkTvaardig Nvegens hetgevechtvan 6 Augustus
1831 tusschen de Nederlandsche divisiën 0nder den prins ran Orayl'
e en de Belgische
lDaine.Laatstgenoem de
troepen ondergeneraa'
Averden er aan het wjken gebragt en den
volgenden dag tusschen Hasselt en Tongcren

1715, was reeds vroeg ln dienst, werd in
1737 ingenieur en in 1757 luitenant-kolonel

derkavallerie.Hjschreefhetuitgebreidewerk:
XDekrachtdesoorlogsenz.(1767en 1768in
f01ip)'',en overleed den 19denApril1768.
Johan Jaoob van A '
c,$.s:!f.,een broeder van
den voorgaande en een u.
ltstekend regtsge-

op de vlugtgeslaqen.- HetNederlandgche leerde.Hj werd geboren teZlltfen in 1717,
stadle Hasseltligtlndeprovincie Overjssel, studeerdeteHarderwjk in deregtenenwerd

aan den regter oever van hetZwarte W ater advocaat en auditeur-militairte Arnhem,waar
en aan den mond van de Dedemsvaart Men hj den 27stenMaart1783 overleed.Van zjne
heeft er ongeveer 3000 inwoners, - voorts 1eschri
ftennoemenwj:pTractatusdejurisdiceen antiek raadhuis meteen fraaischilderstuk tlonemilitariin praesidiisBelgcis(1762),,,-

van MaroDlJ'
cr#:z(1678).
?Onderrigtvan hethouden vaneen krjgsraad
H asselt (Van) is de geslachtsnaam van ln de guarnisoenen van den Staatder Verveleaanzienljke Nederlanders.Reedsin1183 eenigdeNederlanden (1763)'',- rBeschrjving
behoorde Gerardu van .
yl.
:t
s:lft0t deedelen, derstad Bommelenz.(176542dedruk 1774)''
die Filips,graafvanVlaanderennaarDuitsch- - mAanteekeningen overhetlandregtvan het
land vergezelden,en W illem .tl11 Hasselt,een graafschap Zutfen (1767)'',- pverhandeling
der voornaamste veldoversten van hertog over de strafvan den kruiwagen (1769)'', Adolf 1,
cl Gelder,werd in 1468 in den slag XConsutatiën,advyzen, processen en verdere
bj Stralen gewond.Voortsvermelden wj: aanteekeningen over leen- en andere civile
Joltan wJl Hasselt.Deze doorreisde in de goederen (1769)'',- gconsilia militaria etc.
eerste helft der 17de eeuw Italië,Tllrkje, (1775- 1779,3 dln.)'',DissertationesJuridicae
Arabië enz.,bezocht hetH0fvan denKoning
van Perzië, en werd door dezen aangesteld
tot agent bj de Staten,aan wie hj namens
dezen Vorst in 1630 een voorstel deedt0thet
sluiten van een handelstractaat. O0k was

varii argumenti etc.(1776)'',- pNotae et
observatlones ad Anth.Matthaeilibrosquatuor

de Nobilitate (1777)'*,- rRegtsgeleerde brieven (1778)''
,- pzeventalregtsgeleerdewerken (1778)''
,- rAanteekeningen en bjvoeghj van 1632 directeurvan den handelinPer- selen op de Hollandsche consultatiën,advyzen
zië en zag zich in 1634 doorFredrik.sb rfrïk enz. (1780,4 dln)'',en pverhandeling over
aan het hoofd gesteld van een vaandelvoet- het laatste oordeelin Veluw en'',geplaatst in
volk.
de verhandelingen van het Genootschap.pPr0
Joan rczlHasselt,geboren teZutfenin1668 excolendoJure patrio (1781)''.
en later regtsgeleerde en burgem eesteraldaar.
Gerk d O zlH asselt,een zoon van denvoor-

In 1711 werd hj raad en daarna voorzitter gaande. Htj werd geboren te Arnhem den

van het Hof van Gelderland,voorts tevens 27sten Augustus 1751,studeerde te Deventer
stadhouder vaH hetvorstendom Gelder en het en te Utrechtin de regten,promoveerde op
graafschap Zutfen, en overleed te Arnhem eene dissertatie pDe carniqce'',.en vestigde

den z4sten Januarj 1739.

zich a1sadvocaat in zjne geboorteplaats,al-

Johan Coenraad 6b,:.
: van A'
J.
:.
:JJ, een waarhj weldraaanzienljkebetrekkingenbebroederszoon van den voorgaande en een ver- kleedde.Hj werd erin 1779 adjunct-en in
diensteljk regtsgeleerde.Hj wasgeborente 1783 gewoon secretaris van de iekenkamer
Zutfen den 3osten Decem ber1709,w erdadvo- der Domeinen en Rekeningen vanGelderland,
caat te Arnhem en bekleedde onderscheidene in 1786 sohepen en raad,en in 1789 burgeaanzienljke betrekkingen, zooals die van meester. W illem V banoemde hem t0t histo-

schepen van de heerljkheid Rozendaal,stad- rieschrjver,en in deJaren 1790 en 1794zag
houder en griKer van de leenen onder de hj zichafgevaardigdnaardeStaten-Generaal.
hooge en lage heerljkheid Rosande,en die In 1795 verlûor hj zjne ambten, doch in
vanraadsheerin hetH0fvanGelderland.Hj 1802 oi'1803ontving hj eeneaanstelling tot
overleed te Arnhem den 14den April 1780. auditeurvan Gelderland en totcharterm eester.

Zjne dissertatie ,De jurisdictione criminali Htj nam die betrekkinyen waar totaan de
in Gelria, summo imperanti unice propria'' inljving van Nederland ln hetFransche Keibeleefde in 1763 een tweeden druk.Voorts zerrjk, wlldde zich vervolgensaan zjne qeschreefhj.:rlnterdict,waarbjbewezenwordt, liefkoosde studiën, en overleed op den hulze
datdie van de Jtodsche Natiein deprovincie Daalhuizen bjVelpden 16denDecember1825.
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Deze verdienstelilkegeschied-en oudheidkun- aldaar,en ging in 1802 a1s auditeur-militair
digewas1idderMaatsehappjvanNederlandsche van 'slands troepen naar de Kaap de Goede
Letterkunde te Leiden en correspûndentvan H00p.Het volgendeJaarwerd hj ertweede
de TweedeKlasse van hetKoninkljkNeder- gotlvernem entssecretaris, charterm eester en
landseh lnstituut.Van zjne geschriften ver- waarnemend procureur-generaal.In 1806,naar
melden wj: rEtymologicon Teutonicae lin- hetVaderland teruggekeerd,zag hj zich beguae etc.(1772)2 dln)'',- sAmpulla Isidis noemd t0t raadsheer in het H0fvan GelderEgyptiaci etc. (1777)',- rAdnotationesad land,in 1811t0traadsheerinhetKeizerljk
Matthaeianalec,
ta (1780)'',- rover de Ja- Geregtshof te 'sHage? en in 1814 t0tadvocoba's kanneties (1780)'', - rverhandeling caat-fscaalvoor de mlddelen te lande in Gelover het lluis van Maarten van Rossum te derland , - voorts in 1819 t0t directeur en
Arnhem (1780)'',- moverde eerste Vader- hooldinspecteur der belastingen in Limburg
landsehe kluchtspelen (1780)'',- rApologie en later in Vlaanderen,in 1823 t0t auditeurvan prinsW illem lvan 1580enz.(1789)'',- militair in Noord-llolland,in 1827 tOtgriëer
XKronjk van Arnhem (1790)''t - rstukken der Staten aldaar,en in 1836 t0tlid van den
voor de Vaderlandsche historie (1792,1793, Raad van State, voorts nog t0t staatsraad

4 dlnl'' - poorsprong van het H0fvan Gelderland (1793), - rArnhemsche oudheden
(1803,1804,4 dlnl''- prweeschetsenvan
de Geldersche Klaarbanken enz. 1805)'', rBjdragenvoordenburgvanNjmegen(1805)''
)
dersche oudheden (1806)', - pGelrGel
dersche bjzonderheden (1808, 1809,3 stukkenl''. - en rltoosendaal als de prachtigste

in buitengewonedienst.Hjwasridder,later

kommandeurderordevan dcnNederlandschen
Leeuw en Overleed te Haarlem den lsten Mei
1860.
W illem JJP Cornelis van A'
t
zd.
selï,een Ne-

derlandsts
h staatsman. l'
Ij werd geboren te
Amsterdam den 9den Januarj 1795, oefende

zich in de oude talen, alsmede in de wisbezitting van de Geldersche Graven en Her- en natuurkunde, zag zich in 1811,na afgelegd examen,ingeschreven alsapothekersleertogen enz.(1808)''.
Jokallnes W illem ran A'
II.:.S:JJ, een Neder- ling en in 1813 a1s student in de godgeleerd-

landsch staatsman.Hj werd geboren teHil- heid en medicjnen in zjne geboorteplaats,
legom den lsten M ei1752,genooteene zorgvuldige opvoeding,vestigde zich a1s tabakshandelaal'te Amsterdam , en zag er zich in
1795 met 9 anderen benoemd t0tlid van het

legde zich aldaar in 1817 en later te Leiden

in de provincie Noord-llolland en Utrecht.In

Haarlemmermeer droog te malten en om Am-

metjvert0eopderegtsgeleerdheidenvestigde

zich als practisêrend advocaat te Amsterdam.

Na verloop van tjd werd hjerplaatsvervanComité Revolutionair.In1798werdhjlidvan gend vrederegter,daarna plaatsvervangend en
hetUitvoerend Bewind del'Bataal'
scheRegu- eFectief 1id der regtbank van eersten aanleg,
bliek en kortdaarna voorzitter van dat Llg- en in 1838 lid der arrontlisselnentsragtbalak.
chaam ,in 1804 lid van de W etgevendeMagt, lnmiddels leverde hj een groot aantal merken in 1806 ontvanger van het klein-zegelte waardige Opstellen in verschillende tjdschrifAmsterdam. Ten tpde van Napoleon was hj ten,die inzonderheid van eene jverigestudie
ambtenaarbjdentabak,en denlstenJanuarj der geslachtsrekenkunde getuigden.Ongemeen
1814 werd hj hoofdontvanger der belastingen bevorderde hj voorts de plannen, om de

1
820 ontving hj qensioen,en overleed den sterdam van goed drinkwatertevoorzien.00k
Bden M ei 1833. H p w ordt geroem d a1s een

was hj gedurende20jaareen werkzu m lid
regtschapen man, en tevens a1s een jverig van de plaatseljke schooleommissie te Ambeoefenaax der dicht- en schilderkunst. M et sterdam. Met vele anderen leverde hj aan
zjn pluof der Vaderlandsche zeevaart''be- de regéring een verzoekschriftin,om aan het
haalde htJ de zilveren medaille; ook schreef Nederlandsche volk eene nieuwe grondw et te
hj: rAan mjne veelgeliefde landgenooten en schenken en behoorde tot de oprigters der
waarde medeburgers (dichtstuk, 1785)'', - liberaleAmstelsocieteit.In 1848werdhj lidder
en rAbraham en Isalic,godsdienstig schotlw- Staten van N oord-llolland en nietlangdaarna
spel,gevolgd naar 'tlloogduitsch vanLavater afgevaardigd naar de dubbele Tw eede Kamer,
welke de nieuw e Grondw et z0u onderzoeken.
(1788)''.
Johan Coenraad ran A '
tzts.s:lf, een Neder- Daar hj afschaëng wenschte van den Raad

landsch krjgsman.Hj werd geboren teZutfen van State,eene minder op rjkdom steunende
den 12denJulj 1754,wasOpQo-jarigenleeftjd zam enstelling derEerste Kamer,verkiezingen
oëcier en in 1806 generaal-majoor, onder- met één trap, maar met een zeer lagen cen-

scheidde zits
h alstoen bj de krjgsverriytingen sus, eenvoudiger vormen voor eene latere
in Pommeren en Prtlissen, en vooralln 1807

Grondwetsherziening enz., k0n hj aan het
in den slag bj Friedland, en bragt in 1809 ontwerp geene volkomene goedkeuring hechde NederlandschetroepenuitDuitsehlandtertlg. ten,doch hj stemde vôör aldeHoofdsttlkNa de herstelling van 0nsvolksbestaan heeft

ken, Omdat de nieuwe staatsreqeling hem

hj nietmeergediend.Hj wasriddervan de betervoorkwam dan de oude.Onmlddelljkna
orde der Ullie, en overleed te Rjswjk in deGrondwetsherziening werd hj in 2distric-

November 1829.
ten t0t afçevaardigde gekozen.Hj wasmet
Coenraad Jaeob Gerlrtzzd# Copes rlzlHasselt, belangstelllng werkzaam ? nu eens als voor-

een verdiensteljk Nederlandsch staatsman.Hj stander van deministerie'le verantwoordeljkwerd geboren te Tiel den lTden M ei 1777, heid de liberale, dan weder als bestrjder
studeerde te Utrechtin deregten,promoveerde

eener inkom stenbelasting de conservatieve
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rigting volgende. In hetbegin van 1852 zag

hj zich benoemd t0traadsheerinhetProvinciaal geregtshof van Noord-Holland, waarna
hj zjn mandaatals afgevaardigdenederlegde
en zich niet weder verkiesbaar stelde.Met
nieuwen jver bepaalde hj zich voortaanbj

toegekend.Beiden zagen zich daarnabenoemd
t0thonoraire leden van hetNatunrkundig Genootschap te Groningen, waarna zj in 1818
eene voetreis ondernamen door Duitschland.

In dejaren 1819 en 1820bezochthjZwitserland en Frankrjk,vertoefde eenigen tjd te
letterkundige werkzaamheden,- voortswerd Parjs,promoveerde daarna te Groningen in
e geneeskunde,en zag zich daarna metKultl
hem in 1853deeervollebetrekkingopgedragen d
van 1id en secretarisderHoofdcommlssievoor vangouvernementswegeafgevaardigdnaaronze

de belangen der Nederlandschenjverheid op Oost-lndische bezittingen. om er de voortde Mrereldtentoonstelling te Partjs in 1855. brengselen der natuurgadeteslaan.Hj beZjne loFeljkebemoejingen in diebetrekking reiktein December 1820 zjnebestemmingen
bezorgden hem deordevandenNederlandschen

gaf weldra in brieven aan den hoogleeraar

Leeuw.Laterbevorderdehj debelangenvan van Swinderen en anderen,alsmede door het
het Paleis van Volksvljt te Amsterdam ,en bjeenbrengen eener belangrjke verzameling
overleed aldaardenzdenMaart1863.- Hjwas van merkwaardigevoorwerpen,getuigenisvan
1id en bestuurder van de Hollandsche Maat- zjn jver.Eerlang echterwerd zjn vriend en

schapyj van Fraaje Kunsten en W etenschap- reisgenootKnhlhem doorden dood ontrukt,en

pen,l1dvandeMaatschappjvanNederlapdsche zelfin de binnenlanden vanBantam dooreene
Letterkunde te Leiden, van hetProvinciaal ernstige ongesteldheid aangetasten naar BuiUtrechtsch Genootsêhaq,van hetNoord-Bra- tenzorgvervoerd,overleedhjaldaarden8sten

bantsch, Friesch en Hlstorisch Genootschap, September 1822.
Andrl Oppdft-f '
van #'
tz.:,îeP, een Belgisch
hoofdbestuurderderMaatschappj t0tNutvan
'tAlgemen, regérend meester van eene der letterkundige.Hj werdgeboren teMaastricht

.6,Ontving aldaarzjne
Amsterdamsche Loges,enz.Van zjnewerken den 5denJanuarj 180
vermeldenwj:Eeneuitgavevanhetrllaarlem- opleiding,trad weldraa'
lsschrjveropen zag
mermeerboek van J.A.Leeghwater,13dedruk

zich in 1850 benoemd t0tinspecteur dernor-

enz.(1838)'',- pontwerpt0tdroogmakingvan
hetHaarlemmermeerzondervoorafkaande bedjkingjvanDr.ConradusZumbagvanCoestblt
van den jare 1742 (1838)'',- pverzameling
van wetten en besluiten,voorkomende in het
Staatsblad (19 deelen en register;bjvoegsel.
!
volgende deelen, 1839- 1844)'', - rHetgeslachtderNicolai(1839)'',- rontwerpenOm

maalscholen in België.Hj wasvoorts1id der
Koninkljke Academievan '
W etenschappen in
België en van het H istorisch Instituut in

Frankrjk.Aleœander .
Df0p.
tz.
: verhaalt in de
rRevue de Paris''voor 1855,dat hj,korten
tjdte Brusselvertoevende,behoeftehad aan

een vertaler uit het Spaansch, aan een uit
het Vlaamsch, aan een uit het Duitsch en
de stad Amsterdam van zoetwaterte voorzien aan een uit het Skandinavisch,alsmede aan
enz.(1841)5', pDeNederlandschewetgeving iemand,die een Grieksch opschrift voor hcm

op descheepvaart(1842,3dln)'',- mveror- vervaardigen kom Hj werd aanstondsgeholdeningen op het lager onderwjs (1842)'',- pen, en toen hj de 5 dienstvaardige heeren
erschenenzjalleninden
n
DeNederlandscheretboekenmetaanteeke- tezjnentnoodigde,tv
ningen (1843,4 dlnl',- ,Defamiliën Bona- ?ersoon van van A'
zdq
:elf,terwjlDnmaszich
parte en Leuchtenberg (1845),- nGrondwet Juist dien m orgen met een bundel Fransche
v
an hetKoningrjk derNederlanden (1848)'', verzen van dezen geleerde verpoosd had.
Van .S'
c.ç,s6J/heett een aantalw erken over
etten en besluitenbetrekkeljk den adel
rMr
in betKoningrjk der Nederlanden (1848)'',- dicht-,Oudheid-,letterktlndeen schoonekunst
DVianden (zde druk, 1850)''
,- rW et tot re- in het licht gegeven, alsmede verschillende
geling der Jagt en visscherj (tweede druk, kinderboeken,doorgaansonderdenpseudoniem
1853)', - Verzameling van Nederlandsche Alfred #'
?r8ù?e of CkarlesAndre
',- voorts
pJl
staatsregelingen en grondwettçn (1853)'', - Vlaam sche gedichten onderdien van Jan '
W et, houdende bepalingen omtrentde huis- Llmburq.Ook schreefhj:rlletgoudenboekshouding en tucht op de koopvaardjschepen ken (1b45)'',- en pllet dorp der goudma(
'',et
tl
vaagner13
uss
tus
15
87
5)
7,1t0t kers,een leerrjk en vermakeljk volksboek,
r1
e8
g5
e6
li)
ng
vanpWhe
onAu
dergwj
(18
,vrjomgewerktnaarHeinrichZschokke(1845)''.
en eindeljk een verbazend grootaantalver- Hj overleed teSt.Joostten-NoodebjBrugsel
slayen,beoordeelinren en opstellen Van Ver- den 3ostenNovember1874.Zjnhoofdwerk is
schlllenden inhouf
l ln onderscheidene Neder- echter een uitvoerig episch gedicht, getiteld:

landsche tjdschriften.

Lesquatreincarnationsdu Christ(186742de

Joltan Coenraad tllgz Yasselt,een verdien- druk 1872)''.

H assenfratz (Jean Henri),een Fransch
scheikdndige en vooral bekend door zjne
deelneming aan de groote Revolutie, w erd
geboren te Parjsden zostenDecember1755,
ging op Jeugdigen leeftjd naar Martinique en
hield na zjn terugkeer in zjne geboortestad
zich bezig mettimmcren.LaterwashjwerkOver den zachten overgang in de klasse der zaam onder de leiding van den Koninkljken

Bteljk beoefenaardernatuurljkehistorie.Hj
werd geboren te Doesburg den 24sten Junj
1797, studeerde te Groningen in demedicjnen,maarbepaaldezichmetzjnmedestudent
Kuâlhoofdzakeljk bj de natuurljke historie.
M:t dezen dong hj in 1817naarheteermetaal door het beantwoorden eener prjsvraag

zoogdieren'',doch moestzich methetaccessit geograafBeanvLn en zag zich in 1780benoemd

an Kultlhetgoud werd t0taardrjkskundigingenieur.In1783volbxut
vergenoegen,terwj
. 1a
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hd op last van het gouvernement eene reis
door Stiermarken en Parinthië,om zicb met
debewerkingvanjzerenstaalbekend temaken.Voorts begafhj zich naal'Hongarjë en
een gedeelte van Duitschland,om erdemjnontglnning qade te slaan.Na zjn terugkeer
werkte hj ln het laboratorium van den beroemden Laroisier.Tnmiddelsblaaktehj van
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absolutismus.Hj belettehethoudenvanver-

gaderingen,het vormen van vereenigingen en
nam gestrenge maatregelen tegen de drukper8,

Voo1
'al echter zochthj den invloed der ver-

tegenwoordiqing tebejerken.Hj terqdedeze
met veldaglng, ontblnding, bestrjdlng vau
hare bevoegdheid enz.!en onttrok zich door
verordeningen en beslulten aan het gezag der

geestdrift V00r de Omwenteling en werd 1id wQtgevende magt.Zjne teugelloozeheersch-

van de club derJacobjnen,poogde evenwel zuchtmaaktehem zoowelbtjzjnemeerderen
de gnlwelen van het Schrikbewind zooveel als bj zjneminderen gehaat,zoodathj het
mogeljk teverzachtenjen werd lid van den land verlaten moest en in 1837 zjn ontslag
revolutionaixen gemeenteraad van Parjs.De ontving.Eerst werd hj nuin Hohenzollernuitvoering vanhetbesluit,datdeGirondjnen Sigmaringen,vervolgensinLuxemburg(1839)
in den nacht van 31 Meizouden gevat wor- aan het hoofd der zaken geplaatst.Daarna
den,verschoofhj t0tden volgendenochtend, vond hj een werkkring in Pruissen,waar
en hierdoor redde hj het leven van velen. zjne staatkundige rigting hem talrjke vrienAllengs moediger geworden,waagde hj het den bezorgde bj de mannen derhistorische
m eermalen, zich tegen den gemeenteraad te school
.In 1841 werd hj 1idvan hetHooggeverzetten.Van zjne geschriften uitdien tjd regtshofte Berljn en vervolgens voorzltter
vermelden wj:ocatéchisme militaireOu ma- van de Hooge regtbank te Greifswald. Hj
nueldugardenational(1796),5
,- enrcoursré. bekleedde die betrekking t0t in 1850,doch
volutionnaired'administrationmilitaire(1794)''. werd er in een onaangenaam procès gewikIn 1793 werd bem door den minister van keld?zoodathj eeneverhuizingnoodzakeljk
O0rl0g Skrvan het Opzigt over de m unitie oordeelde.Op uitnoodigingvan den Keurvorst
toevertrouw d. Voovts verwierfhj grootever- begafhj zich in Februarj 1850wedernaar
diensten bjdereprganisatiedermilitaireschool Cassel,waarde Keurvorst hem aan hethoofd
en bj destichting der polytechnischeschool, plaatste van een nieuw kabinet.Wè1gafhj
alwaar hj in 1794 benoemd werd tothoog- aanvankeljk gerllststellende beloften. maar
leeraarindenatuurkunde.Zjnevjandenwisten de zaken namen weldra eene andere w ending.
echtex te bew erken, dat in 1795 een bevel Op nieuw ontbrandde de oude strjd metde
van inhechtenisneming tegen hem werd uit- vertegenwoordi
ging,welkeredurig ontbonden
gevaardigd,waaraan hj eehterdooreenevlugt en van w eigering van belastlngheëngbeschulnaar de Ardenuen ontsnapte.Vveldra riep men

digd Gerd.In vollen vrede w ilde hetbew ind

hem terug? pm ztjlle lessen aan de polytech- het land in staat van beleg verklaren,doch
nische school w eder'Op te vatten;ook werd

dit voornemen leed schipbreuk Op den tegen-

hj lid van het Instituuten hoogleeraar aan stand van de ambtenaren en van hetieger.
eene in 1797 opgerigte mjnschool.In 1814 Daarop volgde het vertrek van den Keurvorst
ontvinghj eeneervolontslagmetbehoudvan en van zjn ministernaarW ilhelmshöhe,alshet volle tractement, doch dit laatste werd mede het binnenrukken v!n Bondstroepen,
hem reedsin 1815,onder (1e Restauratie,Ont- de afsehaëng der constitutie en de invoering
nomen.Hj overleed teParjsden 26stenFe- der grondwet van 13 April 1852.Het wilde

bruarti1827.Van zjne wetenschappeljkegeschriften noemen wj n0g :psidéxotechnie,ou
l'
art de traiter les mineraux de fer (18t2,
4 dln)', rDictionnaire physique de l'
encyclopédie (1816- 1821. 4 dln)'',- en r'
rraité
théorique et pratique de l'art de ealclner la
pierrecalcail'
e etc.(1825)''.

echter aan Hassenps'
a.
g niet gelukken, deze

te Göttingen in de regten en trok in 1813

eene werpspie: met een riem twaarmede de

grondwet in zjn geest en naar den wensch
van den K eurvorst ten uitvoer te leggen

z00dathij zic'
h genoodzaakt zag,den 16de1
October 1855 zjn ontslag tenemen.Daarna

begaf hj zich naar Marburg, waar hj den
loden October 1862 overleed.
H assenpfug (Hans DanielLudwig Frie- H asta is de latjnsclle naam van eene
drich),een Keur-llessisch staatsman,geboren spies of lans,waarmede ltastati(spiesdragers)
te Hanau den 26sten Februarj 1794r.
studeerde gewapend waren.H asta cwzelftzfcofansatawas
ten strjde tegenFrankrjk.In 1817aanvaardde GriekentRom einen en Galliërsaandatwapen
hj te Casseleene rerterljke betrekking en eene sterkewerpkrachtwistenbjtezetten,ontving in 1821 den tltelvan nobergerichts- Hasta cepdorl of loeationis was bj decenrathsasssessor''bj hetllofvanappèl.Toende soren in gebruik,om daarmede bj de verlatere keurvorstFrledrioltF5J#:!0zlI t0tmede- ppehtingen de perceelen aan te wjzen,
s werd neêrgezet wM r men
regent zjns vaders benoemd werd, betrad hasta cepfl-rïrcli.
Htusenpp'
u.
q de staatkundige loopbaan.Na het een judicium centumvirale zou houden, oferljden van den minister W iederhold(1832) htuta codlïùcrï,waseene jzeren spies,waarwerd hj rMinisterrath''en lidvan hetminis- m ede m en een zwu rdvechter had doodgestotérie en zag zich kortdaarna,onderden titel ken; metdepunt'van ditwapenwerden bj
van rGeheimrath'',belast metde portefeuille de Romeinen de haren eener bruid in orde
van Justitie en van Binnenlandsche Zaken. gebragt, - ltasta crf
xelfl was eene rqod geerzette,
Hj legdein die betrekking veeltalent,veel verwde spies, welke men dââr ne-

zu kkennisen veelbehendigheid aan dendag, w aar m en aan de soldaten plundering verm aar w as en bleef een voorstander van het oorloofde, - ltasta/*
d/icli,
swerd bj oorlogs-
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verklaring over de grenzen van hetvtjande- Indië, waar hj cnderscheidene volkeren aan
ljke land geworpen, - hasta Jr'
/-epdcrïl hetBritsch gezag onderwierp.Na zjn terup
werd in dure tjden btj dekorenmagazjnen keer in 1824 zond men hem als gouverneur
geplant, ten teeken dat hetvolk er den be- Ba
naa
jr
aeMa
den
lta,
28s
e
te
nnhj
Nov
oe
vmb
erlee
rd op dereedevan
noodigden voorraad koopen k0n,
ltasta
1826.ZjnbelangN l was eene spies zonder jzeren punt, rjk rprivateJournal''werdin1858doorzjne
welke a1s onderscheidingsteeken aan dappere dochter in hetlicht gegeven.
soldaten werd uitgereikt, - ltasta eeli/lri,
g
W arren ftzyfizw.
s, desgeljks gouverneurwas eene korte spies voor ligte troepen,.generaalvan Britsch Indië.Hj'werdgeboren
en kasto kzzltfïfïp/i.
: zag men dââr geplaatst, den Gden December 1732 te Daylesfortin het

waaroprnbareverkoopingenwerdengehouden. graafschap W orcester,bezocht de school te
H astlngs, eene Engelsc,
he stad,één der W estminster en aanvaardde in 1749 eene onCinque Ports, in het graafschap Sussex aan dergeschiktebetrekkingin Tndië.Hjverwierf
den spoorweg gelegen,verheft er zich in een er eene uitgebreide kennis der koloniale aandal aan de zeeen isaan deandere3 zjden gelegenheden, diende in 1756 a1svrjwilliger
door heuvels tegen kille windvlagen bevei- bj dearmee van kolol
4elClire,werd in 1761
ligd.Zjisthanseenedrukbezoehtebadplaats lid van hetbestuurvanBengalen,doch keerde
en telt ongeveer 25000 inwoners. Op een 4jaarlaternaarEngeland terug.W eldrazag
heuvelin harenabtjheidvindtmen degroot- hj zich benoemd t0tlidderregêringte Masche bouwvallen van een kasteel.De bevol- dras, in 1771 t:t gouverneur van Bengalen,
king ontleenthaarbestaan hoofdzakeljk aan en in 1773 t0tgotwerneur-generaalvan Indië.
devischvangst,dekalkbranderj,denscheeys- In moejeljke tjden vermeerderde en bevesbûuw en de badgasten.Zj isin de geschle- tigdehj hetgezagderCompagnie,oorloûgde

denis vermaard dooreen naarhaargenoemden voorspoedig tegen Hyder-Alien de Mahrattenj
vel
agàewaar
xads
rolld
in Willem de Veroreraar op en bragt er de inkomsten van 3 op 5 m iloverwinning behaalde (16 October lioen pond stel.ling.Na de aftreding van lord
N ortlt als m inister werd H astinys in 1785
1066).
Het naar haar genoemd hastinyszand is in teruggeroepen en indenaanvangdesvolgenden
de reeks der geologische vormingen de mid. *
i
'aars door Burke bj het Lagerhuis aanye.
delgte afdeeling derwealden,welke zich boven klaagd,a1s znudell!
jin Indië alseen dwlnge
de jongsteJuralaag en onderhetzeekrjtbe- land geregeerd,door afpersing groote schat-

vinèt.Het wordt tegenwoordig meertûtde ten vergaderd,de verwjdering van velevorten veroorzaakt en talloozeknevelarjen gekrjt-,dan t0t de Juravorminr gerekend en s
is eene brak- en zoetwatervomlng van palae- plecgd hebben. De aanklagt werd in 1787
ontologisch gewigt,daar het vele overbli
jfselen van gedeelteljk reusachtige kruipende
dieren bevat,zooals van den iguanodon (20
Ned.ellang),van den hylaeosaurus(6l.
/zNed.
ellang),van denmegalosaurus,vandenptero-

naar het Hoogerhuis verwezen,en het procés

nam in het begin van hetvolgendejaareen
aanvang.De overkomstvan getnigen uitIndië

vereischte veel tjd.Eindeljk vielden 23sten
April 1795 het vonnis, waarbj Hastings op
dactylusen van den langhalzigen plesiosaurus, allepuntenvandebeschuldigingvrjgesprol
ten,

voorts van zoetw aterschildpadden en vis- maar in de kosten veroordeeld werd.De O0stschenqbenevenshetloofvanvarensencycadeën. Tndlsche Compagnie stelde hem schadeloos
Het hastingszand,het eerstbj Hastingswaar- door eene ljïkente Yan 4000 pond sterling
genomen,bestaat uit grof,gzerhoudend zand 's,jaars,waarvan zj 42000 pond in voorschot
en groven zandsteen, afgewisseld door lagen betaalde, terwkl ztj hem tevens 50000 pond
van leem, vollersaarde en mergel.M ellbe- sterling ter leen gaf.In 1814 benoem de de
schouwt het hastingszand met de daarboven Prins.Regent hem t0t lid van den geheimen
gelegen kleilaag als wealden en voegt ze ge- raad.Het geruchtvan zjne onmeteljkerjk-

dommen werd bj den dood- op den 22sten
zame
Has
nlj
!tbj dekrjtvorming.
tlngs. onder dezen naam vermelden Augustus 1818
niet bevestigd.Van zjne
wJ
i*.
lkann%
'nAoztdpv,maxkiesvan A'
c:fizlg:,een

Engelsch staatsman en veldheer.Htjwas de

geschritten vermelden wj: pNarrative ofthe
late transaction at Benares (1782)'') XReview ofthestate ofBengal(1786)''1 XThe
presentstate ofthe East-lndkes(1786):' en
5Speech in the high courtofJusticeinW estminster-llall(1791)5'.
Haszkarl (Justus Ka'
rl),een Duitsch na-

telg van een cud,in Terland gevestigd N0rmandisch geslacht, aanschouwde het levenslicht op den 7den December 1754, Btudeerde
te Oxford en diende als lord Rawdon in den
oorlog tegen de Amerikanen op zöö uitsAe- tuurkundige, die zich inzonderheid door de
kende wjze,dathtlreedsin 1780t0tkolonel invoering der kinacultuur op Java heeft ver-

enadjudant-generaalvandenonderbevelhebber, diensteljk gemaakt,werd geboren te Cassel
lord Qornwallisn bevordexd werd. In 1782 den GdenDecember 1811 envertrok na de 0pkeerde htj naar Engeland terug en erfde 10 helng van hetkoningrjkW estfalenmetzjne
Jyar later van een oom ,den graafnanJ.
ZkA?- ouders eerst naar Siegen en in 1817 naar
t%n.qdon, de familigoederen der Hastings, wier Bonn.Hi
er bezochthj het gymnasium ,werd
naam hj aannam.In 1794 werd hi
j opvolger in 1827 als leerling geplaatst in den botaniziins vaders a1s graaf M olra en zag zich in schentuin te Popjelsdorf,zagzichin1832be1816 benoemd t0t markies van Hastinys.In last met het opzlgt op den botanischen ttlin
1814 werdhjgouverneur-generaalvanBritsch- te Diisseldorfen zettein 1834te Bonn zjne
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studiën in de natuurljke historie voort,om verdacht van ingenomenheid met de wjsbezich t0twetensehappeljkereizen vot)rte be- geerte van k
%pinoza,doch toen hj een boek
reiden.In October 1836 vond hj gelegenheid Over den Catechismus had uitgegtlven,werd
voor eene kostelooze overvaartnaar Java en hj wegenszjneonregtzinnigegevoelensafgezag zich aldaar geplaatstaan den botanischen zet (1638).Hj overleed in 1706 en had 0ok
tuinteBuitenzorg.Hjzochtdezenopbeteren later n0g veleaanhangers.Zjne leeris eene
voet in te rigten en volbragtdaarenboven 0n- t0t het uiterste gedrevene toepassing van die
derscheidene togten in hetbinntlnlalld.Hier- der voorbeschikking, - alz9o die van het
door leed echter zjne gezondheid zoo veel, Fatalismus.Volgens de Hattemisten geschiedt
dat hj in 1843naarEuropa terugkeerdeom alles door God,zoodat de mensch geen goed
nieuwe krachten te verzamelen.Twee jaar ot'kwaad kan doen. Men behoett zich dus
laterginghjwederom naarTndië,dochtoenbj niet te verontrusten over het misnoegen van

zjnekomstop Java,onderscheidenebeloften, G0denook geen berouw tehebben overzjne

van de Nederlandsche regéring ontvangen, daden. H oew el zulk een stelselt0t zedeloosniet vervuld werden, nam hj zjn ontslag heid m oestleiden1ondexscheidden zichdeaan-

en vertrok in 1846 naar zjn vaderland, hangersdrzersectedooreeningetogenwandel.
waar hj zich vergenoegen moestmetdebe- H attisgerif ot'rerlteren.ge.
$
'
c7zri/Jnoemtmen
trekking van secretaris van de Kamer van in Turkje ieder geschrit, door den Sultan
Koophandel te Diisseldorf.In 1852 begafhj uitgevaardigd. Zulke geschriften zjn in de
zich wederom in Nederlandsc,
he diensten ver- Ttlrksche taal opgesteld en in Arabisch kan-

trok in Novenlbervandatjaarnogmaalsnaar selarjschritt geschreven.Boven den tekstbeJava.Laterbegafhj zit
!h naarZuid-Amerika vindtzich,als bewjsvan echtheid,hetdoor
om zaden en stekken van den kïnaboom te elkaâ
.1
*geslingerd naamcjfer van den Sultan
verzam elen, ten einde die naar Java over te m et zwarten ot'rooden inl:t ot'ook welmet
brengen en aldaarde kina-cultutlrte vestigen. goud.Di
t naamcjfer heettoegra Of nisjanL-

Hoewelhj met groot: bezwaren teworstelen had ishj inzjn glanuitstekendgeslaagd,
zoodatwj 0nsthanslnhetbezitvan belangrjke kina-aanplantingen in Oost-Tndiëmogen
verheugen.Haszkarlbleet'teBatavia totdathj
devreeseljketgdingontving,datzjnevrouw
en kinderen door schipbreuk Op den Ooster
waren Omgekomen.Toen nam hp ztjn Ontslag
en ontving pensioen.Later heeftdezeverdiensteljkenatuurkundige zich te Cloet
'gevestigd.
Behalve een g1'
oot aantal Opstellen in tjdschriften sehreefhj: rcatâlogusplantarum in
horto Bogoriensi cultarum (1843)7',- 7Over
het nut der glanten van Java (1844),,rPlantaeJavanlcaerariores(1847)'')- rAustralienund seineKolonien (1849)''
,- sAllgemeinesSach-und NamenregisterzurFlgra(1851)'',
en rplantae Junghunianae (1851- 1852)''.
H athor ofA thor isin deEgyptischefàbelleer de oorspronkelj
ike z?cclf,heteerste vrouweljke scheppingsbeginsel of de wereld in

p'
e'
rï
/'(verheven teeken).

.

H atto. onder dezen naam vermelden wi
j

2 Aartsbissohoppen van M ainz,te weten:
H atto T,die tegen het einde der 9deeeuw
leefde en zoowel als voogd van den minder-

Jarigen keizer Lodetvj;k IV alsdoorzjn invloed op l
teizer Koenraad 1 eene belangrjke
staatkundiger0lvervuldein D uitschland.D00r

een eed,dathj hem Ongeschonden naarzjn

burgtzou terugvoeren,bewoog hjFaafAdalbert t?pzlBabenbey ,di
emetdenKelzeroorlog

voerde,in hetKelzerljkelegertekomen,om
zich met zjn vjand te verzoenen.op den
weg derwaarts wist hj den Graaf over te
halen,om even methem naarden burgtterug

te keeren, waarna hj zich ontxlagen achtte
vanzjneed.Inhetlegeraangekomen,leverde
hj den Gl-aafoverin dehanden desKeizers,
en deze liethem ter dood brengen.D it schandeljk bedrjfgafvoorzeker bj zjn dood(917)
aanleiding t0thetvolksverhaal,datdeD uivel

haren aanvankeltjken bolronden vorm ,- een hem w eggehaald en in den krater van den
m engelklomp, waarover K nept,hetoorspron- Etna gew orpen had.

kelûke DCAJ, a1sheteerstemanneljkebeginse1 zich uitbreidde.Daaruit ontstond het beginsel van alwat leett,nameljk Plttha,het
oorspronkelgke vuur, het tweede manneljke
beginsel, en Venltsthetoorspronkeljkewater,
het tweede vrotlweljke beginsel. Hieruit
ontwikkelden zich de hem el, de aarde, de
z0n en de maan.Ilàlhor w ordt op munten

Hatto TT,diein 968denaartsbisschoppeljken stoel beklom. Te voren was hj abtte
Fulda, en hj is voora'
l bekend wegens de
sage van den Muizentoren bj Bingen,die in
1635 door de Zweden w erd verw oest. M en
zegt,dathjtjdenseenhongesnoodeenaantal
behoeftigen in eene schuur deed opsluiten en

daarna verbranden,waarnahj,toen hetluide
voorgesteld met een slujeren metetineduif géjammerdierongelukkigen zichdeedhooren,
in hare rechterhand.- O0k de derde maand

t0t de omstanders de vraag rigtte: rot'de

van hetEgyptischejaar droeg dien naam ;zj broodmuizenbegonnentepiepen?''Om diereden
kwam overqen metonzemaand November. of00k omdathj gezworen had,datdemuiR attem lsten is i!e naam eenergodsdien- zen hem mogten oppeuzelen?z0o htlzjn eed
p niettem ln verbrak,w erd
stige secte,w elkei hetlaatstder15de ceuw niet hield, dien hin de Nederlandscht'Hervormdekerkontstond. hj volgensde sage doorzulk een verbazend
H aar stichter was Pontiaan ran .Jfc//dpz,in aantal muizen vervolgd en aangevallen:dat

1641 te Bergen-op-zoom geboren.HtJstut
leerde hjdewjknam naarpen toren?0geenelland
in de Rjn gebouwd.De muizenglngen echter

eerst te Leiden, daarna te Saumur en werd
vervolgenspredikantop hetZeeuw sche eiland
St. Philipsland. Reeds vroeg hield men hem

te water,om hem dââr te verslinden.- V0l-

gensanderen stierfhj in 970 den natuurlj-

t5p
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ken d00d,terwjldatverhaalverspreid werd
door wraakzuchtige monniken,diehjgedwongen had om te werken.
H atzfeld is denaam van eenaanzienljk
geslacht in Opper-Hessen. Het 0VenZ00 g0noemde stam slot verrees aan de Edder, en
zjne bezitters waren in de 14de eeuw zöö

magtig,dat zj in verzetkwamen tegen den

wa8hj deoverbrengervan een briefvan den
Koningvan PruissennaarParjs,waarindeze
zich verontschuldigde wegens de capittllatie
van York.Laterwashj gezantaan hetH0f
der Nederlanden en sedert 1822 aan het Keizerljk Hofte W eenen,alwaar hj den 3den
Februarj 1827overleed.- ZjnzoonHermann
zpfFzop.'
y von A'
cfz/'
eldt het hoofd van den

landgraaf. Nadat het aanzien dezer familie stam , geboren den 2den October 1808,ovem
heerljkheid W ilden- leed op het kasteel Trachenberg den loden
door hetverkrjgengedsetrege
n was, verdeelde Julj 1874,en werd opgevolgddoorzjn zoon
berg aanmerkeljk
zj zich in het midden der 15de eeuw in 2 Rermann,geboren den 4denFebruarj1848en
takken? den Wildenbery-'cïltdezller.p c/zel en oëcier in Pruissische dienst.
de W %ldenberyHessisehen. Eene spruit van
Haubold (Christian Gottlieb), een ver-

dezen laatsten wasMelaiorrplHatgfeld(geboren 10 october 1593,f 9 Januarj 1658),
4iezich alsKeizerljk legerhoofd in den Derti:arigen 00rl0g onderscheidde.Hj verwierf

diensteljk Duitsch regtsgeleerde,geboren te

Dresden delz4den November 1766,bezochtde
Nieolaï-school te Leipzig?studeerde er in de

regten,vesti
gde er zich ln 1786 alsyrivaat-

ondevscheidene heerljkheden,en de Keizer, docent,werd in 1789 buitengewoon,ln 1797
diehem in den stand derrjksgravenopnam, gewoonhoogleeraar,in 1791assessorbj het
Bchonk hem n0g deheerljkheld Trachenberg hooggeregtshof,in 1802 bjzitter in de regts(
6% D geogr.mjl) in Silezië.Deze werd geleerde faculteit, in 1816 roberhofsgerichts4'o0r Frederik J.!, koning van Pruissen, in rath''enoverleedden 14denMaart1824.Zjne

een vorstendom herschapen en de bezittermet geschriften onderse,heiden zich door grondige
de vorsteljke waardigheid bekleed. Bj het geleerdheid en goeden smaak.Daarto'ebehoouitsterven van dezen hootdtak vervielalleen ren:nlnstitutionum historicarum qjurisRomani
het stamgoed W ildenberg aan den anderen lineamenta (1802;2de (lrt
lk 1825)'' - mlnstitak;Trachenberg en andere bezittingen wer- tt
ltiones juris ltomani literarîae (1809)'', .
den toegewezen aan graaf'Deltönborn-< 1.&eA?,- XInstitutiont
lm juris Romaniprivatihistorkcotheid, en eerst na langdtlrige pleitgtldingen dogmatiearum epitome(1814;2dedruk1827)9'
,
kwam i
n 1803 Franz .
Lcf#r
/# ron .
S'
Jf#eJ#, - mMantlale Basilicorum (1819)5', - rluehreigenaar van W ildenberg-schönstein (3 / buc'
h dessschsischen Rechts (1820;
'2dedruk

geogr.mjl),in hetbezitdervorsteljkewaar- 1829;3dedxuk 1846)9',- yDodrinae Pandecdigheid.Laatstgenoemde, geboren den 23sten tartlm lineamenta ct
lm locls classicis (1820)',
November 1756 en in 1837 als lt
litgnant-

-

en pAntiquitatis Romanae montlmenta'' in

Feneraalin Pruissischedienstgepensioneerd, 1830 door Spangenberg uitgegeven.

ls vooral bekend geworden door eene daad
H auch (Johan Carsten vpn)y een uitstevan Napoleon.Toen nameljk Berljn in 1806 kend D eensch dichter,geboren te Frederiksdoor de Fralzsclle troepen ontruimd w erd, hald in Noorwegen den 12den M ei1790,bebelastte de gouverneur en minister graafron kleedde gertlimen ltid de betrekking vanhoogzge
/
zlleplàffrg.reAperfdenvorstvon.
fOf#'
eJ#,zjn leeraar aan de académie te Soröe, en werd
schoonzoon, m et de leiding derzaken onder in 1846 professor in de Noorscheletterkunde
verpligting van elken m orgen,zoolang de om- te Kiel.Toen de gmw enteling van 1848 hem
standigheden hetveroorloofden,rapporttezen- noodzaakte,van dââr de wjk tenemen,vond
den aan den Koning.Den 24sten October des hj een toevlugtsoord bj wjlen de koningin
ochtendste5uur,zevenuurvoordatdeFransche SopltiaFrdtf:rïkl op hetkasteelFrederiksberg

voorhoede Berljn bereikte,schreefron A'
lfz- bj Kopenhagen,en zag er zits
h na den dood
Jeld aan ron Xleddùeck,mAjoor van den ge- van Oeltlenneklayerin 1851 benoem d tothoogneralen staf,dat hem van hetFransche leger leeraarin de aesthetiek.Reedsin zjneeerste
oëciëelnietsbekend was,behalve eenschrj- dramatischewerken?pcontrasterne(1816)''ven aan het gemeentebestuur van Potsdam en pRosaura(1817)''openbaardehjeentalent,
van dezen inhoud: pDe Franschen zeggen, hetwelk zich gunstiger onderscheidde door
dathun korps 80000 man telt, dot!h anderen diepte van denkbeelden dan door volkomen-

zeggen, dat er geen 50000 man zjn,en dat heid van vorm. Ten behoeve zjner wetende paarden 'erkavalleriezeervermoeidzjn.'' schappeljke ontwikkeling ondernam hj inde
Deze briefkwam in handen van Napoleon,en Jaren 1821 t0t 1827 eene reisdoorDuitschden 28stenOctoberwerdronA'
lfz/àl:inhech- land,ltalië en Frankrjk.In zjnetreurspelen
tenisgenomen.Aanstondsvervoegdezichzjne KBajazet''1 rTiberius'') rGregorius VII'', en
gemalin bj den Keizer,diemetde woorden: DD0n Jtlan'')voorts in rKarldesFemtesDö4''1
Gj moogtzelve oordeelen;indien dezebrief DMastrichts Beleiring (1833)5',psvend Grathe
afkomstig is van uw man,zoomoethj ge- (1841)''en pMarsk St
'ig (1850)''
,waarop later
stmft worden'', haar dat schrjven overhan- 91KongensYndling(1858)''en nllenrik afNaGigde. Toen zj daardoor zigtbaar ontstelde, varra (1863)'' volgden, ontwaart men eene
zeide htjechter; pBehoud den brief,dan heb degeljke karakterteekening. Twee kleinere
ik geen bewjstegen uw gemaal;neem hem stukken: rAcren tabt og vunden (1851)''en
mede naar huis, - hj isvrj!''- Daarna rSöstrene paa Kinnekullen (1849)'' werden
werden MnronAJf# I# onderscheidenestaat- md grootenbjvalontvangeneno0kinDuitschekundi
ge zendingen opgedragen:onderanderen land en Zwedenopgevoerd.Zelfheefthjeene
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uitgave zjner dramatische werken bezorgd
(1852, 3 dln).Voortsleverdehj een bundel
lierdichten,alsmede een bundellierdichten en
romancen.Van zjneromansin prozavermelden wj: rMTilhelm Zabern (1834;2dedruk
1848)'',- rGuldmageren (1836q 2de druk
1851)''
,- rEn polsk Familie (1839,2dln)'',
otted ved Rhinen (1845, 2 dln)'',osl
RRobertFulton (1853,2dln)'',- rW aldemar
Seier (1863)''
,- en ocharlesdelaBessière
(1860)*'.Totzjnelaatstegeschriftenbehooren:
Nye Digtninger (1869)', pAfhandlinger
Og aesthetiske Betragtninger (1869)'',- en
XMinderframin fbrsteUdenlandsreisp(1871)''.
Hj overleed te Rome den 4den Maart1872.
H auenschild (RichardGeorgSpillervon),
a1s dichter bekend onder den naam vallM az
Gcltfc'
lf,geboren teBreslau den Q4sten Maart
1822,studeerde aldaar in de regten en staathuishoudkunde, doch bepaalde zich weldra

1r9

zjn compositiën vermeldenwj:rH.van Al-

p
hen,Vjftienkleineschoolliederen voorqiano
en rang'', - mMelodiën der Evangellsche
gezangen enz.'',- pzeskleine naspelen bj

het ultgaan der godsdienstoefening voor orgel

met twee klavieren en pedu l (1847)'' -

DPraeludiën of voorspelen enz.'',- en pDe
150 Psalmen, benevens lof- en bedezangen,

gezetvoororgelofpianoforte(3dedrtlk1848)''.
Wilhelm A'
JZIF,een verdiensteljk Duitsch
romanschrjver,geboren teStuttgartden29sten
November1802.Hj bezochteerstdekloosterschool te Blaubeuren en studeerde daarna te
Tiibingen in de theologie.Daarna aanvaardde

hj te Stuttgarteene betrekkingalshuisonderwjzerengafin,1825denpMërchenalmanach''
inhetlicht,die in1834een lodendrnk beleefde.
Daarop volgden rAlittheilungen aus den Me-

moiren des Satans (1827, 2 dln)'', en rDer
Mann im Monde (1827)'' eene persiëage der
bj de nieuwe talen, de geschiedenis en de schrjfmanier van Clanren. Toen verscheen
wjsbegeerte.Nadat hj de aeadémie teHei- zjne rcontroverspredigtiiber H.Claurenund

delborg bezocht en aldaar den doctorstitel den Mann im Monde,gehalten an das Deut-

verworvenhad,wildehjerzichvestigenals sche Publiktlm''. Zjn roman rluichtenstein
privaatdocent in de kunstgeschiedenis,maar (1826 3 dlnl''behoort t0tde beste, welke in
w erd door fam ilie-omstandigheden in de uit- Duitschland in den trant van W alter & oJf

voering van dat voornemen belet.Hjvûlbragt geschreven zjn.Voortsvermelden wtjzjne:
daarna eene reis door Duitschland,Zwitser- rPhantasiën im Bremer Rathskeller (1827)'1
land, Frankrjk, Belliëen Italië en bezocht en van zjne kleine verhalen dekeurige stukvervolgensde landbouw-académie te Proskau, jes: oDie Bettlerin vom Pontdes Arts''en
totdatde woelingen van 1848 hem noodzaak- DDas Bild des Kaisers''.Nadat hj eenigen
ten,zich naar het familiegoed Tscheidtbj tjd alsredacteurvan hetrMorgenblatt''was
Bauerwitz in Opper-silezië te begeven.Hier werkzaam g'eweest, overleed hj den 18den
vestigde hj zjn verbljf,doch overleed reeds November 1827. Zjne rsëmmtliche Mrerke
den zostenJanuarj 1855.Deze begaatdedich- (1830,36 dln; 1865 11de druk 5 dlnl''zjn
ter leverde: pEillElfenm:re,
hen (1847)'',
uitgegeven deor Seltwab.
Zjn broeder
Blâtter im W inde (1848)'*) nCanzonen Hermann(geboren den zzstenAugustus1800,f
(1848)'' .0 dieseZeit!Canzone(1850):'?- den 16den Augl
lstus 1865) belastte zich na
Cordula,Graubundtner Sage (1851;2dedruk zjn overljden met de l'edadie van gemeld
1852)': - en mRahab''.Ztjneverzen onder- blad en leverde de geestrjke geschriften:
scheiden zich dool-sierljkheid van taal,door Moden und Trachten (1841)''en pskizzen
een w arm gevoelen dool'stoutheid van denk- ausdem Leben und derNatur(1840,2dln)''
.
H aug.onderdezen naam vermelden wj:
beelden.O0k zjnel'omans:rNach derNatur
Joltann lAz
ri.:fopAFriedricke x .g,een Duitsch
(1850, 3 d1n;2de druk 1861)'* en oAus der
Junkerwelt (1850,Q dlnl''werdenmetgrooten dichter.Htjwerd geboren te Niederstotzingen
bjvalOntvangen.Voorts schreef hj:Aimery, in W iirtem bexg den 19den Maart 1768,studer Jonkleur (1852,5 dln)''en osirvente von deerde in de regten en werd in 1783 secretaPeyre Cardinal(1850)''.
ris van hetyeheim kabinetvan den Hertog,
H auenstein is de naam eener bergketen

in 1794 gehelm secretaris,en in 1817 hofraad

van het Zwitsersche Juragebergte. Zj ligt en bibliothecaris te Stuttgart,waarnahj alop de grenzen dercantonsSolothurn en Basel daar overleed den 3ostenJanuarj 1829.Zjne

en verheft zich t0teene hoogte van 10 Ned. gedichten onderscheiden zich door ongemeene
e1. Tuschen de dorpen Lëufelfingen en Trim - geestigheid,zooals bljktuit zjne pzweihunbach is zj doorboord van een tunnel (2500 dertHyperbeln aufHerrn Mrahl'sgroszeNase

Ned. el lang) ten behoeve van den Zwitserschen centraalspoorweg.Bj hetbouwen van
den tunnel (1857)geraakte eene hoeveelheid
hout en steenkolen in brand, waarbj 72
werklieden door verstikking omkwamen.
H auK Onderdezen naam vermelden wj:

Wihelm Gof/lï!f Hal
f ,een Nederlandsch

eomponist.Hj werd geboren te Njmegen den

16den M aart 1793 en vorm de zich onderde

leiding van zjn vader t0t een uitstekend

organlst.Reedsin 1810 zag bj zich alsz00-

danig benot
ûmd te Groningen,om erhetorgel
der Groote- of Martini-kerk te bespelen,en
overleed aldaarden lsten November 1858.Van

(1804, nieuwe uitgave 1822)''. Ook leverde
hjmetWeinsereenemerkwaardigerEpigrammatisehe Anthologie (1807- 1809,10 dln)''.
Intusschen verviel hj weleens t0t dubbelzinnigheden,die vooralin onzen tjd weinig
in den smaak vallen.o(
)k schreefhj odenen
bezat in hooge mate de gave der improvisatie.Voortswashj medearbeider aan verschillendegeleerdetjdschritten,dagbladenenjaarboekles, - vooral aan het pMorgenblatt''.
Eene bloemlezing tlit zjne gedichten is te
Leipzig (1827) en te Stuttgart (1840)in het
lichtverschenen.
LodemnkFrederik CltristiaanA'
œe ,eenver-
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diensteljk geschiedkundige.Hj werd geboren Sanskritin the Poona-college.Zjnegrondige
te Ludwigsburg in W krtemberg den 24sten

kennisvan hetland envan degewjde letterDecember 1773,ontving zjne opleiding aan kunde der Parzen, bragt hem aanstondsin
de Karelsschoolte Stuttgart?promoveerde 1a- aanraking met de geleerdste priesters dier
ter in de regten, en begat zich vervolgens secte, zoodat'hj weldra de naauwkeurigste
naar Nederland,waar hj in 1807benoemd inlichtingen ontving omtrenthunne godsdienw erd t0thoogleeraar in de Nederlandsche let- sti
ge plertigheden.00k zag hj zich eerlang
teren en geschiedenis aan de militaire school ingewjd ln de geheimenissen der Bramanen

te Hondsholredjk. Na de inljving van 0ns
Vaderland in hetFranscheKeizerrjk zag hj
zich, op aanbeveling van Csvier, geplaatst
als hoogleeraar in degeschied-en aardrjks-

en der geheele Indische wetenschap,terwijl
hj op eene reisdoordeprovincie Goezerate

in 1863 kostbare m anuscripten verzam elde.
svegens familie-aangelegenheden nam hj in
kunde enz.aan demilitaireslhooltelaFlêche. 1865 zjn ontslag en keerdehetvolgendeJaar
Hj was er algemeen geacht!ontving na de Tlaar Duitschland terug,waar hj zich voorrestauratie de orde der Reunle,maar volgde nameljk met de verklaring der Zendavesta

in 1816 eeneroejstem naarDelft,waarhem bezig hield.Zjne belangrjkste werken opdit

aan de Koninkljke artillerie-en genieschool
het onderwjs in de geschied- en aardrjkskunde werd opgedragen.Hier wa8hj gedurende12jaarmetjver werkzaam ,dochtoen

gebied zjn:pDiefintGathas oderSammlungen v0n Liedern unt
l Spriichen Zarathustra's,

seiner Ji
ingerund Nachtblger (1858- 1860)'',

en rEssays on the sacred language,writings
de school te D elft door die te Breda vervan- and religion Ot'the Parsees (18G2)''.Voorts

genwerd,legdehj zjnhoogleeraarsambtne- schreef hj: pueber die Schrit'
tund Smaehe
der.Intusschen washj in 1829 en 1830 n0g der zweiten Keilsehriftgattung (1855)'' -

werkzaam als l.id der commissie,belast met XU eber die Pehlewisprache und den Bundehet afnemen van examen van kadets en 0n- hesch (1854)''
! - en eene vertaling van een
deroëcieren,waarnahjden zostenApril1834 oud-lndisch rltuaalboek, getiteld: rAitareya
te Deltt overleed.Behalve een aantalverhan- Brahmana O1.theRigveda (1863,2 dln)''.

delingen schreefhj:mBrieven uitAmsterdam

H auge (Hans Nielkenl? de stichter van

over het nationaal tooneel en de Nederland- eene godsdicnstige secte ln Noorwegen en
nBeschouwing Denemarken, werd geboren den 3den April
sche letterkunde (1805)''
overden Oorsprong derDuitscheschollwspelen '1771 op het lalldgoed Hauge te Thunö in
en schouwspeldichters (1806)'', beide uit het Noorw egen en verviel reeds vl*oeg t0t dw eeHoogduitsc'
h, - pRedevoering over hetnut perj.lloewel hj geen roem kon dragen op
en gewigt der geschiedenis (1816)'',- pln- de gaven van kennis, verstand en welspreleiding t0t de algemeene geschiedenis enz. kendheid,gafhj zich tlit vooreen door God

(zde druk 1820)'',- gverhandeling overden geroepen profeet, terwjl hj Omstreeks het
geest en de zeden del'm iddeleeuwen envoor- i
ar 1796 in schrift en prediking vooralhet
ea
'
nameljk over de heimeljkeen openljke ge- rationalismus bestreed, door bjkans geheel
regten , tournooyen , kruistogten enz.''1 en N oorwegen trok en overal aanhangers vond.
De Dertigjarige Oorloq,een bjdrage totde In 1800 bezottht hj 00k Kopenhagen,doch
krjgskundige geschiedenls,met de levens-en keerde weldra naar Noorwegen terug,w aar
karakterschetsen der beroem dste veldheeren hj bj afwisseling te Bergen a1s koopman
(1826, Q dln).'' Hj was lid van de Holland- w oonde en het land als apostel rondreisde.
scheMaatschappjvanW etenschappenteHaar- In 1804 werd hj te Christiansand,waal'hj
lem , van die van Nederlandsche Letterkunde eene drukkerj voorzjnestichteljke werken
te Leiden en van hetProvinciaal Utrechtsch bezat, in hechtenisgenom en en,na eene 10Genootschap.ookzjnvanhem eenigegedichten ql'arige preventieve gevangenschap,wegens onin hetlichtverschenen.
Feoorloofdegodsdienstigezamenltomsten tot2
M artin A'
cfzp, een uitstekend beoefenaar Jaal'vestingstrafveroordeeld)w elk vonnislnen

derIndische en oud-perzischetalen.Hj werd
geboren den 3osten Januarj 1827 te Ostdorf
bj Balingen inW iirtemberg,verkeerdeinzjne
Jeugd in zeer bekrompene omstandigheden,
maar legde zich met zelfstandigen jver t0e
op deLatjnsche,Griekscheen Hebreeuwsche
talen.Eerstlaatvond hj gelegenheid om het

echterin eenegeldboeteveranderde.Hjoverleed Op zjnlandgoedBreddwillbjChristiania
den 24sten Apl
'il1824.Zjnevoprnaamsteleer-

waarhj onderdezeiding van Rotl
thetSanskrietbestudeerde,toefde daarna eenigen tjd
te Göttingen, en vestigde zich in 1854 als
privaatdocent te Bonn.TweeJaarlaterbegaf
hj zich op uitnoodigingvan ZltnsennaarHeidelberg, om er aan eene uitgave van den
Bjbel werkzaam te wezen.Vanhier werd hj
naar Indië geroepen en kwam in 1859 te
Poona,waarhj zich benoemd zagtotsuper-

was de hoofdbron zjner leer.Zjne aanhan-

stellingen w aren die van w edergeboorte en
geloof,als de grondslagen tlerzaligheid,- alsmede die van de voortdurende genadewerking

van den Heiligen Geest, terwjl hj voorts

gymnasium te Stuttgart te bezoeken,vertrok aandrong op liefde,nederigheid en een stiehin 1848 naar de universiteit te Tiibingen, teljk leven.DeBjbel,allegorisch verklaard,

gers,Hauyeristen OfHan-qianen genaamd,waren in grooten getale verspreid over Noor-

wegen en Denemarken en behoorden bjna

allen t0t de geringere volksklassen. Zonder
zich afte schelden van deEvangelischeKerk,

hieldel
zzj afzonderljlkeOefeningen,waarieder

het woord voerde,die daartoe door den Geest

werd aangespoord. Thans vindtmen er nog

intendent ofSanskrit studies and professor of in hetzulden van Noorwegen,en zj hebben
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4vegenshun Nverkzasaen en zedeljkenNvandel
een goeden naam.
HauG itz(Christian HeinrichKarl,graaf
von) vrjheer ron .
frgzwiïz. een Pruisisch
staatsman, geboren den 11dïnJunj 1;52 op
hetlandgoed Paukebj OelsinSilezië,huwle
nahetvoleindigenzjneracadémischeloopbaan

ill de letteren, vestigde zich aldaar alsprivaatdocent,en werd ereerstbuitengewoonen
in 1843 gewoon hoogleeraar in de Duitsche
taal- en letterkunde.W egens deelneming aan
de nationale beweging van 1848 en 1849werd

volbragtdaarna eene reisnaarZwitserland en

nootschap van W etenschappen,hetwelk hem

hj in 1850geschorst,dochbelasttezichindat
Jaar met het secretariaatvan de geschied- en
met eene dochter van generaal Tanenzien en letterkundige klasse van hetKoninkljk Ge-

Italië,waar hj vriendschappeljkebetrekkin- in 1848 het lidmaatschap had toeyekend,en
gen aanknoopte m et den aartshertog, later w erd in 1853 gew oon hoogleeraar In de oude
keizer Leopold II.Nadatdeze den troon be- letteren teBerljn.In 1861aanvaarddehjhet

klommenhad,werdHangwitzPrtlissisch ambas- vaste secretariaat der Aeadémie van W etensadeur te W eenen,en later in 1792Pruissisch schappen.Van zjnewerken noemen wj zjne
minister in plaats van graat'kkltnlenburg.In critische uitgaven vande rllalieutica''van Ovi!f,
:,van de gcynegetica''van GratinsenNedie betrekking leidde hj devredesonderhan- #i'
delingen te Baselen wistaan Pruissenbelang- meson'
us,vandepMetamorphosen''van Ovidi'
as

rjke voordeelen te verschafen. Toen echter (3dedruk 1863),en van de werken van Virin 1803 de FranschenHannoverinbezitnamen

gï/ïzI
,
:.Uitdenagelaten papieren van Sermann

en alzoodeonzjdigheidvanNoord-Duitschland
uit hetoog verloren,zoodatzjn staatkundig
stelsel bedreigd werd,legde hj zjnebetrekking neder?begafzichnaarzjnegoederenen

Fat
'hj nBlonenl
Koscl
tgs'',alsmedenuieseln
ylns''
ln het licht.Belangrjk zjn voortszjnecri-

w erd door H ardenberg opgevolgd. Zoodra er
echter oneenigheid ontstond tusschen Pruissen
en Napoleon, wilde deze alleen m etH an-qmltz
onderhandelen.Laatstgenoemdebegafzichnaar

tische uitgaven van pErec (1839)'1,- nluieder
und Bi
ichlein''
DerarmeHeinrich(1842)''
van Haetmann tl
o/ Aue, - oGtlter Gerhard

(1840)''van Rudolf ron 270/1,
:,- pWinsbeke
(1844)''
,- van dertzieder''van Gottfriedran
F'
yi#a (1851)en vanNeldthardtroz
lRenentltal

het Fransche leger daags vöôr den slag bj (1858).Laclnmann'
n uitgave der oudste XidAusterlitz, doch werd er opgehouden totdat del-lloogduitsche lierdichters werd door hem
Napoleon den volgenden dag de overwinning voortgezeten voltooid.O0k bezorgdehjeene
tgave van Laohmann's pNibeltmgen
op zjne tegenstanders behaald had,waarna nieuwe'' ui
H a%t-qwitz zlch genoodzaakt zag,een verdrag (1852),- van pW olfram (1854)''- en van

te sluiten!waarbj Pruissen An8bach,Cleef W altherv0nderVogelweide(1853en1865)9'.
en Neufcha
rtelaan Frankrjk afstond,en Han- Met Hofmann von Fallersleben gaf hj rAltnover t0t vergoeding ontving.Daarna belastte deutsche Bl:tter (1836- 1840)'5 inhetllcht,
H a%gllitz zich op nieuw m et de portefeuille en redigeerde alleen het rzeitschriftfi
ir das
van Buitenlandsche Zaken.Zjn staatkundig deutsche Alterthum (1841- 1865,12 dln.2de
stelselvond echtergeenegoedkeuring.Terwjl serie 1866enz.
)''.Hj overleedouverwachtden
Engelandverstoordwasoverde inljvingvan 51enFebruarj 1874,en heet'
talssc'
herpzinnig
Hannover in Pruissen, werd de verhouding c'
riticus en alsgeestrjk docentgrooten roem
van Pruissen t0t Frankrjk allengsingewik- verworven. Hj behoordet0tdeuitstekendste
kelder. Iit
w-qwitz begaf zich als bemiddelaar beoefenaars der Oude en Middel-lloûgduitsche
n=rPar/s,doch keerdeonverrigterzaketerllg, letterkunde. lloogst verdiensteljk is ook de
en de oorlog nam een aanvang.Hjwasgetuige uitgavederwerkenvan GriekscheenLatjnsche
vandenslagbjJenaenvergezeldedenKoning schrjvers, welke hj voor schoolgebxuik met
naar Oost-pruissen.Daarna begafhj zichnaar zi
jn vriend Hermann z
$Wff
w7?
: te Göttingen
zjne goederen in Opper-sileziè'enPolen,waar bezorgd heeft.
H
a
upt
m
ann
hj eenambteloosleven leidde.ln 1811 werd
(Moritz),een verdiensteljk
hj curatorvan deuniversiteitteBreslau,doch com ponist,geboren te Dresden den 13den 0ct
obe
r
1792,
was
bestem d t0t architect en
in 1820 ging hj naar Italië en woonde er
bj afwisseling te Venetië en te Paduayen oefende zich in zjneJeugd met jverin de
meer bepaald op eene villa in de nabjheid wis-natuur-enscheikunde.Intusschengevoelde
van Este,alwaarhjden 19denFebruarj1832 hjzich ongemeen aangetrokken doordemuoverleed.van hem verscheeneen pFragmentdes ziek en gaf in 1811 aan die neiging gehoor.
mémoiresinéditsducomtedeHaugwitz(1837)''. Onder de leiding van Spoltr te Gotha schreef
H aupt (Moritz), een uitstekend Duitsch hj eenige stukken voor orkeste,
n verbond
det
l
ri
t
cehrkundi
AJVZJ
ge,
(gwas
eborede
n 3zoo
1 Me
n ivan ErnstFr1- zich in 1812 aan de kapélte Dresden, waar
1774,f 1 Afei jjP
**2Jaar bleefentoena1smuziekonderwjzer
1843),dievoordeverzamelinr derpscriptores van den Russischen gouverneur-generaal van
rerum Lusaticarum '' eene ultgave bezorgde Saksen,vorstRepnin,naarPetersburg,Moskot
l
Van de rJahrbûcher des zittauischen Stadt- en Poeltawa trok,terwjlhtjgenoeg ledigen
schreibersJohannesv0nGuben(1837)''enzieh tjd overhield,om zich t0t een voortreFeljk
bekend maaktealseen voortreFeljkLatjnsch kunstenaartevormen.InMei1820 keerdehj
dichterdoorfraajevertalingen van gedichten naar D tlitschland terug,vertoefde t0t 1822 te
van Götke en door rHymni sacri (1842)'', Dresden en werd toen lid der ltapélte Casterwjl hj het burgemeestersambt te Zittau sel, waar hj 20 jaarwerkzaam bleef.Hier
bekleedde.M oritz werd hier ter plaatsegebo- schreefhjonderanderende opera pMathilde''
ren 4en27stenJulj 1808,studeerdeteLeipzig en vormde door zjnevoortreleljkemethode
Y1I1.
11
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een grootaantalleerlingen.In 1842 werdhj Allengs vernam men vgn dezen,dathj van
als cantoren muziekdirectellraan de Thomas- zjne kindsheid af,enkel gekleed methemd
school en de beide hoot
ikerken naar Leipzig en broek,in een donker en naauw h0k bj
beroepen,en in 1843 benoemd totleeraaraan water en brood was opgevoed, en dat hj
het conservatorium.Hj overleed aldaar den verzorgd w erd door een man, die zich niet
3denJanuarj 1868.Zjn belangrjkstwerk is: vertoonde,voordathetkindsliepofdoorslaapXDie Natur der Harmonik und Metrik (1853):'. middelen bewusteloos was gemaakt. Eerst
Uit zjnç nalatenschaq lleeft 0. Paul pDie vôôr korten tjd wasdezeman gekomen om ,
Lehrev0n derHarmonlk (1868)'',enA.z
gc/zlp: hem schrjven enloopenteleeren.Ditverhaal
XBriefe an I'
ranz A'
x der (1871, 2 dlnl''in werd de bron van tallooze gissingen.Kaspar
het lichtgegeven.
A'
t
zf
xddr werd doorden één beschouwd als de
H aurân of Haoeran., weleer Aqranitis, telgvan eenvorsteljkenstam,doordenander
eene hooge vlakte van Syrië,strektoostwaarts
zich uit t0t aan het maeer 0ennesareth en
zuidwaarts t0taan Damascusoveréén lengtegraad,en isin 1857 door Graham en in 1859
door W etstein onderzocht. De bodem is er
vulcanisch van aard en met eene roodbruine
aardlaag bedekt. Deze laatste ontstond door
verwering van hetvulcanisch gesteente.Hare
oosteljke grens vormthet gebergte van dien

a1s het rampzalig slagtoFer der eigenbaat,
welke zich van eene erfenis wilde meester
maken. lntusschen waren er 00k,die de ge-

heele zaak alseene mïstifcatie aanmerkten.
Kaspam A'
tlfxydr werd ln 1828 toevertrouwd
aan de leiding van professor Daumer,en de

geschiedeniszjneropvoeding ishoogstbelangrjk,daarhetbleek,datzjneoorspronkeljke
weetgierigheid, zjn verbazend geheugen en
naam (DslebelHaurân),hetwelk haarscheidt zjn scherp waarnemingsvermogen in dezelfde
van de woestjn Harra.Aan den zoom van dit verhouding afnamen,waarmededekring zjvulcanisch gebergte ontspringen vele w arme nerkenniszich uitbreidde.lntusschen maakte
bronnen,en zjneOosteljke en zuideljkehel- hj weinig vorderingen.Den l7den October
ling was weleer de graanschuur van Syrië.
Men vindt er thans de bouwvallen van 300
voornaalige steden en dorpen,doch slechts 14
beTvoonde gehuchten.

1829 vond men hem met eene bloedende

voorhoofdswond,en hj verhaalde, dat een
man met een zwarthoofd hem een slag had

toegebragt. Dit vqorvalverwekte algemeene
Hauser(Kaspar),eenvermaardvondeling, opschudding,en hjwerd nutenhuizevaneen

werd den 26sten Mei1826 desnamiddagstus- m agistraatspersoon door 2 soldaten bewaakt.
schen 4 en 5 uur op de markt te Niirnberg Onder de vele vreemdelingen,diehem kwadoor een aldaar wonenden burger opgemerkt. men zien,behoorde 00k lord Stanhope.Deze
Hj wasgekleed alseen boerenlongen en had nam hem aan als pleegzoon en zond hem
een briefbj zich aan den ritmeesterbj het t0tverdere ontw ikkeling naarAnsbach.Hier

4deeskadron van het6deregementruiterj te was hj werkzaam Op een bureau,waarhj
Niirnberg.Nadatmen hem bj dezen gebragt zich volstrektniet door jveronderscheiddej
had, werd spoedig ontdekt, dat hj met zoodat hj allrngs vergeten werd, totdat
betrekking tottaalen manieren in eenenage- zjn dood op nleuw de opmerkzaamheid op
noeg volslagen onwetendheid verkeerde. Op hem vestigde.Een vreem deling had hem uiteen blad papierschreefhj echtermetEinke genoodigd t0t eene zam enkom st in den tuin

letterszjn naam.Hj had den vermoedeljken van het kasteel, ondervoorwendsel,dathj
ouderdom van 16 of 17 jaar bereikt,W aS hem berigten mededeelen z0u omtrent lord
wat breed van schouders,doch voor'toverige 8tanltopeenomtrentzjneafkomst,maarbragt
evenredigvan ligchaamsbouw .bjzonderblank hem opverraderljkewjzeeene diepewonde
en ;jn van huid,en menk0nnietopmerken, t0e in de zjde.Xaspar A'
t
xlderhadn0gkracht
dàt hj ooitschoenen gedragen had.Hj ver- genoeg om zjnewoning te bereiken en deze
smaadde alle spjzen en dranken, behalve omstandigheden m ede te deelen, doch overbrood en waterj en hj k0nslechts weinige leed reeds den 17den D ecem ber 1833, drie
woorden spreken in oud-Bejerschen tongval. dagen nazjneverwonding.Danmer,FdslesccAj
Hj had een zakdoek bj zich,gemerktmet WrocFz enz.hebben geschriften uitgegeven0mde lettersK.M In den briefgafdeschrjver treùt dien geheimzinnigen vondeling.
zich uit vooreen armen daglooner,bezw aard
H ausm ann (Johann Friedrich Ludwig),
met 10 kinderen, en verklaarde, dat deze een verdiensteljk Duitsch delfstofkundige,
knaap den Tden October 1812 dooreeneonbe- geborenteHannoverden22stenJebruarj1782j
kende vrouw h
vö
jôr zjne deur was nederge- bezochthetgym nasium aldaar,toen hetCarolegd, - dat
het kind had opgevoed en linum te Brunswjken studeerdevervolgenste
onderrigt gegeven in lezen,schrjven en de Göttingen.In 1803 werd hj auditeurvan het
godsdienstleer,en dathetnu dienstzochtbj mjnwezen te Klausthalen in 1804 gecretaris
de ruiters.In dien brief lag een andere van bj hetmjndepartementteBrunswjk,waarna
zt
jnemoeder;in dezen,metLatgnscheletters hj in 1806 en 1807 eene delfstofkundige
geschreven,werd vermeld,dat zj een arm reis ondernam door Skandinavië. In 1809
meisle was, die het kind den 30sten April benoemde de regéring van W estfalen hem tot
1812had terwereld gebragt,en datzjnva- inspecteur-generaal van de mjnen. W eldra
der,behoorende t0thet6deregementchevaux- echter legde hj deze betrekking nederom
legers te Niirnberg, nietmeerin leven was. zich geheelen alaan dewetenschap te wjHet gemeentebestuur van Niirnberg zorgde

den,en w erd in 1811 hûogleeraar in de tech-

vonrden hulpeloozen,verwaarloosdenJongen. nologie enz.aan de hoogeschoolte Göttingen.
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Zjn vrtlen ttld besteedde hj nu aan een in hetlichtgegeven door k%ekön.T0tdemerkgeognostisch onderzoek der Noord-Duitsche

waardigste steden deslandsbehoorenSocotoe,

bergstxeek en bepaalde zich inzonderheid bj
den Harz.Voorts bezocht ht
J Zwitserland,
Italië,Frankrtjk,de Nederlanden,Engeland
en Spanje,en overleed teGöttingen den 25sten
December 1859.Van zjne geschriften noemen

Quarra en Kano,doorFellata'sbewoond,en
van de onafhankeljke gewesten noemen wj
W omba (metdehoofdstadKotonkara),Kasjoea

wj:plfristalloyraphische Beitrëqe(1803)'')XEntwurf zu elnen Einleittlng ln die Orjk-

en Goeari.Inzonderheid de beroemde Afrikareiziger Bartltheeftveellichtoverdeze landsï.
reek verspreid.

Hkusser (Ludwig), een verdiensteljk
tognosie (1805)'., - Norddeutsche Beitrage Duitsch geschicdschrjver,geboren den 26sten
October 1818 te Cleeburg in den Benedenzu Berg-und Hiittenkunde (1806- 1810)'9
Entwurf einer Systems der unorganisirten Elzas)ontving zjne opleiding aan hetgymNaturkörper(1809):',- gllandbuch derMine- nasium te Manheim en ging in 1835 naar
ralogie(1813,3dln;2dedrt
lk1847):'1- Reise Heidelberg, Om er in de letteren te studéren.
durch Skandinaviën (1811--1818,5 dlnl'',- Hj kwam or in aanralting nlet Seltlosser,
DUntersucht
lngen iiberdieFormenderleblosen zoodat hj zich aldaar) en later te Jena,
Natur (1821)1',- mumrissenach derNatur 00k Opdegeschiedenistoelegde.Nadathj in
(1831)'',- Ueberden zustand desHannöve- 1838gepromoveerdwas,gafhjzjnegeschrifrischen Harzes(1832)''
,- pueberdieBildung ten: pDie deutschen Gesohichtsehreiber v0m
desHarzes(1842)'',en onderscheidenebelang- Anfànge des FrankenreichsbisaufdieHohenrjke verhandelingen in tjdschriften en in de staufen (1839)''en rDieSagev0n Tell(1840)''
werken van hetKoninkljk Genootschap van in hetlicht,vertrok naarParjs,waarhj de
W etenschappen te Göttingen.
archieven en boekerjen doorsnufelde,en vesNaar hem genoemd is het ltausmannietj
0013 m 3XgO 13OXYdOXyQlIIO l11ot een zuurstofg
ehalte van 280/0.Het kristalliseertin qlladratische octaëders en is bruinachtig zw art,
metaalglanzend met de hardheid van apatiet

tigde zich w eldra als privaatdocent in de

geschiedeniste Heidelberq.lveldxa verscheen

ztjnerGeschichte desrhelnischen Pfalz(1845,
2 dlnl'') waarna hj zich t0t buitengewoon
hoogleeraarzagbenoemd.Grootebelangstelling

en een soorteltlk gewigt van 4:7.Hetsmelt toonde hj in de staatkundige bewegingen,
niet voor deblaasbuisen levertbj gloejing welke reeds in 1846 een aanvang namen.In
geen water en ook geene zuurstof.Men vindt zjne brochure pschleswig-llolstein,Deutschhet in enkelvoudige en Ook in tweelingkris- land und Dënemark (1846)''zocht hj het
tallen in het porfler bj llefbld in den Harz vraagstuk van die dagen onder het bereik te
en bj Ilmenau in hetThtiringerwald.
brengen van het volk.In 1847 behoordehj

H aussa of Haoessa is de naam eener uit- t0t de rodactie van de mD eutstshe Zeittlng'',

gestrekte landstreek in het binnenland van

en in 1848 waren hj en Gerrin'
usdaarmede
Noord-Afrika (Soeda1
A), tusschen 12 en 13O belast. In November van datjaarwerd hj
N.B.,en 23 en 29OO.L.van Greenwich.Zj afgevaardigd naar de Tw eede Kamer,waar
grenst ten w esten aan de Niger en ten oosten hj de constitntionêle beginselen verdedigde
aan Bornoe, en is meerendeels vlak,zoodat en zieh een voorstander lletoonde van den
zj in den regentjd doorde talrjkerivieren Bondstaat.NadeAfei-revollltievan 1849voegde

bjna geheel Overstroomd wordt. In het binnenland torscht ztJeene granietketen,tenzuiden van de steden Kasjoea en Kano gelegen,
terwgl zich in het zuidwesteljk gedeelte
hetbreede Batako.gebergteverheft.Debelang-

rjl
tste rivieren,behalve de Niger,zjn er de
Zirmin,Zoerrin,QuaramaenYeooe.Degrond

is er in hetalgemeen zeervruchtbaaren goed
bebotzw d, het landschap bevallig, doch het

klimaat wegens de talrjke moerassen hoogst
ongezond. Nagenoeg de geheele bevolking

beljdter de Mohammedaansche godsdienst en
bestaat uit de oorspronkeljk,zwarte Haoessaners, die van ouds onafhakeljken Staten
vormen Of vôör korten tjd hetJuk der Fellata'shebbenafgeworyen Ot
'ook n0g aan deze
onderworpenzjn,enultFellata'
s.Dezelaatsten
bemoetjenzich hoofdzakeljk metde veeteelt,
terwjl eerstgenoemden zich met landbouw,
njverheid en handel bezig houden.De belangrjkste handelsartikelen zjn doorhenzel-

ven vervaardigde katoenen stofl'en,runderhuiden, gekleurd geitenleder en vooral goeroenoten. De handelnaarhet noorden geschiedt
door tussehenkom st de< Toearegs. De taal
onderscheidt er zich door welluidendheid.

hj zich metweerzin bjdemeerdttrheidzjner

politieke vrienden, zag zich in 1850 weder
t0tlid der Kamer gekozen,doch zeide w eldra
de staatkundige loopbaan vaarwel.Inmiddels
was hj in 1849 t0tgewoon hoogleeraar benoemd, zoodat hj zich met jver aan zjne
geliefkoqsde studiën wjdde. Als vruchtvan
deze verscheen zjn hoofdwerk: rDeutsche
Geschichte v0m Tode Friedrich'sdesGroszen
bis Zur Gri
indung des Deutschen Bundes

(1854- 1857, 4 dln; 3de druk 1861- 1863)''
.
Zjne Oppositie tegen de kerkeljke reactie in
1858 had in Badeneenbelangrjkeninvloed,voorts ook zjne hevige polemiek tegen de
Ultramontaanschepaitj in 1859,tergelegen-

heid van de beraadslagingen over hetconcor-

daat met Rome.In hetalgemeen wjddehj
zjne krachten aan debevordering derliberale
beginselen. In 1860 werd htjwederlid van
de rrw eedeKameren strekteertotsteun van

het vrjzinnig ministéxie van 1860.Indienzelfdel
zgeestbleefhjwerkzaam t0tzjndood

op den l7den Maart1867.Van zjneyeschrif-

tennoemen wtjn0g: rDenkwi
irdige lten zur
GeschichtederBadensehenltevolution(1851)1',
terwjlnazjn overljden zjnepGeschichteder
Eene spraakkunst en een woordenboek zjn französischen ltevolution (1867)''en zjnepGe11*
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schichtederZeitaltersderReformation(1868)''
in hetlichtzjnverschenen.'
ook bestaatereene
uitravezjnerverzameldewerken (1869 enz.
).
H aussonville (Joseph Othenin Bexnard
de Cléron,graafde),een Fransch staatsman
en schrjver,geboren teParjsden z7stenMei

gezondheid der inwoners verbeterd heeft,het
is evenzeer eene onbetwistbare waarheid,dat
de Ontzettende sommen,daaraan besteed,niet

in evenredigheid zjn met de daardoor verkregene uitkomsten, daar hj eigenljk tot

Oplossing der vraag naar woningen in groote
l809, betrad reeds vroeg de staatkllndige steden niets heett gedaan.Van de door hem
loopbaan en werd toegevoegd aan de gezant- uitgevoerde werken noemen wj deherschepschappen teBrusselen te Turjn,waarna l
1j ping van het Bois de Boulogne in een ftaai
als eerste gezantschapssecretaris naar Napels Engelsch park, de verlenging van de Rue
vertrok.In 1842 en 1846 werd hj t0tvolks- Rivoli, en den aanleg van onderscheidene
vertegenwoordigergekozen en voegdezich bj boulevards,- voortshetstichtenvangrootsche
demeerderheid.Meermalen sprak hj redevoe- kazernen, Van een gebouw voor de policie,
ringen uit en w erd t0tverslaggeveltbenoemd hetbouwen van uitmuntende riolen,hetaanoverbelangrjkeaangelegenheden-W egenszjne voeren van goed drinkw ater hetverbouwen
monarchale,jalegitimistischegevoelenskeerde van het Hôtel-Dieu en devoltoojing van het
hj in 1848 t0thetambteloosleven terug,en Louvre. Al die gebouwen, waaraan groote
eerst in 1869 tradhjOpalscandidaatderoppo- leeningen w aren besteed,vereischten in 1865
Bitie.In datJaarwerd hj lidderAcadémie, en 1869 n0g 2andere,eene van 250 en eene
en deze keuze mishaagde Nopoleon zoozeer, Van 260mlllioen francs.Hetgeldeljk beheer
dathj den gekozenevan hetgewonebezoek van R alm mann w erd in de Kamerm eermalen
ontsloeg. Gedurende den Fransch-Duitschen aangevallendoorTltiers,Gtvzllv-Tco#.
s,Picard
oorlog leefde hj in stilteop zjnegoederen, en anderen,doch J'ulesFdrry bragt hem den

maar na het sluiten van den vredewerdhj doodsteek t0e door hem in zjne brochure

afgevaardigd naar de Nationale Vergadering

XComptes fantastiquesd'Hauszmann''opgeede

te Bordeaux.Geruimentjdwashjeenjverig gronden van deschandeljkste verkwisting te
m edewerker in de rRevue des deux M ondes''. overtuigen.Zjne laatstvermelde leening k0n
Daarenboven schreefhj:pllistoiredelapoli- hjin 1869n0g sluiten,doch toen Ollivier in
tique extêrieure dtl gouvernement Français 1870 aan het hoofd der zaken kwam , zag
1830- 1848(1850)'',- rllistoiredelareunion Ilauszmann zich genoodzaakt,zjnebetrekking
delaluorraineâlaFrance(1854-1859,4dln)'', neder te leggen.ReedsveelvroegerhadNapoen rlu'église romaine et le premier empire leon III hem t0t baron verheven,en in 1862

(1860)''. Ook maakte hj brieven openbaar,
waarin hj aandrong op het verleenen van
zoodanige vrjheden, als bestaanbaar waren
methetKeizerrjk.
Hauszm ann (Georges Eugène,baron),
voorm alig prefect van het departem ent der
Seine, senator van Frankrjk en 1id van het

ontving hj hetgrootkrtlis van het Legioen
vanEer.In 1857 werdhjlidvan denSenaat
en in 1867 van de Académie van Schoone

Kunsten. Onder zjn toezijt iseene hoogst

merkwaardige yllistoire genérale de Paris

(1866)''in het llcht gegeven.
H autain.Onderdezennaam vermeldenwj:

Instituut, een zoon van Nicolas Valentin
Phil'
ès de Zpe/d, heer 1,
1. Hautain,een
H auszmann,oorlogscomm isaarisen onder-inten- van de eerste Onderteekenaarsvan hetVerbond

danttjdensheteersteKeizerrjk,laterredac- der Edelen. Hj heeft zich beroemd gemaakt
teurvan den rTemps''en schrjver van land- door zjn wèlgeslaagden toeleg op het kasteel
bouwkundige werken,werd geboren te Parjs van Antwerpen.Hj had op last van prins
den 27sten Maart 1809,bezocht eersthetC0n- W illem I krjgsvolk verzameld in het land

gervatoire om zich op de muziek tOe te leg- van Tholen, en dit moest op raad van hen,
gen,maarw erd lateradvocaat.Na deom wen- die te Antwerpen m etden Prinsin betrekking
teling van 1830 bekleedde hj achtervolgens stonden, derwaarts w orden gezonden. Daar
de betrekking van ondepprefect in vexschil- Hautain slechts weinige schepen beschikbaar
lende departementen, doch zag zich door de had? zoodat de Antwerpenaars hem gemak-

Februarj'-revolutiedaarvanberoofd.EerstOnder
hetvoorzitterschap van Napoleon werdhjaangesteldt0tprefect,aanvankeljkineen3-talandere departementen,en eindeljk in1853indat
der Seine.Hierheefthj doordeherschepping
der stad Parjs eene Europésche vermaarheid

keljk konden weren, deed hj in de verte

die vaartuigen eene m enigte vlaggen en wim -

pels in t0phalen,waardoorzj aanzienljker
voorkom en verkregen. H et gelukte hem dan
00k tegen hetvallen van den avond zich van

de stad meester te maken,waarhj a1s be-

verworven.W egensde toenemende inkomsten vrjder i
ngehaald en met eenegouden keten
der stad en wegens het onbeperkte crediet, begittigd werd.In 1585 washp erkrjgsbewaaroverhjbeschikkenk0n,geluktehethem, velhebber. Parma belegerde toen de stad,en
het grootscheplan ten uitvoerte brengen,om terwjlHal
ttain den 25stenMeivandatjaareen

de overbevolkte wjken doorden aanleg van uitvaldeed en teruggeslagenwerd,sprong hj

breede straten luehtigertemaken,omliggende, in volle.wapenrustingvan dendjkensmoorde
afgezonderde gedeelten doorfraal
'
je gebouwen in den m odder.
me
t het middelpuntte verbinden en op deze
W illem de Zpdfd, heer ran Ax fcl.Deze
*@
W IJZe de sluw e staatkunde des Keizers te bekleedde gedurendedenTachtigjarigenOorlog
bevorderen. Immersal mag men niet ontken- de waardigheid' van luitenant-admiraal van
nen, dat hj daardoor de regelmatigheid en Zeeland. Toen in 1605 hetgerucht zich verschoonhei; der stad verhoogd) alsmede de spreidde,dat 1200 Spanjaarden uitLissabon
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herlaarts gezonden werden,stak hj in zee, gewond en door Napoleon op hetslagveld t:t
Om deSpaanschevlootteontmoeten.Hjtastte ltapitein der garde met den rang van chef
deze aan,doeh werd door de Engelschenm eer d'
escadron benoemd, keerde in 1811 naar

belemmerd dan geholpen,zoodathj sleohts Sjanje terug,volbragteenigegewirtigezende helft dervtjandeljkevaartuigen vernielen dlngen en trolt in 1812 metden Kelzer naar
kon. In 1606 zond m en hem als luitenant- Rusland.W eldra washj rjksbaron en luiteadmiraal over 24 schepen naar Spanle, oIn nant-lkolonolderoudegarde,streedbj Liitzenj
zich van de Spaansehe W est-fndische retour- werd bj Dresdenzwaargewond,dot!hwaseen
vloot meester te maken en het tlitloopen der der eersten, di
e hulde bragten aan Lodeîoqk

Syaansehe koopvaarders te beletten.Alleen Xfrfff.Bj den terugkeervanNapoleonnam
dlt laatste mogthem gelt
lkken,doch l1j zag hj de wjk naar zjn lal
zdgoed bj Blois,en
zich genoodzaakt,weldra wegens gtqbrek aan
levensmiddelen naar het Vaderland terug te

na detweede Restauratieorganiseerdehj de
rjdende artillerie, werd in 1819 maréchal

keeren. In het najaar van 1606 werd hj de camyyin 1823 inspoctetlr-generaalin de
wederom uitgezonden? en bijdie gelegenheid Pyreneèn en later inspecteur-generaal der
deed zjn onder-admlraal keinier Aeîtztzt
:zpt
?zl Kgninkljkeartilleriesohool.Bj hetuitbarsten
zich m et60 man in de ltlchtvliegen.In 1625 der revolutie van 1830 bleefhj getrouw aan
stevende hj naarRochelle t0tht
llp vanLode- Karel X : verdedigde met beleid het Hôtel
Aztl
ijk XI1I, doch werd Op aandrang der desInvalldes?en nam daarna zjh ontslag.In
'
Nederlandsche predikanten weldra terugge- 1833 was htjkorten tt
jd hofmeestervan den
roepen en is vermoedeljk niet lang daarna hertog ran .pprtf:t'f4z te Praag,doch keerde
overleden.
weldra naar Frankrjk tertlg?en overleed te
H autecour (Henri Philiponeau de),een Partjs den 15den Januartj1853.

Alpltonse Aàzlz'i, graaf de A'
tzzlfwpzll, een
in Basse-Normandle den 5denSeptember1646, broedervan den voorgaandeendesgeljkseen
bezocht reeds vroeg de school te Saumur, Fransch krggsman.Ilj werd geboren te Ver-

verdiensteljk godqeleerde,geboren teDuche

studeerde vervolgens in de wjsbegeerte,en sailles den 8sten Januarj 1789, bezocht in
werd il
z 1664 meester in de vrje kunsten. 1805 de militaire school te Bordeaux, was
Hj leqdo zich vervolgens t0e op degodge- in 1806 onderofieier en nam deel aan de
leerdheld en de Oostersche talen,verdedigde veldtogten in Pruissen,Polenen Spanle.In
in 1669 zjne dissertatie rDeflde'',en werd 1812 bj Salamanca gevangen genomen,werd
2 jaar later predikant te Saumur en belast hj naar Engeland gebragt, doch na den
met het Onderwjs in de godgeleerdheid.Hj eersten Vrede van Parjs op vrje voeten
nam die betrekking w aar t0t in 1685,toen gesteld en bj den generalen stafgeplaatst.
de school op last van Lodewî
jk XIF werd Gedurende de Honderd dagen bleef h!jtrouw
z 1828 washj Opgeopgeheven, ontvingverlofOm zjnegoederen aan de Bourbonsten il
te verkoopen en vertrok naarN ederland.H ier klommen t0t den rang van generaal-majoor.
ontving hj een beroep naarDeventer,Mid- ln 1830 werd hj directeurvan hetdepartedelbtlrg en Franeker a1s hoogleeraar in de

ment van O0rl0g en afgevaardigde naar het

g
odgeleerdheid.Hjaanvaarddediebetrekkinj Parlement.Na de Jtllj-dagen begafhj zich
in laatstgenoemde stad Op den 17den Junp naar zjne goederen,waarhj eenegorsel
einfabriek en ondersoheidene stllolon stlohtte.In
1686 meteene oratie ,,D evera ratione ordinis
decretorum Divinorum de salute generis hu- 1834 koos Montpellierhem t0tvertegenw oor-

mani''
. Hj was er op eene loleljke wjze direr,in 1838 voerdehj beveloverde llde
werkzaam , en overleed den 25sten Octcber m llitaire divisie,w erd in 1841 luitenant-gene1715.Hj heeftOnderscheidenedissertatiesin raal, in 1842 kommandant van St.Omer,en
het licht gegeven,zooals:rDe rpysterio pie- zag zich in datzelfdeJaar benoemd t0toppertatis ad locum f '
P.IIT1 16 (1687)''- rAd bevelhebber der 8stem ilitaixe divisie te Maroract
llum Genes.I1I:15 (1689)'',- rDesym- seille. Btl de Febrt
lartl-omwenteling (1848)
bolo ayostolico (1691-1692)''- rDepeccato kwam hj op non-activiteit,maarnam weldra
in spirltum sanctum ad M arc.I1I:28,29,30

zitting in het Avetgevend Ligchaam ,zag zich

(1702)'',enz.,- alsmede pcontroversiarum de benoemd t0t bevelhebber van het Fransche
religione brevissima synopsis(1709)''
.
leger in den Kerkelgken Staat.welkebetrekH autpoul. Onder dezen naam vermel- kinghj echtervan dehand wees,doch aanvaardde de portefeuille van Oorlog en voordel wj:
lfar'
leConstantF,
l#èl:Henrix#.rzzètzzltf,markies loopig die van Blzitenlandsche Zaken.Tn 1850
deA'
tzzf@p'
lfl,een Franschkrjgsman.Hjwerd vertrok hj als gouvernetlr-geleraalnaarA1geboren in 1780 op hetkasteelLasborde,in gérië, doeh werd reads het volgende Jaar
Langt
ledoc,verloor doorde Omwenteling zjn terllggeroepen.Eindeljk, na den staatsstreek
vermogen? zoodat hj bj Versailles eenigen van 2 December, werd hijbenoemd t0t lid
tjd als tuinmansjongen diende, bezocht er van den Senaat en t0t groot-referendaris van
tevens het gymnasium, voorts de polytech- dit ligchaam.
nische school te Parjsen laterdeartlllerie- Haut-reliéf,zieRelie
y.
en genieschool te M etz,en zag zich in 1803
H auy (René Just),een baroemd Fransch
geplaatstbj de rjdende artillcrie.Hj strced delfstotkundige,geboren te St.Justden28sten
onderM w'
atbjUlm enbjAusterlitz?zagzie'
h Februarj 1743,bezocht hetcollége de Nain Spaqje (1808)bevorderdt0tmajoorbj den varre te Parjs en Ontving vervolgens eene
staf derartillerie,werdin 1809 bj W agram aanstellinga1sleeraarbj hetcollége-Lemoine.
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Hd gevoelde zich ongemeen aangetrokken

ners, van welke de meesten t0t de Blanken
door de natuurkunde,vooraldoor de delfstof- behooren.D e haven,eene der fraaiste enveikunde, en wekte weldra de opmerkzaamheid ligste der geheele aaxde,wordt gevormddoor
door zjne ontdekkingen omtrent de wetten de Laguna,eene baai,die de gedaante heeft
der kristallisatie.Op aanbeveling van Dauben- van een kl
averblad.Zj beslaatbjna 1/:D

fx en Laplaeewerd hj in 1793hoogleeraar
aan den Jardin des Plantes. Gedurende de
eerste stormen der Revolutie liep hj groot
gevaar, doch ontkwam aan het schavotdoor
de voorspraak van Geqfroy zvizlf-lfilcïre.In
1793 werd hj 1id derCommissievoormaten

geogr.mjl,en hare dlepte gaatt0t11 Ned.
el, terwjl langs de kade, die eene lengte

Cabinet des Mines.Nu gafhj zjn beroemd
Traité deminéralogie(1801,2d1n metatlas,
Rde druk 182Q)''in hetlichten werdhoogleeraar in de delfstofkunde. Bj de stichting
van het Instituut behoorde hj t0tdeeerste
leden,terwjlook Napoleon hem met onder-

terwjl zich Ook aan delandzjde eene reeks

heeft van 2000 Ned. el, zelfs de grootste
schepen kunnen aanleggen.De ingang wordt
ten westen door het fort de la Punta,in het
Oosten door het fort Morro meteen vuurtoren
en gewigten, daarna professor aan de nor- en dooz- de citadel la Cabana boven den
maalschool, en in 1794 conservator van het MuelledeTriscorniabjCsa-Blane'
averdedigd,
van vestingwerken verheft.De stad ligt aan

de westzjd: der haven op een sehiereiland

in een der fraaiste districten van Cuba en is

door villa's,bevallige gehudlten,koëjplantaadjes,tuinen en palmenlanen omgeven.Te
Gedurende de Restaura- voren was zj doormuren en wallen van de
s
c
he
i
d
i
n
q
be
j
e
g
e
n
d
e
.
tie vermlnderde de regêring het kleine pen- voorsteden gescheiden; in 1863 echter zjq
sioen,waarop hjaanspraak had,enhj over- die afbcheidsels gesloopt, waarna de stad
leed den 3den Junj 1822.Hjleverde onder- schoonerjzindeljkerenluchtigeren dien ten
scheidene verhandelingen in tjdschriften en gevolge gezonder geworden is. Men zieter
schreefdaarenboven belangrjke werken,z00- vele Einke huizen,maarweiiligmerkwaardige
a1s: X>zssai sur la thêorie et la structure des gebouwen. Zelfs de hopfdkerk,in 1824 door

cristaux (1784)'',- rTableau comparatifdes de Jezuïeten gesticht,is zeereenvoudig;dââr
résultats de la cristallographie et de l'analyse bevindtzich het stoffeljk overschotvan Cochimique,xelativement à la classifcation des J'lfzzllvy, in 1796 van San Domingo derwaarts
cristaux (1802)'', - en rTraité decristallo- overgebragt. Voorts heeft men in de Oudgraphie(1822,2dlnmetatlasl''.- Zjnbroeder stad 3 parochiën en 12 kloosterkerken!terValentin (geboxen 13 November 1745:j-18 wj1 er ook in de buitenstad onderscheldene
Maart 1822) wjdde zich aan de studle der gebotlwd zjn. Op de Plaza de las Armasj
nieuwe talen en aanvaardde eene betrekking het fraaiste plein der stad?verheftzich het
bj het ministérie van Buitenlandsche Zaken. marmeren standbeeld van Ferdinand TVT;
srooral maakte deze zich beroemd door een daarenboven zjn er 4 marktpleinen en een

doelmatig stelselvan onderwjsaan blinden.
Hj bragt hetin 1784 in toepassing in een
door hem gestichtblinden-instituutte Parjs,
later te Berljn en eindeljk te Petersburg,
vanwaar hiJin 1817 terugkeerde.Hj schreef:
XEssaisurl'educationdesaveugles(1:86)'',en rMémoire historique sur les télêgraphes
(1810)''
.
Naar Renê Jk:fHa'
ty heefthet Hauyn zjn

Campo de Marte. In de btlitenstad zjn 2
sierljke wandelparken aangelegd,en één van

deze grenst aan den botanischen tuin. D e
circus voor stierengevechten bevindt zich aan

de Oostzjdevan dehaven,en aanharezuidzjde ligt Guanabacoa,de belangrjkste bad-

plaats. Men heeft er 3 schouwburgen,en van
deze is deTaconschouw burgeenbew onderenswaardig gebûuw.Dâârtegenover vexheft zich
naam ontvangen,hetw elk, evenals lazuliet, het standbeeld van ltoningin Isabella.Voorts
eene zwavel-en zwavelzuurhoudende delfstof ziet men er vele prachtige winkels,k0ëJis van eeneblaauwe ofbruine kleur.Hetbe- huizen,enzL,en de bloejende handel veroorhoort t0t defamiliedersilicaten,kristalliseert zaakt ereeneverbazende w eelde.In dehaven
meestal in den vorm van den granatoëder, verrjst steeds een woud van masten,want

doch bestaatdikwjls uitkristalljnekorrels, Jaarljkskomen erongeveer2000schepen,en
is blaauwac,
htig witop de streek,heeft glas- alle zeevarendevolken zjn ervertegenwoort0t vetglans, verschillende graden van dool'- digd.Aan deBeursen deBank wordengroote

schjnendheid en eensoorteljkgewigtvan2,5, zaken gedaan,terwjldoor booten en teleterwjlzjne hardheid tusschendievanapatiet graafdraden de stad m etde overige havensteen veldspaat gelegen is.Hetis eene verbin- den op Cuba is verbonden.Voorts ztjn er
ding van 12 O/ozwavelzuuren 34O/okiezel- spoorwegen aangelegd naarGuines,Matanzas
aarde met aluinaarde, dzeroxyde, kalk, en Cardenas, Artemisa en Batabano. Men
natron ofkalien wat zwavel,en vormt een
bestanddeelvan onderscheidene lavasoorten.

heeft er vele suiker-, rllm-jtabak- en sigarenfabrieken. Vooral de Havana-sigaren van

H avana, eigenljk San OArlfolc! dela verschillendemerkenzjnwereldberoemd.O0k

A'
tzlczl., de hoofdstad van het Spaansche de scheepstimmerwerven en hetarsenaalzjn
eiland Cuba en aldaaraan de westkust gele- er van veel belang.TevensOnderscheidt zich
gen,is debelangrjkste koopstad van W est- de stad doorharehoogeschoûl,in1728gesticht
Indië. Men heeft er een kapitein-generaal en in 1818 uitgebreid,alsmededooreeneopenv#n hetgeheele eiland,een kommandant der bare boekerj, een muséum ,een botanischen
marine,een bisschop,een paargeregtshoven, tuin, eene teekenschool, eene school voor
eene universiteit en meer dan 20Q000 inwo- zeevaartkundt en atdere inrigtingen van on-

HAVANA- HAVELOCK.

derwtls.Eindeljk is er een genootschap t0t
bevordering van landbouw en njverheid.Destad werd in 1519 naar de tegenwoordige
plaats verlegd,nadat in 1515d0n Dijqo VeIl.
vgf
xez haar aan de zuidkust Op de hoogte
van de haven van Batabano had doen verrj-

16r

Wearmouth bj Sunderland,ontving zjneop-

voeding in de Charterhouse-schoolte Londen
en studeerde er vervolgens in de regten.In-

middels verloor zjn vaderj een aanzienljk
seheepsreederteSunderland,zjngeheeleve
wmogen waarna Henry als luitenant in dienst
zen.De Flibustiers plunderden haar in 1555, trad,8jaarin Engeland,Schotland en Ierdoch eerst in 1663 voorzag men haar van land bleef, en toen naar oost-lndië vertrok.
versterkingen,Om de zeeroovers afte wèren. Bj hetuitbarsten van den 00rl0g in Birma
Den 14den Augustus 1762 namen de Engel- (1834)bevond hj zich bj den generalen staf
schen haar na een beleg van twee maanden van sir Arehibald Campbell,nam deelaan de
in bezit,maar bj den Vrede van Fontaine- gevechten van Napadi? Patanagoh en Poghan
bleau werd zj aan Spanje teruggegeven.Zie en beschreefdien krilg in zjne pllistory of
voorts onder Cnba.
the Ava campaigns(1127)''
,welkeveelojzien
Havel (De) is de belangrjkste zjrivier baarde.Eerst in 1838 werd hj kapiteln en
der Elbe op den regteroevervan deze.Hare was vervolgens tegenwoordig bj den oorlog
bronnen zjnslechts131
/:geogr.mj1vanharen in Afghanistan, waar hj zich bj de bemond verwjderd,doch zj heef
teenelengte storming van Ghasna en de verovering van
van 471/:geogr.mjleneen stoomgebiedvan Kaboel onderscheidde. Gedurende een ver4;9 L geogr. mjl.Zj bestaat hoofdzakeljk loftjd schreef hj te Calcutta zjn pMemoir
uit eeno reeks Van meren, en neem t een of the At
khan campaigns (1841)'' keerde
aanvang bj Neustrelitz in Mecklenburg ter vervolgens naax Pendsjaub terug,en bewees
hoogte van 70 Ned.elboven de oppervlakte bj de verdediging van Dsjellalabad tegen
der zee uit riviertjes,die de Röthelsee bj Akbar-D an gewigtige diensten, waarna hj
Kratzebm'g en de Groote Bodensee verlaten zich bevorderd zag t0tmajooren t0tridder
en daarna te zamen door eene rj van 17 van de Bath-orde.Tegen heteinde van 1843
meren stroomen. Bj de stad Fiirstenberg, vergezelde hj het leger onder Gl
mgh naar
waarzj reedsbevaarbaaris,vormtzjonder Gwalior,streed bj Maharadsjpoer,klom in
1844
op
t
0
t
l
ui
t
enant
kol
onel
e
n
ve
rwi
erfdoor
denraam vanDaalendegrensscheidingtusschen
Mecklenburg en hetdlstriet Potsdam van de zjn gedrag in degeveehten btjMoedkienS0Pruissische provincie Brandenburg, waarin braon grooten roem.Nadathj voortseenigen
zj over eene lengte van 41 geogr.mj1met tjd in Europa had doorgebragt,keerde hj
een grooten boog langs de steden Zehdenick, in 1851 naar Bombay terug, waar hj t0t
Liebenwalde, Oraniënburg,Spandau aan den kolonel en kwartiermeester-generaal van het
mond der Spree, Potsdam , Brandenburg, Indische leger benoemd w erd.Na hetuitbarPlaue,Rathenau en Havelberg vloeit?waarna sten van den oorlog metPerzië (1856)ontzj zich tegenoverW erbenuitstortin deElbe. ving hj alsbrigadierhetbeveloverdetweede
Door het opnemen der Spree, die haar in divisie,waarmedehj deelnam aan deexpe-

lengte evenaart, Ondergaat zj eene belangrjke verandering.Van Spandau naar Plaue
stroomtzj metzeerversehillende breedte en
diepte westwaarts, terwjl zj zich hier en
daar t0t uitgestrekte m eren uitbreidt.Hiertoe
behooren het Tegeler Meer bj Tegel, het

ditienaarMohammerah.DeVredevan Parjs

maakteeeneindeaanzjnekrjgsverriqtingen,
en in April 1857 scheepte hj zich ln naar
Calcuttay doch leed sohipbreuk op de kust
van Ceylon. Aan boord van de stoomboot

Fire-oueen''bereikte hj Calcutta,en bj de

Groote Meer tussehen Spandau en Potsdam , tjding van den opstandderSipahi'ssneldehj
hetFahrlandmeer,hetJungf
brnmeerbjPots- texstond naar Allahabad, om het bevel op
dam ,en hetSchwilowmeerbj W erder.In de zich te nemen overhetkorps,totontzetvan

tnow bestemd.Nadathjde
gedaante van een meer zet zj haren weg Cawnpore en Luel
voort, erlangt bj Deetz eene breedte van opstandelingen OnderNena z
gt
zAi?
;bj Fattipoer
250 tot300 Ned.el,terwjldaarnahareoevers geslagen had, verdreefhj hen uitCawnpore
w eder t0telkandernaderen t0tOp een afstand

van n0g geen 100 Ned. el. Z00 spoedt zj
zich naar de stad Brandenburg, waarna zj
zich uitbreidt t0thetBeetzmeer en later t0t
hetT lauënmeer. Van hier nadertzj totde
Elbe,en 00k de pl
aats,waarzj deze rivier
ontmoet, is eene aanzienlgke waterkom.De

Havelis voorden binnenlandschen handelvan
Pruissen van veel belang. Hier en daar is
dat belang vergroot door kanalen,zooals het
Ruppiner Kanaaltusschen oraniënburg enHa-

en rukte voorwaarts naar Lucknow , dock
zag zich na herhaalde Overwinningen genoodzaakt, om naar de Gangesterug te trekken.

Inmiddels t0tgeneraal-maloor bevorderdjvereenigde hj zich methetdetachementvan generaalOutram en bewoog zich op nieuw in

de rigting van Lueknow,welke stadhj na

een paar voorspoedige gevechten bereikte.

Daar het niet mogeljk was,de vrouwen en
kindoren weg te zenden) die zich bj het

garnizoen te Lucknow bevonden,waren Ha-

velberg,waardoorde kronkelinyen derrivier 'pdlpck en Outram blootgesteld aan de aanworden afgesneden, - het Flnow-ltanaal, vallenvan eenovermagtigenvjand,metwien
dat haar in verband brengtmet de oder,- ztjbjnadageljkseen bloedigenstrjdmoesten

en het Plauënsche Kanaal,hetwelk van het voertm, totdateindeljk de opperbevelhebber
Plauënschemeervoortschrjdtnaarde Elbe. Campbell hun terhulp snelde. Haveloek overH avelock (SirHenry),een Engelsch ge- leed,slechtsweinige dagen nahetontzet,den
neraal,geboren den5denApril1795teBishops- Qssten November1857 teAlumbagh bj Lutk-

1QB
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- sMlt
theilungep ausdem Leben v0nMichgel
Engeland bereikte,had koningin Tietoria hem Neander (1841)''
,- nKi
''
rchenreformationder
verheven t0tbaronet met den titelvan H@re- Stadt Göttingen /842)
, - pllandbuch der
lock wJl A cknow.
neuern Geschichte (1840- 1844,3 dln)''
,.Ha
vem ann (W ilhelm),een verdiensteljk rGeschichte des Ausgangs des Tempelherrnrstellungen aus der
Duitsch geschiedschrjver,geboren te Liine- OrdensG
5te SpraDa
burg den 27sten September 1800, studeerde innern (1
e8
s4
ch6
l/
c'
h
niens des 15, 16 und
eerst te Göttingen en daarna te Erlangen in 17 Jahrhunderts(1850)'',- rDasLeben v0n
de regten.Metgrooten jver nam hj echter D0n Juan d'Austria (1865)''- en Das Kurdeel aan het plongelingenverbond'', en toen fiirstenthum Hannover unter zehnlâhriger

now.N0g vpördat de tjding van zjn dood

hj in zjn examennietslaagde,bezorgdeeen
zjner vrienden teDarmstadthem aldaareene
onderwjzersbetrekking.Bjhetvervolgenvan
dezulken,die aan staatkundige vereenigingen
hadden deelgenomen,werd 0ok hj in den
kerker geworpen en op lastder centrale commissie van denBondteMainzinhetvoorlaar
van 1824 aan Pruissen uitgeleverd, waarna
hj eerst teW etzlar,toen teBerljn en vervolgens te Köpnik teregtstond, daarna aan
Hannover uitgeleverd werd en zich te Osnabriick veroordeeld zag t0t eene s-jarige gevangenisstraf,welkehtjteHildesheim ondergaan moest.Gedurendedientjd legdehj zich
metjver t0eop degeschiedenis.Toen hj in
het laatst van 1829 op vrje voeten gesteld
werd,vestigde hj zich te Hannover,waar
hj voorlezingen hield over geschiedkundige
onderwerpen,
waardoor hj
de gunst van
aanzienljke
.
personen ,
vooral van
denhertogrls
Cambridge verwierf.
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De gewonehaver(/:6NJdJ&J).

gchappen aldaar. Hj overleed erden z3sten
Augustus 1869. Van zjne geschriften noemen wp: pGeychichte der Këmpfe FrankreichsinItalienv0n 1494- 1515(1833- 1835,
Q d1n)'',- oMagnus 11,Hertog zu BraunschweigundLiineburg(1837- 1838,2dln,later
in 3 dln op nieuw bewerktl''
,- pElisabeth,
Herzogin vonBraunschweig-biineburg(1839)''
,
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te Ilefeld.In

enin 1850be-

H aver(Avena)isdenaam vaneenomvang-

rjk plantengeslacht,t0tdeuitgebreidefamille
derGrassen (Gramineae) en t0tdeafdeeling
4erHavergrassen(Avenaceae)behoorende.Het

x

paedagogium

te Göttingen

Geldriae etc. (1608;in 'tNederlandsch vertaald in 1649''
),- en pspeculum hereticae
crudelitatis(1608)''.

)

nover, en in
1831 aan het

derlandsche
geschiedenis

de orde der Jezuïeten en schreef:ocommentarium de erectionenovorum in Belgio episcopatuum (1609)'',- oHistorica relatio duodecim martyrum cartusianorum quiRuremundae

F

militaire académieteHan-

t
0t
odeglevaeraa
rh
ino

overleed teBrusselin 1610.Htjbehoordet0t

6

nis der Duitsche letterkunde aan de

zich beroepen

beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis,
werd geboren te 'sHertogenbosch in 1540 en

''

W eldra was
hj leeraar in
de geschiede-

1838 zag hj

Fremdherrschaftv0n1803-1813(1867)''.00k
was hjgeruimen tjd redacteurvan de rGöttingergelehlten Anzeigen''.
Havenslus (Arn0ld), een verdiensteljk

/

vnuste, jjet
onderste van

de : klepjes
loopt meeshl
uit aan den
t0p in 2 qlne
punjen g!j jg

meeste soorten aan derugzjde voorzien van
een gedraaid ofgekniktnaaldle.Bjvelesoorten bezit slechtshet onderste klepje van het
benedenstebloempledezenu ld.Hetbovenste
is ongenaald en heeft aan de binnenzjde 2
overlangsche groeven,o0k aan debuitenzjde
bemerkbaar.De schubles zijn grooten loopen
aan den t0p uit in 2 ongeljke
' tanden.Het

HAVER- HAVERKORN.

149

m cktbg/nBel lBaan den t0p sterk behaard4 te Stad aan 't Harlnr llet en lect:r in de
de stjltl
-es zjn korten van elkanderverwj- Grieksche taal te Leiden, welke laatste be-

derd, de stempels gevederd. De eenigzins trekking hj aanvaarddeden lstenJunj 1720
rolronde, verlengde, overlangs gesleufde en meteeneredevoering:rDequaestione,ut
rum
M n den t0p behaarde vrucht is door hetb0- armis an literis Graecia slbi majus nomen
vensteklepjeomgeven.
paraverit''. Het volgende Jaar werd hem het
Van de haversoorten, die in het wild in hoogleeraarsambt te Franeker Opgedragen,

0ns land voorkomen,noemen wj:De lGlde
ofgebaarde Al-r (A.fatua L.
),een eenjarig
en lastig onkruid, dat op onze bouwlanden
groeit,- de kleinehaver (A praecox P.W.),
desgeljks eene éénlarige plant,die men op
dorre zand- en heidegronden aantreft,- en
het kavergras (A.elatior L.
),in weilanden,

waarvoorhj echter bedankte,omdat hj op

aanbeveling van P. Wflr-t- benoemd was
t0tprofessorin hetGriekschteLeiden,alwaar

hj zjnelessen opendemeteeneporatio,qua

probatur,vigenteaemulationeetgloriaestudlo,
virtutem Graecorum ad maxima imperii et
literarum inc,rem enta pervenisse, at vero,

aan wegen en in bosschen voorkomende en subl
ataaemulationeetextinctoqloriaeardore,
een goed voedergras opleverende.- Yan de omne decusliterarum una cum lm perio concige
eA.
ktestrsoo
l
takw
rere(
igort
saen vermelden wj de zand- disse''.Laterwerdhem tevenshetonderwjsin
8cltreb.l,dieeeneijnekorrel de w elsprekendheid en geschiedenis toever-

enbloempakjesmet2naaldenbezit,opvrucht- trouwd. O0k was hj curatorderLatjnsche
detros-ofpoeshaver(A.orientalisRchreb.j, Hj was een uitstekend beoefbnaarderoude

bare gronden in Noord-Brabant voorkom ende, school, en overleed den z7sten April 1742.
waarvan de bloem pluim nietuitgespreid,m aar

talen, en schreef Onder anderen:roratio de

zamengetrokken en naar ééne zjde gekeerd qctlone oratoris, sive corporis eloquentia
is,- en vooraldegelrone-ofroederharer(A. (1724)'',- T.LucretiiCarideRerum natura
sativa L.j,een derbelangrjkste en voordee- libriVI cum annotationibus (1725,2 dln);-

ligste gewassen van den Nederlandschen land- rFlavi
iJosephioperaOmnia qraeceetlatine,
bouw.W j geven daarvan eene afbeelding. cum plurimorum interpretum anlm adversionibus

In a zietmen eene bloempluim op 1
/2of1
/s (1726,2 d1n)'',- rMuseum Uilenbroekianum

dernatuurljkegrootte!in b een bloempakje (1729,3dln)'',- pThesaurusMorellianusetc.
in natuurljke grootte,lnchetonderstekleple, (1734,2dln)''
,- AlgemeeneHistorie derza-

1% maal vergroot, in d een helmknopje, kenin Azië,Afrike en Europe en inderzelver
4-m aa1vergroot, in e een stamper met een Koningrjken,Landschappen,StatenenSteden,
schuble, 6-maalvergroot,inJ eene vrucht, sedert het ophouden der fabel-eeuwe tot'op
de
van Karel den Grooten, 0n
doorhetklepjeomgeven,innatuurljkegrootte,
heerschappj
in g de vrucht zonder kleple (van binnen), t0t den tjdt, doorgaans de M iddel-eeuwe
in A devruchtzonderklepje(van buiten),in genaam d, voorgevallen, m et m eer dan duifde vnlchtoverlangsen illk de vruchtdwars zend historiepenningen verrjkten opgeheldert
doorgesneden.
(1736- 1739,3d1n)'',- rSyllogescriptorum

Men verbouwt in 0ns Vaderland vooral de pronunci
atione Graecae linquae (1736,
eenige verscheidenheden van degewonehaver, 1740, 2 dln)'',- plntroductio ln historiam

nameljk dedikke-ofbroulvltaver,dieophooge patriam (1739)'',- en rlntroductio in antigronden vroeg wordtuitgezaaid,- defjnere quitate: Romanas,etantlquitatum Graecarum
mu cltbekltarer, die m en in somm ige streken praecipue Atticarum descriptio brevis(1740)''.
van de provincie Groningen aantrefl, - de Ook leverde hj een aantalvertalingen uithet

ch ten behoeve van den grooten r'rheS)
'
neFdedc/
l:harr ,- de '
tdttevoerkarer,- ltaliaans
en de Xwarte Acre , welke laatste 2 soorten
reru:3

saurus

Italicarum''.- Zjn zoon Abra-

nog laat en Op lage gronden gezaaid kunnen ltam , te Leiden geboren, YPaSeen bekwaam
w orden.De haverbezit velevoedendebestand- regtsgeleerde en wjsgeer.
deelenjdie de spierkrachtverm eerderen,wesJokannes Hav6rkamp,een Nederlandsch t00-

halve zj inzonderheid voor paarden gebruikt neeldichter en geschiedschrjver. Hj werd
wordt, terwjltevenshetstroo a1sveevoeder geboren te Amsterdam en leetde er in de
hooge waarde heeft.O0k doormensc,
hen wor- eerste helftder 18deeeuw.Van ztjne geschrifden de haverkorrelsals hareryortveelgegeten ten noemen wj: nDedoodvan Ne1-o,treuren in de heelkunde uitw endig als weekma- spel (1709; 2de druk 1720)'',- rGeta ofde
kend middelgebezigd,terwjleen afkooksel broedermoord van Antoninus,treurspel(gea1s verzachtende drank aangewend w ordt.In
Belgiëbrouwtmen ereene soortvan biervan,
en van haver gebakken brood is een uitmuntend voedselvoor paarden.Vooraluit de
provincie Groningen wordt veel haver uitgevoerd.

deelteljk door K.Ze.
scit/d,1713;2de druk
1735)'',- EeniyetreurspelennaarhetFransch,
zo
oals rSartorlus''? T
)Clotilde'', Sabinus'' en
DBrutus',- rGedlehten (1713),7,- rBjbel-

poëzj (1729)',- gllistorie van.Gustaaf1,
koningvan Zweden (naar Vertot,1735)'' H averkam p. Onder dezen naam vermel- XStaatsgeheimenvanEuropa(1740,22dln),),en rEchtverhaalvan de groote staatsverwisden wj:
Sl
ybert of Skqebertus A'
c'
tr
àrkcd
-',een ver- seling,voorgevallen in de Republiek derVerdiensteljk Nederlandsch geschied- en letter- e
enigde Nederlanden in den Jare 1747 enz.
kundige.Hj werd geboren te Leeuwarden in (naar Rousset, 1747),1.
December 1684, studeerde te Utrecht in de
H averkorn (W illem),geborente Amstergodgeleerdheid, was achtervolgens predikant 4am,wasgeruimen tj4bestuurderen vervol-

HAVERKAMP- HAVIKSKRDID.

1y0

gens commlssaris van den stads-schouwburg hetversche vleesch van zoogdieren en vogels
te Amsterdam ,en overleed den29stenSeptem- en zjn blûeddorstigerdan leeuwen.
ber 1829 op ztjne hofstede Meerhuizen aan
T0tdegeslachten van de fàmilie der Havi-

den Amstel. Hj dichtte de vnlgende treurspelen: rRobbert de Vries(1777;2de druk
1778)'' - rAleid van Poelgeest(1778)''XClaudiusCivilis(1779)'',- rElizabethW 00dville, weduwe van Eduard IV, koning van
Engeland (1784)''1- en rDeaanslag op Antwerpen''. De meeste van deze stukken zjn
zeerverdiensteljk en werden op den Amsterdamschen schouwburg gedurende vele Jaren
opgevoerd. O0k heeft men van hem eeniqe
stukjes in de rKleine Dichterljke Handschmften''
,eenigegelegenheidsgedichten,en ppoëzj
(1784)''.
Havik (De) of Astur pclf
- llril.
s is de

ken behooren de ruigpoot-kalikeït(Spizaëtos),

snavel,wiensbovenkaak aan weerszjden met

Laatstgenoemde,daorbjgaandeafbeelding

die in Afrika,Zuid-Amerika en Japan tehuis
behooren.De overigen hebben naakte pooten.

Daartoerekentmen deeigenljkehaviken of
sperwers,terwjldesecretarissen ofslangeneters (Gypogeranus Berpentarius), in Afrika
levende,doorde buitengewone lengtehunner
vûetwortels hetmeestvan den gewonen vorm

afwjken.
Deeigenljke haviken onderscheiden zich

door.zeer krachtigej met schilden bekleede
voetwortels en door lange, krachtige, met
kromme, puntige nagels gewapende teenen.
De meeste soorten worden z00 groot a1s een

grootste roofvogelvan 0nswerelddeelenvormt Qinke haan,en de ltarpq (Astur harpygia)j
met den sperwer en vele uitheemsche vogels ui
tdekeerkrinqsl
anden van Amerika afkomde groote familie derHaviken,t0t de onder- st
ig, evenaart ln groytteden arend.Daarens van Java niet
afdeelinq derValkachtiqe vogels behoorende. tegen is Ab'twr frirlrgcfl.
De havlken onderschelden zich door sterk grooter dan eene dui
f
.
As
tur gl#1J'
?
:.
:komt
afgeronde en korte vleugels, een krachtlgen ln grootte metden gewonen havik overeen.
een zoogenaam den tand gewapend is,veelal voorgesteld, is ongeveer 6 Ned.palm lang.

doorwitachtigevederen,bjJongedieren met Hj heeft lichtgele pooten,en zjnevederen

zjn in het eerste Jaar op den rug bruin en

'

onder den buik rosachtig m etbruine vlekken.

Later wordthj van boven leikleurig en van

Onderen witm et smalle,zwartachtige dwars-

... /
1

,

strepen.Hetmannetjeisveelkleinerdan het
wjfJe.Menvindtdezen vogelin deboschrjke
streken van bjna geheelEuropa en MiddenAzië,en in 0nsVaderland bepaaldeljk inde
provincieGelderland.Hj voedtzich bj voor-
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keur met vogels,maakt zich metgemak van
ganzen meester, ntaar rooft liever fazanten,
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patrjzen en kippen. Deze laatste durft hj
zelfs tot in de hokken vervolgen.O0k maakt
hj Jagt op hazen,konjnen,eekhorens,muizen enz.Hj bouwtzjn nestreedsin Maart
ofAprilop hooge boomen,en het,wjflelegt

daarin 2'!0t 4 ejeren>welke grooter dan

hoender-ejeren, van binnen lichtgroen, van
buiten eenigzins groen- of blaauwachtig en
somtjds met grjze of roodbruine vlekken
versierd zjn.De havik werd voorheen,evenalsde yalk,t0tdeJagtafgerigt.
H avlkskruid (Hieracium)isdenaam van

een plantenqeslachtuit de fàmiliederZaamgesteldbloemlqen.Hetonderscheidtzich door
talrjke omwlndselblaadjes, in 2 of meer

kransen digter of losser over elkander gelegen,door een alofnietbehaardenbloembodem
zonderstrooschubbenjdoor lintvormige,twee-

slachtigebloemples,doorbjnarolrondegeribde,
a1safgeknotte,door een eenigzinsopgeworpen

rand yekroonde vruchtjes, door vuilwit of
rosat
shtlg vruchtpluis en doorgelebloemples.
De soorten zjn veelvormig,en haaraantalis
zeergroot.T0tdeinlandsche behooren:Langbehavik (Astuvpalumbavius.j
Arfj l
tanikskrgdd (H.Pilosella L.
)metgaafbruineoverlangschevlekken,bjoudemetdon- ranâlge,eironde,van onder viltigebladeren
kere,Bmalle dwarsstrepen geteekend.Deon- en wortelstandige bloemstelen meteen enkgl
derscheidene soorten verschlllen M nmerkeljk; bloemhoofdje aan deù top, - twUfelaoht%g
A

zulke, die den grondvorm der fam ilie het Fzeikd/rrxid (H.dubium L.
4met een bjkans
duideljkst vertoonen,hebben zeerqt
werk ont- 4-bloem igen naakten bloemsteng,langwerpige,
Fikkelde teeuen en nageb?voeden zich me$ gtompe, gu frandige bladeren en kruipendç
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wortelloten,- spltn Ac'
podkr$fzd (H.Auricula
L.4 met 3 of 4 bloemhoofdjes enaan beide
zjdenonbehaardebladerent- m'
l
turltarikskrgdd
(H.murorum Poll.4 met meestall-bladigen

1:1

Cherbourg, Rotterdam , Hamburg, Londen,
Liverpool,Southampton!New-Yorkenz.Zelve
bezitde stadOngeveer400koopvaardjschepen,

en Jaarljks loopen er tussehen 6- en 7000

blàemstengel,lichtgroene bladeren,Ovalewor- zeeschepen en kustvaarders binnen. Een betelbladeren en een hartvormig of Ovaalsten- langrjkestroom van landverhuizersgaatover

gelblad,terwjlde bloemstelenenomwindsels Havre.00k dezeevisseherjiservan belangj
digt bezet zjn met klierdragende haren, en behalve den groothandel heeft men er
'
t
voud-ltavikskrl
tid (H.sylvaticum L.
) met talrjke fabrieken, zooals tabaks- 0n suikereen enkelvoudigen steng, langwerpig'e,vlok- tàbrieken,touwslagerjen,zeilmakerjen,koperkige, eenigzins getande bladeren en pluim- en jzersmelterjen,ankersmedergen,fabrieken
vormende bloemen, - moerass'
àqAt
zz
i
lill
skrz/itf van stoomwerktuigen,hotltzagerjen,seheepse
(H. paludosum L.
4 met een enkelvoudigen timmerwerven enz.- Havre is in 1509 door
steng,onbehaardebladeren,stengelom vattende Lodetvi
jk XI1 gesticht en laterdoorFransI
stengelbladen,pluim vormende bloemen enstekelharige Omwindsels,- kroonbloemiy #J'pQ.s-

van vestingwerken voorzien, doch in 1525
door de golven verslonden. O0k na de her-

krltid (H. umbellatum L.4 met een regt- stelling der stad is ziJmeermalen door waterstandigen, enkelvoudigen steng, ongesteelde, vloeden gdei
sterd. ij was echter in 1572
lancet-ljnvormige,eenigzinsgetandebladeren, reedseene belangrjke plaats,die schepen ter
tuil-scherm vormende bloem en en onbehaarde
om windsels met aangedrukte schubben,- en

stokvisch- en w alvisehvangst uitzond naar

derliggenden,getakten,van boveneen weinig

1643 ef?n handelstation op Xadagascar ves-

Newfoundland en Spitsbergen.Ook werd zj
d'
t
inhaGkskruid (H. dunense L.qmet een ne- de zeteleener Indische Cnmpagnie,welke in

kleverigen steng, Ongesteelde, ljnvormige, tigde, en later van eene Senegal-compagnie.
eenigzins getande bladeren, tuil-sehermvor- De Engelsehen hebben haarin de 17deen 18;e
m ende bloemen en onbehaarde Om windsels eeuw bj herhaling gebombardeerd.
met aangedrukte schubben.Voorheen werden
H awkins(SirJohn),eenBritschzeeman,
de bladeren en blocm en van sommige soorten geboren te Plymouth in 1520,had zich door
a1s geneesmiddelen aangew end bi
,lbor
stziek- Onderscheidene zeereizen Op dehoogtegebragt
ten, long-aandoeningen,bloedvloejing,buik- Van den handel, en kwam in 1562 op het
loop, enz. Zt
j Ondersdleiden zich door een denkbeeld,dat de slavenhandel,in die dagen
bitteren, zam entrekkenden smaalt. N0g niet doorSpanjegedreven,0ok voorzjnvaderland
lang geledenheeftmendenworteldezerplanten eene bron van groote voordeelen k0n w orden.
aanbevolen tegen tusschenpoozende koorts. Driemaal stevende hj van Afrika naar W estSommige soorten behooren t0t de sierplanten. Indiëyen schoon dietogtenhem grooteschatten
Van deze noemen wtlIL ud.fzdcf.fltz,die in het bezorgden,brandmerkten zj hem tevensals
zuiden van ons werelddeel te huisbehoorten den eersten Engelschen slavenhandelaar.Om
fraai
zich slaven te verschaûbn, nam hi
j ieder
.j
e oranjekleuxige bloemen draagt.

H avre of Ilavre de Grlcc, na Marseille middeltebaat.Totloon.-001*zjnebemoejindebelangrjkstehandelshaven van Frankrjk, gen Omtrent dien afbchuweljken menschenis debevestigdehoofzstad van hetdepartement handel ontving hj van koningin Elizabeth
Seiue infêrieure, onderscheidt zieh dooreen verlof,Om de helmkroon van zjn wapen te
regelm atigen aanleg, bezit 9 kaden en ver- versieren met een halven Neger, in ba,nden

schillende ï
'
raatje pleinen en straten, en telt vastgesnoerd. Later was hj schatmeester bj

ongeveer80000 inw oners.Totdernerkwaardige
gebouwen behooren er de toren François I,
welke t0t bescherming der haven dient, de
kerken van Notre-Dame en St.François,en

het departementvan marine,en in 1588 viceadmiraal der vloot, die tegen de Armada
uitgezonden werd. W egens de diensten, in

fabrlek en llet bad Fraseati. M en vindt er
verschillende regtbanken, een lycéum , eene
zeevaartschool met eene sterrewacht, eene

hartzeer daarover stierfop den zlsten November 1595.
H aw thorne (Nathanaël) 00n Amerikaansch schrjver,geboren te Salem in Massachusettsden 4den Julj 1804,ontvingzjne
opleiding aan hetBowdoin-eollègeenverkreeg,
door bemiddeling van Baneroft eene betrek-

deze betrekking bewezen, verkreeg hj de
de groote sehouwburg, terwt
jl er ook n0g ridderljke waardigheid. Met Drake nam hj
2 kleinere schouwbmgen zjn, voortsde deel aan een aanslar op deSpaanschebezitBeurs,hettuighuis,het arsenaal dermarine, tingen in W est-lndlë, welke echter geene
hetrebouw voorinkomenderegten,detabaks- gewenschteuitkomstopleverde,zoodathjvan

ambachtschool,eeneopenbareboekertj,muséa
voorkunst,Oudheden en natuurljkehistorie,
alsmede eenige wetenschappeljke vereenigin-

gen. De haven, groot genoeg voor 500 schepen,iseen bewonderenswaardig gewrochtvan king bj de belastingen te Boston.Spoedig

waterbouwkunde.Zjbestaatuit7afzonderljke echter legde hj die neder, om zich aan te
bassins,beziteenevôörhavenmet2vtlurtûrens sluitenbjdeledenderBrook-Farm-community
en is tevens door versterkingen totoorlogs- in Roxbury,diede l
eerstellingen vanIhuréer
haven ingerigt. De stad is haar bloejend en Owen ln toepassing zochten te brengen.
handelsverkeerverschuldigd aan hare gunstige Deze ondernemi
ny mislukte,en Hawthorne,
ligging aan den mond van den grooten water- in zjne verwachtlngen teleurgesteld, keerde
weg naarParjs,alsmedeaan harenitmuntende naar Boston tertlg,om zich aldaaraan letterhaven,en stoombooten varen ergeregeld naar kundigebezighedentewjden.Eenigeverhalen,

tt2
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4nnr hem ln Amerlkaanschetjdschriften geplaatst,verzamelde hj t0teen bundel,getiteld:rTwicetoldtales(1837)''
,waarop in1842
een 2de bundelvolgde.In 1843vestigdehj
zich-in het bevallig dorp Concordjwaarhj
eene oude,voorheen doox Emerson bewoonde
pastoriebetrok,zoodathjzjn volgend werk
met den naam van pM osses from an 0ld
manse(1846)''betitelde.Debevalligeschetsen.
hierin vervat,maakten zjn naam in Europa
bekend.Daarenboven schreefhj hetkinderboek : rLiberty tree (1842)''en plburnalof
an Afncan cruiser (1845)''.Nadathj 3Jaax
te Concord gewoond had,zag hj zich weder
bj debelastingen teBoston geplaatst,terwjl
hj zjn letterkundigenarbeidvoortzette,zooals
bleek uitr'
rheFcarletletter(1851)''en rr
l'he
house of the seven gables (1851)'',waarin
dichterljke levendigheid van voorstelling en
grondige kennis van het menscheljk hart
verbonden zjn met een aangenamen humor.
Zjn pBlithedaleromance(1852)''iseenelevensbeschrjving,aan zjneeigenelotgevallenontleend. Hj gafvoorts een pLifeofFranklin
Pierce (1852)''in het licht, en toen deze
generaal voorzitter der Vereenigde Staten
werdjbenoemde hj Hawthornet0tconsulte
Liverpool.HtJbehield die betrekking t0t aan

1861, toen Linooln president werd.T0t her-

1id van den krjgsraad, die 0V0r generaal
Lefèbvre-besn-ettesoordeelenmpest,enstemde
voor den dood van zjn voormaligen krjgs-

kameraad,waarna de regéring hem benoemde

t0tinsyecteur-generaaldergenie.Na deJulj-

revolutle behoorde hj t0tdeeersten,die de

nieuwe orde van zaken huldigden.In November 1832 werd hem ,onderhetopperbevelvan

Glrard, de leidinj toevertrouwd der belege-

ring van de citadelvan Antwexpen,waarbj
hj schitterende bljken gafvan zjne krtjgskundige bekwaamheid.Lodewj;k T&l@.
:benoemde hem t0tpair,doch dan alleen woonde
hj dezittingen bj,wanneergehandeld werd
over de versterking van Parps.Hj overleed
den QistenJuntj1837.
H axthausen-Abbenburg (Franz Ludwig Maria August,vrjheervon),geboren in
het land val
z Paderborn den 3den Februarj
1792, bezocht de mjnschool te Klausthal,
studeerdeltorten tjdteGöttingen,werddaarna
vrjwilliger in H annoversche dienst en nam
deel aan den veldtogt tegen de Denen in

Holstein,aan de belegeriny van Hamburg en

aan den oorlog in Frankrjk (1814).In 1815
bezocht hj op nieuw de universiteit te Göttingen,waarhj denovellerDerAlgiersklave''
in hetlichtgaf,en in 1818 bepaalde hj zich
bj hetbeheerdervaderljkegoederen,terwjl
hj zich tevenswjddeaandestudiederstaatkundigeaangelegenheden,bepaaldeljk dievan

stelling zjnergeschokte gezondheid volbragt
hj inmiddels eene reis naarItalië,waarhj
de stof vond V00r zjn fantastischen roman den landbouwenden stand.Eenevruchtdaarvan
ansformation(1860,3dln)''.Nazjnterug- waszjnwerk:pDieAgrarverfassungundihrer
sTr
keer in Amerika schreefhj eindeljk onder Con:icte(1829)'',hetwelkdeopmerkzaamheid
den titelvan nOur 0ld home''eene reeksvan
schetsen over Engeland en de Engelschen,
en overleed te Plymouth in Massachusettsden
19den Mei1864.

H axo (François Nicolas Bénoît, baron),

een uitsteltend Fransch genie-otEcier,de telg
van een Poolschen stam en geboren in Lotha-

ringen den 24stenJunj 1774,wasreedsvroeg

boeide van den toenmaligen K roonprins van
Pruissen,later koning Friedrol
t'
< ïIA:!- IF.

Op lastvandezenreisdehjinalleprovinciën
des koningrjks,om er den toestand derwetten, op den landbouw betrekkeljk,gade te
slaan,waarna zjn werk :gDie lëndlicheVerfassung der Provinz Preuszen (1838)''in het
lichtverscheen.Inmiddelswashjt0tgeheim-

in Fransche dienst en streed in het revolu- raad benoem d.Een dagbladartikel,door hem
tionaire leyeraan deRjn en in Zwitserland. geschreven overdeRussischeukasevan2April

Als kapiteln versterktehj Bitsch en Genève
en onderscheidde zieh alsbataljonschefbj de
tweede belegering van Saragossa (1809),zoodathj a1s koloneldeelnam aan den oorlog in
Duitschland.Daarnaverwierfhjgrootenroem
in Spanjednordesnelleveroveringdervesting

1842 (handelend ovér de te maken overeenkomsten tusschen landheeren en boeren),trok

de aandaehtvan den Keizer van Rusland,die
hem den vereerenden last opdroeg, om de

binnenlandeû van zjn rjk te onderzoeken.
Dientengevolgeschreefhj:rstudieniiberdie

Mequinenza,werd bevûrderd t0tbrigade-gene- innere Zustsnden das Volksleben und insberaal,vergezeldeNapoleunalsadjudantopden sondere dielindlichenEinrichtungenRuszlands

veldtogt naar Rusland, en verkreey in den (1847-1852, 3 dlnl', - pDieKriegmacht
szlands(1852)'1- p'
rranskaukasia(1856)'',
slag bj MohileF den rang van divlsie-pene- Ru
raal.Nadat'hj in 1813 metgrootbeleld de - en pDie lsndliche Verfassung Ruszlands
vestingwerken van Hamburg voltooid had, (1866)''. O0k se,
hreefhj nog:oDasconstituwerd hj toegevoegd aan Vandamme,die een tionelle Princip (1865)'',en Overleed te Haninval deed in Bohemen,kwam met dezen in nover den 3lsten pecember 1866.
den slag bj Kulm in gevangenschap, doeh
H aydn floseph),een beroamd componist,
herkreeg naden Vredevan 18*4devrjheid. geborenteRohratlopdegrenzenvanOostenrjk
Lodewi;k XVIIIgafhem talrt
jkebljken van en Hongarje den 3lstenMaal't1731,was de
vertrouw en, benoem de hem totkom mandeur
van hetLegioen van Eer en plaatstehem aan

zoon van een armen harpspeler.Een onder-

Ook na de tw eede Restauratie werd hem

en nam hem Op onder de koorknapen in de

wjzer te Hamburg nam hem alsvjflarigen
hethoofdderKoninkljkegarde.Bjdenterug- knaaj op zjne schflol en leerde hom lezen,
keer van Napoleon voegde ht
j zich echter btj schrjven en muziek. Hier von; hem 3 Jaar
dezen en nam deelaan denveldtogtvan1815. later de Keizerljke kapélmeester von Adzlfe

vergiFenisgeschonken.Hj waswerkzaam als St. Stephanus-kerk te sveenen. Reeds op
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ll-larigen leeftjd waagdezich Haydn.aanhet
vervaardigen van l6-stem mige compositiën ,
doch tegeljk met zjne t'
raaje sopraansteln
verloor hj op lGjarigen leeftjd zjne betrekking. Nu gat'hj 1es,speelde in hetorkest
en studeerde vltjtig.r
Zjne stoleljke omstandigheden bleven echterongunstig,totdateene
dame,aan wiehj 1esgat',behoorljk i11zjn
onderhoud voorzag.Toen deze echter Mreenen
verliet was hj wederom aan behoette ter
prooi.In dien tjd kwam hj in kennismet
Porpora. wien hj bj de zanglessen accompagneerde, terwjl hj hem allerlei geringe
diensten bew ees, Om daarentegen van dien
ktlnstenaar onderwjs te ontvangen in het
gezang, de com positie en het Italiaansch.
Later vond hj een beschermerin een tkiseur
in eene der voorsteden, m et w iens dochter
hj vervolqens eene zeer rampspoedige echtverbindtenlssloot.- llj haddenOuderdom van
18 jaar bereikt,toen hj zjn eerstekwartet
componeerde,hetwelk grooten bjvalvond.
De baron ron F'
:rzdler.t/ verleende hem gastvrjheid,en weldra werd 11j organist in de

1;3

door de magt der toonen, dat tranen hem

langs de wangen stroomden en hj metnaar
den hemel uitgestrekte armen uitriep:pNiet

van mj,maarvandâârkomtalles!''Hjoverleedte W eenen den 3lsten Mei1809.- Zjn
broeder Joltann X ïc/zlflwerd desgeljks a1s
koorknaap in de kerk van St.Stephanus te
W eenen geplaatst en ontving grondig onder-

wjs in de muziek.Reedsvroeg washj een

uitstekend componist en organistjen zag zich

in 1763 benoemd t0tmtlziekdirecteurbj den
bisschop van Groszwardein en 5jaarlaterbj
den aartsbisschop van Salzburg.Hj bleefin
die betrekking werkzaam t0t aan zjn dood

op den Gden Augustus 1806 en schreef uitmuntende kerkmuziek.

H aydon (Benjamin Robert),een Engelsch
historieschilder! geboren te Plym outh den*

kerk der Carmelieten te MTeenen.op verzoek

25sten Januarj 1786, bezocht, na langen
tegenstand van de zjde zjns vaders, de
Koninkljke Académie van Beeldende Kunst
te Londen, en behaaldemetzjn pDentatus''
in 1810 den eersten prjs van het British
lnstitution. Groot verdriet had hj evenwel
van zjn rMacbeth'', omdat de critiek het

de opera rDer hlnkende Teutbl'' w erd in

het bedongen honorarium wildo ontvangen.

1759muziekdirecteurbjgraafa
'
Vorzin,enkwam

Zjne schilderj psalomon'seerste regt''hielp
hem echteruitden nood,zoodathj in 1814
met Wil
kie eene reisdeed naarParjsen na
zjn terugkeer met den meesten jver zjn
arbeid weder opvatte. Zjne historiestukken
vielen echter weinig in den smaak derEngelschen, zoodat hj steeds in bekrompene omstandigheden verkeerde. Zjn rlntogt van
Jezus in Jerusalem'',rchristusop den Oljf-

van den tooneelsyeler K'
arz componecrde hj veroordeelde en de besteller het niet tegen
in 1760 aan het hootd der ltapél van prins

M&terltazy.Hier vervaardigde hj zjne voortreleljkesymphoniën enhetmeerendeelzjner
tkaaje kwartetten, voortsde rsieben svorte
des Erlösers am Kreuze''.Eerst na het over-

ljden van genoemden prins kwam hj t0thet
besef van zjne lkracht.Met den vioolspeler
Salomon begat'hj zich in 1:91 naar Londen,
waarhj grootetoejuichingvond,enherhaalde berg'') rDe opwekking van Lazarus'' enz.
in 1793 den togt derwaarts.D e nniversiteit kondennietbeletten,dathjwegensschulden
te oxlbrd benoemde hem t0t doctor in de in de gevangenisgeraakte (1827).Hier vond
muziek? en t
lit Engeland verspreidde zjn hj de stofvoor een paar uitstekende stukken
roem zlch over zjn vaderland.Nadathj in in den trantvan Hoyartlt,terwjlvoortszjn
1794 uit Engeland was teruggekeerd,kocht roem verhoogd werd door 2 uitmtlntende

hj in eene der voorsteden van MTeenen een
huislemeteen kleinen tuin.Hiereompoueerde
hj pDie Schöpfung''en rDie Jahreszeiten''.
ln eerstgenoemd stuk gloeit Jeugdig vuur,
hoewelhj reeds den Gs-jarigen ouderdom beu
reikt had, en het tweede,zjn laatste werk ,
voltooide hj in 11 maanden. Groot is het
aantal door hem geleverde muziekstukken,
nameljk 118 symphoniën, 83 kwartetten,

24 trio's, 19 Opera's,5 oratoria,163 stukken
voor bariton, 24 concerten voor verschillende
instrtlm enten, 15 m issen, 44 sonaten, 365

zangwjzen met accompagnement voor oudSchotsche liederen enz.Haydn onderscheidde

Bchilderjen: rNapoleon, den ondergang der

zolzbeschouwend''en rDe dood van Eucles''.
Latere stukken, zooals pllet congrès van

atkevaardigden t0t afschafing der slavernj''
met 130 portretten,en zjn rllertog van5Ve1-

lington te paard'' hadden geringer w aaxde.
In de engte geraaktdoorbroodzorg en teleur-

gesteld in zjne verwachtingen, bragt hj zich
om het leven op den 22sten Junj 1846.Van
zjne geschriften vermelden wj:pluectureson
lèesco (1842
Le
tur
4)
-''1e
8n
46r,
2cd
lne
)s
''.on painting and
design
H aym tRudtllt'
l,eenverdiensteljkDuitsch
schrjver,geboren te Griinberg in Silezië den

zich door zjne verbazende magt over de 5den October 1821 studeerde in de letteren
en godgeleerdheid teHalle en teBerljn.Zjn
scheppingskrachtvan zjn geest.Tn1808sloot eerste geschritt wasgewjd aan de nagedachde vereeniging van muziekliefhebbers hare tenis van zjn leermeester Gesenilu (1843).
winterconcerten met eene schitterende opvoe- Nadathj als leeraar aan hetgymnasium te
ring der pschepping'',welkehjalsgenoodigde Keulen en vervolgens aan eene handelschool
bjwoonde.De ontvangstydie hem aldaarten te Berljn was werkzaam geweest,voorzag
deelviel,maakteOpden grjsaard,Onderden hj met het geven van privaatlessen in zjn
last derJaren gebogen,een diepen indruk; Onderhoud en trad tevens a1s schrjver 0p.
maar n0g dieper trofhem de uitvoering van Zjn w erk : pReden und Redner des Ersten
zjn eigen werk,en bj de verhevenepassage preuszischen vereinigten Landtags (1847)''
Daarzjlicht!''gevoeldehjzichzöégesehokt bragt hem in aanraking m et H onnemann ea

instrum entale m uziek en door de verrassende

ft1
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was oorzaak,dathijafgevaaxdigdwerd naar derde zjn roem ,en de Keizer schonk llem

de Nationale Vergadering te Frankfort.Deze na den wapenstilstand de Maria-Theresia-orde.
leverde hem de stof voor zjn boek: rDie Met ongemeene gestrengheid bewaarde htl
deutsche Natioralversammlung (1848--1850, voorts de rust te Bergamo en te Brescia,ter-

3 dln)''.Hj behoorde er t0thetregtercen- wjlhj Ferrara tuchtiyde.Toen nahethertrum.In 1850 verkreeg hj verlofom zich vatten van den 0orlog ln Maart 1849 Brescia
als privaatdocent te Halle te vestigen, en wederom opstond, en de brigade-Fkgdlfniet
was durna redacteur der sconstitutionelle bj magte was,die beweging tebeteugelen,
Zeitung''teBerljn,vanwaarhjechterweldra trok Hayna. van Padua derwaarts en omsinverbannenwerd.Nubegafhjzichwedernaar gelde de stad, en er ontstond nu,bj den
Ha
lle en opende in het voorlaar van 1851 heftigentegenstandharerinwoners,eenstrtjdy
**
Zpne lessen over de wjsbegeerte en de zooals naauweljks eén tweede in de krjgsgeschiedenis der nieuwere Duitsche letter- geschiedenisvan den nieuweren tjdgevonden
kunde, terwjlhj tevensvan 1858 tot1864 w ordt. Na een moorddadig straatgevecht en
Ge opreuszische Jahrbiicher'' redigeerde. In een vernielend bombardem ent w erd de stad
1860 werd hj t0tbuitengewoon en in 1868 stormenderhand veroverd en gestreng gestraft.
t0t yewoon hoogleeraar benoemd.Op staat- Hayna. zegt daaromtrentzelf:slk gafbevel,
kundlg gebied was hj in 1866- 1867alleen datmengeenegevangenen maken,maarterstond
werkzaam alsafgevaardigdenaardenLanddag. ieder Over de kling jagen zou,die met de
Van zjne geschriften noemen wj:rW ilhelm wapenen in dehand gegrepen w erd,- voorts
v0n Humboldt.Lebensbild und Charakteristik beval ik,datde huizen,waaruitsc,hoten ge(1856)'' - rllegelund seine Zeit(1857)''- lost waren, in brand zouden gestoken w orrArthur Schopenhauer (1864)''- en rDie den''. - H aynan w as vervolgens w erkzaam
romantische Schule(1879)''jterwjlhj voorts bj de beleyering van Venetië, waarna de
artikelen in de p'
Encyklopâdie''van frdc/
z en Kei
zorhem In een eigenhandiqschrjvennaar
Grubert alsmede essays in de rpreuszische Hongarje riep en hem in Mel1849 methet
Jahrbiicher''geleverd heeft.
Opperbevel aldaar belastte, terwjl hj hem
H aym o, 00k Aimo, Heimo en Hemmo
genoem d, een godgeleerde uit de 9deeeuw ,
w as een der merkwaardigste leerlingen van
R,abanws A twrf::, den beroemden abt van

tevens t0t veldtuigm eester benoemde. Tegen

stadt Op den 27sten M aart 853.

roem der Overwinning aan de Russen scheen

heteindevan Junt'
lruktehetlegervoorwaarts

en de keuze des Keizers w erd weldxa door
de gebeurtenissen geregtvaardigd.De bestor-

Fulda.H1
j schreef verklaringen van onder- ming van Raab, het voortschl'jden der
scheidene gedeelten des Bjbels, voortg een troepen naar het zuiden te midden van
XHomiliarium'' en eindeljk pohristianarum talrjke moejeljkheden, het bezetten van
rerum m emoria'' welke loopt van den aan- Szegedin (2 Augustus), de gevechten aan
vang onzer Jaartelling t0t aan Tlteodosius de de Theisz, waardoor Temesvar in handen
Groote 0n meermalen gedrukt werd, onder der Oostenrjkers viel,- datalleswashet
anderen te 's Hage in 1531 en te Leiden in werk van H aynan.H oew el Gör-qeidoor ztjn
1650. Ht
l overleed als bisschop van Halbcr- nederleggen der wapenen bj Yillagos den

H aynau (JuliusJacob,vrjheervonl,een t0e te kennen, was de uitslag van den 00rOostenrjks generaalj was de Jongere zoon log hoofdzakelgk t0e te schrjven aan het
van W ilhelm T,'keurvorstvan H essen en van krjgsbeleid van Haynan.Otkchoon men hem
de vrouwe van Ziltfdzif/zcl, geboren Rebekka deswege metnieuwe eerbewjzen overlaadde,
JNf/dr, de dochter Van een apotheker te werd toch zjne blpedige gestrelrgheid door de
H aynau in Silezië.HjwerdgeborenteCassel meesten afkekeurd. Geweldigen schrik baarden 14den Odober 1786, trad in 1801 in

4en vooral de terugtstellingen,w aarvan den

n Octobei'te Pesth en Arad de hoofdaanOostenrjkschedienstenwoondedeveldtogten 6de
bj van 1805 en 1809.In 1813 werd htlt0t voerders der Hongaarsche omwenteling de

majoor benoemd en nam deelaan den bevrj- slagtofferswaren.Na den 0Orl0g gedroeg zich
dingsoorlog.Eerstin 1823 zag hj zich bevor- Haynau in Hongarje als een dictator.Zjne
derd t0t Juitenant-kolonel,- voorts in 1830 ha4ldelwjze bragt hem eindeljk in botsing
t0t kolonel en in 1835 t0t generaal-majoor. methetministérie,zoodathj den 6denJulj
In diébetrekking ging hj alsbrigade-generaal 1850plotseljk onthevenwerdvan zjn gezag.
naar ltalië, en werd in 1844 luitenant-veld- Nu keerde hj tothetambteloosleven terug
maarschalk en daarna bevelhebber van een en vestigde zich teGratz.Zjnnaam zweefde
regesaent infànterie.Bi
j het uitbarsten van echterwederop alle tongen,toen hj in Sepden 0orlog in Italië in 1848 bood hj zjne tember van datJaar Op eene buitenlandsehe
diensten aan,betoondegrooten jver,en was reis te Londen,bj hetbezigtigen derbroukommandant van Verona,toen hethoofdleger werj vanBarelay en Perkins,dàorhetwerkèoorwaarts rukte, om aan de Pièmontèzen volk met mishandeling bedreigd wast tereene nederlaag toe te brengen bj Custozza. wjl de Britsche rege'ring geenerlei poging
Hij zond toen op eigen gezag in den nacht aanw endde, om hem daarvoor voldoening te
van den 24sten op den kssten Julj eene bri- verschaFen. In 1852 deed hj een togt door
gade naar Sommacampagna,waardoorhj niet Frankrjk en België,dochook teBrusselopenweinig bjdroeg totde zegepraalderoosten- baarde zich de volkshaat tegen den onmenrjkers. Een voorspoedig gevechtbj Lomato scheljken krjgsman.Hj overleed teW eenen
fn het bombardement van Peschiéra vermeer- den 14de# Maart 1853.- Zjn broeder <iI-

IIAY#AU-HàZELAAR.

tt!

&> Karl,vrjheex vonActfsctf,luitenant-ge- even z00 vele plantengeslachten naar hem

neraal in Keur-llessische dienst,werd gebo- genoemd, welke echter later hun zelfstandig
ren in 1779 kwam in 1847 wegensgevorder- bestaan hebben verloren.
H azardspelen noemtmt
m zoodanige speden leeftjd 0P P0nSi00n en gafZioh over aan
godsdienstigedweeptrj.Toen erin 1850geen len,welke niet 0ok van de kennisofbehenoëcier van hoogeren rang a'
anwezig was,om digheid van den speler,maar enkel van het

den staat van beleg in Keur-Hersen en de toeval afhangen. Zj worden doorgaans gemaatregelen van H assenp-g g tegen de omcie- speeld met kaarten,dobbelsteenen,balletles
ren, die trouw bleven aan de grondw et,te 0f nommers, zooals tàroj biribi, rouge et
handhaven, zag Raynalt zich benoemd t0t noir,vingt-et-un,roulette,lotto enz.Zj zjn
opperbevelhebbervan hetleger.Hj k0n ech- doorgaans zoodanig geregeld,datde bankier
ter de hem opgedragen taak nietvolbrengen, of houder van het spelde meeste kansen @op

werd van zjtllastontheven,en overleedden voordeelheeft,terwjl hj zich tevens m lnQlsten Januarj 1856. Friedrielt Wilhelm der onder den invloed van den hartstogt
Scr!Eduard,vrjheervon At
'
zywtz'
d
:,een zoon bevindt dan de eigenljke spelers (pointe'
rs).
van den voorgaande, werd geboren te Miin- Daarenboven geven dehazardspelenaanleiding
chen den 5den September 1804 en maakte t0t tallooze bedriegerjen en opligterjen,
zich desgeljks berucht door zjnemedewer- terwjlzj hoogstnadeeligwerken op dezedeking t0t afschaKng der grondwet in Keur- ljkheid. om die reden werden zj van ouds
Hessen. In het begin van 1840 belaste hj in vele beschaafde Staten verbodçn. Reeds
lgens het Rûmeinsche regtwerd hethuis,
zich voorlooljg metdeportefeuillevanO0r- vo
l
0g en werd ln 1843t0tmajoorent0tdeinitief waarin men hazardspelers aantrof, verbeurd

minister benoemd.MetHassenps'
uy moesthj verklaard,terwjlniemanddesommen,welke
echter den 4den october 1855 aftreden.Niet- hj met het.spel gewonnen had,in reqt
en
temin zag hj zich t0tluitenant-generaalbe- vorderen kon.De nieuwere wetgeving luldde
vorderd. W egens Onaangenaamheden met den n0gindenJongstentjdin datopzigtzeervergepensioneerden kapitein D*r, die hem in schillend. Terwjl hazardspelen in sommige
een vlugschrift van lafhartigheidbeschuldigde, landen gestreng geweerd werden,verpachtte
nam hj in 1863 zjn ontslag en maakteden m en elders de speelbanken ten voordeele van
24sten Januarj van datJaardooreen pistool- den Staat. Men meent, dat deze het eerst
schoteen einde a>n zjn leven.
tegen het einde der 12de eeuw ip Venetië
H ayne tFrïe#rïcA Gotlob),een vcrdienste- zjn opgerigt.lnFrankrtjk bestondentevoren
1jk natuurkundige,geboren teJiiterbogk den in alle aanzienljkesteden bevoorregtespeelden18denMaart1763,genoothetonderwjsvan banken,doch zj werdenop denlstenJanuarj
den beroemden W ildenow ,werd doctor in de 1839allen gesloten,weshalvedeFranschespeelaœ
wjsbegeerte,0n zag zich weldrabenoemdt0t bankhouderstzooals Benazett OFzcler/,Dera'
hoogleeraarindekruidkundeteBerljn,alwaar en de gebroeders B lanct zich genoodzaakt
hj den 18denApril1832 overleed.Van zjne zagen, naar Duitschland te trekken. Doch
talrjke werken vermelden wj: pTermini 00k hier werden in 1848 doorhetRjksmibotanici iconibus illtlstrati oder botaniche nistérie alle speelbanken a1s werktuigen der
Kunstsprache durcll Abbildungen erlëutert onzedeljkheid gebrandmerkt en Opgeheven,
(1807)'' - rDe coloribus coporum natura- hetwelk in hetwederspannige Homburg zelfs
lium praecipue anim alium vegetabilium que

determinandis commentatio physiographica

met soldaten geschiedde. In den daaropvol-

genden tjd van reaetieheeftmen de speelban(1814)'' rDendrologische 1,
3lora der Um- ken in de badplaatsen w eder geduld,totdat
gegend und der Gërten Berlins (1822)'', - zj eindeljk onder den tegenwoordigenKeizer
XGetreue Darstellung undBeschreibung derin van Duitschland in het geheele Duitsche rjk
der Arzneikunde gebrëuchlichen Gewëchse, voor goed zjn afgeschaft. W ie aan zjne
w ie auch solcher? welche m it ihnen Ver- speelzucht voedselwi1geven,m oetnaar het
w echseltw erden können (1105- 1846t14dln vorstendom M onaco reizen. Het is evenwel
m et 846 koperen platenl'' waarvan echter eene treurige waarheid, dat Op vele groote
delaatste3deelendooranderenbewerktztjn,- plaatsen ten behoeve van rjke ledigloopers
rDarstellung und Beschreibung der Arznei- en slaven der noodlottige speelwoede nog
gewâchse, w elche in die neue Preuszische altjd heimeljkegelegenheden- speelhellen-

Pharmacopoe aufgenommen sind.Nach natur- bestaan, die zich aan het oog der policie
lichen Familien geordnet und Erlëutert v0n weten te onttrekken. O0k de Staatsloterj,
J..F. Brandt und J. Th. Ch.llatzeburg hoezeer aan vaste regelsgebonden,iseen ze(1829- 1841,4 d1n)'',- UeberdieBildung debedervend hazardspel, hetwelk met verlof
des Zellengew ebes in den volkomm nern ge- der regêring en zonder ernsti
g verzet der

wxchsen(1829)'',- entalrjkeopstellenint#
- - Vertegenwoprdiging nog altjd ln Nederland
schriften, - met Fr. Dreves: rBgtanisches bestaat,terwjldergeljke inrigtingen bj vele
Bilderbuch fiir die Jugend und Freunde der van onze naburen zjn afgeschaft.Zievoorts
P:anzenkunde (1794- 1801, 5 dlnl'' --en onderLoterl
j.
m et Fr. Guimpel en Fr.'Otto:DAbbildungder
Hazelaar Of hazelnoot(CorylusL.
)isde

fremden in D eutschland ausdauerndenH olzar- naam van een plantengeslacht uit de familie
ten fiir Forstmsnner, Gartenbezitser und der Naplesdrayers (Cupul
iferae);het bestaat

Freunde der Botanik (1819- 1830,24stukken meerendeels u1t heesters. De bladeren zjn
metplatenl''-- Door driekruidkundigenzgn aanvankelijk spiraalsgewjsenvervolgenstwee-

=l2ELll2.

t74

rp
#
*jg geplaatst en hebben afvallende steunbladeren.De bladknoppen zjn rond en afgeknot
en van buiten door 8 ronde,gele schubben
bedekt. l)e bloesems beginnen zich reedsin
den nazom er te ontwikkelen en gaan open
tegen het einde van den winter.De manne-

leven merkwaardlge snultkevers,onder ande-

ren de fraaie Balaninusllcfz-.Hj heefteen
langen krom men snuiten gekniktesprieten en
onderscheidt zich door eene grjsbruine met
geel vermengde kleur. Van het laatst van

Meit0tJulj kruipthj overdienheesterrond
ljke bloemkatles zjn rolrond.Op half-eivor- en houdt zich, alsware hj dood,wanneer
mige,van bovenaf
keknotteschubbenzietmen men hem nadert.Md den snuitboorthj een
6 t0t8 meeldraden.Devrouweljke bloemen gaatje ill de schaal der noot, keert zich
hebben het voorkomen van bladknoppen, vervolgens om en legt daarin een ei.W eldra
maar onderscheiden zich hiervan vooraldoor komt daaruiteene larvetevoorschjnzonder
den purperkleurigen stamper. Tw ee of drie pooten en meteen bruinen k0p aan een licht
maanden na den bloeitjd ontwikkelen zich geelachtig-witten romp.Deze heeftin Septemin hetvruchtbeginsel tweezaadknoppen,van ber de kern opgepeuzeld; de noot valt dan
welke gewoonljk slechts één t0t rjpheid af, de larve baant zich een weg door de
komt, en het schutblad meteen paar andere schaal en kruiptin den grond,om een paar
blMdles vormen voorts een beveiligend hul- jaar later a1s kever weer te voorschjn te
#e1 om de eenzadige noot.Deze heefteene treden. Een andere kever, Apoderes OtvJ
yIi,
harde vruchten een bnzin zaadbekleedsel.De heeft geknikte spxieten en is geheelzwart,

zaadlobbçn zjn zeergrooten oliehoudend. metuitzondering van zjne helderroodedekDegewoneAlzdbpof(C.AvellanaL.
4wordt schilden. Deze rolt zich met groote behen-

3 t0t 6 Ned.elhoog en heefteen bast,welke digheid in de bladeren van den hazelaar en

eerst grjs,later roodbruin en eindeljk zil- legtdaarin zjne ejeren.- Hethouten de
verkleurig is met roestkleurige dwarsstrepen. noten van dezen heester w erden voorheen als
Het hout is geel van kleur en wat donker. geneesmiddelen gebruikt. Wj geven hierbj
der dan beukenhout.De bladeren zjn bjna in a een bloejenden tak van den hazelaar,
cirkelrond en aan
in b een tak m et
> 'x
hun top plotseling
h
-'$--$ .
'e..- .a .':l/ )'( jongebladeren,en

'

t0t eene sm alle
puntzamengetrok-

zuv

'

.

P
t)

De takken zjn
zachtharig;zulkej
die manneljke

,

vertoonen zich in
d.0 oksels der bladeren en zaen
,

heef.t'2, 3 of 4
.eg op ée.n tak.
katl
' /

De

vrouweljke

ç.
tz

ry

.

.> - .

.

'
-v
'

.

5

',Y
/

,
.

.

f

p

.'
::.
22
1
,,-

x

l x
p

,

:

' %

.

.

.

-.

e

z

p

v
,
a
'

a --*7
:X j,v.
.
<.
q
:
'', è -%,

.

lk
js
.7,.
,,:. --'pLkq

x4y.
s- 8-- k
v>
Njzw. lt
jjp
'
,
x
'
J
.
s
.
). e.
- -x
.-.

..
,
-,x

4 *?
l' -l i
' l , rV ' .

' -''
,-l .

..
,

',

/-.

Ny .zs-

'

*e'
x

,

.j7
-. n,
.

,
,

'

b
lcoh
eme
inndb
eevoik
ns
deln
s
zi

derafgevallen bladeren. M en vindt
dezen heester l.n *
geheel Europa t0t
65O N. B. en t0t
eene hoogte van
1500 Ned.elboven
de oppervlakt.eder
zee,alsmedelnhet
noorden Van .yz.
l.
e..

J
.z
x'
xz.

N

bloemen dragen,

c een tak m et
'
j%'' ivnolwa
ssen bladej%Ve
-tpx w Axxw ' - ren? alles op de
*'
A x .' / heltt der natuux-

.- G %

.N

) ),jb

(vxI x
#*- Ny z/

ken; zj hebben

een haTt#ormigen
voet en een dubbelgezaagdenrand.

''
..
.

L

f=.

,

,

;:
1-.-,
$
-:

y o,j-'-';,:.'.
w
yy
$''',
'
,
y
,,
-,
-,
.1
.,
,

/j)
,
j,,
.

c

,
/
'
. .
h ,.
,l
,;
z ,
- r.
'.
:- * ')'
,
r ,
-,. ,r .
.

y

;. ,
.x
.

'
, ,,k./tg

't

eene bloem in den
okselvan hetdekblad, in # een
vruchtbeginsel,
overlangs doorgesneden en 6-m= l
vergroot,en in h

grootte.
Behalve de gewone hazelnoot
heeftmen deLaw

)h .
t.

'
&
.

x

'I

bloemkatle,5-maal
vergroot,in6eene
Jonge vrouwelpke
bloem ,3.m aalvery'root, in J zulk

2 onrjpehazelnoten in natuurljke

'
,,N
.
, %.

ljke grootte,

voorts in d eene
schub van een

't
rs
?'
If

àef.
qxpof(C.tubulosa W .
4, welke

zich onderscheidt
door eene roodeof
*n den herfsty 0ml
1 'f
.
d
1 .* d
witte zaadhuid en
datzp
--spoedighaar
,
j j
'
y.j
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De gewonehazeuoot(covvluszeelusc).
kernen.D ezehees;R0g0n verliezen.
De heester draagt geY7oonljk eerstvruchten ter groeit in het zuiden van ons werelddeel.
na verloop van 10 Jaar.Iloor hetverplanten Voorts heeft men nog den Bszantnnaeke, Aavan afleggers kan raen dien tjd echter aan- zel
aar (C.byzantina Def)met spitse schutmerkeljk bekorten.Detwjgen wordenvoorts bladen en een dubbel omkleedsel rondom de
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t0t vlechtwerk gebezigd en deilnek00lt0t dikke korte noot. Hj vormt een boom ter
het vervaardigen van buskruid,alsook om te hoogte van 20 Ned.el met eene middelljn
Soekenen.- op debladerenvan dehazelnoot van % Nei el.In hetBanMtvi
ndtmea

HIZELAAR-HAZENLIP.
geheele bosschen van deze hazelaars,welke blaatlwachtige kleur en e0n zilverachtigen

ook n0g in Klein-Aziëgroeijt,n.Andere sgor- metaalglals.Dejonge dieron hebbon langsde
ten,zooals 0.americana M lclt.en 0.roslrata zjdtndonl
kerlsrtlinestrepiln.llt
?tiseonOnschtllA'
lt..vindt m en in de Nietlwe W erold.
dig en onschadeljk diertje,met te kleinen
Hazelhoen (Tetrao bonasia),hetkleinste bek ol
u te bjten en met kloino,kromme
der Europpsfthe wOudhoonders, bewoont 0ns
werelddeel van de Alpen noordwaartst0taan
tle grenzen der loofdragtlnde boomen:enhotldt
in Duitschland en Zw itserland vooral in de

tanden.Onder wortels van hot
asters zoekthet
eene schuilplaats en brengtaldaar den w illter
door. Het voedt zich m et allerleisoort van
w ormen en insecten en kan maanden lang

bergwouden zjn verbljf'
.Dezevogelbehf
lort
geslachtder Korhoendors (metgevederdt
)voetwortels en naakte teenen).Hj is nietveel
grooter dan een patrjs, maal'vpel fraatler
van kleur en gedaante.Het mannetje onder-

vasten.Het wjf
je werptjaarljkstegeljk 10
Of12 Jongen.
W azenlip of l
tazenmond (labium leporinum) nomnt men eene aangeboreuespljtillg
derbovenlipbenedendenneus,eel
zespljting,

t0t deafdeeling derH oenderachtigenentOthet

die enkel kan wezen, zoaals is fig. 1 of

scheidt zich door eene zwarte vlek Op de

borst,terwjl voor 't Overigedevederenbj
beide geslachten fraai-roastbruin zjn met
kleine witte en zwarte vlekken? terwjlde
staartparelgrjsenmeteen metwitomzoomden zwarten dwarsbandversierd is.Geljk al

hk

< >
Xx

de wolldlloenders,voeden 0ok deze zich met
knoppen, vooral van hazelaars en berken;

voorts met allerleibasten,en eindeljk met
insecten, wormen, kleine slakkt!
n enz. Zj
verschuilen zich zeer zorgvuldig, slapen op
boomen en huppelen bjjdag op den aardbodem rond. O0k a1s ztjtlrlol-gevaar bedreigd
worden,bljven zj gewoonljk loopen,dewjl
zj zwaar ter vlugt zjn en hierbj veelgedruisch malten.Zj pareu in hetvooljaar,en

,

1

Pig.1.Enkele hazenmond.

dlbbbel zooals in flg. 2. Eene gespletene

Onderlip is zeer zeldzaam. De spltjting der
bovenlip gaatsomtjdsvergezeld van dievan

den bovenaansltlitingsrand (?n van het gehehet kunsteloos en goed verborgen nostbevat m elte. In dit goval kan het kind in dlan

8 t0t 15 licht-roode, brtlillgevlckte ejeren,
welke in drie w eken worden uitgebroetl.D e
kiekens volgen aanstonds de m ooder.In mid-

'

N

van denJager,doch in Notll''
,vegeu enZw eden
vangtm en desw intershazelhoenders in strikkent en leklterbekken schatten het vleesch
van deze vogels hooger dan dat van fasan-

ten,snippen en patrjzvn.
H azelw orm (Anguis fragi
lis)isdc naam

van een tweeslachtig dier van de Orde der
Baurii of Hagedissen, die gedurende hun
geheele leven dool-longen ademen.Dagewone
hagedissen, van w elke de krokodillen de
grootste sooYtvormen,hebben 4 pooten,doch
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Fig.Q.Dubbele hazenmond.

mond geene luchtledige ruimte vorm en, om
er zjn er 0ok met 2 en zelt'
s zonderpootenof tc zuigen. De hazenlip Olltstaat door eene
m et onvolm aakt ontwikkelde achterpooten. gestoorde ontwiklteling der vrllcht.Bj deze

De hazelworm is eelz slangvormig diertje, zjn in een zeer vroeg tjdperk de beenderen

door onkundigen veelal vflor eene slang ge- van bovenkaak en geltemelte dopr een tushouden en door de geljkmatigo dikte van schenkaaksbeen ges3heiden.W Ordt de zamen-

zjnligchaam tevensop eenworm geljltende. groejingdierverschillendebtpenderengestoord,
Meer bepaald behoort hj tOt de familie der dan bljtt er eene ruimteOpen?en daarnaar
Skinkaohtigo Hagedissen en wêl t0t de van voegtzich ook delip.Tszj slechtsaanééne
oogleden voorziene onderafdeeling.Deze die- zjde belet,dan Ontstaatdeenkelehazenlip,
ren ondexscheiden zich door een bekleodsel
ontbreekt de zamengroejing aan beide
van dakpanvormig geqlaatste schubben en zjden van hettusschenkaaksbeen,danvormt

dporeen k0p,dit,weinlq dikker dan dehals zich de dubbele hazenlip. II1 t?lk geval kan
en metschtlbllen bedektIs,alsmede dopreene
platte,vau voren ingesnedene tong.
D e hazelworm bevindt zich in de w arm e

degene,die ditgebrclthoeft,de liplettersniet

uitsprel
ken.Gewoonljlteehterkal
zhetdooreelze
Opexatieverholpcnwordeu.Alenneemtnameljlt

en gematigde streken van Europa,voorts in de huid van deranden dorspleet weg,brengt
ze aan elkaâ
'1*en bevestigt ze alzof
l m0tzilin ons Vaderland.Ilj heeft hene lengte van veren naalden,totdatzeaaneellgegroeid zjn.
3 t0t 5 Ned.paim ,van welke zjn staartde Kan een kind niet zuigent dan llloet deze
Alger
'ië en in het Zuiden van Sîberië,- 0ok

helft beslaat, zeer gladde schubben,en van
boven een roodachtig bruinejvan onder eene
V1II.

kunstbewerking spoedig plaats hebben,doch

indien zjne natuurljke voeding e1'nietdoor
12
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belem merd wordt,w acht men totdat hetwat steljke rllistory Of the Venetian republic
sterker is.00k de gebrekkige spraak,voort- (1837,2 dln;2dedruk 1860,4 dIn)''
.
komende uit een gespleten gphem elte, kan
H ead (Sir Francis Bond),een Engelsc,
h

dool- eene zilveren plaataanmerkeljk verbe- schrjveren staatsman,geboren in 1793,trad
a1s Officier in dienst,klom t0tden rang van
H azeu (Johaunes), die veel geschreven majoor? en huwde in 1816 met eene dochter
en zich inzonderheid als vervaardiger van van lord k%omerville.Hj volbragt eene reis
stichteljkeliederen onderscheiden heeft)werd naar Zuid-Amerika en schreef nRough notes
geboxen te Schoonboven in 1754, was boek- during some rapid journeysacrossthePampas
terd worden.

handelaax en vervolgens boekdrukker te Am- (
1826,4de druk 1b47)''.Laterleverdehj de
sterdam en Overleed te Haarlem den 25sten koddige: pBubbles f'
rom the brunnens ot'
November 1835. Van de zeer lange reeks Nassau (1833)''. Hj bekleedde eenegeringe

zjnergeschriften noemen wj:rLjkzang op
Bellamy (1:87)'',- sDeHeidelbergscheKatechismus in 52 gezangen (1790)''1- ,Gezangen Op degeboorte,hetljden,sterven en
deverheerljkingvanJezusChristus(1794)'',XHet Psalmgezang gemakkeljk gemaakt,in

betrekking in Kent,toell hj zich 1835 be-

noem d zag t0tgouverneur van Opper-canada.

Hier Onderscheidde hj zich door jver,wel-

willendheid en beradenheid,weshalve de regéring hem in 1837 t0t baronet verhief:doch

onderspoedig Opkomendemoejeljkeomstanin 1838 zjn ambtmoestnederleggen.Van de
beschuldigingen,bjdiegelegenheidtegenhem
ingebragt, zocht hj zich te zuiveren door
zjn pNarxative'' een zonderling mengselvan
ernsten ioklternj,van waarheid en verdichting,zooàathj hetbeoogdedoelnietbereikte.
Daarmedenam dan00kzjnestaatkundige100pbaan een einde. Zjne bevindingen omtrent
Canada schetste hj in zjn boek plaheemigxant(1846;6de druk 1852)'' dat veelzonderlings, m aar ook veel goeds bevat. Later
schreet
'hj:pDefencelessstateot'Great-Britain
(1850)'',- rA faggot ofFrench sticks,or
Parisin 1851(1852,2 dlnq3dedruk 1855):'1
en r'
rhehorseandtherider(1861)''
.
Iiebbel(Friedrich),eenuitstekendDt
litsch

qezangen voorkinderen (1797)''7- pstiehte- digheden barstteereen Oproeruit,zoodathj
ljkegezangenenz.(1801,3dln),,- nxieuwe
stichteljke liederen enz. (5de druk, 1822
Q dlnl'', pBjbelsche mengelzangen voor
de Christeljke godsdienst en de zanggezelschappen derChristenen(1824)2stukkenl'',DGebeden,overdenltingenengezangen(1809)*'1
- oDe mens
ch hetbjzonderevoorwerp van
Godsliefde,inbespiegelingelz(1827)'',- pluiederen aan de huiseljke godsdienst gewjd
(1830)'' en rMjn laatstewerk op aarde
(1836)'',na zjn dood inhetlichtverschenen.
H azlitt (W illiam), een Engelsch letter-

kundige, geboren den loden April 1778 te
Maidstone in het graafschap Kent, wjdde
zich eerst 3a,11 de schilderkunst trad vervolgens als schrjver0p en w erd in 1808 reporter (verslaggever)derParlem entszittingen ten dichter, geboren den 18den Maart, 1813 te
behoeve van den !Mmming Chronicle''en an- W esselburen in Dithmarschen,WaS de zoon
deredagbladen.Hlerdoorltreeg htJaanleiding Van een landbouw er en ontving e0n0 zeer

tot het bezotgen eener uitgave van de keu- gebrekkige opvoeding. Niettemin schepte hj
rigste redevoeringen:in hetParlementgehou- groot behagen in de talrjke volkssagen van
den,.van de dagen van Karel I t0t op dien zjn vaderland, zocht zich zooveelmogeljk

tjd onder den titel: rr
jahe eloquence ûf'the
BritiBh Senate(1808,2d1n)''.Voortsleverdehj
eene Engelschespraakkunst (1810)!- en talrjke opstellen, in tjdschriften verstrooid,
verzamelde hj met LeigltAhpfin hetwerk :
XRound table (1817,2 dln)'',terwjlhj tevenspcharadersofShakespeare'
splays(1817),'
in het licht gaf. Daarenboven schreef hj:
DView ofthe British stage (1818)'7,- Lectureson theBritish poets(1818)1' pTable
talk (1821)1' - Thespiritoftheage(1825)7'
lahe plain speaker (1826)'',- rluifb of
rr
Napoleon (1828,4 dln;2dedruk 1852)'' en rNotesof a Journey through France and
Italy''. Zjn laatste geschritt:pconversations
of James Northcote (1830)5',behelstopmerkingen omtrent kunst en kunstenaars. Hj
overleed te Londen den 18den September1830.
Zjn mluiterary remains (1836, 2 dlnl''zjn
uitgegeven door zjn zoon.Hazlittwas een
geniaal en scherpzinnig schrjver, die zich
doorvrjzinnigegevoelensonderscheidde,maar
zich door ztjne niets-verschoonende pen vele
vjanden berokkende.- Zjnkleinzoon W i1-

teOntwikkelen,werdschrjverol?eenbureau,
schreefaan Ultland en zond eenlgevan zi
.j
ne
verzen aan Amalia Schoppe te H amburg,die

den Jeugfligen dichtermetgrootevoorkomendheid belegende. HoewelHebbelreeds 22 jaar
0ud was, ging hj naar llamburg,om zich
voor te bereiden voor hetbezoeken der uni-

versiteit, en wjdde zich te Heidelberg en
te Miinchen aan de studie derwjsbegeerte,
geschiedenis en letterkunde. Nadat hj in
1841 te Mi
inchen gepromoveerd was,gafhj
zjn treurspel rludith'' in het licht, begaf
zich in 1842 naar Kopenhagen,alwaar hj
Tkorwaldsen en Oehlensehlayer leerde kennen
en ontving eene reistoelage van den Koning

van Denemarken. Nu begaf hj zich eerst
naar Parjs, vertoefde vervolgens in Italië,
vooral te Rome,Pisa en Palermo,en bezocht
in 1846 op de terugreis de hoofdstad van

Oostenrjk.Hierboeidehem eersthetspelen
vervolgensdegersoon dertalentvolletooneelspeelster Christ%ne.>%.gF
zcl:(geboren te Brunswjk den 9den Februarj 1817),metwiehj
kortdaarnainflethuweljktrad.Thansvestigde
liam Carew A'
lzli/ï geboren den 22stenAugus- hj zich te W eenen?doch bewoonde sedert

tus1834,schreef:rBritish ColumbiaandVan- des zomers eene klelne villa aan het Gmun-

couver'sIsland (1858)'' en eenezeerverdien- dener meer.Na een langdurig ljden overleed
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hj teW eenen den 13den December1863.Hj behaalde erin 1803 den prjsmethetgedicht

onderscheidde zich door gevoel,verbeeldings- Palestille'' en volbragt in 1805 eene reis
kracht en geestdritt. Behalve l'eeds vermelde door Duitse,
hland, Zweden en Rusland. Na
XJtldith'' schreef hj: Genoveva (1843)''en zjlztertlgkeer gat'hj het gedichtrEurope,
:Maria Magdalena (1844)'*) voorts rllero- lilles olz the present war''in het lic,ht, en

des und Mariamne (1850)'' Julia (1851)1*
Michel Angelo (1855)''
AgnesBernauer (1855)': en pGygesllnd sein lling
(1856)''.Zjn laatste werk was pDie Niebtllungen (1862) 2 dlu)'', een trellrspel in 3

werd godsdiellstleeraar teHodnet, waar hj
zich wjddeaandebeoefening dergodgeleerdheid en aan het bezorgen eener uitgave der

werken van Jeremy Taylor,waarop hj een
XLife of Jeremy Taylor (1824, 2 dlnl''liet

afdeelingen,van w ellte de m iddelste zeer ge- voigen. TOt bisschop van Ualc,
utta benoemd,

roemd wordt. Zjn rDemetrius'' was bjna
voltooid en is na zjn dood ilAhet lichtvem
schenen.Hj schepte steeds behagen il1 llet
ongewone en zonderlinge en verloor daarbj

begaf hj zich i1z 1823 derwaarts en hield
gedurende zjn overtogt zieh bezig met het

spelen,nller Diamant(1847)''en pDerRubin
(1851)'7i1z het lichtgezonden.Zjne lyrische
gedichten verschenen in 18575en ztjn klein
epos mAltztter und Kirld (1859),von(
i gj
-tjtltej.
j
bjval. Zjue gezamenljke werken werden
in 1865 ellz.te Ham burg tlitgegeven.
H ebe, bj de Romeinen J'
tbrenta,de godin
derjeugd,wasde dochtcrvan Zeus(Jupiter)
en Here (Juno)jen de gelnalin van Nérades
(Hercules).Zj bleet'belastmethetscl
zenken

hj naar Trisjinopally, waar hj deû 3den
Aprilvau laatstgenoemd jaareene godsdienstoefening hield. Na den atloop nam hj,in

aanleeren van het Perzisch en l-lindostansch.

Reeds in het volgende jaar bt
?zoc,
lzthj de

de regelen der schoonheid we1 eens uit het verschillende gemeenten van zjn bisdomyin
oog. lntussohen was hj t
len stouten verhe- 1825Bombay en Ceylon,en in 1826Taqlore
ven treurspeldichter.O0k heet'
thj twee blj- in het presldentsohap Madras.Van hier ging

van den nectar Op clen Olympus,totdat Zeus
deze betrekking ûpdroeg aan Ganymedes,dien

verhitten toestand, eerlkoud bad,en daarin

vond men hem levenloos.1lj wasbj Christenen, M ohammetlanen en llilldo's een bode
des vredes en zocht de waarheid van het

evangelievooraldool
-hetOnderwjsderjet
lgd
te verspreiden. Zjne togten in lndië vindt
men beschreven in ztjn nNarrativeot
'ajourney

through the upper proviize,es 0t' India l'
rom
Ualctltta to Bombay (1828,2 dlnq3dt)druk,

hj van de aarde gesc,
haakt had. Volgens 1844)''*
Apollodor'
tsschonkzjharengemaal2zonen, W ébert.Onderdezen naam vermeldenwj:
Aleziares en Anicetws.Bj Homernskoultzj
Jaeq,
ues AJSJ Hébert,bjgenaallldpère.
D?
,
fvoor als Ongehuwd. Te Athene had men

ehesne, een van de zonderlingste karakters

altaran, aal
ahaa'
ren Hlraclesgewjd.- Zie der Fransche Revolutle.llj wasgeboren te
O0k OnderA steroiden.
Alel
4çol
A in 1755, gillg Opjeugdigen leeftjd
H ebel (Johann Peter)!een verdiensteljlt naar Parjs, werd eerst bureaulist bj een
Duitseh dichter i1z volksdlalect, geboren te kleinen schouw burg en daarna bediende, ontBaselden llden Mei 1760,waseen zoon van ving telkens wegens oneerljl
klleid zjn ontbehoettige ouders, ontving zjne opleiding te slag,en leettle vervolgensa1savouturier.Bj
Lörrach en Karlsruhe elz sttzdeerde te Erlan- del
z aanvang derOmwenteling stôhreet'hj Ongen.Daarna werd hj leeraar aan de kweek- derseheidene vlugsehriiten tegen hetHot',en
schoolte Lörrach, en in 1791 aan htlt gym - waswegens zjne natt
ltlrljkewelsprekendlleid
nasium te Karlsruhe met den titel valz subdia- bj de Jacobjnen zeer gezien.Ev)llambtenaar
conus. In 1805 werd hj rlfirehenrath'' in der posterjen,Lemaire genaamd, gatin die
1808 directeur van hetlycéum ,ill 1809 1id der

kerkeljke evangelische eommissie,en in 1819
yraelaat.Hj overleed Op eenereisteSchwetzIngen den 22sten September 1826. Zjne beroemde rAllomannische Gediehte (1803;llde
druk 1860)''schreet'htiin den tongval,die in
Zwaben gebrt
likt wordt. Zj bevatten tkaaje
nattlurtafereelenen zedeschetsen,aanhetleven

dagen ter verspreiding der constitutionélebeginselen een w eekblad in hetlitsht)nlaèreDuchesne'' genaamd. l-let w erd druk gelezen,

zoodatde Jacobjl
len een blad van denzolfden

naam uitgaven en de redactiedaarvau opdroe-

gen aan H'
ibert.Hierin spoorde hjhetvolk aan

t0t opstand on t0tom vèrwt/rping van detoenm alige grondwet. Na d() gebeurtenissen van

der landlieden Ontleend. Zjn qedicht,Ol
zder 10 Augustus 1792 werd hj 1id van den revoden titelvan rvergankeljkheid''door Tollens lutionairen gemeenteraad, e11 bj de Septemin het Nederlandsch overgebragt,is bj 0ns bergruwelen en bjalle anderevolksbeweginalgemeen bekel
zd. Voorts stshreef hj: gDer gen vervulde hj eenemerkwaardige r01.Toen

rheinlsndisc,
heH ausfreund,OderneueKalender in Mei 1793 de revolutionaire gem eellte met
mit lehrreiehen Nachrichtelluud lustigen Er- de Jacobjnen een aanslag bertlamd: op het

zëhlungen (1808- 1811;3de drtzk 1827)'')
XDasSchatzkâstlein desrheinlindischelzHausfreundes (1811)',, en rDie biblisclen Geschichten (1822,2 dln;2dedruk 1824)79.Zjne
gezamenljkewerkenwerden bjherhalinguitgegeven.

leven der Girondjnen) deed de eommissie,

doorde Conventie t0tonderzoekbenoemd,116
bert elz eenige anderelz in lleohtenis nemen ;
dot!h de Couventie w erd oiu ltle reden zoo

erustig bedreigd door llet graauw ,dat zj de

gevangent?n losliet en de cotlllljkssle olltbond.

Heber (Reginald),bissohop val:Calcutta, Hj werd in zegepraal ontvallgen en voerde
geboren den zlstell April 1783 te Alalpas in 11u in zjn blad dogel
ueenheid en hetsehanCheshire, bezocht de universiteit te Oxtbrd, daai ten top. M et Cltao ette, Cloots en den
12*
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boekdrukker M omoro had hj reedslanghet te Aveenen,en werd er in 1841 arts van het
plan gem aakt, cm de eerdienstder Rede in

algemeen ziekenhuis. Aangem oedigd door

te voeren.Den l7den Brumaire (7 Novembex
1793)bragten zjhetzoover,datGobel,deconstitutionéle aartsbisschop van Parjs, zjne
bediening nederlegde,waarna Hlbert en zjne

Skoda,wjdde hj zich nu hoofdzakeljk aan
de studie derdermatologie(leervan dehuid)j
en vestigde zich in 1842 a1s privaatdocent te
W eenen.Tevens werd eenezaalvoorljders
aan huidziekten in genoemd hospitaal aan
zjne zorg toevertrouwd.In 1848werd hj er
eerste geneesheer, en in 1849 buitengewoon
hoogleeraar.Sedert1842 woonden velen zjne
lesBen ovel-huidziekten bj,en in de behandeling van deze heeft hj eene belangrjl
te
omwenteling gebragt. Behalve een aantal
hoogstmerkwaardigeopstellen intjdschriften,
scheefhj:pAtlasderHautkrankheiten(18561865):' door Elfinger voorzien van uitmuntende platen, en pAcute Exantheme und
Hatltkrankheiten (1850- 1865)'' het derde

medestanders de kerk van Notre Dame in
een tempel der Rede herschiepen.Het eerste
feest der Rede w erd er op den zosten Brtlm aire gevierd, en alle ambtenaren moesten

daarbj tegenwoordig zjn.Tevens begon op
aansjoring van hem en zjne partj de vervolglng der gematigden.Robes
pierreen zjne

vrienden zagen echter met leede oogen het
klimmend overwi
gt van den remeenteraad
en den grooten invloed der llebertisten Op
het volk ,zoodatt0tden ondergang van deze
besloten werd. Nu ontbrandde de strjd der
partjen, en de Hébertisten wilden zelfs de deel vorm ende van F-ircAtv 'd nHandbtlch der
Conventie vernietigen en een dictatorschap speciellen Pathologie und Therapie''.
invoeren. Toen echter R obespierre zeker geH ebraeër of Ebraeër, dat wil zeggen

noeg was van zjne zaak,deed hj in Maart

Die van de overzjde'',schjntaanvankeljk

1794 de vreemdelingen, de llébertisten en de algemeene naam geweestte zjn va'
n den
vele gematigden als verratlers gevangen ne- Sem ietischen volksstam ? die om streeks Q000
m en en als zamenzweerderster dood veroor- jaren vôör Christus over de Euphraattrok,
deelen.Hlbertbeklotu Onderhet gejoelvan Om naar de kustlanden derMiddellandscheZee
het gepetlpelmet eenige anderen het schavot te verhuizen.VolgensdeBtjbelsche Overleveop den 22sten Maartdaaraanvolgende.
rinr werd dienaam toegekend aan denakoAntoinez'
lwfnfeErnestJf/ldrf,een Fransch mellngen van A braham , den stamvader van
schilder.Hj werd geboren te Grenoble,ging het Israëlietische volk, wiens naam op de
in 1835 naar Parjs, om erin de regten te oudste volksverhtlizing der llebraeërs uit
studéren, maar legde zich tevens t0e Op de Mesopotamië wjst,geljk die van fzc#à en
schilderkunst,zoodat hj op aansporingvan Jacob op de latere.In Egypte,van ouds de
zjnbegunstiger,Pa'
ulDelaroehe,in 1839me- bestemming der Semietisghe volksverhuizing,
dedong naar den grooten prjsderAcadémie verw isselden de Hebraeërs het zw ervende
en dien verwiert
'
.Nadathj voortsvjfjaren herdersleven m et den landbouw en ontwik-

op kosten van den Staatte Rome ha'
d )00r- kelden er zich langzamerhand t0teen strjd-

gebragt, verlengde hi
j zjn verbljf in ltalië
met een drietalJaren en verzamelde er schetsen, die hem na zjn terugkeer in Frankrjk
stofleverden voor zjne doeken.pDe malaria''
op de tentoonstelling van 1850 vond grooten
bjvalen bezorgdehem een hoogenrangonder
de Fransche kunstenaars. In 1853 bragt hj
er zjn pludaskus''.Nadathj nogmaalseene
reis naar Italië volbt'
agt had, bepaalde hj
zich hj hetgenre,en datland bleet'debakermat van zjn talent.Hj leverteene blaauwe

baar volk,hetwelk geruimen tjd haerschappj
voerde over de inboorlingen. D e Egyptische
Herderslkoningen ot
'Hyksoswaren Ongetwjfeld

juistheid het eigenaardige te schilderen van
het Italiaansche laudschap.Dit bltjktuitpDe
meisjes van Alvito (1855)*',- rDehooiverkoopsters van San-Angelo (1857),,- ,unsa
Nera (1859)7'1- plletmeisle aan den watem
put (1863)'', enz.,qlle aan het dichterljk

volkskaraktex der Hebraeërs 00k de dienst
van den G0d van Abraltam , Izaök en Jaeob

lucht,helderlicht,een krachtigen zonnegloed
en bruin vleesch, en weet m et ongem eene

van Semietisehe afkomst. Nadat de Egypte-

naxen hunne onafhankeljkheid herkregen hadden, maakten zj de Hebraeërs dienstbaar en
dwonqen hen later Om naar de woestjn te
verhulzen.Volgens de Bjbelsche Overlevering
was Izaök de zoon van Abrah'am ,en Jacob

de zoon vanIzaök,terwjlvoortsde 12stammen van Israëlafkom stig w aren van dezonen
van Jaeob.Gedurendehun eeuwenlang vertoef

in Egypte was tegeljk metheteigenaardig

bewaardgebleven.In denstrjdmetdeEgyp-

tenaren werd hunne gehechtheid aan de nationalegodsdienstversterkt,zoodatM ozes,de
uitstekende aanvoerderderHebraeërsin dagen
volksleven in de omstreken van Rome en van nood en ellende,den gedwongen uittogt
Napelsontleend.Hj is de schilder van alhet uit Egypte lton voorstellen als den w ilvan

lietbljke en bevallige, hetwell
t inzonderheid hun Bondsgod,die zjn volk naarhetland
in zjne vrouwen en kinderiguren uitkomt. Kanaiin,als den ertkrond der vaderen,z0u
Voorts Onderscheidt hj zich doorzuiverheid terugvoeren.Onderzjne leiding bereikten zj
van teekening,harmonievan kleuren en eene de zuidwesteljke grenzen van het beloofde
zachte, zorgvuldige uitvoering. De schilder- land, maar werden dnor de inw oners terugstukken van Hlbert zjn doorphotographiën geslagen,zoodat zj een veertigtaljaren in
algem een bekend gew orden.
de woestjn moesten doorbrengen, om latcr
H ebra (Ferdinand),een uitstekendgenees- Op een ander punt de vexovering van K anasn
kundige der W eener school, werd geboren te beproeven.In dien tjd van vrees en hoop,
te Brunn in 1816,studeerde en promoveerde van ontbering en strjd ontvingen zjaan den
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voet van den berg Sinaïde wetgeving,waar- t0t straf voor zjne ongehoorzaamheid aan
door de aloude godsdienstige overleverinyen Samuël. Sehitterend was voorts de regéring

uit den tjd der Aartsvaderenmeteen nlet
l- van David /1058- 1018 vôôr Chr.
) uit den
wen gcest werden doortrokken,- de wet- stam van Juda.l'
lj verhiefdeHebraeërst0t

geviny, die in alle latere eeuwen aan de een ongekenden trap van staatktlndige gl*ot)tIsraëlleten eene bepaald godsdienstige rigting
gaf, alsm ede een zelfstandige plaats onder
de volkeren der Ollde W ereld.M ozes rcgelde

heid. Onder zjn zoon en opvolger Salomo

Op eene eigenaardige wjze door zjne votl'sehriftellhet huiseljk,burgerltjk en zedeljk
leven der Tsraëlieten in den vorm van een
verbond met Jal
trelt(Jehova),den stamgod

die dagen ook de at
koden der naburen in

ward de prachtige tem pel te Jeruzalem het
middelpunt der dienst van Jahreh,hoew el in

Israël werden gehuldigd. Salomo w as een
Oostersch sultan, en de verbazende weelde

van zjn ll0f verslolld onmeteljke sommen.

des volks, eu gebood,dat deze alleen m oest De ontevredenheid van het uitgczogeu volk
gediend worden.00k de eenvoudigstevormen barstte Onder ztln zoon Rehabeam in een 0pder Israëlietische eeredienst werden doorM o- roer 10s. De magtige stam van Epltraim
zesen zjnbroederAtiron,aanwienhetpries- scheurde zich m et 9 anderen afvan J'ttda en

terschap erfeljk was opgedragen,reedsvroeg Beljamin en plaatste zich onderhetkoninkvastgesteld.De verdere ontîvikkeling van deze ljk bewind van den Ephraïmietisehen veldwetgeving en van deze dienst van éénen heer Jerobeamt. Zjne onderdanen vereerden
G0d is het werk der eeuwen geweest.
Jaltvehindegedaantevaneen stterofgouden
Toen de Hebraeërs eindeljk het overjor- kalf.I11hetkoningrtjk Jtldadaarentegenbleef
daansche veroverd hadden (1500 vöôr Chr.), hetgezag in David's huis.
w aar de stamm en Rltben, Gad en M tutasse
Deze seheuring verzw akte dtlstaatkuudige
zich vestigden, volgde eene reeksvan bloe- magtder llebraeërs.Terwtjlvoortsde gods-

dige oorlogel
A, waarin zj de Kanaënieten dienst in llet l
toningrjk Juda meer en meer

g'
edeelteljk uitroeiden,yedeelteljk t0tonder- gezuiverd werd, verzonk lsraël,na de l'egéw erping bragten. De nleuwe bewoners legden er zich t0e op den landbouw ,maar in
de gedurige Oorlogen m et nabtlrige volken
werd het verbond der stamm en onderling
allengs losser. Onder de stammen, tusschen
de Jordaan en de kustgevestigd,wasdievan
Ephraïm de magtigste en hetaldaar gelegen
Sichem eel
: merkwaardig middelpuntdergodsvereering, hoewel er n0g vele andere plaatsen gevonden w erden, waar men Jahveltin
de gedaante van een stier huldigde.Eenige

ring van Aehab, met
?r en meer t0tafgoderj.
De proféten waren er bj tlitnemenheid de

Phûeniciërs en aanvaardden alleng's de Tyri-

Israël, nadat er 19 kollingelz geregeerd had-

vertegenwoordigers der godstlienstigë denkbeelden en verwierveltt!r allengshoûgeraanzien dan de Levietiseho priesters.De wetgeving in Juda Mrerd naar den eist!h der proféten herzien en verbetord, en t0t waarschtl-

wing der tjdgenooten wttrd d() geschiedenis

des volks van eelz theocratiseh standpllnt bese,
hreven.O9k de proiéten in Tsraël zagen,

bj de diepebedorvenheid van Ephraïm ,redstammen,die zich nabj de Middellandsehe ding te gem oet van de staltlvan Jtlda?van
Zee haddell gevestiyd, zooals Zebulûn en het vorstenhuisvau Darid.D0 magtderbeide
Issaschar, moesten zlch onderw erpen aan de rt
jken was ec,
hter zopzeer verminderd? dat
sche eeredienst, terwjl anderen,zooalsRtl- den, eene prooi werd der Assyriërs, die de

ben, Simeon en Levi,hunne krachtin bur- hoofdstad Samaria innamen en de voornaamgeroorlogen verspilden ,zoodat de beide laatst- ste iugezetenen overbragten naartle borgstreek

genoemden qeheel en al te gronde gingen. van Medië.Juda handhaafde zjne zelfstandigDe herinnerlng aan die stormachtige tjden heid nog langer dan eene eeuw ,bezatonderisreedsvroeg bj deHebraeërsveriaauwd.De scheidene voortreffeljke koningen, die de
sagen vermelden bjvoorket
lrde dapperedaden zedeljke en stoFeltjke belangen t
lerinwoners
van enkele stam hoot'den! m et den naam van behartigden, doeh werd eindeljk veroverd
rigters bestempeld.O0kvlndtmenuitdietjden doorNebucadnesar,koning van Babylon (586
gewag gemaalttvan de Levieten a1spriesters voor Chr.
),die Jerusalem en den tampelverdes volks,van den tabernakelOfde tentder woestte en de aanzienljkste llebraeërs in
zamenkomst en van de ark des verbonds, ballingschap wegvoerde naqr de boprden van
waarin de tafelen der wetw erden btlwaard, de Euphraat.Allengsvert
lween ook de naam
terwjl men hier en daar sporen aantret'
tvan van Hebraeërsen w ertl (1001-dien van Ib'raëde dienst van andere goden,vooralvan Baöl. Jïe/ez', vervolgens dgtlr dien van Joden verlntussehen was dat tjdperk van gestadigen vangen.

strjd voor htln onafhankeltlk vûll
tsbestaan

H ebraeërs (De briel
'aan de)OfHebran

een zeyevierend veldheer uit den stam van
Benialnln, met de lkoninkljke waardigheid
bekieed.Hi
j vocht aanvankeljk voorspoedig
tegen de éhilistjnen,doch leot
llaterdene-

aan heteinde der 4de eeuw in twjt'
elgetrf
lkken.SedertL'
uther,dieApollosvool-(lel1schrj-

en vnf)r hunne vûlksgodsdiensthoogst merk- is de naam van e()11m erkw aardig geschrift,
w aardig. Eene Lerste poging van Abimeleclt onder de boeken dt
hs Nieuwen Verbonds ()puit den stam van Epllra'fm te Sichftm , om genomen.Tn hetOosten werd die briefreeds
lbl'
tbs toegtlltenfl,
eenige stammen t0t een koningrjk te ver- vroeg aan tlon ttpgstel P (b'
eenigen, m isltlkte, dneh w eldra werd Svltl, dotlllin hetMresten hpeftmf
an zjneechthtlidt0t

ver hield!is de Paulinlse.he oorsprong vaa
dit geschrlt'tdoor vele Protpstanten btastreden

derlaag,volgensdepriesterljke overlevering en dool
- dé nieuwere clitiel
t Op degeljke
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gronden verworpen.Deschrjverisonbekend, der Phoeniciërs geleek.Er was voorts onderen het is zelt: onzeker, v00r wie hj zjn scheid tusschen de schrjftaalen devolkstaal,
brief bestemd heeft: volgens sommigen voor en bj deze laatste vond men verschillende
de Christenen uit de IsraelietenlnPalaestina, tongvallen.'W atde HebreeuwschelettLrkunde
die hj llebraf
àërs noemde,volgens anderen aangaat, deze vindtmen hoofdzakeljk in de
voor de Tsraëlietisch-christeljke gemeente boeken des Ouden Verbonds.
Toen het Hebreetlwsch ophield volkstaalte
te Alexandrië, volgens n0g anderen voor de
ChristenenteRome.O0kdetjd?waarop deze wezen,werd men op hetschrjven van eene
briefgeschreven werd,isn0galtjd eenever- Hebreeuwsche spraakktlnst bedacht. Deze
borgenheid.Dpar de schrjver van den tem- taal telt 21 letters,allen medeklinkers,terpe1 te Jerusalem spreekt, hebben velen ge- wjlmen er eerst in de 6de of ;de eeuw
meend,dat de briefvôôr de verwoesting van onzer jaartelling teel
tens bjgevoegd heeft,
dat gebouw is opgesteld,doch anderen heb- om de klinkersaan te duiden.Zj wordtgeben reden v0orhun gevoelen,dathj na die schreven van de regter-naar de linkerhand.
gebeurtenis geschreven werd.De briefschrj- Het Hebreeuwsch werkwoordiszeerrt)k in
ver zocht de Christenen uit de Tsraëlieten te vormen,van welke 7 algemeen gebruiktw orovertuigen van de noodzakeljkheid der0p- den,dochvoor'tOverigeisdetaalarm ,daarhet
heëng van de oud:Tsraëlietische oFerdienst, zelfstandignaamwoordgeeneverbuigingenheeft
betoogende dathet Oude Verbond eene vo0r- en er nagenoeg 'geene voornaam woorden en

afschadt
zwinq is van het Nieuwe,gesloten bjwoordenvoorhandenzjn.Hetschrjvenvan
door het bloed van Christns als den vol- spraakkunsten geschiedde naar hetvoorbeeld
maakten hoogepriester en devolkomene Oflbr- der Arabieren en aanvankeljk zelfs in het
ande.Hetschrjven verplaatst0nsdusin een Arabisch door rabbiS'
aadia Gaon (f 942)en
PGg (1050),- voortsdoorAbratjd,toen de gehechtheid aan de plegtighe- Jehoeda 6WJJ'
den der Mozai'sche eeredienst het meest de F
lczzl-loâ-Ft
src (1150)en David AïzzlcM (1190aanneming van het Christendom verhinderde. 1200). Het Hebreeuwsch woordenboek van
Het gaat ùit van de bekendheid der leer laatstgenoemde werd zeer geroemd.Onder de
van Panl'lts en is in den vorm der brieven Christenen werd later de Hebreeuwsche taal
van dien ayostelopgesteld,hoeweldeschrj- inzonderheid beoefend door Joltann Jbvc/llis
ver geenszlns bepaald de Paulinische rigting (f 1522)cn BuœtorjkHettjdperk eenermeer
volyt.Althanshethoofddenkbeeldin deevan- zelfstandige beoefening van het Hebreeuwsch
gelleverkondiginè van Panl'
us, dat de voo> nam echter een aanvang in ons Vaderland,
regten van het Christendom evenzeer voor waar in het m idden der voorgaande eeuw
de Heidenen als v001'de Israëlieten bestemd Albert'
as S'
CAZf/J:AZ.
S zich met jver toelegde op
zjn, bljft hier onaangeroerd. Belangrjke de Semietische talen,vooralop hetArabiscll,
commentaren op deyen brief zjn die van en in dierigting gevolgd w erd door Schröder,
Bleek (1828- 1840) en die van A nemann Wilmet,Hamaker en anderen.Daarna hebben
in Duitschland Geseniu en Ewald ter bevor(2dadruk,1861).
H ebreeuw schetaal- en letterkunde. dering van de kennis der Hebreeuwsche taal
Van de 6 Semietische talen is de H ebreeuw - veelgedaan.H etrAusfi
ihrlichesLehrbuch der
sche m et betrekking tot den grammaticalen hebrà''
lschen Sprache (Tde druk 1863)'' van
bouw het meest Ontwikkeld en tevens het Ewald w ordt voor de beste H ebreeuw sche
krachtigst,en daardeoudsteoirkonden,welke spraakkunst gehouden, terwjl hj ook eene
men als van goddeljken oorsprongrekende. rHebrëische Sprachlehre fiir Anfdnger (3de
daarin waren Opgesteld,noemtreedsdeChal- druk 1862)''in hetlichtgaf.Van de Hebriiische
deeuw sche Targum haar eene heilige taal. Grammatik(1813)''va'
n Geseninswerd dellde
Volgens d.e geschriften,die,metuitzondering druk in 1857 dof)r Rödiyer bewerkt,en van

van eenige weinige brokstukken,van den tjd het hierbj behoorend pllebrëisches Lesebuch
van Darid t0t aan dien der Maccabeeën w er- (
1814)''in 1865 een lodedruk doorReil%enden Opgesteld, onderscheidt m en in de vor- .:&#/.HetgrootsteHebreeuwschewoordenboek
i
ming dier taal 2 tjdperken. Heteerstq of s de p'rhesaurus lingtlae Hebraicae (1829n Gesenilts,voltooid df
lor Rödi
ner,ouden tjdperk strekt zich uit t0t aan den 1858)''va'
tjd der Babylonische ballingschap,- het een tlitm untend handwoordenboek is datvan
tweede begint,met den terugkeer der Israë- I'
ûvst(zdedruk, 1863).
lieten naar hun vaderland en loopt t0t 160
vôör Chr.In heteerste vindtmen hetzuivere

Van de werken onzerlandgenooten noem en

de taal der vaderen uit den mond des volks

Groenewond,- en de Spraakktlnstvan ToïA.

wj:rlnstitt
ltionesa,
dfundamentalinguaeHeHebreeuwsch met vrj groote eenvormiglleid breae (1766)''van Sehröder,- rGrammatica
geschreven, - in het 2de is die taal ver- Hebraea(1831)1'van Roorda,- rlnstittltioad
mengd met Chaldeeuwsch, daar dit laatste Grammaticam Hebraeam ducens (1834)''van

verdrongen had.00k hetthansgebrtlikeljke
H ebriden (De) of
'ïTestern Islands,door
Hebreeuwsche schrift, volgens zjn vorm de Ouden Ebudae genaamd, vo-rmen aan de
quadraatschrifl en volgens zpn Oorsprong As-

wcstkustvan Schotland eeneuitgebreidegroep

slrisch (Babylonisch)schriftgenaamd,waar- vanongeveer300rotsige,meestalhooggelegene
u1t zich later hetltabbjnsch schriftontwik- eilanden,van welke slechts 87 bewoond ztjn.
kelde, kw am eerst na de Ballingschap, in Zj beslaan eene oppervlakte van ruim 124
de dagen van E sra en Nehemiatin gebl'uik , Erlgepgr.mjlen tellen omstreeks 120000 interwjlhetoudenationaleletterschriftop dat woners,die meerendeels totde R.Katholieke
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Kerk behooren en zich met het vangen van van Constantï
jn de Ggpofe,aldaarop hetgmf
visch en gevogelte,metveeteelt?kelpbranden van Abraham resti
eht.isin eenemoskeeheren wat landbouw bezig houden.Met levens- stthapen. Daarln. bevindon zitth, volgens de
ove
rl
e
ve
r
i
ng
,
de
gr
aven
valzdienaartsvaderen
gevaar verzamelen zj er voorts eiderdons.

Vermoedeljk zjn de otldste bewonersdezer val
z onderscheidene leden van zjn geslaeht.

eilanden Celten geweest,die in de lode eeuw

ook de hedent
laag$0he naam der plaats El-

door Harald A'
tzcftz
-gyr Onderworpen en door #â,c)àJ of Vrlend ran God is de bi,jnaam van
den slag bj Largsonderde heerschappj der Abral
tam tdie er bj het bnsch Mamre zjn
Schotschekoningen ofeigenljk onderhetbe- verbljt
'hield.Aan Christl,
nen isde toegang
stuur der M aedonaldt&. en andere Schotsehe t0tdiegraven verbodon;zjmogen enltelhet
stamhoofden gebragt werden. Zelï'
s n0g in buitenste gedeeltevan hetheiligdom bezoeken.
1614 verwekten de Maedonald'
seengevaarli
jk Totth w erd dit in 1862 opengttsteld v00r den
oproer,dochin1748 ontnam eeneParlemenis- Kroonprins van Engeland.
H ecataeus van Milete, eelz Grieksch
acte aan de stamhoofden de regten, die zj
n0g behouden hadden. Intusschen is er ook st
t
hrjver,was de zool
: van Hqlesander en
thans n0g een groot gedeelte van den bodem leefde Omstreeks hetJaar 500vo
'ôrChr.Hj
het eigendom van aanzienljke Schotsche ge- deed verrereizen in verschillende landen van
slachten,bepaaldeljk van de hertogen ran Europa en Azië en vorzamelde vele overleveArgyletvan de Maeleod's,vandeM aedonaldts, ringen enm ythen.Van zi
qj
ngeschriftzjnsleohts
van de Campbellt&.enz.
gedeelten t0t 0ns gekpmen en door Creuzer
Men verdeeltdeHebrideninzuideljke,mid- opgenomen in de rGraecorlm Historicortlm
delste en noordeltjke.De eerste behooren t0t t'
ragmenta(1806)''.
het graafschap Argyle? de overige tot de
H écate, eene geheimzinnige en magtige
graafsclzappen RossenInverness.Behalve Jona godin derGrieken,werdaanvankeljk gehul(ziealdaar),behooren totdezuideljke:Islay digd door de Thraciërs? zgndat m en haar
(14% ()
qgeogr.mjlen ruim 10000inwoners), naam in de gedichtelzvalzHomerlbulliel aanmetlood-en kopermjnen en veelgraanbouw, txett.Later w ertlde dienst van H lcateinzonen Mull(14 (
D geogr.mjlenomstreeks7000 derheid door de diehters bevorderd, zoodat
inwoners)metden Btm More(bjna1000Ned. de Grieken dezegodin?hoeweloorspronkelpk
el h00g) en de hoofdplaats '
robermoreï,- die der m aan,tevens boschotlwden als gezagvoorts Tiree (Tiry), Lismgre, C0ll, Glgha, hebbend in alle rjken der natuur,in den
Jura, Colonsay, en vooralhetmerkwaardig hem el en op aarde, - als eene godin,die
eiland StaFa(ziealdaar).- T0tdemiddelste door Zeus (Jupiter)t dien zj in den strjd
rekentmen Skye(ruim 25I
D geogr.mjl),met tegen de Reuzen welwillendhadbjgestaan,
weiden en bergen, die zich ter hoogte van en doordeanderegoden meteerbiedbejogend
1000Ned.elverheFenenmetvelezeevogels,- werd en den sterveling vele zegeningen bealsmede Rasay?Rum ,Eigg en Canna.- De zorgen kon.Zj vereenigde ln haarpersoon
noordeljke Hebriden bestaan uit 5grooteen de eigenschappen van de nattlur,van dem aan
vele evenwjdig aan deSchotsche kustvoort- en van den nacht,envoerdeheerschappj over
loopende kleine eilanden.Daarzj eenebjna vruehtbaarheid, levenswandel en levenslot.
zamenhangende keten vonnen,dragen zi
j 0ok Voorts verleende zj wjsheid in volksvergadqn naam van Long-lsland.Het grootste en deringen en Op den regterstoel,voûrspoed en
noordeljkste eiland dezerketen isLewis(3; zegepraal in den oorlog, eene veilige vaart
o geogr. mjll en ruim 20000 inwoners)met op zee, eene overvloedige iagt,groote ktldde hoofdstad Stornûw ay,die ruim 2500 zielen den en gezondekinderen.Iïareotlderswaren
telt,eene goede haven heeft,en in haar dis- de titan Per8es (Persaios) en Asteria? eene
trictmeeranderebezit.Ten zuidenvanLewis, zustervanLeto(Latona).inderenhi
elclenZeltr
endoor eene sm allelandtongm etditeilandverbonden, ligt Harris-lsland, - daarna volgen
North-uist?South-uist en Barray.Merkwaardig is voorts het veel verder westwaartsgelegene eiland St. Kilda, met nog geene 100
inw oners, die uitsluitend in hetvangen van
vogels hun bestaan vinden.

of Tartar'
tts voorharenvaderenHere(Jlln())of
Demeter (Ceres)vt
lorharemoeder.O0k werd
zj zelve met versthillende ant
lere gpdheden

zich eenige honderden Israëlieten bevinden,
die zich door weerspannigheid, oorlogzuchtigheid en haat tegen de Christenen onderseheiden.De bevolking hotldt zich bezig met
den landbouw en vervaardigtkatoenenstoffen,
waterzakken, ringen, lam pen, koralen enz.
De praehtige kerk, door Hllena,de moeder

ten, rondom de grafplaatsen on op de kruiswegen. W ie geesten uit den afgrond wilde

verwisseld,zooalsm etSelene,-d.f
r/ezzlït
<,Demeler,

rt
yg
-.
s@Aoz?:,Rltea en Cybele.Als de nae,
hte-

.

ljke maangodin en doorhareverwisselingmet
Peesqpltonehield men haarbovenalvooreene
H ebron ,eenederolldstesteden van Palae- onderaardsche godin,diealsCrataïs(deMagstina,ophetstamgebiedvanJuda,41/cj'
eogr. tige)over(1eschimmen heersehte.Volgensde
mjl ten zuidzuidwesten van Jerusalem ln een sage zendtzj des nachts spoken uit onder
vruchtbaar dal gelegen,droeg te voren den de m enschen, f)m hen te verschrikken, en
naam van Kiqiath-Arba en waslatex eenigen zwerf'
t, door de honden van de Styx vergetjd de residentie van koning David.Tcgen- zeld,met de zielen (ler afgestorvenen en met
woordig telt zj 10000 inwoners,waaronder allerleigeesten des nachts dooreenzam estra-

oproepen,riephaaraan.Zjisvoortsdegodin

van alle zwarte kunsten,debesohermstervan
toovenaars en toovexessen,diedekruiden 0p-

zoeken,welkezj desnachtsdflorhaarmaan-

lichtmettooverkrachtheeftbegiftigd.De ver-
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maarde tooveressen der oudheid, O1cJ en
Medla,werden dool
. haar in de tookel'ktlllst
onderwezen e11waren hare dienaressen.Omdat
zi
j den schepter zwaaide in den hemel,Op
aarde en in de onderwereld, stelde men haar
voor met 3 doorde ruggeklmetelkander vereenigde ligchamen, alzoo met3 aangezigten.
A1s maangodin en als geheimzinnige godheid
droeg zj 00n fakkel,somtjds Pene halve
maan boven het voorhoofd,en als godin der
onderwereld een sleutel.Tuateredichtersgeven
haar den k0p van een paard,van een hond
en van een leetlw. Men plaatste zulke standbeelden op de kruiswegen en vô/r de wonin-

1838)''1- enpDieHeilkt
lnstaufihrem Mrege
zurGeqsriszheit(1803;3dedruk,1815)''.00k
bezorgde hj de uitgave van belangrjketjd-

en honig.

zich aldaar benoemd t0tbuitenyewoon hoog-

Natur-und Arzneikunde (1793,4 dln)'',
nrhe
rapia generalis (zde druk, 1805- 1816,
2d1n)'',- yKunstdieKrankheltenderMenscllen ztl hellen (1804- 1808,4 dln;6dedruk

1819- 1820;nieuwe uitgave van deel3 en 4,

se'hriften.
J'
ust'
tsFrïec
fricA KarlAàclw ,een zoon Vln

dBn voorgaande en desgeljkseen verdienste1jk geneeskundige.HjwerdgeborenteErftlrt
den 5denJanuarj 1795, studeerdete Borljn,
doch trad weldra a1s vrjwilliger in dienst,
gen,opdatzj den wandelaaren hethuisbe- streed bj Liitzen,Bautzen,Leipzig en Paschermen zou.Aan den voetder standbeelden rjs,legde zic'
h in 1815teBerljn op'nieuw
ohbrde men tegen heteinde dermaandvelerlei t0e op de geneesktlndeen vestigdeerzichverspjzen, vooral Jonge honden,lammeren volgens als privaatdoeent. In 1822 zag hj

Hecatombe noemde men bj de Grieken leeraar en btttoonde zich een pverig beoefeeene oferande van 100 stieren.Zjhad plaats naarvan degeschiedenisderrenecskunde.Hj
bj grootefeesten en moetbeschouwdworden schreof: rGeschie'
hte der Hellkunde (dl1 en
a1s eene uitdeeling van vleesch aan hetvolk. 2,1822-1829)'', rDie Lehrev0m KreisH echingen!dehoofdplaatsvaneenevtlnzoo laufe vOrHars'ey (1831)''
, nDieTanzwuth,
genoemdarrondlssementendevolkrjkstestad ei
nel.Vo
lkskr
ae
nkh
ed
itim
im14
Mi
elal
tel
r
(1
83
Q8)3
''
De
<
t
hwa
r
z
To
Jt
at
hr
hul
de
rt
(1
1
2)'',
in het Pruissische regéringsdistrict Sigmaringen of het land van Hohenzollern, was te
)Der enylische Schweisz(1834)'', nDe
voren de hoofd-en residentiestad van hetvor- pesteAntonlniana (183J
$)''
, en nGeschichte
stendom Hechingen, en ligt aan de n0g al derneuern Heilkunde(1839)''.Voortsleverde
steile helling van den Starzele1lnietvervan hi
j een aantalopstellen in tjdschriften,wttrd
den kegelvormigen berg (800 Ned.elhoog)j in 1846 geheim pxedicinalrath'',en overleed
waarop de burgtHohenzollern,het stamslot den llden M ei 1850.
van het Prtzisslsche vorstenhuis,zich verheft.
Friedriel
bKarlFranzA'
dcbr,den bekenden

Zj teltrt
lim 3000inwonersen bezit3R.Ka- volksmenner in Baden.Hj werdgeboren te
tholieke kerken, eene Evangelische kerk en

Eichtersheim den Q8sten September 1811,be-

eene synngoge.Merkwaardig zi
jn er een Otlde zochthetgymnasitlm te Mannheim ,studeerde

toren,het stadhuisen hetmuséum.Men heeft te Heidelberg in de regten,en werd in 1838
er eene hoogerebt
lrgerst-xool, 2 hospitalen en advocaatbj hethooggeregtshofteMannheim.
eene groote katoenfabriek. Ook is er eene Mreldra verwierf h'
p' als pleitbezorger een
bad-inrigtingj en aan de zuidzjde der stad gèeden naam .In 1842 afgevaardigd naar de

vindtm en de fraajevillaEugeniamettuinen Tweede Kamer in Baden,behoorde hj ertot
en oranlttriën.
de jverigste tegenstandersderregéring.Voo!'
al
U ecken (Egidiusvande1*
),Omtrent1490te klom zjnevermaardheid,toen hj in 1845 op
Brussel geboren, was een der bekwaamste eenereisnaarStettinteBerljninhechtenisgeschoonschrjversenpverluchters''van zjntjd. nom en enbtliten de grenzen Van PruissenverTer Bllrgondistt
he boekerj teBrusselbevinden bannen werd. In 1846 en 1847 Z3g hj zich
zich sierljk geïllumineerdestamtafelsvanzjne meer en meerverlaten door zjne constitutiohand. Men heeft van hem eenige historische néle vrienden, daar hj bepaald de demoen genealogische werken,waaronder de voor- cratische rigting volgde en m et Strûre zich
naamyte zjn: rDe EpiscopisCameracensibus aan hethoofdplaatstederradicalepartj.Zjn
et Leodiensibus''
,en rcathalogus'',zjnde dit uitstekend talent als volksredenaar en zjn
laatstedegeschiedenisderabdj vandeZeven innemend voorkpmen bezogden hem weldra
FonteinenteVilvoorden,waartoehjbehoorde. een grooten invloed.Toen ln 1848 de volksHijOverleed als regulier kanunnik in 1538. beweginy ontstond,verklaardeHeckev op de
H ecker.Onderdezennaam vermeldenwj: vergaderlng te Heidelberg (5 Mei), waar
AugustFrïd#rycFzHeckert een verdiensteljk m en maatregelen nam Om een voorloopig ParDtlitsch geneeskundige.Hj werd geboren te lement te vormen, dat hj tOt de soeiaalKitten bj Halle den lsten Julj 1763,stu- democraten en republikeinen behoorde. Als
deerde te Halle,vestigde zich als geneesheer 1id van dat voorloopig Parlementwildehj,

te Frankenhatlsen,zag zich in 1790 bonoemd
t0t hoogleeraar te Erft
llt,in 1805 t0thofraad

i
n den geest derrevolutie,datlirchaam permanent verklaren,en toen zulksnletgelukte,

en hoogleeraarteBerljn,en ovcrleed aldaar
den ltdenOctober 1811.Vànzjnegeschriften
noemenwt
J:rAnweist
lngdievenerischenKrankheiten zu behandeln(179143dedruk 1815)'',nTherapia generalis chirtlrgit'
a (1791)'', nGrundrisz derphysiologiagathologica(17911799,2d1n)''
,- sAllgemelneOeschichteder

verwekte hj,gesteund door Duitsche werklieden,die zich uithetbinnenland vanFrank-

rjk naar de Rjn spoedden,een gewapenden
ogstand,waardoorhj deZuid-llt
litscheStaten

wllde overrompelen. Den lzden April werd
doorH ecker en StriiveteConstanzeene proclam atie uitgevaardigd,die de bevolking opriep,
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(
loch hunne pogingen werden in het gevecht quiteiten had waargenom en, Nverd hi
l! in
bj Kandern verjdeld.Heoker nam devlugt 1855,na hetvertrek van RorersnaarUtrecht,
naar Zwitserland, waar hj zich te Muttenz t0t opvolger van dezen benoemd. en aanin Baselland vestigde en door m iddelvan de vaardde zjne betrekking inet eene redevoedrukperszjneplannen zoehttebcvorden.Het ring: pover het staatsleven der volken,als
Badensche kiesdistrict Thiengen ktnoshem t0t voortgaande ontwikkeling van den m enscheQ-maalt0et0tafgevaardigde naardeNationale ltjken geest wjsgeerig en geschiedktlndig beVergadering,dooh telkens werd hj er af
ke- sehotlwd'' Sedert1852hadhj reeds,op het

wezen.Dien ten gevolge vertrok hj in Sep- voetspoorvan L'
ulo
r
fsenalsbegaafde leeriing
tember 1848 naar Noord-Amerika, terwjjl vau dezen, een reeiteercollngie geopencl,hetStriive nogm aals vruchtelooze moeite deed, welk grooten bjvalvond.Vallzjnegeschriften
om een Opstand teorganiséren.Hetuitbarsten velmelden wj:pllecuba,treurspelvan Eurider Mei-revolutie in 1849 en een besluit van pidc?s(1841)'',--MP.C.Hooft'sNederlandsche
het Voorloopig Bewind in Baden waren wel l-listoriën, met aanteekeningen (1843--1846,
is w aar Oorzaak, dat H ecker naar Europa 5dln), rSchetsderalgemeenegeschiedenis
tertlgkeerde,doch toen hj inhetmidden van (5dedruk,1872.
$'', pverklarendeljstvanverJulj te Straatsbt
lrg aankwam , was de Ba- otlderdewoorden intlenStaten-lljbel(1852)'',
densche revolutie reeds gesmoord. '
W ederom
,se
,
hets der Griekscheen Lattjnsche letterging hj naar Amerika,waarhj zich in den kunde,nr.arTregder(zdedruk,1851)1' ,?LaStaat Illinois bj Belleville met goedgevolg tjnschespraal
kktlnst,naarAlschefski(1853)'',
aan den landbouw wjdde.Tn 1856 nam hj
DGrieltsche spraakkutlst, naar Enger (3de
jverig deelaan hetstaatkundig leven in zjn druk, 1854)'',
rlflassisch woordenboek
nieuw vaderland,daar hj (arogtrad a1seen (zdedrtlk 1872)'', nluysias en Dr.W .A.
jverig voûrvechterderRepublikelnschepartj. I-lirschig of h0e men in Nederland Grieksch
ln den burgeroorlog van 1860verzameldehj, vertaalt (1855)'', ,,De Romeinsche constiten behoeve van generaalFremontjeen rege- ttltie,naarhet6deboekvanPolybius(1858)''j
Het Romeinsehe volks-en staatsleven in
ment, aan welkshoofd hj streeden gewond
werd. Later vOerde hj als lk0l01
4elOp ver- Omtrekken (1858)'' en mDe aarde en de
diensteljkewjze hetbevelovereenebrigade menseh (18C,9)'' Dathj voorts OllderNederonder generaalllblvard?dotth meende velerlei lands uitstekende dichters P0n0 plaats beredenen van Ontevredenheid te hebben, zoo- kleedt,daarvan getuigen pD e Hippokreenont-

dathjin 1864hetkommandonet
lerlt'
gde.Hj z&vavelillg', potlosEg0'', htltpStrafdieht
keerdeterug naarzjnehoeve,dochbenioeitle aan àl1-.J.van Lennep''enz.
zich bj voortduring met de Openbare aange- Al
phon&'
lts Hecker?een jongeren broedervan
legenheden.Bj hetgroote feestvantlenvrede, den voorgaande, een geleerd en scherpzinnig
door de Duitschers van St.Louisin denStaat
M issouri den lzden Mei 1871 gevierd,hield
H ecker eene feestrede, die van liefde voor

beoefenaarderoud-Grieksehe letterkunde,met

name der otld-tlriekstt
he pûëzj,diehj in alle
fases en perioden harer ontwikkeling haartlln
vrjheid en vaderland tintelde.Tn den daarop kende.Gedurende ztjn ltortstondig leven (l1j
volgenden winter begaf bj zich naar MTas- werd te Groningen in 1823 geboren en overhington,Om aldaarmetVhlltelm Jordan,Karl leed na een tien.jarig zieleljden ill1863)was
Sc/llrz enz. D uitsche voorlttzingen te hotlden llj het sieraad der philologische wetenschap
in den trant der Amerikaansche rluecttlres''. in 0ns Vaderland door de voortrefeljkheid
Htjspraltbj diegelegenhpidoverLilteoln en zjner critisfahe geschriften, van welke wj
Cromwell.
noemen: pcommentationum Callimacheartlm
W illem Heckerq een verdiensteljk Neder- capita dt
lo (1843)'') Commentatio in Anlandsch letterkundige, die zich tevens door thologiam Graecam (1843?herdruktin 1852)'',
gespierde verzen als een bekw aam dichter
heefl bekend g'emaakt.Oeboren te Grnningen

one il1Eratosthenem
,De orati

Lysiaetàlso

tributa (1848)'' en ,:
tnimadversiones criticae in poetasGraecos (1850)''.
R eckscher tlohann Gl
nstav Moritz), in
1848 lid van de D uitsche Nationale Vergadering en van hetRljksministérie,werdgeboren

den 12den Mei 1817?werd hj,na hetbezoeken van het gym nasium , in 1833 als student ingeschreven aan de hoogeschoolztjner
geboortestad en legde zich met jvertOe Op
de beoetbning (lt
?r letteren.Nadat hj in 1839 te Ham burg den 26sten Decsem ber 1797.Nadat
dendoctoralengraadverworvelzhad?beltleedde hj a1s vrjwilliger gediend had in den veldhtbverschillende betrekkingen,Ona
ael-anderen togt van 1815, stut
leerde hj te Göttinyen
die van amantlensis btJde académische biblio- en te Heidelberg in de regten,vestigde zlph
theek. In 1846 trad htjte Oroningen Op als als advocaat ttl Hamburg? en nam na 1840
lector in t
1e paedagogie f.
n opende zjne lessen dool
.dagbladartikelenjverigtleelaandestaatmeteene redevoering:rover de Ontwikkeling ktlndige aangelegenlzt,
den.Ip 1848 werd hj
van den geest tot? dool- en in de weten- afgevaardigd naar hetvoorlogpig Parlementte
sehap'', welke vervolgens in het licht ver- Franktbrt, waar hi
t!h dtlol,gematigtlheid
.i zi

scheen. 0011 zag hj zit'h t0tsphnolopziener en Omzigtigheid onderseheidde.Hj werd er

benoemd, en was in 1848 lid vail de com- benoemd in eene comnlissie,alwaarhj met
missîe t0t hetathem en van het staatsexam en. jver strjd voerde tegen (1e democratisclle

Nadat hj reeds in 1849--1851gedurende de linkerzjde.Vervolgens zag l1j zich gekozen

afwezigheid van den hoogleeraar Rovers diens t0t 1id van hetParlem ent,en i1zdecomm issie
lessen over algem eene geschiedenis en anti- voor het volkenregt, waar bj verslaggever
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was, zochthj eene doelmatige behandeling
derzaken van Sleeswjk-llolstein te bevorderen.A1s woordvoerder der deputatie, welke
d6n aartshertogJol
tann alsrjksbestuurder te
Frankfort inhaalde,verwierfhj hetvertrot
lwen van dezen,en werd inJulj 1848in het
RjksministériemetdeportefeuillevanJtlstitie
belast.HeeksoltervergezeldedienRjksbestuur-

mjlover land en zee voortgestuwd, en zj
beefttorn grooteverwoestingen aangerigt.

Eectlschetoestand beteekentin de4e-

neeskunde eene gestadige vermageringdesl1gchaams,zoowelwat het vetals wat de spieren betreft, een toestand der stofwisseling,

waarbj llet verbnlik der bestanddeelen den

aanvoer van voedingsmiddelen te boven gaat.
Doorgaans is die toestand een kenteeken of
een gevolg van ongesteldheden,welke devoeding belemmeren, vooral van knobbellongtéring ofvan uit-ot'inw endige verettering.Een
voorhetRjksbewind,welke0okHeekneltertrof. kenmerk van dien toestand is de kectische
Hetgelukte hem we1iswaar,hetverdrag te koorts, die zich gewoonljk des namiddags
doen aannemen,maarhj waseraanmerkeljk' vertoont, des avonds verergert en des nachts
door gedaald in de Openbare meening.Hj eeneafmattendeuitwasem ingtengevolgeheeft.
werd geen lid van het nietlwe Kabinet,maar 00k aan andere verschjnselen,welkedieververtrok alsgezantnaar'
rurjn en Napels.Na magering of vertéring vergezellen,geeft men
dernaarW eenen,en kwam vervolgensaan het
hoofd van hetdepartementvanBinnenlandsche
Zaken. Het sluiten van den wapenstilstand
van Malmö door Prtlissen was eene nederlaag

eene afwezigheid van 4 maanden keerdehj den naam van hectisch,bjvoorbeeldaaneen

lop de wangen,aan eenebepaalde
te Frankfort terug op een oogenblik,toen de afgezetr00(

Duitsche constitutie in behandeling was.Hj soort van hoestenz.Eindeljk spreektmen
verklaarde zich tegen den Bondstaat en tegen

00k van een lteetiselt rpprkozzzdzl, eigen aan

de Unie met Oostenrjk, zooals von Gtwdrzl zulke personentbj welke aanleg t0ttéring
die verlangde,en spande zjne krachten in duideljk is.
om in Februarj 1849 tegenoverde voorstan- H ecto beteekentkonderd,vandaar ltedœre,
ders van het Pruissische erfkeizerschap de A:CJtIJiJer enz.Zie M aten en .ç-kfds.
groot-Duitsche partj te organiséren.Hj 0n- H ector, de dapperste held in het Tr0dernam m et Sommarltya en H ermann eene Jaanscheleger,wasdezoonvankoningPrla$en van Hleuba.ZjneechtgenooteAndrôreisnaarW eenen,om ermetde Oostenrjk- ->,
sche regêring in overleg te treden, doch zag

zzlccFld, de dochter van Eëtioil, koning van

zjne hoop d00r de Oostenrjksche grondwet Ciliciè',schonk hem een zoon,Astyanaœ (Scavan 4 Maartverjdeld,en beiverde zich nu, mander)genaamd,voortsvolgensanderenook
tjdens de volgende beraadslagingen in het nog Laodamasen Amphânons.
z ZjneheldendaParlement, Om een directorium t0t stand te den zjn in den pllias'' bezongen.Toen hj
brengen.rregen heteinde van Aprilvanlaatst- P atroollu., den vriend van Achilles, gedood

genoemd Jaar keerde Heckscl
ternaarHamburg had, en deze, zonder te denken aan zjn
teruç, en in Julj 1863 zond deSenaatvan twistm et Ayamemnon,naar dew apensgreep,
Hamburg hem alsminister-residentnaarW ee- om zjn dierbaren krjgsmakker te wreken,
nen, waar hj den 7den April1865 overleed. sneuvelde Hectordoorde hand van zjn tegenHj was een uitstekend pleitbezorger en be- stander.Zjn 1jk werd doorden overwinnaar
hoorde t0t de welsprekendste redenaars in door hetsljk gesleept en daarna vooreenlosgeld aan Prlamîu afgestaan, die het plegtig
de St.Pauls-kerk te Frankfort.
Ilecla (De) ofHekltfjall, wel niet de ter aarde deed bestellen.In Ilion werd Hector
grootste en hoogste,m aartoch de beroemdste als een halfkod gehuldigd en men bragthem

vulcaan Op flsland2ligt in hetzuidwesteljk oferanden. Later voerde men, op last van
gedeelte van het elland, 15 geogz
-. mjlten hetorakel,zjnstoFeljk overschotnaarTheben.

o
osten van Reyklaviken 6% geogr.mjlvan
zee, en vertoont zich ter hoogte van 1500

VoorzekerisH eetordem erkwaardigsteiguur
onder de helden van den pllias''.In dapper-

Ned. el als een lange, onregelmatige kegel heid doet hj voor niemand onder,maarhj

met een omvang van 41/s geogr.mplboven bezwjkt voor Aehilles,niet omdatdeze hem
een gebergte, hetwelk eene oppervlakte be- overtreft inraoed,maarotndathj,doorden
slaatvan 20 D geogr.mjl.Ditlaatstegrenst langdurigen strjd en door wonden afgemat,
ten zuidw esten,w esten en noordwesten aan een tweegevechtwaagt, waarinhj vertrouwt
eene vlakte, en is in het oosten door diepe opdenbjstandvanDei
pltobus,terwjlMinerva
dalen gescheiden van met gletschers bedekte in de gedaantevan dezen hem misleidt.Zjn
bergvlakten. Deze vuursptlwende berg heeft afscheid Van zjne gemalin Andrômache, op
5 kraters, van welke de voornaam ste nage- eene keurige wjze door k
%eàiller vertolkt,is
noeg cirkelrond is en bj een Omtrek van een der schoonste gedeelten van den rllias''.
1
/4geogr.mjleenediepte van omstreeks100 H écuba,inhetGriekschHecabl,detweede

Ned.elbezit.De Hecla onderscheidtzichnoch gemalin van koning Prlamnst was volgens
door hoogte noch dool*schoonheid van land- Homee'us eene dochtervan Dymas,koning van
schap,maar alleen doorde talrjkheidzjner Phrygië, volgens E'Hrlpldes eene dochter van
uitbarstingen. Men heeft er van 1104 t0top Cisselts,en volgens Apollodorlu eene dochter
en de raoeder
onzen tjd niet minder dan 18 opgeteekendt Van den riviergod
en de tusschenpoos w as we1 eens 79,maar van een groot aantalzonen en dochters.Haar
o0k wel eens 6 Jaar.De laatste duurde van oudstezoonwasHector.Gedurendeharetweede
September 1845totApril1846.Deuitgeworpen zwangerschap d.roomde zj,datzjeenfàkkel
asch w erd toen t0topeenafstandvan92geogr. ter wereld bragt, die geheelTroje in vlam-
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m en zette.Toen A esaens, een oudere zoon Mjösenmeer devruchtbaarstekorenlandenvan
van Priamus en tevens een droomelluitlegger, Noorwegen, doch slechts het derde gedeelte
deswege geraadpleegd werd,gat
'hj ten ant- der oppervlakte is geschiltt voor den landw oord,datdaardoor de geboortevan eonkind bouw.De hoogeregedeelten zjn bedektmet
voorspeld werd, hetwellkden Ondergang van uitgestrekte wouden,die aanmerkeljk sedert

hetrjk veroorzaken zotl.Datkind wasParis denaanleyvandenEidsvolderspoôrweg enbj
(zie aldaar).Na de verwoestinr van Trqje de levendlgescheepvaartOpdeMjösen groote
kwam zj als slavin bj de Grleken, maar voordeelen opleveren.Een aanmerkeljk 4estortte zieh uit wauhoop in zee.Volgens an- deelte van ditambtis wegenszjuehooge11gderen werd zj,wegenshareheftigesmaadre- gingonbewoonbaar.Devoprnaamstebergtopyen
denen tegen de Grieken,doordezegesteenigd. zjn er de Sölen (1900 Ned.el),de Höiglen
Onder de steenen vond men echter niet haar (1700Ned.el)endeElgepiggen(1650Ned.el).
ljk,maardatvan een doodenhond.E'
avl
pides l!lde volltrjkevoogdj lltldenlarkenliggende
en andere treurspeldichters stellen haar voor landhoevendigtbj elkallder.Hierislandbouw
alseene teedere m oeder,alseeneerlelevorstin
en als eene deugdzame echtgenoote,aan de
grootste ram spoeden ter prooi.

d(, hoofdbl'on van bestaan, en in de andere

voogdtlen de veeteelt,demjnontginning,de
houtvelling,devisscherjendeJagt.Hetaantal

H eda (W i11em),eenNederlandschgeschied- inwoners van Hedemarken bedraagt ruim
kundige, in de eerste heltt der 15de eeuw te 100000,en de hoolklplaats is K ongsvinger.
Egm ond!volgens anderen teA lphen geboren,
H edera L.is de naam van eellplantengewjdde zleh aan den geesteltjkenstandenzag slacht uit de familie der Araliaceae.llet 0nzich t0t hooge kerkeljke waardigheden bevor- derseheidtzieh dooreen s-slippigtan kelk,eene
derd.Hj werd kanunnik te Utrecht,aarts- s-bladige bloem kroon?5 meeldraden,een 0ndeken te Arnhem en gelleimschrjver van derstandig,s-hokkigvruchtbeginselmet5aan-

koning Philî
,.
à
p'
l
f.
g Z Aan hem en 4andere eengekleettlestjleneneenes-hokkigebesmet

geleerde mannen werd door de Utretlhtsche 5 steeneu.In 0nsVaderlandgroeittegenboom Kerk Opgedragen, de versel
hillende verzame- stamm en en Oudem uren deklimop ('.H.HelixL.)3
lingen van charters en de voornaam ste boe- een klimmende heester met hartvormige,3kerjen te doorsnuffelen en daaruit alles Op t0t s-lobbige bladeren aan de Onvruchtbare,
011, wat dienen kOn t0t het zamen- en eirollde,gaafkandigebladeren aandebloenlte SP01'
stellen van eene gesehiedenisderKerk,welke ot'vruchtdragende takken. De bloemen zjn
later Op 'sLands kosten z0u w orden uitge- in trosvormig bj ell
tander staandeschermen
geven. Hj was alzoo in de gelegenheid om geplaatst, en dttbessen htlbben eene zwarte
kl
et
l
r.
D
e
ze
hee
st
er
i
s in geheelEuropa,alsveel belangrtjks bjeen te brengen en heet
daarvan jverig gebruik gemaaltt? zoodat l1j m e-cle in Azië verspreid en bedekt met ztjn
eene geheelnieuw egese,hiedenisderbisschop- altjd-groen loofweleensgroote oppervlakten.
pen van U treeht schreef, die door de zorg D e bladeren en besson w aren weleer als gevan Bernardns Ffzrzzzerï'lf.
M is in het licht ver- neesmiddelen in gebruik, terwjl de Jouge
scheen onder den titel: rllistoria veterum twjgen looistofbevatten.Bj de Oudenwordt
Episcoporum Ultrajectinae sediset comitatum Baceltlts voorgesteld als met een klimopkrans
Hollandiae, explicata chronico Joh.de Bet'a versierd. l11Cllina,groeit A .scandensDec.
usque ad annum 1345, et historia Guilhelmi met een stekeligen stengelen s-lobbige,lang.'?.
fz??lelHedae, completa appendice usque ad annum gesteelde bladeren,en Op Amboina H'
1574 auctore Sufrido Petri,B.Furm crio rec. léfera Dec.,die welriekelld houtoplevert.

et notisillt
lstr.(1632)''
. Deze gebrekkigeuit-

H ederich (Benlamin), een verdiensteljk

De geschiedenls meldt, dat H eda den 5den
N ovem ber 1525 te Antw erpen overleed. In

deerde te Leipzig en te A'Vittenberg,werd in
1705 red or der school te Groszenhayn, en

Fave werd later door eene betere vervangen, woordenboekschrjver,geboren den lzden Dem gereedheid rebragtdoorAeklold'
usW/
lfc/
z:liz
l
/t
:. cember 1675 te Geithain bj Aleiszen, stu-

handschrift liethj na: oGenealogia CaroliV Overleed aldaar den 18den Jultj 1748. Van
imyMratoris ex ïàmilia Ilabsburgica'',- en zjne gesehriften vernlelden wj: mRealschulVltae Sandorum , qui ex Britannia digressi lexikon (1717q 3de druk 1748),- mluexicon
Frisiam et Bataviam ad Christicultum con- myt
hologicum (1724;laatsteuitrave1770),
verterunt''.
DLexicon archaeologictlnl(1743)', rluexicon

H ede noemt men de vezels, die bj het manuale graecum (1722ëlaatstedruk 18251827,3 dln), - rloexloon manuale latinovan den hekel bljven hangen.O0k van hede germanicum (zdedruk 1766,2dln''),- ppl
-omw ordt grofgaren gesponnen?hetw elltt0tver- tuarium latinitatis probatae (1775)': - en
hekelen van vlas en hennep aan de tanden

vaardiging van zak-en pakllnnen kan diellen, DAnleitungzudenvornehulstenm athem atischen

terwglzjvoortsgebezigd wordtalsgrolldstof '
W issenschaften (7de druk,1714)'..

H ederinezuur vindtmen in dezadenvan
H edem arken is de naanlvan een ambt H edera A eîïa? en wordt verkregen, wanneer

in papiertàbrieken.

in het Noorweegsche stiftAggerhutls.Hetligt men deze eerst in aetheren daarna in alkohol
in het binnenland aan de grenzen van Zwe- laat trekken en vervolgens den alkohollaat
den,en heeft eene Oppervlakte van ruim 486 verdampen. Men verkrtjgtdan kleurloozejin
C1geogr.mjl, omvat het stroomgebied van water en aetherOplosbare,reukelooze,scherp

de Glommen en is verdeeld in 4 voogdjen. smakende blaadjes, die dool'geconcentreerd
Men vindterop den oosteljken Oevervan het zwavelzuuxpurperroodgekleurdw orden,kool-
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zure zouten ontleden,en geleiachtige,meestal te Krakau gekroond werd. Toen vervolgens
i
n wateronoylosbare,maarin alkohol0plos- Jagello,hertog v0n Litthauen,harehandvroeg
sende verbindlngen vormen.
en daarbj aanbood,datzjnelandenin Polen

Hedlinger (Johann Karl),een uitstekend iugeljfd en zjne onderdanen Christenen zoustempelsnjder der 18de eeuw,aanschot
lwde den worden,gaf hj aan hertog Willem zjn
het levenslicht te Schwyz den zosten Maart afscheidjnadatdeze vruchteloos naarKrakau
1691,ontving aanvankeljk onderwjsvan den was gesneld en pogingen had aangewend om
muntmeester Cra%er, en volgde dezen naar haarteschaken.Zj huwdein1386metJagello
Luzern en Pruntrut,waarhj zich heteerst en verwierf door zachtmoedigheid en schranwaagde aan de vervaardiging van portraitm e- derheid de achting van haren ruwen gemaal.
dallles. Om zich n0g meer te bekwamen, Vooral bejverde zj zich,Om het Poolsche
begafhj zic'
h weldra naarNancy en vervol- volltte beschaven, en Overleed in 1399.V01gens naar Parjs,waarhj zich verbond aa'
n genshaar uitersten wilhervgrmde haar echthet Zweedsche Ilof.Nadat hj van 1726t0t genoot de académie te Krakau.Hedwiy helde
1728 teRomevertoefdhad,reisdehjin 1735 over t0t de leer der Hussieten en wa8 een
naar Petersbtlrg,om erde beeldtenis vankei- voorbeeldvan Christeljkevroomheid.
zerin Anna op een stempelte brengen.Van
JohAn .
sàdz
?
zg , een verdiensteljk Duitsch

1739 t0t 1744 vertoefdehj t0therstelzjner kruidkundiqe.Hj werdgeboren te Kronstadt
geschokte gezondheid in Zwitserland,vertrok in Siebenburgen in 1730,studeerde te Leiphierop naarStockholm enkeerde,toenl1jlater zig in de geneeskunde,doch legde zich tevens
zjn Ontslag genomen had, naarZwitserland m et zooveeljvert0e op dekruidkunde,dat
terug.Hj overleed den 14denMaart1771.Hj hem weldra het opzigtover den botanischen

wase0n uitstekend kunstenaar,die technische tui
n werd toevertrouwd.Vervolgensvestijde
vaardigheid met een goeden smaak verbond, hj zieh alsgenoesheerteChemnitzen hleld
zi
ch
daarenboven bezig met het verzamelen
zoodathj,zich vormendenaarhetvoorbeeld
der Oude meesters) zjne tjdgenooten ver en bestudéren van cryptogamen,inzonderheid
overtxeft.
van bladmossen.op 4o-jarigen leeftjdleerde
R edonism us, afkomstig van het Griek- hj n0g de voorhem onmisbare teekenkunst
sche woord f4owf(zingenot),beteekentin de en maakte hierin groote vorderingen?en in
geschiedenisderzedekundedegenotsleer,welke 1781 ging hjnaar Leipzig,waarhj weldra
geen hooger doelkentdan de genietingen van als kruidkundige bekeltd werd,vooralnadat
het tegenwoordige. De grondlegger van de aan zjn werk:r'
rheoria generationis et frllcwjsgeerige school, welke dit gevoelep aan- tiqcatiollis plantarum cryptogam icartlm'' het
kleefde, was Aristipp'
t
bs, een leerlink van eeregoud der Acadélnie van 'W etenschappen
Sl
krates.
te Petersburg was ten deelgevallen.In 1784

hetHe
ra
fltefraiseentAr
abisehwoord, zaghj zich belastmetde zorg-voorhetmiliweds
lkj
rl
wqo
tofelgenljk rerl
uoenbeteekent, tair hospitaal te Leipzig, werd er in 1786
t

en wèlmeer bepaald die van M oltammed van t0t buitengewoon, in 1789 t0t gewoon hgogMekka naar Medina op den lGden ofvolgens leeraar benoem d, en overleed den 7den Fe-

sterrekundige tjdrekening op den 15deliJulj bruarj 1799. Van zjne talrjke belanqrjke
622 na Chr. Datttidstip is merkwaardig als werken noemen wj:pueber die eigentllchen
het aanvangspunt der M ohammedaansche BefrtlchtungswerkzeugederMoose(1776)''DFtlndam enta historiae naturalis muscortlm
tjdrekening.
H edw ig.Onderdezennaam vermeldenwg: frondosort
lm etc.(1782- 1783, 2.dln)'', -

D e lteillye A àtf'
?zJg
chter van Ber- DD escriptio etadumbratio microscopico-analp
. j eene do
fAtll# 1V , markgraaf van Meran. Reeds ûp tica muscorum frondosorum etc.(1785- 1797t

haar 12de jaax trad zj in hethuweltjk met
Hendl'ik ;,hertog van Silezië,aan wien zj
6 kinderen schonk.Daarna legde zj degelofte
van ktlischheid af,terwjlHendrik zjn baard
liet groejen en den bjnaam ontving van de
Gebaarde.Volgens haren wensch stichtt'lhj

met 160 f
kaajeplaten,- ook in hetH00gduitschl'', - rsammlung seiner zerstreuten
A bhandlungen und Beobachtungen iiber bota-

nisch-ökonomischen Gegenstlinde (17931797,2 dln)'',- pBelehrung die Pqanzen
ztttrocknen und zu ordnen.Fiirjunge Botain 1203 hetCisterciënser kloosterte Trebnitz, niker (1797;2de druk 1801)'',- pFilicum
datin 1810 werd opgeheven.Daaraan schonk genera et species etc.(1797- 1803,4 stukHed'
tvzy haren aanzienltjken bruidschatenvele kenl' - en pspeciesmuscort
lm frondosorum
andere goederen,en overleed den 15den Oct0- descriptae et tabtllis aeneis coloratis illus-

ber 1243, waarna zj in 1286 heilig is ver- t
ratae (1801,metsupplementenvananderenl'',
klaard. Haar gebeente rtlst in de kerk van - Zjn zoon Itoman'
tsx4#t
)J
w#?
x,
ç,in 1808 op
genoemd klooster, en haar gedenkdag is de jeugdigen leeftjd gestorven,was desgeljks
l7de October.
een verdiensteljk beoerenaarderplantenkunde

Iledtvl
à,in hetPoolsclzJadwiye,dejongere en gaf onderscheideneh botalzische w erken in
dochter van Lodewuk,koning van Honrari
je hetlieht.

en Polen, en zelve koninrin van Polen.ij

H edw igia Stvartz is de naam van een

werd geboren in 1370,Ontvlng hare opleiding

plantengeslaeht uitde fam iliederBurseraceae.
in Hongarje en wasreedsvroegdeverloofde Het Onderscheidtzich dtlorz-slachtige en éénvan W illem , hertog van Oostenrjk.Na den htlizige bloem en met een 4-tandigen kelk,

dood van haren vader zag zj zioh qekozen 4 bloembladeren,8meeldraden,opeene sehjf
t0skonirgin van Polen) waarna zj ln 1384 ingeplant, en eene ronde steenvrucht met
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4 groeven.De meestbekende soortis H..Pc/- en eene ronde, z-llokkige, veelzadige zaad-

samifera k
v?ccrfz, een hooge boom ,die Op doos.llet Omvat overbljvende en éénjarige
Haïtien andereBTest-lndische eilandengroeit. kruiden,welke vporalin oost-en '
W est-lndië
Hj levertden Hedwigia-balsem ,diealseen groejen.Van de soorten noemen wj M.a'
urikleverig?roodachtig, doorzigtig,spect
lrjach- cvlcrï.
sL.(H.hirsutaLam.4metkleine,witte

tig,maar niet aangenaam riekend sapuitden bloemen, eene kruipende plant op Ceylon.
stam vloeit,en a1s rbaume â cochon''Op de De zeer welriekende bladeren bevonden zich
Antillen zeer in trek is. Men gebruikt dien weleer onder den naam van folia Auriculariae
balsem bj chronische Ongestelk
lheiddersljm- in de apotheak en dieuden t0tm iddel tegen
heid, alsmede t0t hetweeken van harde
vliezen,teqen gal- en cierziekten, en dik- doof
wjls0ok ultwendig.Ht
jverhardtindeOpene gezw ellen.
luchttot eene roodbruine hars (résine de Chi- H edysarum L.isdenaam van eenplanbou ot'Cachibou). De olie, welke men uit tengeslacht uit de familie der Papilionaceae.
den Hedwigia-boom verkrjgen kan,islicht- Het Onderscheidt zich dotll. een s-spletigen
geel, helder en ligter dan w ater,en wordt kelk, eene schuins atkeknotte kielen eene
door minerale zuren rood gekleurd.Den bast uit ronde, zaâmgedrukte,eenzadige geledinen de taltken gebruikt m en tegen tusschen- gen zamengestelde yeul.Hetomvatkruiden
poozende koorts, en de vette Olie uit het en heesters,welke lnnagenoegallegematigde
zaad w ordta1s amandelolie gpbezigd.
en warme gewesten der Oude W ereld voorH edychium Koen.is de naam van een komen. Van de sierplanten noemen wj:
plantengeslachtuitdefamilie der Scitamineae. IL clylïzd'lfvl L.metgevinde,onbehaarde blaHet onderscheidt zich door een éénbladigen deren (,11tkaaje,purperroode,inokselstandige
kelk, eene bloem kroon met eene zeer lange trossen geplaatste bloem en) - H . ctzrfzeîlzzl
buis en een dubbelen B-deeligen rand,en een Lodd.,in den Caucasus groejendo,metgez-bl
adig honignapje.llet Omvatfraaje 1 t0t vinde bladeren en vleeschkleurigc, in aren
lfpzBieb.,
2 Ned.elhooge sierplanten uit Oost-lndië en gerangschikte bloem en, H .ctzvctzdïc'

Nepal,metspecerjachtige,dikkeenvleezige desgeljks in den Cauoasuste vinden,- en
w ortelknollen encindstandigebloem-aren.Eene H.cpropcrï'
?f- L., bjna eene Ned.elhoog,
praclltige soort is H . Gtxrtfldrïcwtf- Rosc. met fraaje, donkerroode, t0t trossen V0ruit Oost-Tndië,welke Ongeveer 1 Ned.elhogg
w ordt en langwel.pige, lancetvorm ige, puntige, Onbehaarde bladeren,prachtige,w elriekende, in aren geplaatste bloemen en roode

eenigde bloemen. Merkwaardig is vooral1Ie#q'
j',
$'tzr'
?f- gyrans L., eene tropische plantm et
3-tallige bladerony van welke de kleinere

IL coccïvdf:- Smétltm eteen stengelterhoogte

dat hiervoor uitw endigt? oorzaken aanwt?zig

zjdelingsche zich,btjeenevoldoendetempezaaddoozen draagt.Anderefraajesooxten zjjn: ratuur,gedurig ()p en neêr bewegen,zonfler

v:n 1l/ct0t1 Ned.el(
?n eenerjke aarvan zjn.Die bewegingen herhalen w-rich in clo

scharlakenroode bloem en, - A l eoronarium keerkringslanden we1 eens 60-m aal ilz (30130
K oen.,metgxoote,w itte,welriekendebloemen, minuut, in Onzew arme kassensomsslechtg

en .Sljlar'
tm Wall., met geurige,gele
bloemen.Zj verlangen een vetten grond,een
wtiden p0t en des zomers veelwatt
lr.
H edyosm um Stvarlzisde naam van een

-

eenmaalin dien ttjd.Tegeltjk beweegt zich
hetgrootereeindbladaanhoudendkringsgewjs.
Ditn0g altjd raadselaclztigeverschjnselstaat
vermoedeljk in verband met de voeding en

plantengeslaeht uitde tàm ilie derChlorantha- den groeider plant.
I-leeckeren is de llaam van een aanzienceae. Het onderscheidt zich door manneljke

bloemen, welke onbehaardekatjesvormen,-

ljk Geldersch geslacht? in de geschiedenis

bloemen zonder kelk Ot' bloemkroon, m aar vermaard door een langdt
lrigen strjd tegen
met dakpanvormige overelkaargelegenemeel- dat van Bronkhorst. Hetheett zich reeds in
draden, - voorts doorvrouweljke bloemen den aanvang der 13dP eeuw in verschillende
m et een 3-tandigen kelk en zonder bloem- takken gesplitst. Iminers de geslachten ran
kroon, en door eene veelzadige besvrucht. der Ese, ran At
?c/z/t
o-ez?,van T'
roor.
s/, Ulj'
t
H et omvat heesters, die op Jam aïca en in en M alelanck, alsmede de .
/o#6, zijn allen

Zuld-Amerika groejen,zooals H .arboraceum afkomstig van de Heeekerenn.Van tie merkSznlrfz metstjve,Opgerigtetakken en eirond- w aardigste personen, die zich onder laatstlancetvormige, zeer welriekende bladeren,Op
Jam aïca in de bergstreek te vinden , en
S1n'
utans& n.,een sterk vertakte heester ter

vermelden naam hebben bekend gemaakt,

noemen wj:
Erert rcl Heeekeren(HekerenofHeikeren),
n 1236 ridder, voorts in 1253 getuige bj
hoogtevan 1% Ned.el,met4-kante,gladde, i
buigzame takken en tegenovergestelde blade- het vredesverdrag tusschen 0//0, graaf van
rentdesgeltlksopJama'
fca,enwelopdehûog- Gelderen Zutphen,en H endrik van TNJ??#:a,
ste bergen aldaar.Debladeren erltakken heb- alsmede in 1263 bj de stadsvrjheid dût)r
ben een aangenamen geur en smaak en w or- graat'Otto aan Nieuw -Rvagoningen verlecnd.
den als m aagversterkend en krampstillend
Frederik vanHeeckeren,bt
jgcnaamd rander
geneosmiddelgebruikt.
Ese. Hj komt voor in 1277 en 1299,was
H edyotis L.is de naam van een plan- ridder in 1305, in 1318 raad van Reynalh
tengeslacht uit de tàmilie der Rubiae,eën.Het zoon van Rerqnald T, graat'van Gelder en
onderscheidt zich doûr een 4-deeligen kelk, Zutphen,bezegeldemedeinlaatstgennemdjaar
eene eenbladige, trechtervorm ige, 4-spletige de vrjheid der stad Zutphen:en overleed in
bloemkroon m et 4 meeldraden en 1 stamper, 1320.
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Frederik '
pï- Heeokeren,een zoon van den

stand door Edltand gedemyt.De graaf nan

voorgaande.00k hj droeg den naam vanvan 0!:4/'maaktegebruik van d1e twistenom zich
der .
A'
d: naar eene havezathe,bj hetdorp belangrjke bezittingen t0e te eigenen.IntusAlmen aan de Berkel gelegen. Niet alleen

schen wcxkte de maatregelvan Reynowd om

bezat hj aanzienljke A ederen,maaronder- het plunderzieke landvolk Op terujen zeer
scheidde zich tevens door ligchaamskrachten verl
keerden bragtvele Heeckerensyezinden bj
dapperheid. In 1323 werd hj ridder en in de B ronkltorsten.D eze waren in 1355 weder
1324 en later komthj voorondel'deraden meestervanArnhem ,engeldgebrek noodzaakte
van graaf,laterhertog,Reynoud 11 rJa Gel-

der.Hj wasdan ooktegenwoordig bjonderscheidene belangrjkeregéringsdaden,alsmede
in 1331 bj het huweljl
t van Reynond met
EleoièorepczlEngeland,terwjlhj voortsmet
anderen den lsten Maart 1333 de huweljks-

Reynoud t0thetsluitenvaneen nieuw verdrag.
Ex w erd een raad van sc,heidsliedeningesteld,
waarvan 0ok I'rederik 1id was,Om uitspraak
te doen over de belangen des lands.Nu werd

de landvoogdj aan Ednardtoegekend,zoodat

aan R eynoud lpiets anders overbleef dan de
voorwaarden bezegelde valz W illem,graat'van Veluwe.Ednard zag zich dool'keizerKarelfV
Gulik,en Maryaretlta lh
Jh
l Gelder,alsook den in zjne waardigheid bevestig'
d, en Frederik,
zisten Maart 1335 hettestament van Reynoud. die n0g in 1354 a1s scholtus van Salland
Toen deze overleed, 2 minderjarige zonen voorkomt,Overleed te Deventerden 5denApril
achterlatende,werden de teugels van het be- 133
.7.
wind opgevat door een Landraad, waarin
l'rederik TGn Heeckeren, 0ok welFrederik
00k I'
rederik zittinghad.Laterbelloordehjt0t fJ4 J?dc/zferezlgenaamd,de stamvader der tede raden en vrienden van denjeugdigenHer- genwoordige graven eloz Reohieren.Deze, de
tog. Zjn kasteel was te Steenderen digtbj zoon van den voorgaande,was na den dood

dat van Bronkltorst gelegen,zoodathj wel- zjns vaders het hoofd zjner partj.In 1356
dra twist kreeg met dezen.Slecht ware hj bezwoer en bezegelde hj met anderen den
bestand geweesttegen den magtigen baander- landvrede tussehen Reyltowd en Ednard van

heer Gqsbreat'
t
lt
xzàBronkltorst,zoo hj geen
steun gevonden had bj vermaagsehapte geslachten,inzonderheid die van Voorst(Voeest
bj Zwolle) en van Almelo.In 1348 l
twam

Gelder en graafJan rtxzl Cleeh De geschillen

zouden gebragt worden voor een raad van
scheidslieden?waartoeOokFrederikbehoorde,-

een raad,dle maandeljks bj afwisseling te

ook Jan ,tvzl Arkel, bisschop van Utrecht, Arnhem ,Goch en Cleefvergaderen zou.Doch
met den heer van .
frt-k/zordf in oorloy, in 1360 Ontbrandde de 0orlog op nieuw ,z00waarna deze het huis te G00r>later hethuls dat Edltard eene wjkplaats moestzoeken op

te Heeckeren in Overjsselverbral
zdde.Daar
Reynondde zjdevan Bronkltorstkoos,keerde
I'
rederik de wapens tegen zjn leenheer en
verbond zich met den bisschop van Borculo.
W èl had de partj van lronkltcst in die
dagen de overhand in den raad van hertog
Reynond,dochtoen zj hem in de magtzoch-

zjn kasteelte Gelder.Schoonbjgestaan door
Albveel
tt'
pls Beî
jeren,ruwaard van Hollant
l,
moesthjdelandvoogdjnederleggen,en ReyA3p'
l
f# herkreeg de hertogeljke waardigheid.
Frederik bleei'hem getrouw en nam weldra
deel aan een hevïg gevecht bj Tiel,welke
stad dool-Reynond beleqerd werd.DeHeeeketen te brengen van E dl- rd,koning van En- rens, in eene ongunstlge stelling geplaatst
geland,w ierp deH ertog zicllin dearm en der tusschen de '
W aalen den djk,werdenweldra
H eeckerens.Nt1zochten deBronkltorsten'sl4er- overhoop geworpen,zoodateenige aanzienljtogs jongeren broeder, L'
dl
tard genaamd,in lken sneuvelden, en I'rederik m et Reynond

hun belang over te halen,zoodat er weldra gevangen genom en werd. Laatstgenoemde
verdeeldheid ontstond tusschen de beide broe- bragt men eerstnaar Rozendaal en toen naar

dersen geheelGelderland zichintweepartjen Njenbeek! waar hj afstal
zd deed van zjne
verdeelde. De meeste steden kozen de zjde waardigheld. Toen Frederik vervolgens zjt
ze
van X duœrdt doch de vreemde bondgenooten vrjheid herkreeg, bemoeide htj zich weinig
schaarden zlch naast de Heeekerens. Deze

metdezaken van Gelderland,maar destemeer

waren aanvankeljk voorspoedigin den strjd; met die van Overjssel.Hj behoordein 1359
in 1350 werden Njmegen en Tielveroverd, t0t de leden van den pas-opgerigten vrjstoel
terwjl de Bronkhorsten het beleg moesten in Salland en Twenthe.Uit Reehteren,eene
opbreken. In 1352 werd een verbond gesloten, waardoor E dltard Roermond en K essel
verkreeg, benevens het vruchtgebruik van
de Veluwe. Het werd weldra verbroken,

bezitting van Frederik, trok voorts Stveder,
heer van Voorst en Keppel, in 1361 naar

Zwolle,waar hj de voorsteden verbrandde,
doch een Jaar later werd hetslotte Voorst

doch achtervolyd doorn0gnadeeligar,waarbj door de Zw ollenaren,gesteund door Edltamd,
Reynoud weinlg meer dan den hertogszetel ingenom en en t0tden grond t0e geslecht.In
behield. In 1354 ontbrandde de 0orlog op 1367 was Frederék w ederom in oorlog met
nieuw.Onder de leus dervrjheid liepen de den bisschop van Utreehten werd door dezen
eigenhoorigen ten behoeve van Reynondtewa- in den ban gedaan.Vervolgens van den ban

pen,deden in hetgevechtbj den Vrjenberg, ontheven,leefde hj in vredemetdenbisschop,
niet ver van Loenen (0p de Veluwe), den stichtte in 1373 metzjne echtgenoote de kaheer nan Baer en denbanierdragervanBronk- pè1 te Rechteren tot eer van God en de Heihorst sneuvelen, doch moesten w eldra voor lige M aagd, was scholtus van Salland) en
de zwaargewapende ridders het onderspit overleed in 1386.
delven. O0k in Maas en W aalwerd een 0pE vert 'pœzz H eeokeren, een broeder van den
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voorgaande en rjk d00l. ztln huweljk met werd in 1579 raadsheer in hetH0fvan GelBate of Beatro ,erfdochter dex magtige hee- derland, en overleed den 28sten Junj van
ren van Almeloen Vriezenveen.Hj stond in datjaar.
'lfzp.Heeokerent heer van Diepeztbroek
den oorlog zjn broedertrot
lw terztjde,sloot Joost t
z'!p,eellbroeder van dell voorgaande.
in 1387 een verbond met (lttn graat'ran W6z3/- en .Rt?#6'
heim enz., en in 1394 (?e11verdrag metFre- llj verkl
aartle in 1579,t
lathj gezind was,
derilcrcs Blankenheim,bisschop van Utrecht, t0t de Unie van Utreeht t0e te treden,en
waarbj hj aan dezen de heerljkheid Almelo overleed in 1620.onderscheidelle van zjne
in leen Opdroeg.O0k hielp hjmetzjneecht. zonen snellvelden in dienst der Staten.
W alraven van H eeckeven, heer van N ettelgenoote in 1393 hetklcasterFrenswege stichten, en overleed nog vôör heteilldigl?n dier #o'r,s/ en -F%-gAz
?
t
Jzezl,een zoon van Erert.Hj
eeuw .
werd gebol.
en omstreeks hetjaar 1570,zag
Eybert thtzl H eeekeren,heer van Alm elo en zie,h in 1599 bennem d t0tkapitein van eene
Vriezenveen, eell zoon van den voorgaande. kompagnie voetvolk,waarmede l1j vele jaren
Met zjne moeder en echtgenoote stichtte hj in Vlaanderen toefde,ondertfpeltendedeafzwein 1406 het klooster te Sibctllo en in 1407 ring van den Koning van Spanle, werd in
datte Almelot en schonk in 1420 metzjne 1625 lidvan deAdmiraliteitvan ltytterdaln,
echtgenoote vele voorregten aan de ingezetenen te Almelo en Vriezenveen.Almelo werd
toen eene stad. Met zijn neef Frederik van
lïechteren en anderen nam hj hetbesluitom

Rndolf'
/
lt
zz
lDiepl
tolta1spostulaat-bisschopvan
Deventerteerkennen.Hj schonk in 1453 de
heerljkheid Almelo aan zjn zoon Johan?die,
kinderloos bljvende,in 1457 haar opdroey
aan zjn neefStveder'
t
lt
xz3Heeol
ceren,genaamd
Reehteren, wiens nakomelingen haar n0g bezitten.
Jaeob van Heeckeren,heer van Roderlo,die
in 1395 I'rederik van Bronkhorst, heer van

voortslanddrostvanhetgraafsehap Zutphenen
scholtus binnen en buiten Zutphen,e11dekte
in 1627 den aftogt van het leger van Grol.

Eindeljk bekleedde hj ook nog de betrekding van btlrgemeestervan Locllt?ïn,en Overleed den llden october 1645.
Erert '
ptzzà H'
eeckeren,heer van N ettelltorst,
Enyltlizen en Wtz,
rl/ltzp;, een zoola van den

voorgaande.Hj werdgeboren omstreeks1G14
en was de eenig overgebleveno van ztjn stam.
llj werd beschreven in d()ridderschapel1zag
zieh gecomm itteerd t0t de Admiraliteit van
Am sterdam en in 1638 t0t de generaliteits-

Worcçflo,bjstond in denoorl0gtegenDeventer, rekenkamer,en aanvaardde Ila.delldood zjns

enin 1418 en 1436 hetverdrag bezegelde van vaders het am btvan landdrost en als zoodaderidderschap enstedenvanGelderenZutphen. nig het voorzittersttllap vau de ridderschap
Erert rt- H eeckeren,heer ran .
/p#erlt?,een van Zutphen.In 1651,na hetoverljden Azan

zoon van den voorgaande.Hj werd,schot
)n den stadhouder W illem 11?wtl
rdhtjalkevaarminderlarig,in 1440 metRoderlo beleend,en djgd naar '
sHage, waar hj vruchtelor
)s de
trad in 1449 tOe t0t hetverbond der edelen

benoeming zocht te bewerken van ef'l'tstad-

en stedenvanGelderen Zutpben.Zjneet
shtge- houder en kapitein-generaal. Jén 1653 werd
noote verkreeg in 1465 het huis Nettelhorst, hj buitengewoon raadsheer in het Hof van
t0t 1834 door den Oudsten tak en later door
cen ander harer afstammelingen - Ifkeckeren
ran F'rtz,
sqsdzzctz'
r - bezeten. Erert was een

Gelderland. Uit afkeer van hetbtlsttlur van

aanhanger,van hertog Adolt, zocht ten behoevevan dezen hulp btjHendrik '
ptzozScltt
ll
arzenberg,bisscho!?van Miinster,voortsbtlLoAzp'
i/l X1,konlng van Frankrjk,bezegelde
eenigenlerkwaardiyeverdragen,behooxdetot
hen?die in 1499 karel,den zoon vanAdolf,

dersterkstevestingen van 0nsland,aanstonds

Jan de JfG//,washj ii
1'
tbjzolder de001*zaak,datin 1672Zutphen,in dien tjd eene

aan Lodewùk AYTXwerd overgegeven.Hj ondervond de snlart, dat 3 ztjner zonen sneuvelden en één ()p hetziekbed stieri
-.Hj t
lvël-leed den z6sten April1680!enztjnegemalin10
jaar later.Tereerevan belden vindtmenin de
als erfheer erkenden,en overleed in den aan- groote kerk te Zutphen een sierljkmarmeren
vang der 16de eeuw .
prM lgraf.
Tvert '
twl H eeckeren,heer van Roderlo en
W almaven van R eeckeren, heer van NettelN eJ/81or.
sJ,een kleinzoon van denvoorgaande. Atvdf en oudsten zool: van den voorgaande.

Hj werd geboren in 1508 en was, evenals Hj volgde zjn vader Op a1slanddrost,was
geruimen tjd 1id der Staten-Generaal, zag

zjn grootvader,eenvoorstanderdernationale
partj en een tegenstandervan hetHuisran
Oostenrqk.Hj bezegeldein 1538Opdenlanddag te Ntjmegen de oirkonde,waarin hertog
Karel prins Willem '
t,
czl Clef t0t ogvolger

zich in 1689 belast met eene zending naar
Brandenburg,Saksen,Mi
inster en Liineburg,
om deze Staten aan te sporen t0thetleveren

valz krjgsvolk, alsmede in 1693 met eene

aanwees,en overleed in 1562,twaalfklnderen btlitengflwolle zending naar.Zw eden.Tevëns
nalatende.
werd hj hoofdsclloutderstad en Mojerj van
Jaeob van Heeekeren, heer van Roderlo, 'sHertogenbosch, waar zjn broeder Robert
W enterwolt en .
pd#ïow'
?
zz:z'f.Hj werd geboren hem vertegenw oordigde,behoortlet0tdevrien-

in 1532 en toonde zich een grootvjand van den van Gkisbertlts Cff
zerl.
ç, t
?n overleed op
de Spaansche Overheersching.Hj behoorde zjne terugreisvan Zweden ongehuwd te Osonder hen, die in 1574 door Reqltesens van nabriick qp den zlsten Augtlsttls 1701.Zjne
hetalgem een pardon warenuitgeslottln.Voorts briefw isseling m et bovenverm eltlen geleerde
was hj9 in 1577 gedeputeerde van %etgraaf- bevindt zich sedert 1854 op het Rjksarchief.
sehap Zutphen op den landdag te Njmegen,

Jaeob Dïrk nan .ffàdckdrezl,heer van Bart-
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ltam , later 00k van Engàmoen, Roderlo en zaken word llersteldjhetgeen aan de ingcze.Pr
ll#.sdA?Jlr.g,eenbroedexvanf
denvoomgaande. tenen dot)r den Franschen generaal Gh-od en

Hj werd geboren in 1665, in 1fG8 door vrjwilligersuitArnhem weldraandersbeduid

prins W illem III benoemd t0tburgemeester w erd. De prem ie Op het hoofd van Suideras
van Zutphen,en zag zich voorts in 1691 be- werd toen nogmattls uitgeloofd.Na den vrede
kleed met de betrekking van rekenmeester van Amienskeerdehijin hetVaderland terug
van Gelderland en in 1706 met die valz land- en vest
igde zichte b
rutphen.In 1811zag hj
drostval
zhetgraafschapZutphen.Hjoverleed zich benoemd t0t vrederegtcr te W arnstbld,
den 22sten April 1748.
doch Overleed den Tden Octpbervan datjaar.
I'rans JcAl van Aàdcb r- , heer van E ngReinltardt ./drzàAtzrtf/ W illem wJZ?H eeokeren,
Fzlizdzl, Beltrse. Olpe:':, Lahqen en xgfxïtfdrc.s, hearvan M olencaten,ecnzoonvan Xr6rJ.Hj
oudste zool: van den voorgaande.Hj werd werd geboren den 25sten M ei 1721, trad in
q
eboren in 1692,wasbtlrgemeestervan D0e- dienst,klom Op t0t dellrang van luitenanttlchem, landrentmeester-generaal, gecommit- generaal en kolonelvan een regement kavalterde t0t de adm iraliteiten van Friesland en lerie,de beroem de rhussaren van Heeckeren'')
de Maas, t0t den Raad van Statej curator werd kommandant van Zatphen,latergotlverder Gelder3che hoogeschool,regter van D0e- neur van Sltlis in Vlaanderen en voorzitter
tichem, landdrostvan het graafschap Zutphen van het hoog militair geregtshof,en overleed

en president van Gedeputeerde Staten. Hj
Overleed te 'sHage den loden Alei 1767.
A'
u-qnst Apùàerï ran Heeckeren, heer van
Rnideras, een zoon van den voorgaande.Hj

den 29sten April 1799. - Zjn zoon E'
vert
'
fF'
ïllez4, heer van M oleneaten, geboren in

1760, was generaal-majoor en kommandant
van Zutphen,en overleed in 1819,- en zjn
N7as geboren den 24sten october1763 en w erd zoon Robbertx
d.
f
wfze
:ïAdolf.
rtz'
lfrï/.
sCarel,geschepen van Zutphen,buitengewoonraadsheer boren in 1760,was page bj W illem V en
in het Hot'van Gelderland,bnrgemeestervan luitenantbj degarde,vertrokmetdienvorst
Groenlo, drossaart der stad en heerljkheid naar Engelandj nam deel aan den inval in
Borculo, scholtus binnen en buiten Zutphen, Noord-ilolland in 1799,woonde alsluitenanten president van Gedeputeerde Staten van het kolonel den slag van svaterloo bj, werd
graafschap. A1s een jverig vporstander van versierd m et de M ilitaire W illem sorde 3de
het Huis van Oranje,heeft hj zich sterk klasse,w asdaarnaOntvangerteZutphen,w erd
gemengd in den toenmaligen twist der Patri- na het Overljden van zjn broeder heer van
otten en Prinsgezinden.Eerstgenoemden had- M olencaten,en Overleed in 1838.
Jaeob Derk Carel van Heeckeren, heer van
den in den beginne te Zutphen de overhand,
doch k
bvderas - zooals hj gewoonljk ge- Roderlo, .fic/l/dzl?/dr.ç en AWJ, een :0011 van
noemd w erd
ondernam het, hen in 1787 Assueer, heer val
z Roderlo.Hj werd geboren
aldaar te Onderdrukken. 1lj verscheen met den 31sten October 1730 en wasachtervolgens

eene oranje-kokarde op de parade,begafzich rentmeester van hctgeesteljk rentambtB0rnaarhetstadhuis,enwerd bjgestaandoorge- culo,edelman van deKamervan Willem ITz;
btzitengewoon raadsheer in het H ofvan Gelderland,burgemeester van Groenlo,afgevaardigde naar de Staten-Generaal, lid van den
hj evenwelvan de Patriotten te ljden,toen Raad van State,landdrostvan hetgraafschap
deze in 1795 de overhand behielden.Snideras Zutphen en opperstalm eester van W illem V.
Nverd op het landgoed rl-let Velde''gevangen Hj genoot de algemoene achting,en overleed
genomen,naar het naburige Zutphen gebragt den llden Julj 1795.
W illem .s'
c4#rik A leœander Carelran W kdcen .
op hetstadhuisaldaar Opgesloten.Hj werd
echter op vrje voeten gesteldonderdebelofte, keren,.heer van R oderlo en Kellen een zoon
neraal 'van H eeckeren 'tlcs M oleeaten , die de
Patriotten deed ontwapenen, zoodat weldra
de om wenteling volbragt was. Te meer had

dat hj de stad niet zot
lverlaten.Niettemin van den voorgaande. Hj werd geboren den
begafhj zich naarhethoofdkwartiervan den lzden Augustus 1776, w as na de herstelling
Fransclfen yeneraalvan Damme Op hethuis van 0nsvolksbestaan met zjn zwager,graat'
Dde Voorst'', van wien hj vergunning ver- van .
fyrt
fdz
l, commissal'is voor de provincie
kreeg om zich naarzjn landgoed t6begeven. Gelderland,voorts lid van de TweedeKamer
Het stedeljk bestuur, hierover ontevreden, der Staten.Generaal, en volgde in 1825 gedagvaardde hem ,waarna Séderas de wjk noemden zwager op a1s gouverneur van Ge1nam naar het kasteel Ringelberg bj W esel. derland.Deze betrekkingpam hjop loFeljke
M en stelde nute Zutphen eene s0m van dui- wjze waart0tin 1846,Ontving toen op zjn
g zich bezend gouden ducaten op zjn hoot'
d, terwjl verzoek eervol Ontslagy en za'
hj voor altjd uit Gelderland gebannen en noemd t0t minister van Staat en grootkruis
zjn goed verbeurd verklaard werd.Vruchte- derordevan den Nederlandschen Leeuw.Hj
100s zocht hj de Prt
lissischeregering te be- Overleed op zjn kastoelteRodel.
loden 24sten
wegen, om hulp te verleenen aan de Oranle- Julj 1847. - Zjn zoon Jaeob Derk Carel,
partj,zoodatdezein 1799 beslootzich zelve heervan W assenaar:Fàcickel,Nettelltorstenz.,
te helpen.Op den beruchten gelen donderdag
kwam Suideras m et een aantal uitgewekencn
te W interswjk en te Bredevoort/ waar hj
.
eene proclamatie lasvan #enprinsèanOrtopd
en berigtgaf dat de Pruissen in aantogtTvaren, zoodat er weldra de vroegere orde van

gehuwd metM aria cf?r?zdl1 ,gravin van W assenaar- Tdtlicà'd/,waslid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,opperstalmeestervan k0ning W illem III,en overleed in 1850.
Derk Jan, rlz? H eeekeren,heer van Brand-

sdxlsfr; en Wt
Mlziq
:fdî
l
/,een zoon van Walra.
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van Gelderland en onderkoning Lodewj;k lid
van den Staatsraad.In 1814 behoorde hj t0t
de notabelen, die de grondwet hielpen aannemen,werd lid der riddersehap en der Pr0van oisterwjk,1id van deStaten-Generaal, vinciale Staten van Gelderland? in 1815 lid
en gezant aan de hoven van Spanje (1778) van de Eerste Kamer der StatenGeneraalyen
envan Rt
lsland(1780).Hjoverleedin1796.- overleed den 13den Januarj 1831. Zjn
Ztjn oudste zoon Walraven .
!2t
??7
Idz'
J,geboren zoon Hendrik Jlcpù Carel,heervan Engltwiden 19den November 1776,werd bt
lrgemees- zen,Benrse,.
rer:rlt
/txcg-r
fen Od4k,geborenin
ter der stad Utrecht, lid der Gedeptltoerde 1785, trad in militaire dienst, was in 1816
Staten en in 1838 lid van de Tweede Kamer ltlitenant-kolonelbj dekavallerieenadjudant
del' Staten-Genel'aal.Hj was ridder der ortle van koning W illem T,en nam toen als z00van den Nederlandschen Leeuw,en overleed danig zjn Ontslag,waarna hj van 1848t0t
den 23stel Julj 1845. Een anderezooll, 1851 lid wasvan de EerstelfamerderStatenI'
rans Jan genaamdywas een verdiensteljk Generaal, - en een ander zoon,Jaoob Dirk
beoefenaar der schilderkunst.
Borohardt-d./ld,heer van Berertvaard,geboMrevt O/vït
sficlzl Carel Willem '
lt
?
zs Heeoke- ren in 1792,was eerst gezantte Petersburg
reoz) heer van Nettelhorst:.2?tx/ïs,gez
l en OJppd- en sedert 1 Junj 1842 t0topditoogenblik

nen J?oôl8rf,heer van Barlham en .
& txs#ddsbnrg, geboren d0n 14deu Jant
larj 1742.1Ij
lnnik van St.Jal
4 te Utrelsht, lid
w as kant
van (le Staten dier provincie,kwartiersehotlt

ten,een zoon van Adol
plt Jan A'
6Al#rïk.Hj (1Janparj 1875)gezantte Weenen.
w erd geboren den 3osten Augusttls 1744 en
bekleedde de betrekkingen van gedeputeerde
van hetgraafschap,burgemeester van Groenla
en Lochem, afgevaardigde naar de Generaliteits-rekenkamer, naar dtlAdm iraliteiton van
de Maasen van Amsterdam en naardeStaten-

Ludolph Frdtfrià HeadrLk nan. Aàdc/cdrdvj
een zoon van E'
vevt.dl#pl
z,heer van W a.p/

DFzlen Kemnade.Hj werd geborenden 12den
Julj 1758,en was in 1795 de eenige van
zjn geslacht, die t0t de voorstanders der
revoltltie behoorde. Hj werd provisioneel
Generaal.Schoon een jverigvoorstandervan representant van het volk te Ztltphen,doch
hetHt
lisvan Oranje,zoodathjin 1795zjne overleed reeds den lsten Januartj 1798.
am bten en goederen verloor, lam hi
j toch Zjn zoon Evert.
SIIDJ
.
PA,geboren teZt
ltphen

geen deel aan de pogingen van Ssideras Om den 3osten November 1785,stttdeerde en proeen opstand te bew exken, m aarleef'
de amb- moveerde op hoogst lofeljke wjze in de
teloosgedurende den tjd van deBataafsehe regten,werd schepen van Zutphen,bekleedde

Republleken van hetKoningrjk flolland.Na
de restatlratie werd hj lid der ridderschap
en provineialeStaten val
zGelderland,en overleed den lodenSeptember1816.- ZjnOudste
zoon,AdolfJ'
tfcpùHendrilc '
cï1162zî,heervan
Bgtinyen, gebpren op den huize Nettelhorst
den 14den Jtlnj 1784,sttzdeerdete Deventer
en te Utrecht in de regten,bekleedde onderscheidene xegterljke betrekkingen benevens
eenige rangen bj de Dtlitsche orde,balje
van Utrecht,en overleed op den huize ZwanenbtlrgbtjGendringendenlGdenJunj1857.-

eenigeregterljkebetrekkingen,weeshetaanzoek om te Harderwjk,laterte Groningen
het hoogleeraarsambt te aanvaarden,van de
hand, vertrok in 1821 als raad-iscaal naar
Sul'
iname, werd er in 1828 proetlretlr-generaal, in 1831 gotlvernetlr-generaal, alsmede
kommandeur van de orde van den Nederlandschen Leeuw , en overleed, op de ttlrugreis
naar het moederland, te Ctlraçao den 15den

Jt
lnj 1838,een tweotalzol
zel
zachterlatende.
W eekeren (Jan van),een verdiensteljk

Nederlandsch geneesktlndige,gebflren te Amsterdam den 26sten Decem ber 1774 ,studeerde
c ïl(f/,heer van M arhnlsen,geboren in 1785, te Amsterdam en te Leiden in de genees'

Een andere zoon, P leter Reinltardt Jb/ztzs

wastegeljkortjd controlet
lrderbelastinren? kunde,terwjl htjzit!h tevensop deregtsgeburgemeester, secretaris en notaris te Elber- leerdheid en welsprekendheid toelegde. Hj
gen, schoolopziener, adlt
m ct-hotltvester, lid prom oveerdeopeenedissertatie,,Deosteogenesi
derProvincialeStaten en waarnemenddistrids- praeternaturali(1797)'',vestigde zich te Amcommissaris van Boret
llo.Hj nam aldie be- sterdam , en w erd in 1798 secretaris van het
trekkingen metden grootsten jverwaar,doch agentschap van Nationale Opvoeïing. Niet
lang daarna plaatsten curatoren van hetAtheogerleed den 5den Januarj 1835.
Erert Frdtfrïk ran H eeokeren,heervan Eng- naeum te Amsterdam hem bovenaan op het
pzyizcz
len .
fezlr.
::,een zoon van JakobH#PJJ, tweetal, waartlit een hoogleeraar in de ontheervan Engl
tnoen,Benrse,Cloese 6z)Lanyen. leedkunde z0u gekozen worden.Op aandrin-

Hj werd yeboren den 23sten December1755, gen van zjnchef,deagent'van Xopfcoz,vertrad in m llitaire dienst en klom op t0tden zocht hj nietin aanmerking tekomen;doch
rang van majoorder kavallerie.In 1783werd toen genoemde agentin 1799alsgezantschapshj lid der ridderschap van het graafschap secrotaris naar Spanje vertrok en door ran
Zutphen en afgevaardigd naar de vergadering der TJJ'AI vervangen w erd,zag ran H eekeren
der Staten-Generaal.In 1787 helde hj ovcr zich geplaatstals commissaris voor de zaken
t0tdepartj derPatriotten,dochvoegdezich der geneeskundige staatsregeling. fn die beweldra btlde Prhzsgezinden.Hj was in 1795 trekking heeft hj veel goeds t0t stand gevoorzitter der Statfan. vergezoltle tlen Stad- bragtydoch hj ovcrleet
lroedsden lssenJunj
houfler uaar (10 pink? waarop tl0z0 zich in- 1803,in verschilltlntletjdschri
ftclzbi
llangrjke

scheepte naar Engelalltt, ging eenigen tt
jd opstellen achterlatendo.
over de grenzen, dotsh keerde weldra terug
W eelal (Het) is al watbestaat,de oneinen w erd lid van het departem entaalbestuur Gige ruimtemetalleswatzj bevat.Daarin toch
VHI.
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bewegen zich de sterrenstelsels van verschilGedurende de middeleeuwen werd de heellenden rang,welke allen onderling verbonden kunde m eer en meer onder hetstofderonwezjn.Demaan bcweegtzich om de aarde,- tendheid bedolven.Sleclltsmonnikenen Joden,
de aarde m et de overigeplanetenvan0nszon- de eenigevertegenwoordigers dergeneeskunde
nestelselom Onze z0n,- diez0nmetdem elk- in die dagen, - voorts rondreizende tandenwegstorren Om Halcyone, eene ster van het trekkers, breuksnjders, Oogheelkundigen

Zevengesternte,ofom een gemeenschappeljk enz.waagdcn zich aan belangrjke kunstbe-

zwaartepunt,- datm elkw egstelselmetande- w erkingen. De geringere, zooals ltoppen en
ren,die zich in de gedaante vannevelvlekken aderlaten,werden toevertronwd aan badstoofaan 0nS 00g Vertoonen,Wederom eengemeen- houders en baardscheerder:! w elke men als
schappeljk zWaartepuntenz.Hier staan Wj handlangers der geneesktm dlgen beschouwde.
aan de grehzen van het gebied der waarne- Die handlangers zochten zich weldra t0t den
ming,doch die van hetheelalztin 0nsonbe- rang van zeltbtandigeheelmeestersteverhelen.
ken4. Niet geheel ten onregte is wel eens Reeds in 1271 ontstond hetCollège van Chigezegd: Het heelal is een boljwaarvan het rurgen te Parjs,hetwelk doorde toetreding
middelpuntoveralen deoppervlaktenergensis. vanLanfranel
tieen belangrjken steunontving

Heelbeen (Holosteum L.)isdenaam van en aan Frankrjk den roem bezorgde van het

een plantengeslacht uitdefamiliederAlsineae. vaderland derheel
kundetewezen.Hetqebruik
Het onderscheidt zich door 5 kelkbladen,5 der vuurwapenen gafaan de behandellng der
wonden
eene
ande
re rigting, en vooral de
getande bloembladen,3-5 (zelden 10)meel-

draden,3stjlen,eeneeerstG-tandije,daarna Ontleedkundewerdmetgrootenjverbeoefend.
G-kleppige zaaddoos en zaden, d1e aan de Tot de vertegenwoordigers der chirurgie in
bollezjdegesleufd en aan de holle zjde ge- Frankrjk brhooren vooral Guy de OF
zcfflicc
kield zjn.In 0nsvaderlandgroeit.
M umbella- (1à63),Paré(1509- 1590),Gwlllemeau(1550tnm L.meteindelingsche bloemschermen,0p- 1612), Garengeot(1688- 1759),de la M otte
gerigte stengelsen 2paarlangwerpigebladeren. (1655- 1703),Morand (1697-1773),Q-snay

H eelkunde (Chirurgie) noemt men de (1694-1774),Louis(1723-1792,Petiq.
& (!rJs

kunst om uitwendige wonden te genezen met enz.Dàârontstond vooraldoerde belnoejinuitwendige middelen; zj draayt OOk den gen van dela Peyronie in 1731 de Académie

naam van vmndlteelkunst.Hetisnletmogeljk, derChirurgie.EindeljkwerdDesault(1744juiste grenzen te trekken tusschen deheel- 1755)de yrondleggerderOntleedkundigeheelkunde en de geneeskunde,welke laatste zich kunde, d1e zich vervolgens t0t de hoogte
met het genezen van ziekten door het inge- eener wetenschap verhief. De aanhoudende
ven van geneesmiddelenbemoeit.Hetisdaarom oorlogen der Groote Revolutie droegen voorts

van belang,dat,geljk van ouds,deheel- nietweinig bj t0tde ontwikkeling derheelen degeneeskundevereenigdzjnindenzelfden kunde, welke in Frankrjk een beroemden

persoon. MTegens gebrek aan Ontleedkundige
kennis, durfden de heelmeesters der hooge

oudheid zich geene belangrjke kunstbewer-

kingen veroorloven.D it w erd echter beter,
toen in de dagen Van Ari8tôteles de ontleedkunde - vooral te Alexandrië - degeljke
beoefenaars begon te tellen. Nu begon m en
met meer zelfvertrouwen hetmestehantéren

naam schonk aan Sabatier, Jorcy, Boyer,
.l
ldlzdcl,jLarrey, en vooralaan Dupnyteen.
In Italië, de bakerm at der m oderne weten-

schap,kondeheelkundegeengeljkentredhouden metdechirurgiein Frankrjk.O0k dââr
echterontbreekthetOpditgebiedgeenszinsaan

beroemdenamen?zooalsdievanSaliceto(1470),
Cerlata (1480),m de 16deeeuw V%o,Bené-

:,
en de ljders door verbanden en werktuigen 'tw i, M aggi, Romani, Ikrri, Vido F5#I.

van allerlei kwalen te genezen. Niet alle della Croce, Tayliacozzi, en vooral van I'aartsen bezaten daartoe de geschiktheid,z00- &'ïcïl
'l.: ab A quapendente. In de l7de eeuw
dat men hen weldra verdeelde in therapeuten hebben de ltalianen weinig voor den bloei
(geneesheeren) en chirurgen (heelmeesters). der heelkunde gedaan, maar deste meer in
W èl werd de heelkunde te Alexandrië met de 18de, toen Molinell'
i (1702-1764), de
%
geestdrift beoefend,doch van de geschriften beide Nannonite Florence,PallucL,Bertrand'
der aldaar gevestigde chirurgen,zooals PM- (1723- 1765),.
Flal'
@nL(1786)teRome,Paletta
loaa l.
v,Gorgias,sbyfrcf'
ld,Heron,H'tllpzzï'
?
x.
s, (1790)teMilaan,Assalini(1792),FlcclBerAmmonius) Tryplton, M eges, Antyllus, Phi- Dw.g/zïlrien vooralScarpa grooten roem verIogrïl.
s enz.zjn enkel eenigeuittrekselsen wierven.
fragmenten overgebleven,welke door Celsns,
In Engeland ontwaakte eerst laat de beGalenus, Aëtius, Paulus ,
tllzlAegina en Ori- langstelling indewetenschappeljkeheelkunde.

Ict
ds/.
s werden medegedeeld.Hetschjnt,dat T0t de voortreâblgke chirurgen van dat land
de Romeinen,in weerwilvan hunne veelvul- behoorde vooral Clteselden (1688-1752),die
dige oorlogen, weinig ter bevordering der door zjn leerling Sltaep,voortsdoor M onro,

heelkunde hebben gedaan.Areltagatu jdie de Pottj W illiam en John Aklfer,Bell,Alant
y,Latto
Grieksche kunst overbragt naar Rome,ont- :04 ,Keate,Tetzrdos,Earle,a4ùerzzdfâ,
ving er den naam van Carnyeœ (beul),doch enz. werd opgcvolgd.In de 19de eeuw schithooger dan dezestond Celsus.Bj de Arabie- teren op dat gebied de nam en van Kome,
ren verboden godsdienstige vooroordeelen de Lawrence, ./.
ftg , OA.B ell, Hbdgson, Trarers,
ontwikkeling deroperatievehoelkunde,zoodat H olv8hip , k%. Ctltl
zdr en vooral van Astley
hunnegeschriiten daaromtrentenkelmededee- Otmzer.
len, watzj #an deGrieken hadden geleerd. De ûntwikkeling ;er heelkunde is in Zwe-
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den en Denemarken verbonden metde namen

te bakenen.Men verdeelthaarhooflzakeljk
In Rusland iszj in deehirlgvyisehe zll'fel:dr (pathologie)en de
nagenoeg uitsluitend door Duitsche geleerden oltirurqisclteA:eîk'
l
fz'e
:f(therapie).Eerstgenoemde
bevorderd.Van meer belang isde geschiede- bemoelt zich met de kunst van onderzoeken
nis der heelkunde in de Nederlanden,waar (diagnose)en methetbepalenderchirargische
zj in de l7deeeuw uitmuntendebeoefenaars Ongesteldheden. Laatstgemelde kan men verv
ond i
n Barbette zatzt/l
-/l,Blanoaro,k
%olinyen, deelenin ongesteldhedenderroe#i0w(ontsteking
van J.
8bprl,- in de 18dein camper,Sandi- enz.
),werktnigell
jkepst
p,
sfdldAetfezl,zooalswonprfenz.,- terwjlthansalsoogheelkundige den,zamengroejingen,ontwrichtingen,breuvan Acrelen Calliren.

de hoogleeraar Donders te Utrec,
hteene Eu<0pésche vermaarheid bezit.
In D uitschland w erd de heelkunde lang Op
den achtergrond geschoven. De eerste hoogleeraar, die er heelkundige lessen gaf,was

ken,de aanwezigheid van vreemdeligchamen
en het verlies van Organische deelen,en in
onyesJdl#Ad#ds der zevffànezà,zooals verlam mingen enz. De chirurgische heelkunststrekt

Slebold te W urzburg,en vooralA.G.AïcAfdr

leer der kunstbew erkingen onderscheidt men

zich uitoverdeheelkundigeartsenjen(materia
LorenzA'
eidfe'
r(1683- 1758)teHelmstedt.Na medica c,
hiruryica),over de leerdexverbanhem volgden Platner en Giinz te Leipzig, den (desmologle),derinstrumenten (akologie)
M al
tehert te Tiibingen,Kaltschmidt te Jena, en der kunstbewerkingen (akiourgie).In de

teGöttingen.Na den Zevenlariyen 00r10gge- bloedkgeenonbloedkqe,alsmedekleinereoperatiè'
n

voelde men de behoefteaan milltaireheelktm- zooals de snede, de naad,hetafbinden,het
digen,en deze werden inoostenrjk gevormd koppen,het aderlaten,het zetten van bloeddoor Brambilla,Ahzàczpryà, en Plenek,en in zuigers, de cauterisatie,de acupunduur,het
Pruissen dool' Ellev, Scltarsnhmldt, Henkel, inënten enz.,- en deyrootere,zooalsampuBil
yuer,l'
c/zlz
ilcker,Thedenen Mursinna.Eerst tatie,exarticulatie,resectie,trepanatie enz.later legde men zich meer algemeen t0e op D at gedeelte der heelkunde, hetw elk zich
de heelktm de.
betivert, misvormingen van het menscheljk
sedert de oorlogen van Napoleon I vprmde lige.haam te herytellen,draagt den naam van
zich na Dnpnytren eene reeksvan uitsteltende plastiseh'e c/zllr-/:ofanaplast
iek.Hiertoebe-

chirurgen, zooals Lisfrano,G'
alrin,&JtDJJP/, hoort bjvoorbeeld de vorming van lippen,
yaigne, Ro'
uœ, Tel
pea'
tb,Nllaton en Chas- oogleden,neuzen enz.
uYal
Jckwcc.- In Engeland werdnaAstleyCooper
Heelu (Jan van) of eigenljk r@n Heelen
de heelkunde vertegenwoordigd door Liston, of 00k wel genaamd ran .lkdsfztl: naar het
Ferg'nson, G'tdltrie,Daries,Eriehsen enz.Brabantsch stadje, waar hj in een klopster
In Duitschland vond zj uitstekendebeoefe- leefdejbezong in Nederlandsch dichtden slag
naars in Rltst (1774-1840), Grt
ij'
e(1787- van W oeringen (zie aldâar),die hj in 1288
1840),Frieke, Waltlter (1782- 1849), Watt- zelfhad bjgewoond. Een uittrekselvan ztln
vcsz;, Lanyebeck, C&J:4.
&, Teœtor, llasius gedicht werd in 1641 door W1 0.l'an Donyelenz.Zj vormden een grootaantaluitmuntende ldr.#zd in Latjnsche verzen uitgegeven, en
leerlingen, en op het gebied der operatieve later in Nederlandsch proza overgezet.Toen
chirurgie sehitterde vooral Difenbaa,bene- tjdens onze vereeniging metBelgië koning
Vens zjne vol
gelingen Stromeyer,Heyfelder, W illem I eene com missie benoem de tothet
Sc#lA,Bruns,Ried, W ernker,Bardeleben en
lloser. Deze vooral w aren beoefenaars der
anatomiseltec/zl zfgq/c.Inzonderheilwaarschuwden zi
j tegen een roekeloosgebruik van het
mes, w aar de natuux in staat is genezing te
brengen,alsmede tegen hetonnoodig afzetten
van ledematen,w eshalve hunne leerdennaam
ontving van eonserrallevec/zirv'r-/e.Ja?Teœtor

uitgeven van onderscheidene handschriften,
die betrekking hadden op de Vaderlandsche
gesehiedenis,droeg dezecomm issiedeuitgave
van hetgedicht van r@n X /6J. op aan J.F.
W iïlems, die het in 1836 in het lichtdeed

om door een kunstmatig overbrengen van het
beenvlies nieuwe beenzelfstandigheid voortte
b
renren.Daarenboven m aakte men bj heelkundlge operatiën meer en meer gebruik van

en de aanleiding t0t den oorlog, en in het
2de de slag zelfvoorgesteld.Hetgeheele tafereel is met ongemeene levendigheid, hier
en daar md stoute trekken geteekend. De

hetehloroformiséren ofbedwelmen derljders.
Eindeljk hebben de ervaringen ophetgebied
der heelkqnde aanleiding gereven t0t eene
uitgebreidehervorming der milltairechirurgie,

dichter wasvermoedeljk een heraqtvan den
Hertog;hj droeg zjneverzen op aan M ar-

versehjnen onder den titel: mlan van Heeltl,
Rjmkronjk betreFendedenslagvan W oerin-

gen?metoqhelderingen en aanteekeningen''.
en Stromei
ler toonden dO0< voorbeelden aan, O0k van 2?J4 heeft ptzetter-en geschiedkundat het dlkwjls voldoende was, een ziek dige aanteekeningen'' gemaakt op deze krobeen doorresectiete verwjderen,zonderdat njk,welkedoor Kroon en Jonckbloet in 1840
men t0tamputatie vanhetgeheele1idbehoefde zjn inhetlichtgezonden.Deheld derkronjk
nver te gaan. Ook wcrd door L@ngenbeck de is Jan I, hertog van Brabant.In het eerste
osteoplastiek in toepassing gebragt,namelgk der2boeken wordtdeJeugd van den hertog

gcref/z, ran E ngeland)de verloofdevan's Hertogs zoon.

.

waaromtxentin 1863 op een congrêsteGen'
eve

Heem (De) is de naam van eenigeverhoogst menschlievende bopalingen zi
jn vast- diensteljke Nederlandsehe schilders.David de
sè- , geboren te Utreeht in 1570,was een
gesteld.
Hetismcejelj.k,hetwetenschapgeljk ge- uitmuutend Khilder van bloemen, vruehten,
bied der heelkunde m et naauwkeurlgheid af goud,zilver en R dere voorwerpen van stille13*
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ven.Hj overleed in 1632.- Zjn zoon Jan sterdam den lstenMaart1567,legde zich met
Darih de Heem jgeboren te Utrecht in 1600 jver toe op de aardrjkskunde en nam met
en overleden te Antwerpen in 1674, was geestdrift deel aan eene ondernem ing 01n een
desgeljks een uitstekend sûhilder van bloe- noordwesteljken weg naar Oost-lndië te vinm en, vruchten, insecten enz.Men vindtvan den.Daartoe zeilde hj in 1595methetschip
hem op het Trippenhuis te Amsterdam een DAmsterdam '' uit Tessel, doch kwam daarbloem-en tèuitstuk,- en in hetKoninkljk mede in hetzelfdeJaaronverrigterzaketerug.
Kabinet te 's Hage eene tafblmetvrtlchten Later werden met hetzelfde doel 2 schepen
en verder bjwerk,alsmede een feston met uitgerust door de regéring van Amsterdam ,
bloemen en vruchten.- Darid.
Dtx'
pi#.
:deAedvl, 0n 0P één van deze voerde H eemskerk als
allerwaarschjnljksteen broedervan denvo0r- schipper en koopman en Barendtz als oppergaande, komt voor als ktlnstschilder in het stuurman het bevel;de bjzonderheden van
register van hetSt.
-Lucasgild te Utrecht.- dezen togthebben wj onderBarendtzmedeCornelis de Heem , een zoon van Jan .
/lcri#,
s
en geboren te Utrecht in 1623, was mede
een bekwaam kunstenaar en lid van het
St.-Lucasgild te Antwerpen.

Heem raadschap,zieDbk.
H eem skerk ot'Heemskerek is de naam
van eenaanzienljk Noord-llollandschgeslacht.
Totde leden daarvan rekent men:Gerrit'
?lJl
Heemskerk, riddbr en baljuw van Kennemer-

gedeeld. In 1603 werd Reemskerk als admiraal naar oost-lndië gezonden, en op een

togt naar Djohor veroverde hj een Portugeeschen kraak met eene kostbare lading en
bragt die behouden in het Vaderland. In
1607 voerde hj bevel over eene vloot van
17 Oorlogschepen,Om daarmede naar de kust

van Spanle te stevenen.Vruchtelooszochthj
denvjandteLissabon,maarvond hem gean-

land,aan wienin1252 doorkoning W illem 11 kerd in de baaivan Gibraltar,onder de b8de bewaring van hetkasteelHeemskerkwerd scherming van 'tgeschut van het kasteel,

toevertrouwd,waarna hj denlfdenMei1254 met21 welbemandebodems.Nadathjkrjgsde W est-Friezen in een scheepsstrjd ovem raad belegd en de bevelhebbers t0tmoed en
w 0n, - W outer van A '
d- .gkdz'à,die in 1359 volhardingaangespoordhad,deedbjterstond
op last van hertog Albrecl
tt'
rclBeqerenop den aanvalbeginnen.Vreeseljk was destrjd
zpn kasteel door Dirk '
plzlPolanen belegerd en roemrjk de zegepraalderNederlanders;
werd,Omdathj denmangehuisvesthad,die doch Reemskerk? staande op de kampagne in

een aanslag 04 het leven van Reinol
td'
t
)Ja volle wapenrtlstlng, met het zwaard in de

Brederode, babuw van Kennemerland,had hand, werd reeds doorhettweede schot uit
beproefd,zoodathj zich na 11 wekenmoest het vjandeljk vice-admiraalschip doodeljk
overgeven,naar Zeeland gevoerd werd,doch getrofen. Zjn stofeljk htllsel,overgebragt

zich met den Hertog verzoende,en in 1380
overleed, - Gerrit ran Aàezzldkdrk, ridder
en drost van Muiden, die in 1397 op last

naar Am sterdam , werd aldaar ter aarde besteld il de Oude Kerk.Boven het praalgraf,

dâârterplaatseter zjnereer verrezen,leest
van hertog Albrecl
tt'
?
lJ1 Bel
jerennaarFries- men de kernachtigeregelsvan P.C.Wb#'
f:

land trok, maar door de Friezen metgroot
verlies teruggeslagen w erd, in 1398 bevel Heem skerk, die dwers door 't ys en 't yzer
darde streeven,
voerdeOverhetkrjgsvolkbinnenStavoren,en
in 1403 overleed,- W illem 'aœzzH eemnkerk, Lietd'eer aan 'tlant,hier '
tlyf,voorGibraltar het leeven.
geboren in 1524 en burgemeester van Leiden

in 1564. Bt de vervolgingen derinquisitie
nam hj de wjk naar Emden,doch keerde
weldra terug en behoorde t0t de raadsheeren
van den prinsvan Or-.#.Gedurende debelegering van Leiden was hj afwezig alsafgevaardigde n=r de Staatsvergadering,doch
hj werktejverigmedet0thetontzet,- zag
zich voorts metgewigtigezendingen belast,was tegenwoordig bj deinwjding derLeid-

Zjn doodis@ eenetrefendewjzedoorde
Nederlandsche dlchtersBogaersen Moj
,6rbezongen.
Johan '
tl
Js Heemskerk, een Nederlanësch

letterkundige. Hj werd geboren te Amsterdam in 1597,ontving zjne opleiding teBa-

yonne, bezocht in 1617 de Leidsche hoogeschool,om er in de reglen te stùdéren,legde
BcheHoogeschool,- behoordet0tdeonderhan- zich tevens t0e op de Nederlandsche dichtdelaars om aan den prins ran 0'
rJ4# het kunst, ging in 1624 buiten 's lands, om
hoog gezag op te dragen,- bekleedde n0g de voornaamste rjken van Europatebezoemeermalen de waardigheid van burgemeester ken, en ontving te Bourges den titel van
van Leiden,en overleed den zlsten Februarj meester in de regten. Den zomer van 1624
1592,- en Claas '
rlvzHeemskerk,geboren te sleet hj bj ztjn bloedverwantIlhyode GZOOJ

Leiden in 15354hj maakte zich bekendmet te Parjs,vestigdezich vervolgensalsadvoonderscheidene talen,omhelsde de Hervormde
leer, vestigde zich te Amsterdam, werd er
in 1578 1id van de vroedschap,waspresidentschepen, voorts lid van het collegie van gecommitteerde raden van Holland,rekenmeester van Holland enz., en Overleed in 1G16.

Voortsvermelden wj:

caat te 's Hage en zag er zich in 1628 benoemd t0t pleitbezorger der Oost-lndische

Maatschappj.Indiebetrekkingbegafhjzich
m et 3 bew indhebbers naar Engeland, om
eenige geschillen omtrent Amboina uit den

weg te ruimep)doch keerdcna6JaarOnverrigterzaketerug.Hj ontving echtoralsbljk

Jacob '
tlczl Heemskerkteen beroemd Neder- van goedkeuring een buitengewoon geschenk

landsch vlootvoogd.Hj werd geboren teAm- van 6000 galden.Daarna wjdde hj zich te
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'sHage aan de practjk,vertrok vervolgens geland wilde erkennen, ontving ec,zl Heemsnaar Amsterdam ,waarhj in 1640 h0tambt I,
erJ7(1en last,Om Partjsteverlaten.Htjovervan schepen bekleedde, wertl in 1645 lid ieed f
len 23Ften Julti 1702. Ktlizer Leopold
van den Hoogen Raad,en overleed den z:sten had hem en zjnenakomelillgen in den rjksFebruarj 1656.Als dichterenprozaschrjver gravimstantl opgenomen, doch (1e verdiensteverwierfhj grooten roem.Van zjne gedich- ljke man was nietjdelgenoeg Om van dezen
ten vermelden wj:rAlinnekunst,Minneboei, titelgebruik te maken.
W I'llem 'ptxzl H eemskerk,een kleinzoon van
Minnedichten, Mengeldichten (1622 3de druk
1628)'', - nMinnepligt, ten toon gesteld in den voorgaande.Hj werd geboren den 6den
de vrjagie van Diana en Flandre;een van April 1728 en was heer van Achttienhoven,
de waardigste stukjes uit de onwaardeerltlke den Boseh en Eindsf
thot,terwjlhj den titel
Astrea (1625)'' - ,
zMinnekunde,Of de philo- voerde van graaf des H.Roomschen Rjks,
sophie derliefde (tllthetFransch;1628)''t- aan zjn grootvader verleend. Hj werd in
De verdujtsteCid,bljeindendtreurspel(1641, 1744 schepen, in 1753 raad,en later burgem , - voorts bewindna dien tjd vela malen herdruktl'',- en meester van Amsterda'
XDeOngestadigeHylas,deveranderljkeStellaj hebber van de Oost-lndisehe Compagnie,raad
delichtvaardige Pamphilns(3dedruk,1670)''. ter Admiraliteit,eerstin hetNoorderkwartier,
Vooralheefthtleen duurzamen roem verwor- latervan de Maas,in 1757 lid van den raad
ven doorzjne rBatavische Areadia''waarvan van State, en vervolgens van de Staten-Gede eerste druk in 1637 verscileen Onder den neraal.Hj overleed den z8stenAugustus1784.
Onderscheidene schilders dragen voorts den
titelvan:zlnlejdinghe tot hetontwerp van
een Batavische Arcadia'' en de 2de in 1641 naam van Heemskerk,zooals:M erten .S:':p7#onder dien van!pBatavisc,he Arcatlia,waarin kerk? in 1498 te Heemskerk geboren. Hj
onder, 'tloofwerc,
k van liefkooserytles ge- Ontvlng het eerste onderwjs in de 1:1
411st van
handeltw erdtvan denboorspronc,lt van 'totl(1 den Haarlemschen schilder Oornelis TlvW z
zlyz.,
Bataviën, vrjheidt der Bataviërs,vrje zee, vervolgens werkte hj onder de leiding van
zeevonden, vinders van verborgen schatten, Jan Zzfctu te Delft,en eindeljk onderdie
verbeurt-maeeken van goederen,uitpe*ssender van Jan Sehoorlte Haarlem .D aarna bezocht
waarheqdtdoorpjnigen,Onheylvanderlanttk. hj Italië,waar hj 3 Jaarvertoefde.Eindewjligheldt der reohtsplegingen, en andere ljk vestigde hjzieh te Haarlem ,en overleed
r den lsten October 1574.De namenvan
diergeljcke ernstige saken meer''. Daarvan aldaa'
verscheen later een grootaantal uitgaven,- 129 doeken van zjnehandzjnbekend,doch
de laatste in 1852.
Coenraad rtzzlHeemsko'k,een zoon van den

voorgaande.W aarsc,
hjnljk werd hj geboren
te Amsterdam in 1647.Tn 1672 gafhj een
bljk van vaderlandsliefde, dool- op eigen

de stukken zelven meerendeels verloren gegaan. - Sebastiaan J.fe-oîq
slzg-k, een Rotterdam sch schilder, leefde in de 2de helft der

lide eeuw en leverde meesterljke boerenbinnenhuizen en drinkgelagen.- Etbeetvan

kosten 50 m atrozen te kleeden en te bezol- H eew kerk, geboren te H aarlem ln 1G10,
digen. M et deze plaatste de Affty/dr hem op werkte in dem anitqrvan Teniers en lroIôlver.
het schip van den admiraall'an Gent,waarna O0k hj schilderdebj voorkeurherbergen en
hj zich in den zeeslag bj Soulsbadiop eene drinkgezelschappen, en overleed in 1680.

roemrjke wtjze ondersclleidde.In 1672 werd Zjn zoon Eybertran .
f.
fà:zzl.
:7
::z'
7rdeJonge,gehj pensionaris van Amsterdam ,vervolgens boren teHaarlem in 1645,ontving onderwjs
lid van den raad , en verkreeg wegens dezen van Pieter Grebbe'
r en vestigde zit'h te Tueizitting in het collegie van gecommitteerde den, waar hj zjne stukkell duur vorkocht.
raden. Als zoodanig gaf hj aan de regéring HT
J ovexlced aldaar in 1704.
van Amsterda'
m kennis van den voorslag
van W illem III Om Naarden te versterken.

Tot de kunstenaars bohocll't 0ok :
Jhr.Jaoobf rîîftzû-t'
/nanA '
tddfzlyb rcàvanO6-J,
ln den aanvang van 1680 ging hj als am- een uitstekend Nederlandst'hzt'eschilfler.D eze,
bassadeur naar het H 0f van M adrid, waar een zoon van Jhr. Dirk rrfzl Heemskerok ran
SJ, in leven kapitein ter zee,w erd gebohj de gese/
hillen der Spaansche regéring met .P:6,

den Keurvorst van Brandenburg bjlegde.In ren te Kampen den 28sten Februarj 1828.Na
1689? in het Vaderland vertoeveude, zond de vereischte opleiding trad hj in 1842 in
men hem naar Hambtlrg,waarhj den twist dienst der N ederlandsehe m arine, doch nam
dem pte van den Koning van Denem arken m et reeds in 1853 zjl
z Ol
ztslag, Om zich ap
yn de
den Hertog va'
n Holstein.HtJkeerde vervol- se'
hilderltunsttewtlden.Sedert1863legdehj

gensterug naar M adrid en bleefer tOt 1691, zi
ch met z0o gelukkiy gevolg Op hot zeewaarna de Staten hem opdroegen, Om den schilderen t0e,dat hi
n 186
18 nietalleen de
,jl
vredta tussehen den Dtlitsohen Keizer en den eexste medaille verw ierrop fltttentoonstplling

Sultan t0t stand te brengen.Hiertûe ging hi
j te Arnhem voor ztln doek:rl.
lenoorlûgsfregat
in 1692 eerstnaarW eenen,toennaarBelgrado

in de Noordzee'',maar ook op die te Amster-

en vervolgens naar Adrianopel,vazzwaarhj dam voor de schilderj:mGezigtop 'tTt
'
ruit

naar W eenen terugkeerde, om er een han- zee'', welk laatste sttlk door het Got
lvernedelsverdrar te sluiten. Na den Vrede van ment aangekocht en in hetmusêum te llaar-

Rjswjk glng hj alsgezantnaar Frankrjk,
waarhj ztjnegewigtige werkzaamheden met
jver waarnam ; doch toen de Koning van
Frankrjk den Pretendentals koning van En-

lem geplaatst werd.Zjn gGezigtop Rfltterdam bj ondergaande z0n (1870)9'vtàl'
siert in

laatstgenoemde stad het mtlsêtlm-Boymans.

Terwjl vûorts in 1812 zi
jne sehilt
lertj:,,De
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Baai van Ri0 de Janeirp, met eene Hollandsche k0f op den voorgrond''op de tentoonstelliny van het kunstgenootschap rArti et
Amicitlae''de groote gouden m edailledes K0-

landsch staatsman.Deze,een zoon van Abraltam Heemskerk en JoannaJ'
ccpùl k
%tl
- vt,werd

geboren te Amsterdam den 3osten Julj 1818j
ontving zjne opleiding aan hetgymnasium
nings metdiploma verwierf,zag hj in 1873 in zjne geboorteplaats,en studeerde vervolop de wereldtentoonstelling te W eenen zjne gens aldaar in de letteren en regten.Nadat
twçestukken:,EenHollandschfregatbjbt
ljig hj den 14denMaart1839teUtrechtindebeide
weer in 'tEngelsehe Kanaal'' en pvisscher- regtcn gepromoveerd was op eene dissertatie
loggers en hoekers op de Doggersbank''met De Montesquivio (partes 11)7
', vestigde hj
de groote medaille bekroond.DezevoortreFe- zich als advocaat te Amsterdam en was er
Aveldra in uitgebreiden kring werkzaam.Van
ljkekunstenaariste 'sHagegevestigd.

Voortsvermelden wtjnog:
1852 t0t1864 bekleeddehj erde betrekking
Jan Heemskeek 2z.,een verdiensteljk Ne- van lid der regtbank, - van 1864 t0t 1866
derlandsch staatsman.Hj isdezopn vanJan die van raadsheer in hetH0fvan N00rd-H0lJacob WP JJr'
II: Heemskerk en (éeerteuid f:s land, en werd in 1859 lid van de Tweevle
Cate, 0n werd geboren te Amsterdam den Kamer derStaten-Generaal.Toen hj in 1860
16denFebruarj 1815.Nadathjzjneopleiding a1s zoodanig voûrhet eerstoptrad,schaarde
ontvangen had aan het instituut van George hj zich onder devoorstandersvan hettoenvan Hall- ran Heemstra,en
Wyr#d te Utrecht en onderwjs in de Oude malig ministérie '
?f,9'!:z/t0t de vortalen van F..
B.Zt
gr,studeerdehjaldaar- toen in 1866 de graafran Z'
vooral onder de leiding van van W '
6sfd(1 en ming van een Kabinet geroepen werd A'
plfi'
l:- indeletterenenregten,envestiyde hetwelk echter, in weerwilvan twee ontbinzich velNolgensteAmsterdam,waarhj zlch dingen der Tw eede Kam er, in 1868 m oest
aan zjne geliefkoosde studiën bleefwjden. aftreden - , belastte Heemskerk zich met de
In weerwilvan zjne grootebescheidenheid, portefeuillle van BinnenlandscheZaken en gewekten zjne uitstekendegaven dealgemeene durende de 7 laatste weken van 1867,wegens
aandacht, zoodat de Amsterdamsche kiezel'
s het overljden van den ministerBorret,o0k
hem na de Grondwetsherziening (Februarj metdie van Justitie.Zjne gestrengemaatre1849) aftaardigden naar de Tweade Kamer gelen teyendeveepestwerden meteengelukder Staten-oeneraal.Hier onderscheidde hj kigen ultslag belkroond. O0k is onder zjn
zich nietslechtsdoorvrjzinnige beginselen, bewind de wett0t den aanleg van de kolosmaar 00k door ongemeene belangstelling in sale spoorwegbrug te Moerdjk,alsmede de
de aangelegenheden desVaderlands.Sprak hj concessie voor despoorwegen 'sHage- Gpuda
slechts zelden een advies uitin de Openbare en Breukelell- llarmelen t0t stand gekomen.
zittingen,hjvergoeddezulksruimschootsdoor NadatEeemskerk van 1868 t0t1873 lid was
de schranderheid en den jver,waarmedehj geweest van de Tweede Kamer voor het disindeAfdcelingenwerkzaam was.Zjnekiezers trictGorinchem,zag hjzich benoemdt0tlid
wisten hem naarwaardeteschatten,wethalve van den Hoogen Raad, doch werd reeds in
hj telkens herkozen werd,met uitzondering in den zomer van 1874 grroepen om eeneinde
van ApriltotNovem ber 1853,toen menhem , te malten aan de ministe'riéle crisis.Terwjl
na de Aprilbeweging, te Amsterdam weerde, in de troonrede van di
tJaarhetuitzigtgeo'tgeen echter vergoed werd door het man- pend wordt Op de droogmaking van de Zuidaat, hem door de kiezers van het district derzee en Op herziening der wetOpbetLager

Haarlem Opgedragen,hetwelk hj t0tin 1862
vertegenwoordigde.In 1872 benoemde de K0ning hem t0tlidvan denRaadvan State.Hj
is ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw,alsmede lid van dp Maatschappj van

Onderwjs, heeft hj ool
t nu (Maart 1875),
evenals in 1868, een wetsontwerp t0t regeling van het HoogerOnderwjsaan het00r-

pen te Middelburg.Van zjnegeschriften vermelden wj:Eenereeksvan opstellen inoDe
Gids (1839- 1854)'',- in rDe Nederlander
(1852)''
, - en in de sWerken derLeidsche
Maatschappj'',- eenecommentatieoversperi-

hj,aanvankeljk behoorendet0tdeliberalen,

deelder Tweede Kamer Onderworpen.Stellig
z0u m en van de gropte talenten van dezen
Nederlandsche Letterkunde te Leiden cn van staatsman allesgoeds ten behoeve des Vaderhet Zeeuwscll Genootschap van W etenschap- lands mogen verwachten,wal'e het niet,dat
laterin tegenovergestelde rigting een overwegenden invloed had tlitgeoefend op 0nsstaats-

leven,terwjlhj ongetwjfeldn0gsteedsmeel'
dere toenadering z0u ondervinden,indien hj

cles (1834)''
,- eene regtsyeleerdedissertatie niet velen door gebrek aan voorkomendheid
over het rlnterdictum de vlarmata et Cicero van zich vervreemd had.
1
!ro Caeclna'',- benevens eene dis
q
uisitio Van de geschriften van Neemskerk noemen
lltteraria over rplutarchus w#zozl'
zf
xrlw,,, wj: nHandleidiklg t0tdekennisder Oudheid
naaraanleiding derlessen van denhoogleeraar (metJ.C.Spakler,lstedl,1843)'',- rF0rman A'
:zI:tf:.'DeOmgang metdezen voortrtfe- mulierboek (zdedrllk,1854)'7,- rDenkbeelljken geleerdedeed in Heemnkerk eeneharts. den over de regeling van het armwezen (met
,- roverden eigentogteljke en duurzame liefdeontbranden voor & W1Tkqdeman,1850)''
Grieksche taalstudie en algemeene geschiede- d0m vanvoortbrengselenvan den geest(1856;
nis,terwjl vooraldehoogleeraarAekersdl
jk 2de druk 1869)''- benevenseenige opstellen
bj hem den zin ontwikkeldevoorstaathuis- in pDe Gids'' en pDe Volksvljt''. - Hj is
houdkunde en politieke historie.
kommandeur der orde vandenNedorlapdschen
Jan A'
ee-dkdrk Az.,een zeerbegaafdNeder- Leeuw tgrootkruisderordevan deEikenkroon ,

HEEMSKERK- HEEMSTRA.

199

lid derMaatschappj van Kunsten en Weten- gevecht bj Ekeren bg.Hj wasvoortsburschappen te Bgrdeaux,van de Maatschappj gemeoster van Bfalsward?werkzaam in vele
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, aallzienljke c'
t
?t
umissiën,eel'
lvot
lrstanderder
van hetProvinciaalUtreehtsch Genootstt
hay, wetensehappen (m beoefenaax d0r letterim ,
van het Bataafsch Genootschap,honorair 1ld en overleed te Oenkerk den 15den Janual
-j
van hetKoninltljk Instituutvan Ingenieurs, 1733.Tweezjnerbroederssneuveldenin1709
van Artiet Amicitiae,en van de Gelderse,he btjMalplaquet.- Ikyeran.f&:zzl.
<J9,
tz,oudste
Maatschapgj van Landbouw en Veeteeltin zool: van kkhelte!werd geboren op Dotingahetarrondlssement Breda.
statete Dronrjpln 1694,ennam alsvrtjwilH eem stjzie Althaex.
liger bj de Friesche garde deel aan den
H eem stra (van)isdenaam van eenaan- SpaansehenSuccessie-oorlog.I'Ii
jwerdgekwetst
zienljk Friesch geslacht.Van deleden ver- bIJ Fontenoi en laterbj Rocroy,en op het
s
l
agvel
d
be
vor
de
rd
t
0
t
l
ui
t
enant
-generaalder
melden wj:I'
eye 1,
4r4 Heemstra,die alsde
stamheer wordtbeschouwd.Op hetlaatstder infanterie. Hj Overleed Op Heemstra-state
14deeeuw ,tjdensdetwisten derSchieringers den Tden September1748.- W'lllem Adadrik
en Vetkoopers,washj een d8rhoofdenvan vansepzzldfz'(r eenbroedervandenvoorgaande,
(leze laatsten en zeer bevxiend met hertog geboren den zostenJunj 1696,werdpostmeesAlbreeh,
tvan .
rdï/r:zl.Dezegraafvan Holland ter-generaal van Friesland, grietman van
sloeg hem in 1396 t0t ridder en benocmde Kollumerland en lid van GedeputeerdeStaten.
hem t0tmederegteren baljuw van Friesland, Hj overleedopVogelzang-stateteVeenkloosmaarhj moest zulks in 1397 bezuren,toen ter den 18den September 1775. - W illem
d:-dfrc,een kleinzoon
de Schieringers de overhand kregen.Zjn ff6zltlrik, baron 'van A'
.

huis te Dokkum werd geplunderd en omvem

van den voorgaande,w erd geboren den 18den

gehaald,waarna hj hetland verlieten van Odober 1719,trad in Engelsehe dienst!werd
den Hertog een pensioen genoot,totdathj in 1809 eomm issaris van de verpondlng te
in 1411 k0n terugkeeren en zjne goederen Kolltlm en in 1813 maire valz oudwoude.
weder in bezit nemen.- PopperanHeemstraj Hjvoerdebevelbj hetbeleg van devesting
een zoon van Tatcke Obbema en gehuwd met Koevgrden (1814) en werd weldra majoor.
A'aek ktan A6- yJZ'.,aanvaardde voor zich en In 1818 nam hj zjn olztslag a1s luitenantzjne nakomelingen den naam van Heemstra, kolonel,en werd grietman van Kolltlmerland
werd in een geveeht tegen de Bourgondische en Nieuw-lfruisland,1id der Statenvan Friespartj gewond en kwam dien ten gevolge om land, in 1822 lid van de Tweede Kamer der
het leven. - Ikye van A'
de-t:frc,een zoon Staten-Generaal, en Overleed te Leeuwarden
van Ikye en op Heemstxa-state te Oenkerk den 3osten December 1826.
ScJ,
:l/e, baron ran H eemstra, een Nederin 1545 geboren,waseen jverig voorstander
der vrjheid,een vriend van graafLodewj;k landsch staatsman en een zoon van den V00rt?
'
lzl Nassan en lid der Staten van Friesland. gaande.l'
lj werdgeborenteGl
'oningen,waar

Krachtig werkte hti mede t0t de Oprigting zjnemoederJohannaWt
zlf/
zt
zzerlcvan fclq
çïzwl
der aeadémie te Franelter, werd in 1G10 zich ten huize harer oudersbevond,op den
grietman van Tietjerksteradeel, en Overleed 14denNovember1807,- bragtzjnekindsheid
den 3osten Junj 1621.- I'
eye'
pcz
lHeemstra, door te Oudwoude,- volgdedaarna,Onderde
geboren in 1630 en officier in Friesohe
dienst klom Op t9t kolonel en kom mandant, eerst van Ravestein, en in 1682 van
Emden. D aar hjhier ongenoegen kreeg met

leiding Van den Zwitscrsthen gouvorneur

Jeannet,zjn vaderin verschillende garnizoenen,- werd in 1824 studentte Franeker,in
1828 te Groningen, en promoveerde aldaar

debezetting,Ontving hj den lastom destad publiek en metden qrootstenl0foyden26sten
te verlaten,en toen hj hieraan nietyehoor- Junj 1830 op eenedlssertatie,getlteld:pspezaamde,voerde men hem en zjn hulsgezin dmen exhibens nonnulla de alim entis praemet een schip naarDelfzjl.W illem JII,bj standis''.Kortentt
ldvestigdehj zicllteLeeuwien hj zeerin degunststûnd,washiergver w arden alsadvocaat,- aanvaardde reeds in
ten hoogste misnoegd Op de regêring van october 1830 de betrekkingvan grietman van
Emden.Heemstra waseen jverig beoefenaar D oniaw erstal,- nam alsluitenantdeelaanden

der Vaderlandsche en Friesche geschiedelzis, Tiendaagschen Veldtogt,en keerde alskapien overleed den 7den M aart 1690. - I'eye tein naar Langweer, de hoofdplaats zjner
'/lcozA àdvld/rc,oudstenzoonvandenvoorgaande. grietenjtextlg.Dezeee,
hterverwisselde1)j in
Hjwerdgeboren den 19denOctober 1662,en 1840metOost-Dongeradeel.Inmiddelswashj,
B
c
hoon
ni
et
t
0
t
de
ri
dder
schap behoorende,in
Ontving in 1703 alsluitenant-kolonelbjEke-

l
'en eene wondetwaaraan htjden 28stenJa- 1838 gekozen t0t lid der Provinciale Staten
nuarti1704 overleed. Rchelle'
?
l/,
z
lHeemstra, van Friesland,en in devergadering van 1814
een broeder van den voorgaande. Hj werd bragt hj ereen merkwaardi
g adrt'
sa,
an den

qeboren den 27stenMei1665,tradreedsvroeg Koning ter tafel, w aarin o1) herziening dor
ln de krjgsdienst, was weldra kolonel en Grondwetwerd aangedrgngen.Heemstra werd
zag zich reedsOp zsjarigen leeftt
jdbenoemd daarna t0t lid der Tweede Kamorgekozen en
t0t vice-kommandant van Emden. W eldra zjnat
lrèsmetalgemeenestemmenaangenomen.
Toen de vergadering der Staten-Generaal
edtter nam hj ztln ontslag,vestigde zich op
Dotinga-state teDronrjp,wasbelastmethet in 1844 geûpend werd,bewaardetletrflonl'ede

opzigt over de Opvoeding van Johan Willem Omtrent zulk eene herzienning een diep stilF'
rïyp,en woonde in 1703 met dien vorsthet zwi
jgen,tzoodat Heemstra als amendement
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voorstelde,deswege een volzin op te nemen

Kamer veel te verduren.In de voorloopige

in het antwoord.Immers hj verlangde eene verslagen werdhj methevigheidaallgevallen.
andere wjzevanverkiezing,eeneontbindbare In 18G1 zagllj zjnebegrootingmet37tegen

Kamer,een homogeen ministérie,verminde- 33 stemmen verworpen. Het ministérie bering van het aantal geregtshoven, en eene sloot den pden Januarj 1862 t0t aftredingj,
van
staatsinrigting op minderkostbaren voet.Zjn en den Blsten daaraanvolgende ontving '
amendementwerd echterverworpen,dochden lleevnstra een eervol Ontslag,benevens eene
loden December van datJaar vereenigde hj benoeming t0t minister van Staat.
zich met Thorbeeke,A zac,van AdcAfdrdz
l,de
Nu vestigde hj zich op Beukenrjk bj
Kempenaer,van.
llc,
- ran.
f,
:.
:el/,Rtorm ,Wiehers St.Maartensdjk in Utrecht,werdweldra te
en Anemaet t0t een voorstelvan grondwets- Middelburg bj herstemluing tOtlid van de
herziening, dat &r negen mannen genaamd. Tweede Kamer gekozen,en ontving aldaar,

Hj verdedigde hetmetjver,doch hetwerd
met34 tegen 21 stemmen verworpen(30 Mei
1845).
D00r de Staten van Friesland herkozen,
bleef hj lid der Kamer t0t 30 Junj 1848,
toen hjzichtjdeljk benoemdzagt0tminister
van Eeredienst,nadathj kortte voren zjn
ontslag gevrajtgd en bekomen had a1s grietman van Oost-Dongeradeel.Kortna zjnebenoeming opende hj de33stevergadering der
Algemeene Synode van de NederlandscheHervormde Kerk.Hj verdedigde voorts onderscheidene gedeelten der grondwetsherziening,
ontving weldra eene defnitieve benoemingt0t
lid van het ministêrie en zag zich versierd
met de kommandeursorde van den Nederlandschen Leeuw.Den3lstenOctober1849ont-

ving het'geheele ministérie zjn ontslag en

bj het benoemen van een drietal voor het
voorzitterschap, een 25-tal stemmen voor de
derde candidatuur.Het scheen echter,dat de
overtuiging van geleden onregt hem wrevelig
had gemaakt, hetgeen zich openbaarde in
eene zucht t0t oppositie en in het afdalen t0t
velerleinietigheden.Niet lang echter washet
hem vergund, de betrekking van volksvertegenwoordiger te bekleeden. Reeds vroeger
door koorts gekweld, verhief zich deze na

een togt naar Ilsselstein, zoodat hj zich
haasten moest Om naarBeukenrjk tereizen,
waarhj bj hetberigtvan denadering deg
doodszjne Christeljke kalmte bewaarde en
den zosten December 1864 overleed.Hj was
lid V3n de Maatscl
happj van Nederlandsche
Letterkunde te Leiden.
H eer.onderdezen naam vermelden wj:

werd het departement van Eeredienst opgeM arqaretha de Aàdr, eene Friesche schileefdein hetmiddender17deeeuw ,
heven, en toen mr..
B.Alberda te Leeuwar- deres.kj l
den het lidmaatschap van de Tweede Kamer woonde te Leeuwarden en schilderde in wanederlegde,werd ran Heemstra met256 stem- terverw fraajjetafereelen,vooralvogels,inKcmen t0t zjn opvolgergekozen na een fellen ten en bloemen.Voo1.tszjn van haareenige
andschappen in olieverw bewaard gebleven.
strjd tegen mr.A.F.Jongstra, den stelsel- l
m atigen liberaal en den voorstander eener - Ook hare beide broeders Simon en W illem
meer radicale hervorming, die 252 stemmen leverden uitmuntende teekeningen op parke0p zich vereenigd had. Intusschen deed het m ent.
P ieter Otto Coenraad T'prdyelzzllo de Heer,
hem in Friesland geen goed?dat de vroeger
a1s liberaalz0o hooggevierde man ditmaalals een verdiensteljkNederlandschnatuurkundige.
candidaat der conservatieven de overwinning Hj werd geboren te Valburg in Gelderland
wegdroeg.- Hjnam jverig deelaandewerk- op den zosten September 1809, bezocht de
zaamheden der Kamer,doch zag zich in 1850 hoogeschoolte Utrecht,waarhj eerstin de
benoemd t0t commissaris des Konings in de letteren en qodgeleerdheid en daarna,vooral
provincie Utrecht.Hierzochthj vooraldoor ondcr de lelding van M oll, in de w is-en
behartiging der waterstaatszaken nuttig te natuurkundestudeerde,- nam alssergeantbj

zjn,- wees debetrekking van gouverneur- hetstudentenkorpsdervrjwilligeJagersdeel

generaal van Sm-iname,Aem in 1852 aangeboden,van de hand,- w erdin 1853bcnoemd
tot kom mandeurderordevan de Eikenkroon,
vertrok fn 1858alscommissarisdesKonings

aan den Tiendaagschen Veldtogt,- werdver-

sierd m etde MilltaireW illem s-orde,- promoveerde in 1833 Op eene dissertatie PDe fractionibus continuis'',- ging aanstondsOp reis

naar Zeeland, bj welke gelegenheid hj in naar Italië,en Ontving te Florence zjnebekostbare geschenken dehulde aanvaarddevan
zjne vereerders in Utrecht,en ontving den
2den Maart 1860 eene benoem ing tOt zninister
van BinnenlandscheZaken.Hj werdm ethet

noeming t0t hoogleeraar aan het athenaeum

te Deventer,welke betrekking hj den 7den

November 1834 aanvaardde met eene redevoel-ing: gDevirium dodrina in physicadisci-

nieuweministérie,vooralwegenszjneliberale plina rite adhibenda''.Op demeestloFeljke
antecedenten,zeer welwillend door de Verte- wjzewashjaldaarwerkzaam ,en zjn roem
genwoordiging ontvangen,en heeft zich toen verspreidde zich meeren meer,toen hj den
vooral verdiensteljk gemaalttdoorzjn wets- 26sten December 1841 na eene kortstondige
ontwerp t0t den aanleg van spoorwegen van ongesteldheid aan dewetenschapen aan zjne
staatswege, hetwelk in de Tweede Kamer talrjkevrienden werd ontrukt.Vanzjnegemet 49 tegen 23 en in de Eerste Kam er met schriften noemen wj n0g: mNote sur le cal34 tegen 5stemm en aangenom en werd,waarna cu1de l'
inclinaison magnétique (1835):', de sK oning hem versierde m et het grootkruis Levensbcrigt van den hoogleeraar A.C.G.
Van deOrde van den Nederlandschen Leetlw. Suerman (1841)'' - Gronden der zeevaartNa dien tjd had ran A'
ee-dJrJ in deTweede kunde,vooraltengebruikebjdesterre-enzee-
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vaartkundigetafelsvan Jacob Swart(1840):',
ng Over de vooxdeelen (l
encr
rRedevoeri
wetenschappeljke beotx
telzing van handwerken en kunsten (1841):' - en srhporie de
-
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Alitseherlieh en Tyehsen bezorgde hi
,ld
etlitgave der pLibliothek.der alten Tuittlrattlrund
Kultst'' (,11ua dtàn dood 5ra,nE ichhornbelastte

htj zieh in 1827 l
uet de redactie van de

:elegraphie électriquc avec la description Göttingt
?r Gelehrten Anzeigen''.Zjne lessen
d'
un nouveau têlêgraphe, fOndê sur 1es acti- hadden aanvankeljk meestal betrekking op
Grieksclle en R om einsche oudheden en op de
ons physiologiques de l'électricité (1839)'')

voorts vele Opstellen in tjdschriften,vooral gesehiedenisderfraajewetenschappen;vooral
in de ?Algemeene Konst-enLetterbode''.O0k

de studie van Polybiusopfende grooteninvloed

zag htlalsstudentzjn antwoordop(1evraag op zjnerigting,daarhj in dezegeschriften
XDetur succinttta expositio praee,ipuarum m e- veel m erkwaardigs vond (lmtrent handel en
thodorum quae ad circuliquadraturam ducunt verkeër van de vollteren der Otltlhoid en 0m(1832)': te Groningen met goud bekroond, trent den Oorsprong, de Ontw ikkeling en de

terwjl hem reeds vroegereen paarmaaleen inrigting derStaten.Zjgavenhem aanleiding
accessitop letterkundigeprjsvragen wasten t0thetschrgven van zjne:rldeen iiberP0li-

deelgevallen.
tik, don Verkehr ulltl den Handelder vo1*Oswald T/àdr,eenZwitsersch natuurkundige. nehmsten Völker deralten VYelt(1793 1796,

Hj werdgeboren teGlarusden BlstenAugus- 3 dln; 1824- 1826, 5 dlnl'',een werk,dat
tus 1809, en begaf zich na de voleindiging

hem grooten roem bezorgde. Voorts schreef

zjner studiën in 1832 naarZiirich,waarhj hj:rGeschichte des Studiums der classischen
in 1837 hoogleeraar w erd in de planten-en
dierkunde aan de académie en later Ook aan

Literatur seit dem MTiederaufleben der Avis-

men, studeerde te Göttingen en legde Onder

gelegd ten laste van de bobouwers van den

senschaften (1797 1802, 2 dlnl'', p'
Die
de polytechnischeschool.Hj hielp den bota- Gesehichte derStaaten desAlterthums(1r
;09;
nisdlen tuin te Ziirich aanleggen,en is daar- 5dedruk 1826)'' pGeschichte desEuropi
îivan directeursedert1835.In 1845stichttehj schen Staatensystenls urld sttiner Colouien
et het genootschap voorLand-en Ttlinbouw , (1809;4dedruk 1822)'')- en puntersuchunwaarhj eene reeksvan jaren denvoorzitters- gen iiber die Krëuzziige'',w elke helu dcn
stoel bekleedda? en in 1851 de landbouw- prjs bezorgden van htt Fransche Tnstituut.
school,wiel.belanyen hj a1s president der O0kvervaardigde hj levensbeschrjvingenvan
commissie van toezlgtjverig bevorderde.Ein- eenigemorltwaardigemannencnlpverdeinzjne
deljk washj gedurende 20jaarlidvan den ,lfleinc historische Sohriften (1803.- 1808?3
grooten raad van het canton Ziirich. Vele (111
:)''Onderscheidenebelangrjke verhandelinbelangrjke geschriften zond hj inhetlicht; gen.ZjnepllistorisoheAverlten''zjn in1821-van deze noemen wj: rDie Kiitbr der 1826 in 15 deelell in het licht verstthenen.
Schweiz (1837--1840, 2 d1n)'',- pFatlna Ztjnc voornaamste gestthriften werden cloor
coleoptertlul llelvetiea (1839 1841,3 dlnl'' mr.Dornsei
yen in hetNederlandsch vertaald.
W eerendiensten.Onder dezennaam verrDi
eInseetenfauna derTelti:ryebilde von
Oeningen undvonltodobojinKroatlen(1847- staatm en praestatiën vallverscllillenden aard,
1853,3 dlnl'',.
- rFloratertiaria l'
lelvetiae die a1s belasting Of'als erkenning van een
(1854- 1856, 3 dlnl'', pDie Pflanzen der heer opgebragtmooten worden aan den Staat
Pfahlbauten (1865)'' munterstlchungt
?n iber ofaaneen particulier.Zjzjnvanpersoonljken
das Klima und die Vegetationsverh:ltnisse aard,voor zoo ver zij rtlsten op den persoon
des Tertiirlalfdes (1867)5', ;)Die tbssile van den onderdaan ot'van dell onderhoorige;
Flora der Polarliinder (1869- 18t1),,,- pDie zj dragen een zakeljk karakter, wanneer zj
Urwelt der Sc,
hweiz (1869)':, in 1872 in hct rusten Op zeker stuk grond,datm etden last
Fransch vertaald en pschw edisehen Expe- bezwaard en daarvoor aanspmkeljk is,Onafditionen ztlr Erfbrschung des hohen Nordens hankeljk van den persoon des eigenaars ot'
(1874)''.
bezitters.Talrjk wasdezesonrtvan diensten
H eeren (A1mold Herman Ludwig), een en ondt'r verschillende nanlen bokend oolt in
uitstekentl D uitseh geschiedschrjver,geboren Europa in de middeneeuwen.Ztiwaren door
den 24sten October 1760te Arbergen bj Bre- den adel en de geesteljkheid Op den grond

de leidinq van Heyneen Rpittler zich tOe Op bodem ,de boeren, ôt'ze bestnuden in per-

de geschled- en letterkunde. Hj vestigde er soonljke dienstbetooningen ten behoeve van
zich vervolgens als privaatdotsent en m aakte de geesteljken van eene kerk, een klooster
zich bekend doo1*de uitgave van hetgesehrifl Oi'gesticht, ôften behoeve van eenwereldvan M enander rDeencomiis(1875)''.Om eene ltjken vorst,souverein ofheer.Zj ontsproten
goede uitgave te bezorgen van de rEclogae

grootendeels uit de instellingen van het leen-

physicae etethicae''vanStobae'
us(1792- 1801, stelsel en stelden hon, die er m ede belast
4 dln),begafLj zich naarTtalië:deNeder- warcn, in een toestand valz ()tln verzacht
landen en Parjs.Na zjn terugkeerwerd hj ljfeigenschap àt'van hoorigheid. Zj waren
in 1787 t0tbuitengewoon,in 1794 t0tgewoon deels van publiek-deelsvan privaatregteltjken
hoogleeraar in de wjsbegeerte,en in 1801 aard.Depubliëkregteljkevormden werkeltjk
t0t hoogleeraar in de geschiedenis,vogrtst0t eene belasting in arbeid;deprivaatregteljke
hofraad on vervolgenst0tpgeheim Jtlstizrath'' berllstten op Overeellknmsten,ofwaren (1oor
benoemd.llj overleed tt)Göttingen den Tden het gebrtlik ingel'oerd en hadtll-'n tOt onderMaart 1842.Reeds in 1789 washj 1id gewor- werp het bëtoonen van diensten aan paitieuden der Académie van M'etenschappen.Met lieren.Btj het verdwjnen van deleenregte-
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ljkeinstellingen?wetten engebruikenwerden
o0k de heerendlensten)vooralde privaatregteljke,langzamerhandOpgehevel
z.1)eyubliekregteljke werden allengsdoorde hefhng van
belastinren in geld vervangen (zx
'eBelastlny).
De ,beglnselen der Fransche Revolutie van
1789,waardoordévolkomenegeljkheid voor
de w et van alle standen erkend,en aan alle
leden der maatschappj de mogeljl
theid van
hetgenotvanalleburgerljlteenburgerschapsregten xerzekerd werd, maakten de heerendienstpligtigen vrj van hunne bezwaren 'tzj met,'tzj zondervergoedingdersehade,

onverschillig, of al dan niettegemoetkoming
voor voeding aan dearbeidersw ordtverstrekt.

Naarmatevan verschillendeomstandiqhaden
moethetverrigtenvangedwonqen arbaldaangemerktw ortlen als eene verpllgting dan eeOp de personen en dan weder Op den grond
rustende. De Gouverneur-Generaal regelt in
ellt gewest den aard en dtlur dier diensten,
alsook de gevallen waarin, en den voet

waarop zj kt
lnnen wortlen gevorderd. Hj
mûet daarbj de bestaande lnstellingen en

behoeften in acht nemen. Voorts is hem op-

gedragen,dedaaropbetrekkeljkeverordenin-

die daardoor aan de regthebbenden Op die gen in elk gewestOm devjfJaarteherzieny
diensten w erd toegebragt.D emiddeneeuw sche ten einde daarin trapsgewjzeverminderingte
toestanden en instellingen moestan wjken brengen,zonderevenw elhetalgem een belang
voo1- de m eer regtvaardige moderne staatsbe- daaronder te doen ljden.Zulk eene herzieginselen van geljkheid vanalleburgers,waar- ning had het laatst plaats in 1870. De bedoor aan allen geljke bescherming van per- staanderegelingderheerendienstenmoettelken
sonen en goederen werd gewaarborgd, en jare in het Koloniaal verslag worden ver-

slavernj,in elken vorm,al
kekeurd en ver- meld.Deze o? de inlandsche bevolking rusboden.Die vooruitgang werd dool- de revo- tende last is ln delaatstejaren allengsverlutievan 1848 op vasteregrondslayen gelegd minderd en verligt.Deze diensten kunnen en bevestigd. O0k onzc tegenwoordlge wetge- élthans vool*het grootste deel van Java en
ving kent geene heerendionsten in den boven voor Mafloera - naarmate der verschillende
omschreven zin.De vroegerbestaan hebbende overheden, ten wier behoeve zj bewezen
heerl'
qke eeyten worden in de additionêlearti- m oeten worden, in tw ee groote groepen verkelen der Grondwet van 1848 afgese'
haftqde deeld worden, en wèl: in diensten ten beopheëng van diegene,welke opeenebepaalde hoeve van den Staat,en diensten ten behoeve
geldswaarde te schatten zjn, kan met de van de dessa.In geen gevalmogen daaronder
daarvoor te betalen schadeloosstelling doorde )
)gedwongen leverantiën'' begrepen worden,
w etw orden geregeld.
ten wierbehoesre zulke leveringen ook mogten
HetBuxgerljk W etboek verklaart,datallen worden gevorderd, en om heteven,of daardie zich op het grondgebied van den Staat voorbetaling mogtzjn aangeboden Ofniet.
bevinden, vrj zjn en bevoegd t0thetgenot De diensten ten behoeve van den Staat
der burgerljke regten.Slavernj en allean- ltunnen w orden onderscheiden in gelvone en
dere persoorljkedienstbaarhcden,vanwelken buitengetvone. âls algemeene regel voor beide
aard of Onder w elke andere benaming 00k soorten geldt, dat men er geene meerdere
bekend, worden in het rjk niet geduld.5701- diensten mag vorderen , dan strikt nood-

komenevrjheidin engeljkheid t0thetgenot zakelgk zjn en volgens wetteljke verordevan burgerljke regten wordtdus aan iedereen ningen geëischt kunnen worden. Onder gegewaarborgd.D ie bepalingen beletten nattlur- wone Omstandigheden mag van de heeren1jk niet,datmen zjn vermogen metzekere dienstpligtigen niet meer gevraagd worden
lasten kan bezwaren - zjn grond belasten dan één dag,twaalfuren,arbeidsin dezeven

Jl,wanneer '
tgeringaantaldienstmet erfdienstbaarheden of andere zakeljke dagen;terw t'
regten van verschillenden aard, Omvang en pligtigen meerarbeid noodzakeljk maakt,de
strekking; Ook niet, dat men zjn persoon goedkeuring van dcn Gouverneur-Generaaldie
door contract aan iem and kan verbinden t0t meerdere aanvrage moetvoorafgaan.De dienhet praestéren vanOnderscheidenedienstcn,
sten wordendessa'sgewjze omgeslageninovermaar juist die bevoegdheid is een uitvloeisel eenstemming metde werkkrachten der bevoldi
e
al
l
e
van de volkomene pbrsoonsvrjheid,
king?zooveelmogeljkverdeeldnaarbilljkheid
ondergeschiktheid van den eenen persoon aan en blnnen hetdistrictbeperkt,terwjlervoorts
den anderen, als zoodanig,uitsluit.De verpligting t0t opbrengst van belasting in geld
of in diensten wordtuitsluitend dool'de w et
geregeldq het gebrtlik heeft Omtrent het be-

OP geletm oetworden,datdeafstand tusschen
de woningen der dienstpligtigen en deplaats,
w aar 'twerk geschieden m oet,zo0 kortm 0-

geljk zj. De get
vone diensten ten behoeve

staan, den aard en den omvang van praesta- van den Staatworden onderscheiden in:dien-

tiën in natura ofin arbeid allêe'n in zooverre sten ten behoeve van de htlishouding van de
kracht, waar de wetdaarnaar uitdrukkeljk door Ofnamens denGotlverneur-Generaalaanverwjst.De naam yheerendiçnsten'',in ons gestelde inlandsche hoofden en ambtenaren.
land tegenwoordig elgenljk zo0 goedalson- Deze soortvan diensten is sints 1867?na de

afbchaffing,van hetapanayeofambtelbkJt
z?zt
l
bezitvrjwatverminderd.Verder:de e'
ttltl-rt/zlei?,
sfdzà; de diensten bi
j den aanmaak <Jl
zpzff;die t0t het onderhoud van openbare '
?.tzrderlandsch Indië teverstaan allen arbeid,den ken, nameltjk van bil
znenwegen,bruggen en
inboorlingen ten behoeve van de overheid op- min belangrjke gebouwen,- demeerbelanggelegd,hetzj deze betaald wordtofniet,en rjke landsgebouwen bn werken staan onder
bekend,doet0nsnu dadeljk denltenaanonze
Oost-lndische bezittingen. Onder rhcerendiensten''? ook wel,dochminderJuist,rpersoonllike'' diensten genaamd, heeft m0n in Ne-

HEERENDIENSTEN- HEERKENS.

203

het beheer van het departement dar burger- Jnngens en meisleB, alsmede eene hoogere

jarigen cursus.- Alen
ljke openbarewerken,dieslechtsbjuitzon- burgerschool met 3dering d()ol'dienstpligtigen w orden il1 srtand zegt, dat het vlek zjn naam Ontleent aan
gehoudeu. N0g behooren hiertoe:de diensten

een uitgestrekt moerassig veell,hetwelk (loor

x or het vervoerwezen bj hettransportéren eenire heeren ontyonnen werd.In zjnenavan gelden, goederen en reizigers van het bjheld ligthetbultenverbljfOranjewoud op
gouvernement en het brievenvervoer op de de plek,waar in 1670 AlbertinaAynes,dochbinnenwegen. De verbetering der paardenpos- tervan I'rederik ./fezl#rî/len weduwevanden
terj bragt0ok aanzienljke vermindering van Friesohen stadhouder W illem Frdf/rik, e0n
dezesoortvan diensten teweeg.Voorts:dedien- lustslot heeft doen bouwen.In dien omtrek

lerscheidenebuitenvel
-bljvenversten ten behoeve derpolicle,bj deyourerne- zjn lateront
wsdzlftstztszzllïts/rc/ïeen ten behoevevan de eere- r0Z0n.
dienst.- Dellifdppe-oldheerendiensteizworden
H eeringen (Gustav Adolf v0n) is de
lus,een 110doorden Staatgevorderdbj deneerstenJc,?!:# pseudonym van Q 'nst W odomer'

# lpl?
zhvan openbarewerken,bj oorlo.
q Ofop- vellist,die den 27sten October 1800 te Mehlra

:JJZI# en bj rampen ten gevolgevan buiten- in hetvorstendom Schwal'zbul-g-solàdershausen
gewoneverschjnselen.Dedienstentenbehoeve geboren werd.Hj bezocht de hoogeschool,
der dessa worden,ondertoezigtvan de hooge was achtervolgens kamerlonker,bibliothecaregêring,door hetdessabesttlur zelf geregeld, ris, regérinrsraad en kamerheer te Cobur
g,
en bestaan,onder anderen,in policiediensten ging m et prlns I'
erdinand ran OPJIO-X/AJr,
-C
t0t bewaring der veiligheid in de dessa. Af- naar Portugal,voorts bj het llt
lweljk van
kooping Of plaatsvervanging van de diensten

prins A lbert naar Engeland, vestigde zich

door minneljke schikking derdienstyligtigen vervolgens in Zw itserland, w oonde daarna

vindt vooral in de gotlvernenlelzt,
sresldentl'ën weder te Coburg?enoverleedaldaarden25sten
Java en Madoera veelplaats,zonder inmen- M ei 18$1. Van zjne novellen noemen wi
j.
*

11)''!
ging van het gouvernement.De afl
toop ge- ,)Rudolf v0n Eggenberg (1.829, 2Dedl
rGeâoh-

schledtOpenljk ofheimeljk doorhetbetalen

eener geldsom , door het stellen van plaatsVorvangers) Of door het aanwjzen door de
dessa van eenigepersonen,dieuitsltlitendmet
de vervulling der diensten worden belast.In
de Preangerregentschappen zjn de dionsten
ten behoeve van de inlandsche hoofden zeer

drukkend,voornameljk tengevolge van het

uiebesurne
pl

(1831,2 dlnl',
tete (1842,3 dlnl'',- rDer Knabev0n Iuuzern (1843,dlnl'' - DerChgrherrvon S0lothurn (1844,2 dln) ,- pDiePagen des
Bischofs (184t
>,2 dlnl'',- ,
?Der Balsamtrxger (1810)5' - pDerKaufmannv0n Luzern
(
849n,tis
2chd
)'',
en
nd,5?Das malerisehe und
r1
oma
elnDe
utschla
.

daar bestaande Nyawoedastelsel, waaraan het
H eerkens. Onder dezen naam vermelden
beginselten grondslag ligt, dat de bevolking wtl:
Gerard N coltw:Reerkens1eenverdiensteljk
tegenoverdelandsaanzienljken ineenezekere
verhouding van algemeene dienstpligtigbeid geneesheer(m Latjnsch dichter.Hj werd gemeent te staan.Ieder aanzienljke heefteen boren in Julj 1729 nabj destad Groningen,
aantalhuisgezinnen in zjne dienst,dietegen en overlced aldaar den 8sten Augustus 1801.

zelterebelooning zjnevelden bewerken,zjne
rgstsnjden,zjn vee onderholden en huiseljke diensten verrigten.Hetmaximum,datin
1866 vool'die soortvan
diensten gesteld was,
#*
bljkt te laar te zIJn, zoodat er n0g altjd
veelknevelard jerens de bevolking gepleegd
w ordt. In de resldentie Batavia is de bevolking van alle diensten voor deopenbarew erken en het vervoerwezen ontheven. In de

zelfstandigerjken Soerakarta enDjokdlokarta

ligtderegeling derheerendiensten qeheelbuiten de bemoejing van onze regérlng. Voor
die op de Buitenbezittingen bestaateene geheel afzonderlgke regeling. Zie verder onder
Java.

Naflat hj achtervolgens te Groningen,Leiden,Parjs en Rheimsgestut
leerd had,promoveerde hj in laatstgenoemde stad metde
kag, deed voorts onderscheidenereizendoor
Dultschland,Frankrjk,ZwitserlandenItalië,
en wjdde zich daarna aan de studiederletteren zûnder zich veelom de gebruiken der
zamenleving te bekommeren. Va,
n zjne geschriften noemen wj: ,De valetudine literatorum (1749;2de drtlk 1*
k
-90)''1 rDe Oflioio
medici(1752)'' rsatyrae (1758)'', Tter
Venetum (1760)'', rltalicorum liberunns
(1702q 2de druk 1793)'7 mNotabilia(1765
1770, 2 dlnl'', Tcones (1787).,, oAves
Frisicae(1787)'', enpEpigrammataphysica
(1783)''.
JoanAïcpbc,
sJosf Heerkens,eenverdiensteltlkbeoefenaarderNederlandsehegeschiedenis.
Htjwerd geboren te Zwolleden zzsten Ju1tJ

H eerenvéen , een groot en welvarend
vlek in Friesland, aan dell grooten weg en
den spoorweg van Leeuwarden naar M eppel,
alsmed: aan den I'
leerensloot,die hetmet de
Sneeker Meer en metverdere Friesche kana- 1807. Bovenvermelde Gerard'
tts Nieolaas was
1en vel-bindtjligt Op hetvereenigingspuntder zjnoveroudoom.Nadathjin1825teGroningen
3
qemeentenSchoterland,HaskerlandenAeng- als student was ingeschreven, promoveerde
wlrden) en telt Ongeveer 5000 inwoners. hj in 1830 op eenedissortatierover dePr0Men heefterde gemeentehl
lizen van Schoter- vinciale Staten en het aandeel;dat aan hen
land en van Aengwirden,voorts eene arron- volgens detoenmalige Grondwetin hetstaats-

dissements-regtbank (welke zetelt op het bestuur toekomt'')tm vestiqde zicllalsadvovoormalige Crack-state),
eene stt
llool caat te Zwolle,waar hj ln 1833 t0tprocuvûor meer uitgebreid lager onderwjs voor retlr benoemd w erd.N a deinvgering der #:g-
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terljke organisatie werd htg.voortsin 1839
kantonregter aldaar, en in 1859 raadsheerin
hetProvinciaalGeregtshofvan Overjssel.Tevens was hj gedurende 20 jaar lid van de
plaatseljkesohoolcommissie,en van 1856 t0t
1863 1id van het collegie van curatoren der
Latj,
nsehe stsllool,- van1850t0t1857s0h001Opziener,- van 1846 t0t kort vöôr zjn
overljdenlid derProvincialeStaten vanOverjssel, en eindeljk na de invoering der gemeentewetlidvan dengemeenteraadteZwolle.
0ok washj secretaris en Ontvanger van het
DjksbestuurvanMastenbroelt,enlidvalzhet
bestuur der Overjsselsche kanalisatiemaatschappj,terwjlhj in 1848 als lid van de

ter lepgte van 6 Ned.elen ter breedte van

1 Ned.Italm.Dat verschjnselvertoontzich
somtjds m de bosschen van Duitschland en
vo
orsgelt, volgenshetv
oll
tsgeloof,cen overvloedlgen oogst. Dr.K'
ithm te Eisenach heeft
hetreedsin 1774naauwkeurig waaryenomen;
doch eerst in 1779 slaagde hj er ln,Op te
merken,datuitdie larven zeer kleine vliegen
voortkomen, volgens Berthold behoorende
t0t de soort, w elke den naam draagt van
Seiara Thomae. Volgens Beeltstein behooren

zj echter t0t eene andere soort,welke van
laatstgenoem de w einig verschilt.
H ees van Berkel (Joan fgnatiusvan),

een Nederlandseh regtsgeleerde,'geboren den
Dubbele Kamer der Staten-Generaaldeelnam Qosten Maart 1806,studeerde te Utrecht,vesaan het werlt der grondwetsherziening. De tigde zich als advocaat te 'sHage,nam deel
loleljkewjze,waarophj dewerkzaamheden aan den Tiendaagschen Veldtogt,en zag zich
dier talrjkebetrekkingen vervulde,wasoor- versierd metde MilitaireW illemsorde.In 1836

zaak,dathj in 1859benoenldwerdt0tridder werd hj substituut-oëcier van Justitie te
der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Amersfoort, in 1838 Oëcier van Justitie te

Daarbj verzuimdehj geenszinszjnestudiën Utrecht, en in 1840 djkgraaf van Rjnlandj
voorttezettenenbesteeddevooralzjnvrjen terwjlhj tevenslid wasvan deProvinciale
tjd aan het.opsporen van bronnen voor de Staten van Zuid-llolland. Hj overleed te
geschiedenis van 0ns Vaderland,illzonderheid 'sHagedenlldenJulj 1844.Behalveeenedisvoordievan Overjssel.Talrjkechartersheeft sertatie se'
hreefhj:pBekroondebeantwoording
hj onderzocht en eene verbazende menigte derprjsvraag Overhetstelseldergemeentenin
aanteekeningengeschreven en Ordeljk gerang- hetgraafschapVlaanderen,uitgeschreven door
schikt. Voordat hj echter daarvan het ge- deKoninkljkeAcadémievanW etenschappenen
wenschte gebruik k0n maken,werd hj door tèaajeLetteren teBrussel(1835):'-- rproeve
den dood weggeruktop den zlstenJunj 1867. eener beschouwing over staatsregt vooralin
Hj wa8 mede-oprigter eener vereeniging t0t betrekking t0t ons Vaderland,onder deheerbeoefening van overjsselsch regten geschie- schappj derFranken naderegéring derqradenis,en lidderMaatsehappjvanNederland- ven (1836)'',- pproeve eener beser
houwlng
sche Letterkunde te Leiden.

over de bronnen van hetNederlandschestaatsregt en derzelver invloed Op de grondwetvan
H eerm an (Frankiscus),een Nederlandsch 1815'' - rBeschouwingen dervroegere wetgeleerde, geboren in Friesland Omstreeks het gevingen omtrent den handel in Nederland,

Weerlijke regten,zie Regten.

Jaar 1610,studeerde te W ittenberg,en werd voûral in betrekking tot het daarbj verhanadvocaat te Amstcrdam. Hj leefde n0g in delde ten aanzien der in-en tlitgaande regten
1670 en heeft grooten roem verw orven door

zjn werk: rGuldene annotatiën,vertoonende
de heerljkste deuchden,daden,lecringen en
sententiën van de aiderdobrluchsteendevermaerste mannen derwderelt(1642)''waarvan

(1838)'9!- g'
fetsoveroverdewetgevinybetrekkeljk het tweegevecht en de beleedlgingingen (1842)'',- nBetoog dernoodzakeljkheid eener spoedige herziening der Grondwet

(1843;2dedruk 1844)''- pletsbetrckkeljk
Heerm ann (Johannes), een dichter van uit-en doorvoer(1844)''
,- rproeve van een
uitstekende geesteljkeliederen,werdgeboren Ontwerp van een niellw Nederlandschw etboek
te Rauden in Silezië den llden October1585, van strafregtvoor Letkrjgsvollthier te lande
bezocht onderscheidene hoogescholen,enwerd (18454 2de druk 1854)'' - pNederland vö6r
in 1715 een dertigste druk verscheen.

hetaangeboden ontwerp van tariefop den in-,

in 1612 godsdienstleeraar te K öben in het

en na de Fransehe omwenteling van Febru-

vorstendom Gloyau.Hjhadveeltewol.
ytelen
m et ongesteldheld en m et (1e rampen van den
Dertigjarigen Oûrl0g? maar zjn vortrouwen
Op G0d Openbaarde zich krachtig in zjne62
liederen,welke bj herhaling - hetlaatstin
1856 - zjn uitgegeven.Sommige van deze
behooren in Duitslthland nog altjd t0t de
kerkgezangen. Hi
j overleed te Lissa den
27sten Februarj 1647.

arj ll.,in betrekkingt0tzjnebuitenlandsche
aangelegenheden bj oorlog (1848)'',- pEenige
beschouwingen ovor een nieuw in te voeren

wetboel
kvan regtspleging v00rhetkrjgsvolk
te lande (1848)7',- en pletsbetrekkeljk de
l'
egten der ingelanden van Rjnland op eene
behoorljkeuitwateringtl848l''
,benevenseenige
opstellen in tjdschriften,Hj waslid van de
Maatschappj van Nedorlandsche Letterkunde
H eerw eg noemt men in het algemeen de te Leiden.
groote wegen, die belangrjke plaatsen ver- Heeschheid (raucedo) is een ziekeljke
binden. Zulke w egen w erden door de Romei- toestand van de stemorganen, waarbj deze
nen aangelegd ten behoevevan hetkrjgsvolk hun zuiver, vol en m etaalachtig geluid ver-

of heir;daarvan is de naam afkom stig.
liezen, en slechts schorre,lispelende ofpieIleerseorra is de naam van een merk- pende klanken laten hooren.Deze laatste waardigen optogt van tallooze kleine larven, de piepende klanken - ontstaan door eene
die tç zamen een heirleger vormen,weleens vernaauwing der stemspleet.D e oorzaak der
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jlbjeeneen-qrmigen
heeschheid ligt gewoonljk in een Ontstoken twee-armigenhefboom?terwi
en dtlsmin gladden toestand dersljmvliezen last-en magtpuntaan dezelfde zjde van het
van het strottenhoofd, en slechts zelden in steunpt
lntliggel
z. Fig.1vertoonteen yeljlteene verlam ming, verslapping ofvernietiging armigen hefboom. l'
let stelln punt ls bj
der stembanden.Veelalisheeschheid een ge- /z:- aan het lastpunt @ is d()last P Opgevolg van verkoudheid, waardoor de stem or- hangen? en bj het magtptlnt @' werkt de
ganen geprikkeld en opgezetzjn,doeh 00k magt Q,een gewigtdatden lastP inevenwel van zweren in de keel;wordt hierdoor wigthoudt.W anneermen met zulk eenwerkhetsljmvliesder stembanden vernictigd,dan tuig een last wil opheffen, moetm en even-

bljftde heeschheidvoortduren.Voortsopenbaal't zj zich bj 0r0uP en diphtheritis,bj
aanwezigheid van polypen in dekeelen bj
hïsterie.De geneeskunstzoekthaarte overwlnnen door de Oorzaken weg te nem fln.
H eester (t
kutex) ot'struik is de naam van
zigtbaar bloejende gewassen, wier houtige
stam ,zonder aanmerkeljke Ontwikkeling der
hoofd-asjreeds digtboven den grond vertaltt
is.Gewoonljk ishj niethoogerdan 5 Ned.
el.MenkanvaakOpkunstmatigewjzeeenboom

veelkrachtgebrt
liken alsbj eeneregtstreeksche Opheffing.A'Ien heet'tec.hter hetvoordeel,
dat m en de rigting der aangewende kraeht

veranderen kan.Een goljk-arlnige hefboom
isdebalans(ziealdaax).Menoudersteltdaarbj,
dat de krachten bj hetlast- en magtpuntin
eene loodregterigting werken.Isdeze scheet'
'
pj7
zooalsillQ isaangewezeu,(
1al magmen a
niet langer als hefboom beschouw en, 'iaar

delljn,dieuitAloodregtop Q'a'valt,dusAi.
D eze is kleiner dan ha',xoodat m0n nu niet
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'l.Hefboom.
in een heester en een heester in een kleinen langer te doen heeftmet een geljk-armigen
boom herscheppen,terwjlmen in koudege- hefboom. Hier gelden alzoo de wetten van
westen de boomen der heetc en gematigde den ongel
jk-armigen. Iets derqeljks heeft
luchtstreken tot heesters ziet inkrimpen.- plaats,wanneer de magt werkt ln de rigting

Een ltal
jheester(sulrutex)iseeneplant)wiex a'Q''qhier is Ai' loodregt vallende op het
onderste takken
verlengde van
houtig zjn,ter*
3
1
)
Q'
'a' de tweede
>
>, O+ >
hefbooms-arm .
wjl de Jongste
* e
.-@ j
takken in het.
k'
R A -e
1
In ;g. 2 ligt
I
x- A- - I
het steunpunt A
nalaar sterven,
- -j
doch zieh in '
t

voorlaar vernieuwen. Als voorbeelden noom en

wj desalie(Salviaoëcinalis),dc
larendel (Lavandula Spica) en
de mltwrbloem

,A -H
x 'e x.
l. ..-.
.- .-.
*'
&
.--.-'
1!l I I 11111LLj Is
p:'....
'.r-. llIj j
.<
..- a
'e..-'e' x.e'- =

i
)
!
,s
r
-k
,
t---...-

p, j

j

j
I z
j j!,o
j.
j
j j ,

lQ
l l
è---ow

I
I
l
l

. T
l

,

nietinhetm idden
tusschen hetlasten m agtptm t2

maar digter btl
heteerste.Hierbj
vindt evenwigt
plaats, wanneor
de gewigten van
magt en de last

I
1 Q omrekeerd even(Cheiranthus
I
T?
Cheiri).
redlg zjnaan de
l
H efboom
lengten der naar
(Een)iseenewilPig.Q.Hefboom.
11l
m110 Zjden gelekeurige staaf,
legene hefboom sdie om een bepaald punt hetsteqnpunt
armen,zgodatmen heeftP :Q = hq':#t:.U5
.
t
draajen kall;
,0P d01
'
1ht
dt'
boom M702k'en vtpol*
ts (
.
1o teekeningltalmellopinakf
ltl,(latha'4-.
1&t
'
.t1
krachten op 2 s-erschillende pupten het zoo groot is als ha?zoodat bj evenwig'
tP
Ig:Jz?
o2fen hetmaytpnnt.Ligthetsteunpunt 4-maalzoo groot moet wezen als Q.llet
tngschen laatstgenoem de 2,dan heeft men een

produd van de lengte van den hefboom s-arm
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en het daaraan hangend gewigt(P X haof wigt Q kan men daarlangs verschuiven.Om
Q x Al')noemt.men hetstatisehmoment.Van evenwigt te verkrjgen metjden last P,
van b verschodaar de wet:Een hefboom is in evenwigt moet Q verdernaarde zjde
venworf
len,nàarwanneer de statische momenten der

k%'A

mate P zwaarder is.
In ;g.4 aanschouwtmen een
éên-armigen hefboom. Ook hier
isA hetsteun-,a

NaFK

beide armen geljk
zjn.Bj een ongeljk-armigen hefboom zjn alzoo

'

$(
.,.

magt en last onge-

r

1jk, en men zal
daarmede te zwaarder last kunnen
ophelen, naarmate
de arm ,w aarop de
magtwerkt,langer

I

E

hetljst-en a'het
Inagtpunt.Delast
P trekt a naar
beneden, en Om
evenwigtte doen
ontstaan,moetde

1.

A

>: Q

is. llierbj dient

-#

m en het volgende
op te merken:
W anneer de hefboom zich in den
stand bb' bevindt
en men hetgewigt
P' t0t P w il 0pheFen,dan moetde

magt Q dep hefboom in a' 0mhoog trekken.Q
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en P kan men
verwisselen zond&r de omstandigheden te ver-

anderen.Bj een

één-armigen hefboom
w erken
dalen en dus een
Fig.3.ffe/ôppzzl.
steeds dem agten
veelgronteren weg
aqeggen. Deze laatste is evenredig aan de de l
ast in tegengvergestelde rigtinyen.Daar
opheffing van d'
en last. W at men in kracht de hefbooms-arm steeds de afstand lsvan het

magtvan Q't0tQ

wint,verliestmen derhalvein tjd.W ilmdn magt-oflastpuntvan hetsteunpunt,zo0 zjn
een zwaren last optillen,Qan m oet men een
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hefboom metzeerongeljkearmen gebruiken hier h,a en ha' de hefboom s-armen.D eeenen den lastaan den korteren arm bevestigen.
W enscht men echter een geringen tegenstand armige hefboom is dus altjd een ongeljkmetgroote snelheid
te overwinnen,dan
laat men de magt
0P den korteren

arnl werken.Scha-

ren, tanqen enz.
zjnongeljk-armige

hefboomen,alsmede
de nnster, voorge-

steld in fg.3.Hj
bestaatuiteenestevige jzeren ofhou-

armige, w ant a1s
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men magt-enlastpunt belde naar a
ofa'verplaatst,ver-

dwjntdehefboom.
De last en de magt
kunneu bjzulkeen
hefboom derhalve
nooitgeljk wezen.
O0k hierheeftevenwigt plaats,a1s de
statische momenten

geltjk zjn.
ten staaf,die in h
Inhetdageljksch
opgehangen en
leven,en vooralin
draaibaar is. Aan
de
werktuigkunde
hetkortere uiteinde
wordt van hefboobevindt zich in a
Pig.6.HeJboom.
menopvelerleiwjze
een haak,waaraan
men den lastP kan ophangen.Op hetlangere 1 gebruik gelaakt. Ook des menschen arm is

uiteindebevindtzich eeneschaal,enhetge-leen hefboom,van welkenmensteun-,lagt-
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en magtpunt gemakkeljk kan vinden. Ten
slottegewag.?1wtjvan llefboomen nletgebogen armen,zooalswj in fig.5 aansehouwen.
De3hoofdpunten zjuhierwedermt'
tdezelfde
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waarna hi
l
- tot hoogleeraar benoomd Nverd te
Bonn, alwaar reeds vroeger de rtxgtsgeleerde
fatsulteit hkln dttn doetorsrang had toegekend.

Hj wasaldaar 6,te llalle3 jaarwerkzaam,

letters aangeduid a1s in tle voorgaande figuur. en vt
lrtrol
t in 1833 naar Berljn.Yan zjne
De lengte derarmen is hier geenszins die der geschriften noemen wj: rDas europiiisehe
gekromde armelz zelvo,maar die derhorizon- Völkerreehtder Gegenwart(4dedruk,1861)'',
5Lehrbuch des gemeinen deutschen Straftaleljnen h'
l,M ',wanneermagtenlastl00d-

regtwerken.Mrerken echter,geljkin flg.6, rechts tGde drt
lk,1857):', pDieErbfolreP en Q in schuinst
she rigtiny,dan laatmen rechte der Mantelkinder, Kinder aus Ge.;1s, en rGaiiinstituuit A op de ljnen, welke d1e rigtingen aan sensehenu.s.w.(1836)'7
wgzcn, de loodljnen lti,h,
i'vallen)welke tionum commentariiIV (1830)''. O0k schreef
alsdan de lengten,der hefboom s-armen v001- hj eenige brochures, 011WaS 5'a11 1849 t0t
stellen.
1852 lid derEerste Kamer!waarhj t0tsteun
l'
Iefele (Karl Joseph von), bisschop van derreactie verstrekte en nletweinig bjdroeg
Rottenburg in W iirtemberg,geborenden 15den
Maart 1809, was vöôr het aanvaarden vau

t0t de instelling van hetH uis der H eeren.
ffegel (Georg svilhelm Friedrich), een
zjn bissohoppeljk ambt hoogleeraar in de beroemd Duitsch wjsgeer,geboren teStutt-

kerkgeschiedenis bj de R.Katholieke facul- gart den 27sten Augustus 1770,wjdde zich

teit te Ti
ibinyen.Van zjn hoofdwerk pDie te Tiibingen aan de sttldie dergodgeleerdhcid
Conciliënyeschlchte (1855 enz.l'' zjn reeds el1derwgsbegeerte.Na heta'
iegj'
en van zjn

onderscheldene deelen in hetlichtverschenen. candidaatsexamen in de theologle werd hj

Het is in het Fransch en gedeelteljk in het huisonderwjzer eerstteBern(1793- 1796),
Engelsch vertaald.Vele Opstellelzleverde hj latcrteFrankfortaandeMain(1797- 1800) ,

voortsin hetgodyeleerdgouartalschrift''!als- en dittjdperk washoogstqewigtigvoorzjne
mede in het rltlrchenlexitton''1 te Frelbtlrg

vorming.'
roen reedsOntwlerp hj een nieuw
uitlkomende.Tn 1868 werd hj doorden Paus wjsgeerig stelsel,enin 1801vestigdehj zie'
h
opgeroepen naar Rome,om alsconsultor deei als privaatdoeent in de wjsbegt'erte te Jena,
te nem en aan de voorbereidende w erkzaam- nadathj zjne geschriftelz:pueberdie Diffeheden voorhetVaticaansch Concilie.Na zjn renz des Fichte'schenund Sehelling'schenSysterugkeer in 1869 werdhj t9tbisschop van tems (1801)''- en rDe Orbitis planetarum
Rottenburg benoemd,en hj bcgafzieh ter- (1801)7:in hetliehthad gegeven.W eldra gaf
stond daarop naar het ConcilieteRome,waar hj met Scltelling het rlfritische Journal der
hj t0tdehoofdleidersderOppositiebehoorde. Philosophie'' in het licht, en in de daarin
Met krachtige wapenen)aan het tuighuis der door hem geyl
aatste opstellen ziell wj hem
Kerkgeschiedenis ontltlend, bestl'eed de ge- als zelfstandlg wjsgeer optreden. Daarna
leerde man het doyma derPauseljlteOnfeil- scbreefhj zjnenphënomenologiedesGeistes'',
baarheid.GrootOpzlen baarden zjnegeschrif- heteerstedeelvan zjn psystem derW issenten: rllonoritls und das sechste allgem eine schaft (1807)''
!waarin l1j zjneeigenaardige
Concil(1870)''en DieHonoriusfrage(1870)''. methode Ontwlkkelde.Il
z 1806werd hj buiMet de meeste blsschoppen der minderheid tengewoon hoogleeraar in dewjsbegeerte te
onderteekendehj h0tprotesttegen deafkon- Jenaymaar begafzit!h wegens detreurige 0mdiging van hetnietlwe dogma en keerde terug standigheden des tjds naarBamberg, waar
naar zjn bisdom.Hetheefttrouwensgeruimen hj een staatkundig dagblad redigeerde, en
tjd geduurdvoordathj zichaan debesluiten zag zich in hetnajaar van 1808 benoemd t0t
vanhetConciliewildeonderwerpen.Yanzjne rector te Niirnberg en tot hoogleeraarin de
overigegeschriften noemen wjn0g:pDieEin- voorbereidende wetenschappen t0t de wjsbefiihrung des Christenthum sim sudw estlichen geerte.llier bewerkte hj zjne pW issenschaft
Deutschland (1837)'',- nDer CardinalXime- derLogik (1812- 1816,3d1n)''.In1816werd
nes und die Kirchlichen A stande Spaniens hj hoogleeraar in de wjsbegeerte te Heidelim 15 Jal
zrhundert(zde druk,(1851)'',- en berg, waar hj zjne rEncyklopiidie derphiXBeitr:ge zur Kirchengeschichte,Arehiiologie losophischen '
W issenschaften (1817;3de druk,
und Liturgik (1864- 1865)2dln)''
.O0k heeft 1830)''in het licht zond.Reeds in 1818 werd
hj eene uitgave bezorgd van de werken der hj teBerljn deopvolgervanFlclbte,en zeer
Apostolische Vaders(4dedruk,1855).Hj is vele toehoorders bezochten er zjne lessen.
ridder derordes'ande'W iirtem bergschelfroon) V001.
al ook vermeerderde hj zjn roem a1s
en was van 1842 t0t 1845 1id der Vertegen- wjsgeer (
loor de tlitgave zjnerpGrul
zdlinien
w oordiging.

der Philosophie des ltechts, Oder Naturrecht

H eFter (August W ilhelm), een Duitsch und Staatswissenschaft (1821)'' terwjlzjne

regtsgeleerde, ggeheim obertribunalsrath''en met anderen gestichte glahrbiicher fiir W isgewoon hoogleeraar in de regten aan de uni- senschaftlicheKritik''zjne leeralgemeen beversitit te Berljn, werd geboren den 3osten kend maakten.Inzonderheid w as ook de m iApril179G te Schweinitzin Keur-saksen,stu- nister von H.J/-A:JdQ horn genegen, zoodat

deerde te Leipzig,vestigde zich te Berljn,
en werd in 1820 assessor bj het llof van
Appèl te Keulen. Daarna werd hj rluaudgorichtsrath''teDi
isseldorfenzondzjne pAthenaeiseheGeriehtsverfassung(1822)''inhetlieht,

zjne leerlingen overal aan de universiteiten
als lperaren werden geplaatst. Z()0 werd l1j
het hoof'
d eener uitgebreide stsllool,en lliilld

zich bezig meteene nieuwe uitgave van zjne
nLogik'',toen de dood hem wegrakte op den

Q08
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14den November 1831. Zjne gezamenljke toen de magtvan Athene door den Peloponwerken versehenen daarna, door de zorg nesisc,
hen 00rl0g wasgeknakt,de hegemonie
zjner leerlingen en vrienden, in -18 deolen herkrjgen.00k Sparta bezigdehaarthanst0t
zelfzllchtige oogmerken,zoodat Theben 0P(1832-1841).
Volgens het stelsel van Heyel wordt de stond, om de vrjheid van Griekenland te
wtjsbegeerte verdeeld in 3 deelen, nameljk handhaven en het overmoedige Sparta in de
de logiea a1s de wetenschap van de idée op veldslagenbj Leuctra en Mantinéa te tuchtizich zelve,de natl-rpltilosophie als de weten- gen. Te midden dier onderlinge verdeeldheid

schap van de idée in haar anders zjn,en viel het Aleœander deGrootena den slag bj
dephilosophie ran den pedt
ç/, waarin de idée Chaeronéa (338 vôôr Chr.
) niet moejeljkj
van haaranderszjn t0thaarzelveterugkeert. zich van de hegemonie meester te maken en
De logica is voor hem cene ontologische we- Griekenland aan zjne heerschappj teondertenschap,- denatuurnoemthj eeneOnop- W0rP0n.
geloste tegenstrjdigheid, - doch de geest, H egesias, een Grieksch wtjsgeer,die in
m oet zich uit de natuur ontwikkelen en het de 3de eetlw vöôr Chr. leefde,was vermoe-

absolutezich tothetzelfbewustzjn verheffen. deljk afkomstig van Cyréneen eenleerling
De geestvertoont zich volgens hem a1s tlteo- van Pamaebates,een wjsgeer teAlexandrië.
rdfï,
scl,
egeesi,a1shetzedeljkeopzichzelf,- Schoon hj hetgevoelen van zjn leermeester

alsobjeetiere,
I-J,deeenheidvanhettheore- w astoegedaan,datde mensch bestemd is om
tisf
,he en practische,hetregten de zedeljk- gelukkig te wezen,zag hj datdezebestemhcid Omvattend, als absolute .I- J ot'de m ing wegensvele rampen en smarten Opaarde
ééne en algemeene zelfstandigheid en tevens nietboreiktwordt.Dientengevolgebeschotlwde

het weten of zelfbewustzjn van de absolute hj den dood als een gewenschten bevrjder,
idée.Het begrip der wjsbegeerte isdenich die hem aan de ellenden deslevens ontrukt,
denkende idée, de wetende waarheid,zoodat en verkreeg dientengevolgeden bjnaam van
hj alsgrondstelling aannam :Alwatredeljk Peésitltanatlbns of aanprjzer van den dood.
is,bestaat.
PtolemaensTMJl#:Jp#'
?
4.
:verboodhem zjneleer
Na den docd van Heyelverdeelden zjne te verkondigen, omdat hierdoor vele Egypteleerlingen zich in 3 partjen,nameijk de 0r- naren t0t zeltïnoord gebragtwerden.- O0k
thodoxeHegelianen vanderegterzjde,zooals een Grieksch redenaar van lateren tjd, uit
Gans, Göscltel en M arheineke, die van het Magnesia afkomstig en meer beruchtdan be-

centrum ,welkeeenezekereonafhankeljkheid roem d,droeg dien naam.
bewaarden,zooalsRosenkranzen Mieltelet,H egesippus, een beroemd Griekjch reen die van de linl
terzjde,welke haarvoor- denaar en een bondgenoot van Demo'sthenes
steldenalsinstrjd nlethetChristendom,z00- in den strjd tegen Pl
tilipp'
tbsvan Macedonië,

als k%traluz,FekferltzcA enz., en totathek'smus werd later Atheenseh gezantaan hetH0fvan

vervielen, waardoor zj de wjsbegeerte van Macedonië,vergezelde Dem4stl
tenes bj eene

Heyel in een kwaden reuk bragten. Het is
inttzsschen van geen gering belang:de gevoelens na te gaan,welke deze diepzlnnige denker over de gewigtigste vraagstukken der

zending naar den Peloponnesus,on trad a1s
verdediger van Timara us tegen Aesa ines op.
Sommigen beschot
lwen hem als den vervaar-

diger der redevoering pde Haloneso'',welke
'thenesw ordttoegekend.
Zjn oudste dooranderenaan Demos
zoon Karl, geboren te N iirnberg den Tden - Een andere Hegesippus,een tjdgenootvan
Junj 1813, werd in 1841 hoogleeraar in de Irenaelts (200 na Chr.),schreef over kerkgegeschiedenis te Rostock en in 1856 te Erlan- schiedenis, maar zjne geschritlen zjn nagegen. Hj heeft zich vooral bekend gemaakt noeg verlorengegaan,- terwjlvolgenssomdoor zjne pGeschichte der Stsdteverfassung migen Ook de schrjver van het werk pDe
von Italien (1847, 2 dln)'',en door eene uit- bello Judaico et excidio urbis Hierosolimitagave van de pchroniken der deutschen St:dte nae'' (d00r anderen aan Josepltws toegeschre(1862)''.
ven)dien naam droeg.
H egem onie wasin hetoude Griekenland
H egetschw eiler (Johann), een vader-

menschheid gekoesterd heeft.

de naam van hetstaatkt
lndigoppergezag,het- landlievend Zwitser en tevens een verdienstew elk aan êén der verbondene Staten werd 1jk kruidkundige, geboren in 1789 te Riftoegukend,zoodatzulk eenStaatbjgemeen- ferschweilin hetcanton Ziirich,vestigde zich
schappeljke Ondernemingen - vooral 00rl0- eerst te Ziirich en vervolgens te Stëfa a1s gegen - metde algemeene leiding was belast. neesheer.Tjdens de staatkulldige woelingen

Zj ontstond omstreekshetjaar 500vôôrChr. in genoemd canton maakte hj zich op de
bj den aanvang derPerzischeoorlogen,toen groote volksvergadering te Uster(22 Novemde Grieksche Staten zich,Op raad van Tlte- ber 1830) a1sredenaar bekend,werd door de

vi,
sfpcle.:, Op het naallwst verbonden en de gemeente St:fa afgevaardigd naar den Grooten
hegemonie opdroegen aan Sparta.Toen echter Raad,en zag zich in 1831 benoemd t0tregéAthene door de overwinning zjner vlootbj ringsraad,totvoorzitter van den gezondheids-

Salamis de vrgheid van Griekenland redde, raad en eindeljk tothoogleeraarin de planw erd het in 477 met de hegemonie baltleed. tenkunde. Toen hj den Gden September 1839
Daar echterAthene hetoppergezagm isbruikte door zjne tussc,
henkomsteelz einde wiltlema-

totuitbrcidinq zjnermagt,kwamen deSpar- ken aan een gevecht in de straten van Zii-

tanen in verblnding metanderen (symmachie) rich, werd hj doodeljk gew ond en overleed
in verzet,doch konden eerst 73 jaar later, weinige dagen daarna.Hj schreefOnderan-
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indten (1825)''
,- pBeitrâge
-Ge
s
c
hi
c
h
t
e
d
e
r
zu einerkritischen Aufzxhlung derSchweizem rieh 11(1781)''
, ,
Regierung

pqanzen (1831)''
,- sDie Flora derSchweiz
(1831 enz.
)'', voortgezet door Heer, - en
XSammlungderSehweizerpianzen(1824-1835,
80 aqeveriygen),,.
Hegewlsch (Didrich Hermann),een verdiensteli
jk Duitsch geschiedschrjver,geboren
den 15den December 1740 te Quackellbriick
in het land van Osnabriick, studeerde aanvaukeljk inderegten,doe'
h legdezich vooral

Kaiser Maximilian's l (1782- 1783, 2 d1n4

2dedruk 1818)''
,- rAllqemeine Uebersicht
der Deutsdlen Culturgeschlchte (1788)''- en
SGeschichte der Englischen Parlementsberedsamkçit(1804)',.- ZtlnzoonFranzAàr-t
zwa,
gebpren te Kiel den 13den November 1783,
wert
laldaar in 1809 hoogleeraarin degeneeskunde en maakte zich vooral bekend door

zjne warmo belangstelling in deIotgevallen

t0e op de gesehiedonis, en zag zich vervol- van zjn vaderland.
jkllj'deeldezjnegevnelens
'

?

N
f

<

'J
zzzyz'Azzzz,ze

*

,

.m

' .e

'

/
N

&N

Yw

zr
'

X

.

N

Z'
..V

*

'h
%

/

f
h
;/ .w

+

k

j

N
'
''
i
'
.
.'k
d
,
.
-

.
A

b

/
>/

DeAcggerlnk.

gens geplaatst als Deensch gezantschapssecre- mede in talrjke dagbladartikels onder den
tariste Hamburg.Hiervond hj tjd en gele- naam van Franz Baltisa. O0k schreefhj
genhdd, om zjne pGeschiehte Karl's des cnder dien naam : PolitischeFreiheit(1832)'',
Groszen (1772)''- en zjne rGesehicht'
e der en rEigenthum und Vielkinderei (1846)'',en
frânkischen Monarchie (1779)''in hetlichtte overleed den 27sten Xei 1865.

geven.In 1180 vestigde hj zich te Kielen
H eggerank (BryoniadioicaJacg.)ofwilde
&verd er 2 Jaarlater aangesteld t0tgewoon l
'nz
i/sgt
wrd is de naam etmer plantuitdefahoogeerlaar in de geschiedenis.In 1805 riep miliederKalebasac,
htigen(Cucurbitaceae).Zj
men hem t0thetambtvan staatsraad,en hj groeit in Zuid- en Midden-Europa en in het
overleed den 4den April1812.Van zjnetal- noorden van Afrika en komt in verschillende
VIII.
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gewesten vanlonsVaderland voor.Ztlonder- in 1500 gedrukt,en zjne rcarmina''zagen
Bcheidt zich door een slingerenden stengel, het licht in 1501 en 1503.T0t zjne beste
dgt)l* Bchroefvormig gewondene ranken,door vrienden behoorde onderanderen Rudol
f 1,
4:9
2
Langen,domheer te Miinster.
hartvormige,s-lobbige,grof en ongeltlk ge-

tande, ruwe bladerenj groenaehtig-witte)
H egnenberg-Dux (Friedrich Adam JusQ-ht
lizige,t0tlanggesteelde,okselstandigetros- ttls,graafvon),van 1871t0t1872eerstel
uisen vereenigde bloemen, en ronde, roode, nister in Bejeren,werd geboren denzdenSep-

3-hokkige bessen.Demanneljkebloemenheb- tember1810 en behoordet0teen Oud-adelljl
't
ben in 3 bundels verdeelde meeldraden, en geslaeht. Nadathj eerstin degeneeskunde
estudeerd had, legde hj zich t0e Op den
devrouweljke een 3-spletiy stjltje en z-sple- g
tige stempels.W tjgeven hlerbj eene afbeel- landbouw , werd in 1837 kamerheer van den
dlngvaneenbloejendentakenvandevruchten Koning van Bejeren en nam jverig deelaan
derheggerank in natuurljkegrootte.- Bry- de pnlitiekj hoewelhj de hoogste staatsbe0Zl alba L.iséénhuizig en Onderscheidtzich txekkingen van de hand wees.In 1845 wel'd
door kleinere vrouweljkebloemen en zwarte hj 1id derTweede Kamer,waarhj voorde
bessen. De vleeziget knolvormige, met een vrjzinnigebeginselenstreed.W egensschrander
melkachtig vocht gevulde wortel van deze oordeelen ongemeenen tactbekleeddehjvan
plant werd voûrheen onder den naam van 1848 t0t 1863 den post van voorzitter van
kado Bryoniae(R.vitisalbaeofR.uvaean- de Kamervan Afgevaardigden en had alszooginae) door geneeskundigen voorgeschreven, danig grooten invlûed op depolitieke ontwiken bezit sterk-purgérendeenbrakinm ekkende keling van zjn vaderland.Voortswashj 1id
eigenschappen.onder den naam van rarkens- van de Nationale Vergadering te Frankfort,
oprfe/ bezigt men hem hier en daar in de waarhjt0tdeGroot-Duitsehepartjbehoorde.
veeartsqnjkunde.
Na 1850nam hi
jdeconstitutionéledenkbeelHegl(Franzl)eenverdiensteljkZwitsersch den ill bescherming tegen de toeneraende
teekenaar en graveur, geboren te Ziirich in readie,doch in 1863 legde hj 0:a redenen
1774,OefendezichonderdeleidingvanPfen- van gezondheidhetmandaatvanafkevaardigde
ltlr,enging in 1796naarBaselen in 1822 neder, om daarna een stil leven te leiden.
naar Pari'
ls,waar hj eenereeksvan platen Hoewelhj de gebeurtenissen van 1866 niet
in aqua tinta qraveerdevoorde gvoyagepit- billjkte,Ontried hjin 1870 allevjandigheid
toresque en Siclle''van Osterwald.Latexkeerde tegen het nieuwe Duitsche rjk,terwjl hj
hj naarZiirich terug,en overleed aldaarden de Onafhankeljkheid dcrBejerschekroonzo0
liden Maart1850.
veelmogeljk zochttehandhaven.Op bepaald
H egius (Alexander), een uitstekend ge- verlangen van koningLodewi;k11aanvaardde
leerde, geboren in 1420 - volgens anderen htjin 1871 hetministérievan hetKoninkljk
in 1433 - te Heck bj Horstmarin W estfa- Huis, dat van Buitenlandsche Zaken en het
1en, legde zich met jver t0e op dekennis voorzitterschap in den ministerraad, in de
der oudetalen,kwam op 4olar'
lgrn leeftjd hoop, dat hj de verschillende parttjen tot
in betrekking met R'
adol
plw% zt
yzcplc,be- verzoening zou brenren.Dit gelukte hem
stuurde eersteene schoolte W esel,toen eene eenigermate,hoewelhj doorde Ultramontate Em merik,en sttmd in 1469 aan hethoofd nen ve< van gunstig ontvangen w erd. M d
P* werkzaam aan het volvoeren
derfraterschoolteDeventer,welkeonderzjne jver was h*
uitstekende leiding weldra 2200 leerlingen zjner belangrjke taak,totdat de dood hem
telde. Tot deze behoorden Erasmns,M nrmel- wegrukte op den QdenJunj 1872.
11
*
1:,zlddcAl:,Henriel
u X-t
/rictl/g,Caesarilts,
Hegyallja is de naam eener reeks van
Torrentimts en anderen.Vooral spoorde hiJ wjnbergen in het Hongaarsche gespanschap
hen aan t0t de beoefening van hetGrieksch, Zemplin. Dââr liggen de bekende plaatsen
'lya
opdat zd in staatzouden wezen de schriften Tokay, Tarczal, Keresztur, Maâd, Tal
desNieuwen Verbondsin hetoorspronkeljke enz., die den wereldberoemden Tokayer telezen.Op gevorderden leeftjd volbragthj inzonderheid den rAusbruch'' - opleveren.
nog eene reis naar Cues aan de Moesel,Om De bovenste laag van den bodem bestaat er
er de boekerjin oogenschouw tenemen,door uit porfler, en de wjnbouw wordt er met
den cardinaal de Cnsa gesticht.Methulp der ongemeenezorgvuldigheid gedreven.Dewjnbroeders vervaardigd: hj er afschriften van oogstneemterlaateen aanvang- gewoonljk
Latjnsche,Grieksche en Hebreeuwsche wer- den zosten October - onder feesteljkeverken.N0g later begafhj zich naar deabdj maken.Dezoetstewjnen zjn erdeTâllyaer
van Sponheimy
-niet ver van Kreuznach,om en deMaâder?doch de Toltayerisdevurigste,
erdewl
ld-beroemde bibliotheek van den abt zoodat deze ln het buitenland het meest geTrltl
temi'
g.
g te bezoeken.Niet lang daarna - trokken wordt.Gewoonljk geeftmen aan al
in het laatstvan 1498 - werd hj doorden de wjnen van het Hegyallja-gebergte den
d00(
1weggerukt.W einigeJaren tevoren had naam van Tokayer.Nietzelden echterworden
hj depriesterwjding ontvangen en vervolgens zj ten behoqye van den uitvoervervalscht.
zich nagenoeg uitsluitend m et godgeleerde
H eiberg.Opderdezennaam vermeldenwg:
ec: H eibery, een uitstekend
stqdiën bezig gehouden.Zjne ropuscula''wer- Peter Hwtsre
den in 1501 en 1502 door Jaeobuu Ftzù:1*,een Deensch dichter en staatkundig schrjver.Hj
zjner lievelingen, in 2 deelen in het licht wertl geboren te Vordingborg den lGden N pgegeven.Zjn pDialogusde utilitatibusartium vember 1758,woonde nahetvoleindigenzjner
grammaticae,logicae etrhetoricae''w asreeds studiën 3 jaarteBergen en vestigdezich in
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1788a1stranslateur teKoyenhagen.Toen hj
in 1798 wegenszjne vrjzlnnige denkbeelden
verbannellwerd!begafhj zich in 1800 naar
Parjsj waar hj gedurende het Keizerrjk

tot1822te Parjsjwaar hj zich met den
tooneelarbeid der Franschen bekend maakte,
en werd nazjn tertlgkeerhoogleeraarteKiel,
waarna zjne svormleer der Deensche taal
werkzaam .wasa1schefde bureau bj hetmi- (1825)'' en zjne rNoordschemythologie uit
nistérie van Buitenlandschë Zaken.00k ver- de Edda en de gedichten van oehlenschlëger
gezeldehj TalleyrandnaarBerljn,W arschau, (1827)'' in het licht verschenen. Op eene
Erfurten W eenen.Onderde Restauratie werd l
'eis naar Berlgn in 1824maaktehj kennis
hj
te Pa
inl
-j1s81d7enop pensioen gesteld,en overleed met vegel, 0n sehreet' daarna eene reeks
3osten April 1841.A1s tooneel- van oorspronkeljk bljsgel
en.Voorts wjdde
dichter heefl hj, na Holbery, het grootste hj zich aan de beoefenlng der wjsbegeerte
getal Deensche bljspelen geleverd,en deze en bewerkte zjnegeschriften:poker 'smenwerden Overhetgeheelmetbjvalontvangen. schen vrjheid (1824)''en rover het belang
Zi
j onderscheiden zich door menschenkennis der wtjsbegeerte in den tegenwoordigen tjd
en geestigheid, doch zjne satyre is veelal (1833)''
,terwjlhjgrootenroem verwierfdoor
meerbjtenddan lachwekkend,en hj schetst zjnerNieuwegedichten''.Van 1849t0t1856
zjne karaktersmeermetkrachtigeen opzig- was hj werkzaam alsdirecteurvan den K0tige, dan met verkwikkende kleuren.In het ninkljken schouwburgteKopenhagen,nadien
laag-komieke slaagde hj het
tjd als schouwburg-censor,
bestin een yaaroperettes,en
en overleed den 25sten Auzjneparodièn op opera'svan
,
gugtus 1862.Zelfverzamelde
Baggesen baarden groot 0?hj zjne poëtische (1845- .
zien.Zjne bestestukken zjn 1j!
1847, 8 dln) en prozaïsche
echterbljspelen,enzjngeza(1841-1844ja dju)geschrjf.
menljke toolleelarbeid ls in ;
ten, terwjl na zjn dood
1806- 1819 in 4 deelen door
Raltbek uitgegeven. Voorts
schreëfhj:poverdedoodstraf
(1830):'
, - pover de invoe-

(1861- 1863) zjne gezamenljkewerken in 22 deelen in
hetlichtverschenen.- zjne
echtgenoote Johanna ipyïzc

1
4

l'ing der souvereiniteit in

l

Pötges, geboren den 22sten

benemarken ('
1828)'',-

November 1812 en in 1831

Staatkundige aghorismen
(1826)'',- rpréclshistgriyue
et critique de la constitutlon

.
j

de la mol
zarchie danoise

(1820)'' - en rLettres d'un

Norwégien de la vieille roche
(1822,49'. Voorts n0g rDrie

metHeiberg gehuwd,verbond
zich in 1829aandenKoninkljken schouwburg te Kopen-

I

hagl
m enbehoortt0tdemeest-

.

I

beroemde adrices van Denemarken.

l

jaren in Bilrgen'' on nllerinneringen uit mjne staat- en
letterkundige loopbaan in
Frankrjk (1830)''
, boiden in
het Deensch.
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fraajeletteren.Reedsin 1814 tradhjop a1s
dichtermeteenebewerkingvan gDonJuan''en
meteentooneelspel,enschreefvervolgenseene
verhandeling pD e pocseos dramaticae genere
Hispanieo etpraesertim dePetro Ualderonode
laBarca (1817)'',waarmedel1j dengraadvan
doctorverwierf.N@dathj n0geenigestukken
lladinhetlichtgegeven,vertoefdehjvan 1819
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zoodat het blok Juist op den k0p van den
paal D nedervalt. De kratsht,die men m et
zoot
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hetgewlgtvanhetblok A en van dehoogte,
waartoe het boven den k0p van den paal
wordt opgetrokken.Hetgelpkmatig opkalen
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en laten glippen geschiedt op de maat van en laterl'', waarin de schrjver krachtig,in
een gezang.Tegenwoordig wordthet heiblok verzet komt tegen de gevoelens der Doopsaandeweg door den stoombamer ofstoomcy- gezinden.
lmder vervangen.
Abrah'am .ydi#cz3'lf.ç, een kleinzoon van den

H eidanusOfran der Aà'
J/s.Onderdezen

naam vermelden wj:
Caspas
ms Jpbt
fczlîfd,in 1530 te Mechelen uit
een aauzienljk geslacht geLoren. Bestemd
vool'den geekteljken stand,maaktehj zich
op l6-larigen leefljd bokendmetde leerder
Hervol'ming, verliet het ouderljk huis,en
begafzich naarAntwerpen,waarhj na verl00p van eenige jaren t0tleeraar der Her-

voorgaande.Hj werdgeboren teFrankenthal
den lstenAugustus1597,bezochtdeLatjnsche
school te Amsterdam ,studeerdc te Leiden en

werdpl'
oponentbjdeW aalscheSynode.Nahet
volbrcngen van eene wetenschappeljke reis
door Duitschland, Zwitserland,Frankri,jk en
Engeland, zag hj zich in 16Q3 beroepen bj
de W aalsch: gemeente te Naarden, en in

1628 bj de Nederlandsche te Leiden.Daar

vormdegemeentegekozenwerd-vbortsspoedde hjhetvervolgenderRemonstrantenafkeurde,
hj zich naar Emden,maar keerde in 1557 beschtlldigde men hem weldra van Onregtzin-

t0t zjn post te Antwerpen terug, waarhj
s0m van 300 gulden op zjn hoofd wasgezet.
Dien ten gevolge nam hj de wjk naar de
Pfalz,waar hj in 1563 nietalleen metDafki
zf
x.
ven T@FndebelangenderNederlandsche
vlugtclingen bj den Keurvorst behartigde,

aan velerleivervolgingenblootstond,daareene

maar 00k als leeraar te Frankenthaloptrad.
** naar Antwerpen terug,
sveldra keerde j.jP
preekte te Hulst en te Axel, 0n zag zich
voorts met 2 ouderlingen uitAntwerpen afgevaardigd naarAmsterdam,O1
u er den Grooten

nigheid,weshalve hj in 1641 zjne:rproeve

en wederlegginghe des Remonstranten catecbismi, benevens eene aanspraak aan de Re-

monstrantsche gemeenten in Nederland (3de
druk 1645)''in hetlichtgaf,beantwoorddoor
Epésoopiu.
gen doorHeidanw%verdedigdinzjne

XCausa Deieontra homines''.Deze geschriften
waren oorzaak,dathem hethoogleeraarsambt

teHarderwjk en daarnateLeidenaangeboden
Ferd.llj aanvaardde het in laatstgenoemde
stad en waserop eene loffeljlkewjzewerkzaam.Een beroep naar Heidelberg weeshj
Kerkeraad te Onderhouden over zjne onge- van de hand.Intusschen washj een jverig
paste toegevendheid met betrekking t0t de aanhanger van dewjsbegeertevanDeseartes,
Luthersche avondmaalsleer. Toen voorts de
Hervormde leerte Antwerpen verboden werd,
nam lTeLdanws den loden April 1567 plegtig
afscheid van de regéring aldaar,enaanvaardde
wederhetleeraarsambtte Frankenthal,waar
hP
** t0t in 1574 werkzaam bleef.In datJaar

werd hj beroepen teMiddelburg en zag zich
gekozen t0t voorzitter der Synode van H0lland en Zeeland. Hj genoot de algemeene
achting en w erd in 1577 naar Engeland gezonden,om een tweeden predikantvoorzjne

waarna curatoren, Op aandrinxen van andere.

hoogleeraren,een besluitnamenjwaarbj het
verdedigen van sommige Cartesiaansche stellingen verboden werd.Heidan'ltsschreefdaarop

inzjne,verontwaardiging:pconsideratiënover
eenige saecken onlangs voorgevallen in de

Universiteyt binnen Leyden (1676)'',waarna
curatoren hem zjn hoogleeraarsambt Ontnamen. Hj behield echter de betrekking van
?redikanten nam diewaartotaanzjn overldden op den 15den October 1678. Hj was

Femeentete zoeken.O0i zaghj zich in dat een geleerd w elsprekend en geestigm an en
Jaarafgevaardigd naar de SynodeteDordrecht tevens een jverig voorstander der gevoelens
en door deze naar Antwerpen. Hier beriep van Calrs
jn.Vanzjnegeschriftennoemen wj
men hem op nieuw t0tleeraar,zoodathj in n0g: roratio funebris in obitum Frederici
1579 afscheid nam van de gemeente te Mid- Sjanhemii(1649)'',- rDe Sabbatho (1658)'',
delburg. Te Antwerpen, waar zjn vriend Ook uitgegeven Onder den titel:rconsideraM arno mJs St.Aldegondeburgemeester was, tiën over de heiliging van den sabbaten den
verkeerde hj in zeer aangenam e omstandig- dagh des Heeren, t0t vrede der Kercien
heden; doch toen Parma zich in 1585 van (1659,2 dln)''
,- pFasciculusdisputationum
deze stad meester maakte, moest hj haar deSocianismo (1659)',- rcqrpuatheologiae
wederom verlaten. Nadat Vlissingen hem in Christianae in XV locos digestum (1676 en
1586 te vergeefsberoepen had,stond hj ge- laterl'',- en rDeorigineerroris(1678)'.

reed om zich nogmaals aan het hoofd der
H eide is de naam van uitgestrckte laaggemeente te Frankenthal te plaatsen, t
loch landen in Midden-Europa;welke uitzand-Of

overleed teBacharach den 7denMei1586.Hj veengrondenbestaan en metheideplanten(zie
behoort t0t de merltwaardigste personen op Erieaen Erieaeeënjbegroeidzjn.Eenegroote
hetkerkeljk gebiedder16deeeuw.Van zjne heide,de A ltllteide genaamd, bedekt hetbingeschriften vermelden wj: rDe Psalmen nenland van Jutland.Uitgestrektisvooralde
Davids door Philip van M arnix, heer van
Aldegonde, Antwerpen 1580, midtsgaders de
catechismus, ceremoniën enz., Overzien door
Gasparus van der Heiden''
, - rchristelyke
confessie van Frederik de derde,pfalzgraven

bj den Rhjn, den 26 Odober 1576 daarop
in den heer ontslapen, overgezet (1oor Casparus Heidanus (1577)'' en Cort cni'!e
claar bewys van den H. Doop,wathy ejgentlyek zy en wien hy toekomt,enz.(1582

Iziineburger A àitfc op den linkeroevervan de
Elbe,alsm ede de H eLderan Debreezin inH on-

garje.O0k in onsVaderland heeftmen n0g
veel heide, vooralin Drenthe,Utrecht,Gelderland en Overgssel; het is echter een verbljdend verschjnsel,datdezevelden,welke
nietveelallders dan etln scllraalvoetlselvoor
schapell opicvererz, l;j dt
ln ltoogen prjs der
landerjen, meer en meerworden'ontgonnen.
Heidegger (Jûhann Heinrich), een ver-
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diensteljk Hervormd godgeleerde,geboren te Geisberg de vesting Trutzkaiser, door FreBi
îrelltsehweil in het canton Ziirich den lsten t
?t
d,
?
c1$ keurvorst van de Pfalz il, 1641 ge-

Jt
llj 1633,was at
liltervolglhnsllf
?ogleeraa'
rin buuwd, toen llj f
1001.clen Pausi)
zdellbaa
het Hebreetlwsch te Heidelberg, in de godge- gedaan en door kdzer I'vederik ff; vogelvrizj
leerdheid aan het gymnasium te Steinftlrth, vcrklaard was.KeurvorstKarel.
Lt
?#el$/k(lt
led
en i1
z de zedeleer, later in de'theologie aan deze sterkte verbeteren en schonk àaar den
de
ehool
te
Ztirich 0n overleed den naam van Sternsohallze. Meer noordwaarts,
15dehooges
n Janu
arj 16
98.
lli
*
j is de opsteller van Op den regter oever van de Neckar,ligt de
den mconsensus helveticue'',en schreef:AAna- Heiligenberg methetvoormaligekloosterNeutome Concilii Tridentini (1772, 8 dln) ,burg.Van de 5 kerken van Heidelberg zjn
1TumulusConciliiTridentini(1690,2d1n)''
,-- de lleiligengeest-kerk en de St.Pieters.kerk
DHistoriaS.Patriarcharum(Amsterdam,nieuwe de merkwaardigste. Behalve de universiteit
druk,1729,2dln)'',- en ,llistoriaPapatus vindt men er eenlycéum voorR.Katholieken
en Protestanten,eenehoogere burgerschoolen
(168442dedruk 1698)''.
Weidel (Hermann), een uitstekend beeld- eene njverheidsschool, alsmedeeene winterhouwer,geborenteBonnden zostenFebruarj stshool voor landbouwers.Er is een muséum
1810, bezocht aldaar het gymnasium en stu- met een leeskabinet in een groot gebouw ,
deerde op verlangen zjnermoederin dege- en onder de wetenschappeljkes-ereenigingen
necskunde.Na haaroverljden Wjddehjzlch Onderscheidt zich vooral datvoor natuur- en
aan de beeldhouwkunst,bezocht in 1835 het geneeskunde.- Het aantalinwonersbedraagt

atcliervankbkhwanthderteMiinchen,- ginyin erongeveer20000.Zj houden xich bezi
g met

1838 naar Italië, waar htlmetbewonderlng yerschillendetakkenvanfàbrieknjverheldjen
voor de antieke kunstwerd ver- ld,enbegaf deomtreklevertveelwjnentabak.Dehandel
zich in 1842naar Keulen,waarhtjeenklein wordterongemeenbevorderddoordeNeckar,
standbeeld van ppandora'' beitelde. Later die van Hellbronn afmet stoombooten beva-

vestigde hj zich te Berljn, waarhj vele ren wordt?alsmedeû00ronderscheidensy00rmodellen van allerlei huisraad vervaardigde. w egen, dle zich te H eidelberg vereenlgen.

Voorts beitelde h!
j er de caryatieden voor 00k isin delaatsteJarenveelgedaan,om den
het gebouw deropera,benevens2igtlrenvan omtrek derstad teverfraajen en hetverbljf
profeten voor den kcepelvan hetKoninkljk aldaar voorvreemdelingen aangenaam te maslot. V00r een Luthersch gesticht te Erfurt l
ten. '
rot de naeestbezoehte punten behooren
leverdehjeenmerkwaafdighaut-reliéf.Voorts de Philosophenweg bj den lleiligenberg,
schiep hj eenmarmerenstandbeeldvanrlphi- hetMelkhuis, de Koningstoel?de Kansel!het
genia''q datmeesterljk isuitgevoerd,- als- Rondeel en de W olfsbron. Het arrondlsse-

'mede soedipus,geleid door Antlgone''
.Later nâent Hei
delbergteltop ruim 17% (
7jgeogr.
modelleerde hj het groote standbeeld van mjlongeveer132000 inwoners.
llëndel'',hetwelk te Halle in bronsverrees.
Heidelberg wasoorsplpnkeltjk een leender
hindeljkteekendehjeen g1'
ootaantaligtlren bissehoppen van W orms.PtàlzgraafKoenraad
en groepen uit de Grieksche fabelleer, en (1155- 1195),een broedervan keizerI'
redeOverleed te Stuttgart den 29sten September z'
o 1, vestigde reeds ztin zetel op het otlde
1865.
slot, en na dien tgd bleef de stad bt
jna 6
H eidelberg,eene académie- en arrondis- eeuwen - metsleclltskleinetussc,
hentjdensem entshoofdstad in het groothertogdom Ba- de residentie der Ptklzgraven bj de Rjn.
den, was tot in 1720 de xesidentie der Keurvorsten en Pfalzgraven bj t1eRjn en ligtin
een der bevalligste oorden van Dtlitschland,
aan heteinde der Bergstraaten op den linker

Nadat er in 1546 de H ervorming was inge-

voerdlbleefzj doorden naarhaargenoemden (,atechismtls (1562) merkwaardig als het

middelpuntder Ualvinistische leer.Gedtlrende
oever van de Neckar,over welke rivier eene den Derti
gjarigen Ocpl
'log werd zt
jdûor Til%
steenen brtlg is gebouwd, versierd m et het ingenpm en en gepltm derd,vielin 1633 in de
standbeeld van Karï TAdp#pr,kellrvorst van magtderZweden,werd nadenslagbjNord-

de Pfalz.De stad ligttusqchen deNeckaren lingen door Bejersche troepen belegerd,en

het gebergte,en bestaatultdeeigenltjkestad, in 1635 door Gallas bezet.Naauweljks echter
de voorstad en de bergstad.Ten zpiden van waszj t0tverademing geknmen,toeftzj op
deze verheft zich de K oningstoel.llet Ketlr- niet
lw door deellende tles oorlogs geteisterd

vorsteljke kasteel,op d0n Jettenbiihel,een werd.In 1688 werd zj dot
)r deFranschen
gedeelte van den Geisberg, gelegen, heeft veroverd en in 1G93 bj-na gelleel verwoest.

door de vernlelzucht der Franschen in 1689
De t
lniversiteit te llelt.
lt'
rll
aerg?i11llilifh
rt
shveelgeleden en werd in 1764 dool'hetinslaan land na.die van Praag (,u s'
Veellelètlef)ntlste,
van den bliltsem geheelen al onbewoonbaar. is in 1386 tloorkeurvorst Rttpl'etfht1*q'estitsht

Hetovergeblevene is etshtern9galtgdgrot
atsel
z naal'hetl'
nûdelvan die te Pari
js.Haareprste
en indrnkwekkend en vool, de geslthictlenis
derbouwkunstvan do 14de totde 17deeeuw

rector was M arsllùls '/lpoâlh-qlien.llaar bioei-

tjd valtin hetlaatstderlt
sûeellin hetbehetCalvinismus,doch deDertigjarige ()orlpg

z
eer merkwaardij.ln den kelder van het gin der17deeeuw ;zj wastoen dezetelvan
kasteel bevindt zlch 'het vermaarde Heidel-

bergervat,waaruitmen,zoohetgevuldware, maakte een 'einde aan haren voorspfletl. Na
283000;ess($henz0llkunnenvoltappen.Ietshoo- den M'
llnsterjchen Vredo wert
lz!j(ttJ(
7r lL
'al'
el
gerverhiefzichw eleereenn0gouderkasteel,en Lodewi
jk hersteld, elzRpanhe'
im:lh'
eînsher
lm,
ongeveer in het midden der helling van den P'
tfendorf,jCocee
j'
us, Begerenz.ontstaken cr
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het licht der kennis.Toen echter de R.Ka-

Karel 2Je2cl&e non S'
e2#:Jc jeen uitste-

tholieke ljn Pfalz-Neuburg eraanhetbewind kend archited en een zoon van den voorkwam , begon haar vernieuwde bloei onder gaande. Hj werd geboren te Stuttgad den
den invloed van de orde derJezuïeten meer 24en Februarj1788,studeerde aldaaraan de
en meer te kwjnen, zoodat zj tegen het Acadômie van schoone kunsten onder de leieinde der 18deeeuw weinig meer beteekende. ding van zjn vader, van Sehf l
tauer en
De Vrede van Luneville beroofde haar van Dannecker en legde zich voo1'alt0eopdemidharebezittingen,weshalvezjongetwjfeldware deneeuNvsche bouwkunst.In 1818 werd hj
opgeheven, indien Kard Fretlrïk,keurvorst onderwjzer en stads-archited te Niirn,
berg
van Baden,.
zich in 1803 niet Overhaar ont- en bragt zjne geliefkoosde studie in toepasfe= ; had,waarna zjdankbaarharenalouden sing bj het Ontwerpen van een praalgraaf
naam Ruperta metdien van Rtlparta-carolina vûor dtm laatsten vcrst-bisschopvan Bamberg.
verwisselde. Thans zjn erhoogleeraren,die In 1822 aanvaardde hj de betrekking van
een Européschen roem bezitten,en het aan- professor aan de polytechnische school te
tal studenten bedraagt ruim 800.Twee der- Niirnberg en bleefals zoodanig werkzaam t0t
den van deze zjn vreemdelingen.Debiblio- in 1854. Nadathj vele reizen ten behoeve
theek der universiteit is van ouds vermaard der kunst volbragt had, ontwierp hj eene
en heeft velerlei lotsverwisseling verduurd. reeks van gebouwen,welke meestalteNiirnZj werd in 1622,na deverovering derstad, berg Of in dien omtrek zjn verrezen.Elders

doorhertog Maœimiliaan rlzlBeî
jeren als00rlogsbuitbeschouwd en aanpausGre-gorlnsX V
ten geschenkegegeven.Zj bevattetoen 3522
handschriften, doch hetaantalgedrukte b0èken was betrekkeljk gering.In 1623 werd
zi
J*onder de leiding van Leozlcfï'
l
f,
sovergebragtnaarRome,alwaàrzj onder den naam
van BibliothecaPalatinaeeneafdeelingvormde
derVaticaansche boekerj.Bj den Vredevan
Parjs van 1815 moest echter de Pauz de

bouwde hj hetbekoorljkebuitenverbljfRein-

hardsbrunn, de ridderzaal in het kasteel te
Cobllrgtde kasteelenLandsbergenAltenstein,
eene grafkzpelin Meiningen,het.kleine slot

Rosenburg b'
j Bonn,de kapèlvan hetkasteel Rhelnstein bj Bingen enz.O0k restaureerdehj den d0m teBamberg,de St-sebaldus- en de St.
-Laurenskerk te Niirnberg,en
de ridderkapèl te Haszfurt. Alhier overleed
hi
j den 28sten September 1865.Voorts heeft
n aantal schetsen en teekeningen gelehi
.j ee

oude Duitsche handschrilten aan Heidelberg
teruggeven. Thans bevat er de bibliotheek verd,en van zjnegeschriften vermeldenwj:
175000 boekdeelen en 2000 handschriftonj DDieLehrevanden'
Sëulenordnungen(1827)''1

sedert 1828 geplaatst in een doelmatig inge-

rigtgebouw.O0k de natuur-engeneeskundlge

DerkleineVignola(1832J3dedxuk1852)''

-

earchitectonischen Glleder, deren C0nzbi

verzamelingen werden in delaatsteJarenaan- struction, Zusamenstelltlng und Verzierung
merkeljk uitgebreid,en in 1850iszj inhet (1832)'', - rDer Bau- und Möbelschreiner
bezitgekomen van de merkwaardige minera- (1832-1837,4 stukkenl'',- pDerTiincher
logische voorwerpen van den berraad Sa'ii- (1835)'',- rDerkleineGrieche (1836)'',ler.Voorts heeftm en er eenbotanischentuin, rDer kleine Byzantiner (1837)'', - pArehieen hospitaal enz. Het universiteits-gebouw tectoniscbe Entwiirfe (1850- 1851, Q stukisin 1712 in oud-ltaliaanschen stjlopgetrok- kenl'', - pDer kleine Altdeutsche (G0the)
ken. Eindeljk heeft men teHeidelberg een (1839- 1851,3 stukkenl'',- en rAnleitung
theologisch en een physiologisch seminarium. zur Schattenconstructioa (4de dnlk 1849)''.
H eldelbergsche Uatechism us,zieC@- Ztjn meestberoemd werk is: pornamentik des
tea ismus.
Mittealters (1838- 1852, 24 stukken, mit
Ileidelofr. Onder dezen naam vermelden supplementenl.''O0k heeftmenonderscheidene
@@
';p:
opstellen van zjne hand in tjdschriften.
Heiden (Van)isde naam var eenNederirietor J?dfdr Heidel# b een verdiensteljk
Duitsch beeldhouwer,schilderenbouwkundige. landsch grafeljk geslacht.Daartoe behoorde:
Hj werd geboren in 1757te Stuttgartjwaar Lodewl
jk t
vùlvlz
lflt
f Vinoent GM:JJJ/'
, grar
eïtfe'z, geboren te Zuidlaren den 6den
hj tegeljkmet Schiller,.
llll-dclw en Hetsa van A '
de Karlsschool bezocht en Onder Gnibal en September1773.Hj wasdetweedezoon van

Seottigrootevorderingen maakte indetooneel- kTgismund Tïefdr Aleœander,heer 'van Ad1eschilderkunst. Hertog Kk el '
pls Wûrtemberg stein en Laarwoud, en van M aria Frd#eri/cl,
zondhem naarItalië,waarhjvan1782t0t1787 baronnesse ran Reede ran Amerongen.Op 9-

vertoefde,en vervolgensnaarParjs,waarhj Jarigen leeftjd trad hj onderdeleiding van
een zeventalJarendoorbragt.Nazjnterugkeer ran Kinsberyen in dienst der Nederlandsche
in zjn vaderland zag hj zich benoemd t0t m arine, w erd in 1789 luitenant, vergezelde

hoogleeraar aan de Karlsschool en t0t H0f- in 1795 W illem V naar Engeland en werd
en schouwburgschilder te Stuttgart.Hiervond bj zjne terugkomst te'sHagein hechtenis

hj gelegenheid om met zjnegaven tewoekeren.In den schouwburg streed hj tegen
den oud-Franschen smaak1enzjnehistorischallegorischeschilderjen,pDevierlaargetjden''
in hetKoninkljk paleisaldaar,en eenaltaarstuk in de kerk te Rottweill,geven getuigenis van zjne scheppende verbeelding. Hj
Qverleed in 1816.

genomenj doch kort daarna weder Op vrje
voeten gesteld. Vervolgens trad hj in Russische zeedienst en bevond zich in 1803 a1s
kapitein-luitenant op de vloot in de Zwarte

Zee? zag zich i: datJaarn0g benoemd t0t
kapltein en was t0t 1808 werkzaam btjhet
korps kadets der marine en bj hetcollegie
der admiraliteit.In den 00r10g tegen Zweden
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was htl bevelhebber over een smalt
leelf'
re- pard) t0tlid derinternationalecommissieter
gattentenin 1808,na zljrte prpmotie t0tka- vcmflbning der gese,hillon omtrent het C0m-

pitein lste klasse, over eene afdeelillg der pasctltlm , waarom trimt in 1864 e0n tractaat
vloot. llz een drietal zeegevedlten onder- gesloten werd, - tot lid der commissie t0t
scheidde hj zieh zoodanig,dat hj metde herziening van het grenstradaat van 1824,
'
W ladimirsorde en metde orde van St.Anna waaromtrent eene regeling getrofen werd in
versierd werd.In 1809 ontving hj hetopper- 1867,- in 1867totegmmissaris desKonings
bestuur over de vloot in Nieuw-Finland,en in de provincie Groningen: en eindeljk t0t
in 1813 den last,Om naar D antzig te steve- curator der hoogeschflol aldaar. Deze staatsen het beleg dier stad te bevorderen. O0k man,die wegenszjneminzaamheic
lendienst-

hierbj schitterden ztjne bekwaamheid en zjn vaardigheiddetoerenegenheidbezitvanallen,
moed, zoodat de Keizer hem den rang vem
leende van kapitein-kommodore en hem een

die hem kennenyls versierd metde orde van
het Metalen Kruis, met die van den Nedergouden eeredegen sehonk. In 1815 zag hj landschen Leeuw , en methet Kommandeurszich benoemd t0t got
w ernetlr van Sweaborg kruis der orde van de Eikenkroon.Voorts is
en opperbevelhebber der zeem agtin Finland, U
hj ridder der Teutonische orde (Balye van

en 2 jaren later t0tschout-bj-nacht,terwkl trecht),kommandeur eerste klasse met de
hj voorts het grootkruis der St.Anna-orde Ster van de Kroonorde, alsmede van de orde
ontving.Vooral o0k onderscheidde hj zich van den Rooden Adelaar van Pruissen,groot-

door beleid en moed in den zeoslag van Na- oëciervan de Eikenkroon,en groot-kommanvaxino (8 Odobex 1826), zpodat hem het deur met de Stervan de orde van verdiensten
grootkrtlis der Bath-orde van Engeland,van van Oldedburg.
H eidenen noemt men in het algemeen
den Heiligen Lodewjk van Frankrjk,envan
St. George van Rusland, benevens de rang zoodanige mensehen, welke verstoken zjn
van vice-admiraal werden toegekend.Nadat van de kennis en de dienstvan c
len éônen
hj in 1835 t0t admiraal en militairen kom- G0d, derhalve allen,die niett0t de Israëliemandant van Reval benoemd en met de ten, Christenen en Xohammedanen behopren.
glansri
jkste eereteekenen del, voxsten Van DeHebreeuwscheen Griekschewoordengojim
Etlropa - 00k m et beide Nederlandsche en etl
tnikoi, welke in het Nederlandsch door
orden - begiftigd was, overleed deze vem heidenen worden vertolkt, beteekenen niets
diensteljke en algemeeh geachte Nederlander anders dan volkeren in tegenoverstelling van
PPJ/J. Tmmers ais zoodanig
te Revalop den lidenOctobex1850.- Zjn het nitverkoren '
oudstezoon,Lodew'
qk .
lTezl#rzk Myismltnd,ge- besohouwden zich zoowel de Tsraëlieten als
boren in 1821, bekleedt de betrekking van laterdeChristenen.DeLatjnscheChristenen
admiraal in Russisdle dienst en van civiele gebruikten llet woord pa-qani9flqndbewonerst
en militaire komm andant van Reval:- tel', omdat op het plattelal
zd de voorvaderljke

koderj het langst bleef stand houden.Zf
lo
wjtzjn tweefle zoni'
l,I'
rederik &.
/,
:-zI
l#- at

geboren in 1833,zich roeml*
jk onderscheiden was het later met de Germaansche heide-beheeft in de veldtogten in de Krim en in den

'
l
npsdrt
çq vandaar de naam Reidenen.Hetaan-

Caucasus,en thanswerkzaam isalsadjudant- tal heiëenen over de geheele aarfle bedraagt

generaal van den Czaar en als chefvan den Ongeveer% dergeheelebevol
kinr,doch isin
generalen stafvan hetRussische leger.
hetmeestbeschaafdewerelddeel- lnEurppaAfr. Lonis, graaf ran .
S6i#:'
4 Reinestein, zeerklein.In dentjdderKruistogtanrekent
le
een broederszoon van wjlen t
len Russischen men ook de M ollammedanen t0t (1eHeidenen.

admiraal. Hj werd geboren te Zuidlaren den De wjsbegeerte van onzen tljt
lbeschouwthet
llden Jult)1811, Ontving zjne opleiding aan H eidendom , het M ozaïsmus en het Chxisten-

het gymnasium te '
sHage, later te Meppel, dom a1s de 3 hoofdvormen van het godsdienen vertrok in September 1829 naar dehooge- stig bewustzjn en we1als3 trappen,name-

schoolte Groningen.Nadpthj in 1830 met Wl
t natuur-godsdienstt wetteljke godsdienst
deflankeurs-compayniederGroningerenFrane- en geesteljke godsdienst.- Men spreektwe1
rmede
kersttldentenvrjwllliguitgetrokkenenin1832 eensvanHeiden-christenenenbodoeltdan'
teruggekeerd was,zag hj zich benoemd t0t zoodanigen, die van het Heidendgpa tothet
bm'gemeesterensecl'etarisvanZuidlaren,werd Christendom zjn overgegaa.
n, in tegenoversftypnzl,die de wetvan
in 1833 bevorderd totzdenluitenantbjdem0- stelling van Joden-f-rzrit
biele schutterj?en verwierf in Julj 18342na aKozes hebben verlatpn om zich bi
jdebeli
jhet verdedigen eener dissertatie rDe notlone dersvyn Cltrist'
tbste voegen.
H
el
de
ns,
Eq
#
pJ
ï
t
7
r.
:
(
)
f
Zi
qe
nne
vs
noe
mt
malestatis cum apt
ld veteres ttlm apud recen*.'FA
U#
tiores populos''1 bj publieke promotie den men een zwervenden volksstam ,(1ie,llitTndië
xangvan doctorin deregten.Voortswerdhj afkomstig, zich eerst in 1417. ttjdens het
benoemd in 1838t0tkantonregter tf
lAssen,- Concilie van Constanz,*
11'
1 wt
lsteljk El
zrûpa
in hetzelfde jaar t0t kamel'
heer des Konings heeftvertoond.Na dien tjd trpkkcn zje1.in
in buitengewonedienBt,- in1844totad.junct- gropte troepen rond, mannen, vrouwen en
houtvester en in 1846 t0t houtvester,- in
1846 t0t lid der Provinciale Staten Van
Drenthe,- in 1849 t0t li(1 van de Tweede
Kamel- del
. Staten-Generaal, - in 1854 t0t
voorzitter van hetè(Xd* Landhuishoudkundig

kinderemmetveelvee,onderhet bestutlr van

een opperhoûfd ofkoning.Zj wekttm ovexa'
l
verbazing door hl
ln plgtseljk verschjjnen,
door hunne donkere Oogen e1
A brtline huidkleur,door hunne eigenaardigt)taal,ktetàding

Congrès,- in 1863 (metden riddernan A& - en levenswjs,en bemoeiden zich vool'
almet
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waarzeggerj, ketellapperj, enz.jterwjlzj
niet afkeerig schenen te wezen van diefstal,
zelfsnietvan kinderdieverj.00kin 0nsVaderland doolden zj nu en dan rond,en zelfs
in delutsteJaren hebben kleinebenden Zi-

der Schollen of Platvisschen behoort. Deze

onderscheiden zich doorhunonsymmjtrischen

ligchaamsvorm,daardeoogen aan éenezjde
geplaatstzjn.De heilbot,diet0tdegroote

visschen behoorten weleens1,5 Ned.ellang
geuners, veelal van beeren en apen verge- en 50 Ned.pond zwaarwordt,heefteen glibzeld,zich binnen onze grenzen vertoond.Men berig ligchaam , weeke schubben,van boven

heeft er voortsin Duitschland!Frankrjk en
Engeland,envooralin Hongarje,Siebenbiirgen,Moldavië,Turkjeen Spanje.Menschat
hun aantal in 0ns werelddeel op omstreeks
een halfmillioen.W aarschjnljk vindtmen
erveelmeerin Azië,terwjlerin deoverige

e
ene leverbruinejvan ondereeàewitachtiqe
ltleur, sterke tanden, in de bovenkaak ln
2 rjen,in deonderkaak inéénerjgeplaatstj
debeideoogenaanderegterzjde enstekelige
kieuwen.Derugvin teltruim honderd stralen,

en de breedte van dezen visch isbjnahalf

werelddeelen weinig ofgeene worden aange- zo0 groota1szjnelengte.Afen vindthenain
troFen. In Engeland heet men hen Wpséen, de Noordzee tussche 50Oen 70O vooralbjde

in Spanle Gitanos, in Italië Zingarobs, in Faroër, Noorwegen, Ilsland, Groenlan; en
Duitschland Zi
geuners,inFrankrjklol
tlmiens Terre-Neuve, doch zelden in de Oostzee.Hj

of EufyptL
ens.Hunne taalbevatzooveelSans- geeft in zee devoorkeuraan een kleiachtigen
krietlsche bestanddeelen,datmenhienlitreeds bodem boven een zandigen.00k staathj be-

kan opmaken,datzjafkomstigzjnuitIndië. kend als een onverzadeljkeroover.dievele
Hannegodsdienstisn0g altjd de Heidensche andere visschen verslindt.
vandaar hun n= m - , en de pogingen,
Heilbron (David),eenuitstekend Xeder0na hen t0t hçtChrist
endom tebrengen,zjn landsch geneeskundige, geboren te 'sHage

t0t nu t0e mlslukt.omtrenthetverbljfder den 4den Julj 1762,was van Israëlitische
Heidens iy deNoordeljke Nederlanden heeft afkomst, studeerde te Leiden, en werd in
Mr.& D'
eb eene belangrjke verhandeling 1748 bevorderd t0t doctor in demedicjnen.
geschreven, bekroond door het Provinciaal Aanvankeljk vestigde hj zich in zjne geUtrechtsch Genootschap.
boorteplaats, waar de roem zjner geleerdHeidler (1GrlJoseph),een verdiensteljk heid hem onderscheidenecommissiënbezorgdej
Duitsch geneçsheer, geboren den 26sten Ja- welke hem door het staatsbestuur werden
nuarj 1792teFalkenauinBohemen,studeerde opgedragen.In 1800ginghj naarAmsterdam
te Praagindegeneeskunde,en zagzichdaarna en verkreeg er eene uitgebreide pradjk,
(1813) benoemd t0t badarts te Mariënbad, doch zag zich in 1808 benoemd t0tchefvan
waar hj zich z00verdiensteljk maakte,dat het4debureau bj hetministérievan Binnenhjachtervoljenst0trRath''lnMedicinalrath'' landsche Zaken,welke betrekking bj echter
en rHofmth' benoemd e: eindeljk metden in 1810 nederlegde.In 1815 werd hj belast
titel pEdler v0n Heilborn''in den adelstand met eene herzienning der wetten op de veeopgenomenwerd.Vanzjnetalrjkegeschriften artsenjkunde, en in 1818 geplaatst bj het
vermelden wj: yDie Gasbâder in Marienbad ministérie van Publiek Onderwjs,Nationale
(1819)''
,- rMarlenbad nach eigenen bisheri- Ngverheid en Koloniën,te- jlhjtevensongen Beobachtungen und Anslchten (1827, derscheidene commissiën waarnam en voorts
2 dln)'',- pKurze nachrichtiiberMal.
ienbad zjn kerkgenootschap ter dienste stond door
(1826 en late1
'l'',- pDer netle Mineralmoor zjneuitgebreidekennisderHebreeuwscbetaalin Marienbad(1860)''
,- rKrampfundKrxmpfe en letterkunde.Nadathj in 1825 een eervol
(1838),- rDie Nervenkrachtim Sinne der ontslag had bekomen als commies bj het
W issenschaftgegeniiber dem Blutleben in der minister
'ie, benoemde men hem in 1826 t0t
Natur(1848)'',- pDienaturliche undkiinst- geneeskundig lid van het armbestuur en zieliche Körpererschiitterung (1853)'', - pDie kenhuis der Nederlandsch-lsraëlietische g0Schiitzmittelgegen die Cholera mitRiieksicht meente te Amsterdam.In diebetrekkingbragt
a
ufein ursprunglichesLuftinfusorium (1854)'', hi
j veellofeljks t0t stand en nam ze waar
Die Aufsâugung in mineralischen Bëdern
teçeljk met zjne groote practjk - t0t
(1861)'',- en rW l
'
inscheund Aussichten fiir aan zjn dood op den 5den Junj 1847.Hj
Teplitz-schönaualsCurort(1865)''.Na4olarige &ierd Yfegens zjneedele beginselen en zjn
dienst legde hj in 1858 zjne betrekking als smettelooskarakteralgemeengeacht.Hj wa:
badarts neder, vestigde zich te Praag, en in 1796 lid geworden der Hollandsche Mu toverleed den 13den Mei 1866.
schappj,endezedeed eenemedaille vervaarHeilbeteekentbj 0nsen bgonzeDuitsche digen ter zjner eer, toen hj in 1846 het
naburen een toestand van volkomenheid.Het halve eeuwfeest van dat lidmaatschap mogt
daarmede verbondene werkwoord,bj deDuit- gedenken. O0k W3S hi
J-ridder der Orde van
schers ltdlen,is echter bj ons,heelen (totden den Nederlandschen Leeuw.Hj schreefonder
voormaligen toestand van geheelheid brengen anderen:rverhandeling over hetbezigen van
of genezen)geworden. Het woord Heiland, purgeermiddelen in deborstziekten(1790)'',bea1s naam van Jezu gebruikt, is daarvan het kroond door het genootschap rservandis Citegenwoordig deelroord, zoodat het woord vibus'', - rlets over het verband ttlsschen
Aet
'
land vrj welln heteekenis overeenkomt scrophuleuse klierziekten,Engelsche ziekten
methgtGrieksche cf
Hrf: (redderofhelper). en dauwworm (1791)'' - Verhandeling over
H ellbot (PleuronectesHippoglossusL.)is de oorzaken van het beslag op de tong cnz.
de naam van een visch,welke t0t de familie (1796)''
, met zilver bekroond door het Ba-
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taafseh Genootschap!- zvellandelingen over wjlvolgeus Cyprianss de invloedderHeiligen
de ziekteteekenen u1tdeoogeninheet:ziekten zich enkel uitstrekte t0thet toekomstig 00r(1798)9',metzilverbekroonddoorhetBataafsch deel. Niettemin bleef men zich t0tin de 5de
Genootschap, - rverhandeling Over de tee- eeuw i
n de gebeden t9t de Heiligen riytenj
kensofverschjnselen der oogen in sleppnde en hoewelA'agllstinusverklaarde,datdedlenst

ziekten (1801)'', met gotld bekroond doo1
* derHeiligen hoofdzakeljk gelegenmoestzt
ln

laatstgenoemd genootschap,- nverhandeling in liet navolgen van hunne det
lgden,had het
over de middelen tegen de besmetting van geroelon omtrenthunne voorspraak zoo diepe

de ware veepest(1824)'7metgoud bekroond
doorde Ho-llandscheMaatschappjvan W etenschappen; voorts schreef hj een aantal
opstellen in.tjdschriften.
R eilbronn is eene belangrjke stad met

wortelen geschoten,dat men bj voortf
luring
htmne dienst,Ja, zelfs hunne reliquiën als
middelen beschotlwde om vel*giffenis van zonden te verkrjgen.Redenaarsen dichtersschil-

derden de magt der Hciligen met de levenomstreeks 20000 inwonersin een der fraaiste digste kleuren en stelden hen vool'als dienaen vruchtbaarste dalen van W iirtemberg.Men ren,vrienden en vertrouwde gtm stelingen van

bemoeit er zich vooralmet wjn-,land-en G0d, als beschermers van het menscheljk
tuinbouw.Fabrieknjverheid en handelwo1-- geslacht, a1s onzigtbare, alomtegenwoordige
den eraanmerkeljk bevorderddoordeNeckar, redders in elken nood,en verhieven henvaak
w elke eerst hier bevaarbaar is, zoodat er
stoombooten naar Heidelberg vertrekken.De
fabrieken nameljk leveren er papier suiker,
loodwit, loodsuiker en andere scheikundige
praeparaten, zeep, kaarsen,gipsmeel,verwstoFen, me8sen,gouden en zilveren voorwerpen,machinen,kunstmest, azjn,tabak,behangsels enz. Er worden zelfb treintrekkers
en waggons vervaardigd. Merkwaardig zjn
er de St.Kiliaanskerk,van 1013 t0t1529 gebouwd?- het huis der Duitsche orde,waay
Oœenst%rna in 1633 het Verdrag van Heil-

n0g hooger dan de engelen. Kerken, onder

omdat zj door Christus uit het gebied der
wereld in het Godsrjk zjn Overgebragt en
alzoo bedeeld met(len lleiligen geest,alshet
beginsel van een nieuw zedeljk-godsdienstig
leven. De heiligiug bestaat bj de gewjde
schrtjvers in de eerste plaats in reiniging

doortalrjketwisten overdevraag,waarter
plaatse zich de overbljfselen van sommige
voornaye Heiligen,zooals vrln den heiligen
Dionys%lts en van den lleiligen Beuediotlts,
eigenljk bevonden. Il1 de stitshting van vele
geesteltjke orden, alsmede il
zt
1e lfruistogten

wier altaren hun stoFeljk overschotwa.
ster
ruste gelegd, werden aan hen gewjtl,en
men bejverde zich, om uitde Heiligen een

bepaalden beschermheilige te kiezen.Dit ge-

schiedde nietalleen doorafzonderljke perso-

nen, maar o0k door steden,gemeenten,v'
ereenigingen enz. Treffende sagen werden verbreic
l Omtrent de wonderdadige kraoht der

reliqtliën,terwjl de levensbeschrjvingen der

Heiligen in aantalen in luister toenamcn.
In de 9de eeuw wasde geheele godsdienst
bronn heeft yesloten, - de toren,waarin in eene Heiligendienst herschapen.Trotlwens
Glfz ron .
rerllcFziwp6zlin 1529 heeft gevangen van hetbjgeloofvan diedagenwasuietveel
gezeten, - het raadhuis met een kunstig anders te verwachten. Hoewel de Synode te
uurw erk, in 1580 vervaardigd,en het stede- Frankfort aan de Main in 794 hetaanroepen
ljk archief.- In de middeneeuwen waszj van nieuwe Heiligen verboden had,- hoewel
zöö sterk bevestigd,datzjmeermalenvrtlch- dit verbod kraehtig gehandhaat; werd door
teloos belegerd werd, doch in den Booren- K arelde Groote,w erden ertelkens oude Heikrjg,in den Schmalkaldischen Oorl0g en in ligen ontdekt ennieuwebenoemd.D ebisschopden Drrtigjarigen O0r10gheeftzjveelgeleden. pen, die in hun bisdom het regtvan heiligHellig isafkeleid van heil(ziehiervoren). verklaring bezaten; verhieven monniken t0t
Men heeftdaarmede hetHebreeuwschewoord lleiligen en openden daardoor eene milde
kadasck vertaaldthetwelk de beteekellisheeft bron van inkomsten vool* de klflosters.De
van rein, > er bepaald van datgene, het- tjcl van Karel de Groote tût aan de Kruiswelk voor de dienstvan G0d bestemd is.Tn togten ollderscheiddezich dooreeneverbazende
het N ieuwe Testam ent dragen de geloovige verm eerdering, van het aantal I-leiligen, door
Christenen den naam van heiligen (#;z&0s), het bew erken van vele Heiligenlegenden, en

van zondeu,doorschultlvergiFenis verkregen, lag de voornaamste oorzaak van de gestadige
en vervolgens in eenezedeljkevernieuwing verm eerdering der H eiligen tot in de lnde
desgemoeds.Hetwoord l
teilig,aanvankeljk eeuw .Behalvedoordebissehoppen,geschiedde
aan alle Christenen toegekend,ontging echter de heiligverklaring ook dpor flen Paus.Hierallengs eene meer beperkte beteekenis;men van gaf.JblsannesX V in 993 heteerste voorgebruikte hetweldra uitsluitend van hen,die beeld. Eerst Aleœapder III verkondigde in
zich dooreen Christeljkengeestbuitengewoon 1170, dat uitsluitend (lt) Paus httt rttgt had

onderscheidden.ZO0sprak men vandel
teiloe van heilkgrerklariny (canolzisatie),waaraan de
a<PP.
:JeJ:S en Erangelisten, - voorts van de zaligspreking (beatiflcatic)moestvt
lorafkaan.De
l
teiliyelï:q
sc/ztw//
ez/,- en vooralvan delteilùe formule der laeiligverklaring werd reeds (1oor
PIC,rJdJtV:ZI,als de moedigehelden desgeloofs. GregorivsIIIi11hetporatol.
ium inhonorem 0mOroenesverkondigdedeleer,datdevoorbede nium sandortlm''vastgesteld.Zj bestaat ook
der martelaren groote kracht bezat,0111aan nu n0g gedeelteljk in het vieren van een
anderen vergiFenis van zonden te bezorgen. aan den bedoelden Heiligegewjden feestdag,
Hierdopr ontstond dediennl#df'Heilt
àen (ha- gedeelteljk in hetnederknielen en lletbiddcn
giolatrie).Daartegen jverde Tertulléan'
us)ter- voor zjn beeldofvgûr zjne reliquiën. Deze
.
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heiligendlenstwm'
d echter in deR.Katholieko paalde men zich in de middeneeuwen t0t de
Kerk eerstgewettigd in ;8; door een besluit Madnnna en het Kind; doch allengs werden
van hetConcilievan Nicaea.Vool'
tsopenbaart 00k Jozef, L'
lizxetlt, de heilige Altna (de

ziêhdezevereeringook daarin,datrjken,ge- moedel-van lœari@4en Johannesde.
poplydrer
westen,bedxjven,gilden,kunsten enz.be- bjgevoegd.Een grooten Omvanggaven vool'
al
paalde Heiligen a1s beschermheiligen aanne- de Oud-btlitsehe schilders aan de Heilige Fa-

men,- dataandezevoorweqenworden toe- milie,daarzjjdetwaalfApostelen,alsJeuggewjd, en dat bj de toedlening van het dige speelmaklrersvan Jezlts,methunnemoe-

vormselieder den naam vàn een Heilige ont- ders er t0e rekenden.De Italiaansqhe Bchilvangt, die in het vervolg tevens bescherm- derschool,deeerstedie den aard enhetwezen
heilige bljft.I/tusschen maaktdeR.Katho- dergroepéring bestudeerde,wasO0kdeeerste,
liekeKerk weldeyeljk Onderscheid tusschpn welke vaststelde hoevele fgtlren men Op één
de aanbidding (latrla),welke alleen toekomt doelt plaatsen kan zonder de aandaeht vatl
aan G0d en Cl
tristlutentussGhen devereerinp de hoofdfigtlux - de Madonna ofhetKind (doulia),welkeop vermeldewjzoaandeHel- af te leiden. Vool'al 2 schilders hebben ge-

ligen ten deel valt. Zj verzet zich voorts schitterd op dit rebied der kunst,nameljk
tegen de meening,datde lleiligen çlûoreigene Leont
wdo da Fizlczen Rafaël.Eerstgenoemde
verdiensten en niet enkel door hunne v00r- heeftJonf meestalweggel
aten,maardeHeibede,dieopgrondderverdiensten van Christws l%e2,2,2c ofJohannesmetzjnlam !benevens
geschiedt, de toekenning van Gods weldaden eenige engelen er bjgevoegd,z0odathj de
zouden kunnen bezol'
gen. Uit de leer der bevalligheld der igurell niet deed uitkomen
R.Katholieke Kerk, datzj te besc,
hil
tken door eene krachtige mansfiguurl maar door
heeft over de overtollige goede werken der een (
lonkerenachtergrond,zooalslndepvierge
Heiligen,isdeleervan den @saatontstaan. aux rochers'' en ?Vierge aux balances''.0nNadat de dienst der Ileiligen in de Kerk gemeen bevallig ls zjne Heil'
l
ye .
:
1.
111 met

wasingevoerd,bleefzjeraanvankeljkzlmder M aro op haren schoot.N0g prachtigerzjn
tegenstand voortdt
lren.Deze verhief.zich eerst de kunstgewroc'
hten van Rafaël,en menvindt
in de 12deen 13deeeuw ,zoowelbj alx
!ket- in deze eene groote verscheidenheid. op (le
tersch gebrandmerktepartjen enpersonen als grenzen van het enkele M adonnabeold bevinbjmannen,dievoor'toverigemethartenziel den zich ztlne nBelle Jardinière'' en zjne

aan deKerk gehechtwaren.De humanistische )1Madonna delcardellino'',die,behalve Maro,
rigting der 14de en 15deeeuw bestreed voorts slechts Jez'
as en Joltannes als kinderen bevatde H eiligen en hunne vereering m et hetw a- ten.D an volgt de H eilige Fam iliein (le Pipen der wetensehap e: vaak met dat der nacotheek te Miinchen, waar men de beide
satyre.Eindeljk verwierp deHervorming der kinderen aanschouwt, door de M adonna in
16deeeuw deaanroepinq en de vereeringder half zittende, half knielende hotlding omvat,
Heiligen als eene vel
-mlndering van '
tgeen temvtjlJoz6: op een staf steunend, erzich
enkel toekwam aan Chrlstws,als den eenigen overheen bt
llgt.Eindeljk heeft Rafaëleene
m iddelaar, en als eene Pelagiaansche dw a- allervoortl
'eleljkste Heilige Familie geleverd,
ling,diedemogeli
jkheidoniersteldevan 'smen- welko zich in hetLouvre bevindt.H et kind
schen smettelooze volkomenheid.Volgenshaar staat in do w ieg en buigt zich naar de uitgem oesthet huldigen van de nagedachtenis del' spreide armen van M aria,terwjl Elizabetlz
Heiligen alleen dienen,om hetgelooi'te ver- J'
tIAJZIA?6.
:vasthoudt,die hetKind aanbidt.Een
sterken. Na dien tjd kwamen de naam-en engelstrooitbloem en boven l'Iariatennevens
vierdagen der Heiligen bj de Protestanten in haar ltnielt een andere engel.D aarnaast ververgetelheid,de beelden en reliquiën derHei- heftzich J'
ozLfin eenepeinzendehouding.Op
ligen verdwenen uit de kerken,en zelfshet deschilderstukken dermiddoneetlwen vertoont
w oord lteiï'
k.g,hetwelk in de middeneeuw en de zich Joze
f gewoonljk als een hoogbqlaard,
beteekenis ht
èt
l verkregen van volk6mene eenigzins gramstorig man,waardoor dejeug-

deurd, werd van menschen niet langex ge- digeschoonheidv!nM ariatesterkeruitltomt.
brulkt.Terwjl de R.Katholieken, behalve

eene reeksvan H eiligen?eene HeiligeM aagd,
een Heiligen Vader)eene Heilige Kerk ,een
Allerheiligst geloof enz.bezitten:spreken de
Protestanten slcchts van den Helligen Geest.
V0or hen is de rheilige algemeene Kerk''der

H eiligenschiln ,zie Glorie.
H eilige geest.Deze uitdrukking vinden

wj in het ot
l4e Testament slechts op een
drietalplaatsen (in dePsalmen enbjJe8aQ4,
terwjlzj in het Nieuwedikwjlsvoorl
komt.
In het0uJegebruiktmendaarvoorgewoonljk

Apostolische geloofsbeljdenis de (mzigtbare De geest Gods''Of PDe geeBt des Heeren''
Kerk of de gemeenschap der geloovigen ten welke spreekwjzen men in hetNieuwedesjongsten daje.lntusschen spreelttdenieuwere geltjks aantreft.Daarmedebedoeldemen aanorthodoxieln Duitschland in den laatsten tjd vankeljk denscheppendenenlevendmakenden
weder met eene zekere ingenomenheid van geestGods,endevanG0dtlitgaandegeesteljke
de pheilige Apostelen'',van derheiligeKerkva- kracht, de bron van de profetie en van het
ders en martelaars'') van eene pheilige (Lu- zedeljk leven. Bj de latere Israëlieten werd
thersche)Kerk'',envaneennheilig(Luthersch) de pgeest Gods'' veelal vooxgesteld als de
ge100f''.
openbaring van den bovenzinneljken God,en
H eilige Fam ilie (De)noth
mtmen in t
le hp werd (loor de dichters zelfs als een perkunst eene voorstelling van Cltristusals kind soon voorgesteld,ofschoon m en nognietdacht
met zjne bloedverwanten. Aanvankeljk be- aan een goddeljken persoon in leerstellige be-
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teekenis. Na de Babylonische Ballingschap derwaartsterugkeerende goddeljkelogos die
wisselt de voorstelling van qGOI geest''af aal'l le zjnen verkondigt,dat na zi
l
'n heenmetdiederGoddeljke wjsheld,metdievan gaan de heilige geest, de geest der waarheid
het sclleppende woord van G0d en met die (parakleet) Over htln zal komen,om hen in

derheerljkheidGods,welkeallenafzonderljke
openbaringswjzen van hetOpperwezen aanduiden.Was diegeestbj de aanhangersdes
ouden Verbonds bj uitnemendheid depl-ofétische geest,bj de eerste Christenen uitde

alle waarheid te leiden en hun duideljk te
maken?watzj toenn0gnietbegrepen.Doch
het ligt 0ok reeds in de denkbeelden der
Oudste ChristeljkeKerk,datdeheiligegeest

het geloof in den boezem Opwekt,de gelooJoden '
zag men daarin den geestvan den Mes- vigen reinigt van zonde,hen a1s gereinigden
sias,weshalvehj metdennaam vanrheiligen in de gemeenschap 6Ods doet wandelcn en

geest(pneuma hagionl''bestempeldwerd.V01- hen metnieuwe krachtt0teen zedeljk levon
vervult.Hj wordt voorgesteld a1s eenevan
qensde Bjbelschevoorstelling daaldedehei- bui
ten in den menseh afdalendekrac,ht,schoon
llge geest Op den natutlrljken mensch Jezws
neder bj den doop, en welin degedaante n0g niet a1s een persoon in leerstelligen zin.
eener duit,hetzinnebeeld derreinheid.Daar- Als het beginsel, dat den mensch aan de
door werd hj in staatgesteld,Om zjne taak begeerljkheden derwereldontruktentotG0d
als Messiaste vervullen.VolgensPaul'
usisde

brengt, wordt de heilige geest in het doop-

heilige geest het eigenljke wezen van den formulier Onderscheiden van den Vader en den
zone Gods, en zjne menscheljkegedaante Z0on, en alzoo in hetgelopf in G0d als den
slechts een aangenomen Omkleedsel,bestemd
om de zonde en hetxvleesch te dpoden,zoodat
de Gekruisigde door de kracht van diengeest
is opgestaan en het vermogen bezat om ook

tbsa1sden verloshemelschen Vader!in Clbrist'
ser,en in den helligen geest als eene godde-

ling daarentegen w oont de heilige geest in
matelooze volheid in den mensoh Jezln als
in een omhulsel.Dit gevoelen was de grondslag der leer van de ontvangenis van M aria

den aan den Heiligen Geesteene plaats onder
de vormen, waarin zich do volheid van het

ljke in den mensch werkende krachthetgeheel van hetChristeljk bewtlstzjn zamenge-

aan de'zjnen denheiligen geestendoordezen voegd. 00k dâcir is de heiligo geest geen
de Opstanding uit de dooden te bezorgen. P0rS00n.
Volgens de Israëlietisch-christeljke voorstel- Eerst de Gnostieken der 2deeeuw bezorg-

goddeljk wezen ontwikkelde (aeonen),en bj

de Christenen onder de Joden ontstond het

door den heiligen geest,terwjlPaul'
usden gevoelensdatde Heilige Geestt0tde engelen
zone Gods voorstelde a1s den persoonlt
lken behoort,De Montanisteneindeljk beschouwden
heiligen geest,die vöör den aanvang dex din- den Heiligen Geest (parakleet) als den van

gen bestond, en als het verheven voorbeeld den logosw elte Onderscheiden oorsprong der
van den volmaakten mensch.Beide voorstel- nieuwe profetie,welke het Montanismus verlingen smolten zamen in de2deeeuw ,en wj koudiyde, en als het beginsel,hetw elk na
zien, datin het Evangelievan Matthaeusz00- den tpd derApostelen de openbaring van God
we1 de ontvangenis door den heiligen geest z0u brengen t0thoogere volkomenheid.Sedert
als de nederdaling van dezen bj den doop het einde der 2de eeuw en het begin der 3de
vermeld staat.- Naast de leer van den G0d- eeuw hielden regtzinnige Kerkvaders?zooals
deljken geest als het bovennatuurlllk begin- Irenaeus,7':rfvJJf(xz?'!f.:en OvlgenesdenHeiligen
sel in den persoon vàn Cltrist'
tts, ontstond Geestvool
-een afgonderljkvoorwerp,hetwelk

onder den invlood der Alexandrgnsche school men niet met den logos mogtverwarren.Bj
de daarm ede verm aagschapte voorstelling van

het bepalen der onderlinge betrekking van de

het reeuwige Goddelgkewoord (l0g0s)'',llet- 3 personen beschotlwde m en den H eiligen

welk de wereld geschapen heeftenIn Christws Geest als voortgebragtdoor den Zoon en als
vleesch geworden is.Zj ligt reeds t0tgrond- m inder in rang dan deze.Alle nadere bepangen wertlen t0taan heteindederïdeeeuw
slag aan de christologie in den Briefaan de li
Hebreën, alsm ede in de aan Paul'tts toege- aan de Kerkvaders overgelaten. Eerst nadat
kende brieven aan de Eph
sen en aan de C0- devglkomenegodheid van den Zoon enzjne
,e
lossensen,maar werd eerstvolkomen ontwik- gelt
jkheid van wezen met den Vader door de
keld in het vierde Evangelie.D aar de beide Kerlt verkondigd w erd,m oest men datzeltie
leerstellirgen neinig van elkander verschil- ook getuigen van den Heiligen Geest.Terwj!

den, gebruikten de Christeljke leeraars der hetConcilieteNicaea(325)n0ggyenenadere
tweede eeuw logon en pneltma als w oorden besluiten nam omtrent den Heillgen Geest,
van geljke beteekenis,wanneer zj hetgod- ontstond 30 jaar later een hevige twistover
deljkeinJezlu wildenaanduiden.Aanvankeljk het gevoelen van Macedonilbs, patriarch van
werd aan logos en pneuma geen persoonljk Cpnstantinopel,datde lloiligo Geestgeen Ood
bestaan toegekend, maar toen men eerstge- was, zooals de Zoon,maar een gewrochtof
meldwoordmeeralgemeen begon tebezigen, dienaar van den Vader,weshalve hem noch

om den vöôrwereldljken persoon van Cltristlts
aan te wjzen,beschouwde men allengsden
heiligen geestalshetbovennatuurljk beginsel
van het goddeljke leven in de geloovigen.

de naam van pheer'',noch eenige goddeljke
huldetoekwam.DeinyloedrjksteKerkvaders,
van dien tjd,zooals Athanasi'
tbs, Basili'
t
bs,

Greyovius ran Njy.
s.sl en Grçgori'
ln ran NtzzïHiertoe vond men vooral wederom aanleiding anze,kwamen in verzottegon ditln rbestrjder
in het vierde Evangelie, waar Jezns wordt van den Heiligen Geest (pneumatomachûsl'',
voorgesteld a1s de uit den hemelgekomen en en de aanhangers van M acedoniu w erden op
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deSynode teConstantinopel(881)veroordeeld. ljlte ingeving van de Gewgde Schriftdoor
Deze stelde vast: rDe Geestis de Heer,le- den Heiliren Geesten die van hetrtestimovendmakend, uitgegaan van den Yader, en nium spirltlls salzctiinternum ''ot'van de door
moetderhalve,evenals de Vader,aangebeden den Heiligen Geestgewerkte overtuiging van
en gehuldigd worden''.lloewel deze Synode den goddeljken oorsprong desB.jbels.
het n0g niet waagdc,den Heiligen GeestG0(
1
Sedert llet midc
len der 18de eeuw,toen de
te noemen ot'zjne geljkheid van wezen met critielt uit hare sluimering ontwaakte,werd
Vader en Zoon te verkondigen,behoorden die de orthodoxe leer van den Heiligen Geest
beide stellingenreedst0thetregtzinniggeioof. vinnig bestreden. Terwjl het SupranaturaDd laatste hand werd gelegd aan hetortho- lismus zich aan de nevelachtige bepalingen
doxe leerstuk van den Helligen Geest door der oude Kerkvaders vastklemde, betwistte
de stelling, het eerst door A'
agnstinns uitge- hetltationalismus de persoonljkheid van den

sproken,dat hj ook uitgaat van den Z00n.
Op de Synode te Toleflo(589)werdditgevoelen het eerstOpgenomen in den tekstder
te Constantinopelvastgesteldegeloofsbeljdenis,
doordien men bj de woorden quiex patre
procedit''achter apatre''n0g gqlioque'voegde.
Ditwerd overgenomen in de geloofsbelt
jdenis

Heiiigen Geest op wjsgeerige en uitlcgkundige gronden, en beschouw de hem als eene

onpersoonljke goddeljkekracht,dienendet0t
zedeljkeherscheppingvandenmensch.Rcl
tleiervtrcler beschreef hem als cene goddeljke

levenskrachtj welke de gemeenschap der geloovigen doordringt en in alle waarheid leidt.

van Athanasi'us,waarin gesproken wordt van Volgens de hedendaagsche wjsbegeerte isde
DSpiritus sanctus a patre etilio procedens''
. Heilige Geest de Geestvan G0d en alzoo het
Ditruitgaan''stelde men vloralseen guitade- w ezen van .G0f
1, weshalve deHeilige Geest
men (spiratioactival''vandenVaderenZoon, o0k aan de menschen, als kinderen Godsj
dus als geheeliets anders dan de voortbren- wordtm edegedeeld,en weltemeer,naarm ate
ging van den Z00n door den Vader. Toen zjzelvenmeergeljkvol'
migwordenaan'
olriyfvd
daarop Pl
toti'
t
bs, patriarch te Constantinopel, en alzoo aan hunnen hemelschen Vader.
de Svestersche Kerk wegens dat toevoegsel
H eilige graf(Het)noemt men hetin de
van dwaling en geloofsvervalsching beschul- rot
suitqehouwen graf,hetwelk naarluidder

digde,zochten R@tramnlts,Aenêas (bisschop Evangellën toebehoordeaan Jozf ran Hdwzlvan Parjs; en anderen,zich beroepende Op thla,en,nabj Golgotha gelegen,(
loorhem
de overlevering en 0? verschillende Bjbel- werdafkestaan,om tOtrustplaatsvanhetljk

van Jez'tœ na de kruisiging te dienen. Toen
Jerusalem ,verwoestdool'Titus Fd,
vl,
îït
zpxd,
onder den naam van Aelia Capitolina weer werd opgebollsvdz bevond zich binnen
den Z00n''het eigenaardig kenmelk wasvan d
den Heiligen Geest. De beschuldlgingen van de stad een kunstmatlg opgeworpen heuvel,
Pltoti'
us werden echter opgewarmd in de llde die volgens het algemeen gevoelen de Hoofd0011W , en nu werd dit leerstuk een tw ist- schedelpl
aats bedekte en waarschjnljk door
appel tusschen de Grieksche en Latjnsche de Christenen van die dagen m etden naam
Kcrk. De aanhaugers van laatstge#melde be- van pMbntictllus Golgotha''bestempeld werd.

plaatsen, die beschuldlging te verllietigen en
aan te toonen,datniethet puitgaaà van den
Vader''maar het ruitgaan van den Vader en

roemden er zich wel is waar op,dat ziJop Keizer Conntantqn deed in 326 dczen heuvel
de Synoden te Lyon (1274) en te Florence wegruimen,boven een daaronder ontdektrots(1439) de Grieken t0t hupne zienswjze be- graf eene rotonde bôuwen en daarnaasteene
keerd hadden,m aarreeds 111 1443 w erden de kerk verrjzen.Hetgrafzelfwerd herschapen
bepalingen van het Concilie te Floronce op in eene kapèl, die zieh in het midden der
een Concilie te Jerpsalem door de patriarchen rotonde verheft. T0t de oorspronkeljke gevan Alexandrïë,Antiochië en Jerusalem vel*- bouwen behoort ook de krocht (krypt) der
woxpen.Hierbg volhardde de orthodoxeGriek- heilig'e Helena en de kapèlderkruisvinding.
sche lferk;zj leert ook nu nog,dat de llei- Daarentegen schjnt de kerk van den Calvalige Geest alleen van den Vader uitgaat.In rieberg,welken0g altjdden naam van A10n-

de Roomsch-lfatholieke Kerk vonden deSc110- ticulus Golgotha dpagt,van lateren Oorsprong
lastieken in het leerstuk van den Heiligen te wezen. Destichting'van Constantj;nwerd
Gcest overvloed van stofvoorde diepzinnigste in 614 door de Perzen verwoest,maarn0g
bespiegelingen Overzjnpersoonen overzjne vôör de MohammedM nsehe veroveriug, die
betrekking t0t den Vader en tpt den Z0on, 22jaardaarnaplaatsgreep?dooreenmonnik,
hoew el de latere gestshiedenis van dit dogma M odest'
lts genoemd) in de gedaante van 4 afnietveelm erkwaardigsoplevert.Hetgevoelen zonderljke kerken hersteld.Eeneandere ge-

der Latjnsche Kerk omtrent den Heiligen deelteljke verwoesting had plaats in 1011
Geest, zoowel als het geheele leersttlk der onder den khalif Haklm-lientrillalt. Vooral
Drieëenheid, werd door de Hervormers ge- bejverden zichdeKruisvaarders,op hetgraf,
handhaafd. De Protestantsche dogmatiek be- hetwelk zj kwamenveroveren,eellsehitterend
stempeltdatgene,watde HeiligeGeestin den heiligdom te t
loelz verrjzen. De grootsche
m ensch werktom hem te verlichten,te ver- kerk , w elke de 4 gebouwen van M odestus
beteren, te heiligen èn t0t de gemeenschap omvat en zich nog heden ten dage in Ro-van God te brengen,met den naam van rge- maanschen sttjl boven de heilige plek ver
nadew erkingen ofgaven desH eiligenGeestes''. heft, is door hen, gedeelteljk op de grond-

Opmcrkeljk zjn in de Luthorstshe en Gere- vesten vanhetgobûuw vallConstantqn,aldaar
formeerde dogmatiek de leer van de letter- gesticht. De grafkapèl zelve bevat 2 achter
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elkaâr gelegene ruimten, die met het voor- zjde der heilordening niet naauwkeurig geportaal en het eigenljke doodenverbljf der noeg onderscheidden. De hedelzdaagstshe godIsraëlietische l'
otsgraven Ovfl
reenkomt
ln. Dit geleerdheid gebruikt.hetwotlrdltellverovdeniny
hatste is ruim 2 Nedkelbreeden bjna 21/: vool-de godsdienstige volkomenheid, geljk
?fy, Ofvoor de
Ned.cllang.Aan de noordzjdebevindtzich deze goopenbaard is in OAri.î/.

de ljksponde,eenemarmerenbankterbreedte economie van hetkoningrjk Gods,om deze
van (mgeveer1 Ned.p,1,waarboven steedseen
aantal zilveren kerklampen blw adendew orden

als (1e van eeuwigheid (10f
)r GOd verordende

del'kruisiging, den steell der balseming,de
plaats der kruisvindillg en de gevallgenisvan
Cltristltst - alsmede in de kûorkapêl der
Grieken den navel der aarde. llet Heilige

het eeuwige leven deelachtig te worden)te
onderscheiden van de lzatuurordening en van

(i
)
1
r
1
(i
l
1
'
ï
1
L1
g1
k
(
c
ï
1
k Christendom verwezenljkte wjze
gehpuden.Nabj hetgrat
'heeftmen de plaats van verzoening met G0d) ten einde alzoo
de zedeljke Avereldordening,alsvoorbereidselen t9thetgodsdienstig bewustzjn.De nagrafiseen gemeenschapppeljk eigendom van tuurordening is do bron der llatut
u-ljke godsde Latjnen, Grieken, Arméniërs? Jacobie- dienst)
de zedeljke wereldordening die
tische Syiërs) Kopten en Abessinlërs. Daar van (1e wetteljke godsdienst?- en de heil-

.

('
te één zich alligt meer aanmatigt dan de verordening die van de godsdlenstder liefde,
ander, geeft het gezamenljk bezit gedtlrig zooalsdezeinhet.Evangelieverkondigdwordt.
aanleiding t0t twisten en Oneenigheden, f?n
ITeim.Ondordtlzen naam vermelden wj:
het is bel
tend dat daaruitin hetmiddendezer
Ernst .
2)0
,
f4
/.
zm/ Jleim, een verdiensteljk
eeuw de Krim-oprlpg ontstond,OnldatFrank- Duitsch geneeskundige.Hj werd gelloren den

rjk de partj koos der Latjnen elzltusland
die der Grielten. De ett
htheitlder plaats van
hetHeiligegrafis dikwjlsin twjfelgetrokken, doc,
lldeJongsteonderzoekingcn pleiten
in haarvoordeel.Debewjzen,tegendeechtheid aangevoerd,zjn niet proefhoudend,en

22sten Julj 1747 te St)lz in hethertogdom
Sakson-àlciningenj waar zjn vader,Joltak'
tn

zj geenszinst0tdeonmogeljkheden.behoort.
H eilig V erbond (Het),zie Alliantie.
Heiligverklaring,zl(
)Heilî
L
,
q.
Heilverordening (O1'
do salutis) noemt
men in de Christeljke dogmatiek de wjze,
waarop de mensch doo1- Gods genade deel
verkrjgt aan het dool
- Christss verworven
heil,- alsmede hetgeheel der Ohristeltjke
geloofsleef, door wier aanneming e1 beharti-

ruimen tjd te Leiden vertoefde),Engeland
en Franl
trjk,vestigde zich eerstte Berljn

is deleerderheilverordening nietafzonderljk
behandeld, maar bj de afdqelingen over de
boete, het gelgof, de goede w erken enz.gevoegd. Eerst godgeleerden van lateren tjd,

Padsclt in het licht gegeven. Hj was de
e'
erste, die te Berljn de koepokken inentte?
terwjl hj zich tevens metjvertoelegdeop

C
H#
h?
z# Heim,deuitgeverdernllelluebergische
-

ronlk (1767- 1777)''in 1785 overleed.llj

bezocht achtervolgens hetlycét
lm te Meiningen erlde universiteit te Hallë,volbragt,na

hoewel men votll- de echtheid geene overtui- het verkrjgen van den doctorsraug,metzjn
gende bewjzen bezit, moetm en op topogra- vriend usfltzeleene wetenschappeljke reisdoo1*
phische en historischi)grouden erkennen,dat Nogrd-Dtlitschland,Nederlaud (waar l1j geen daarna te Spandau, dottltlkeerde in 1783

naar Berljn tert
lg,waarhj zich in 1799 t0t
geheim hotkaad benoemd zag. llj had eene
uitgebreide praetjk;Jaarljks behandeldehj
3-ôt'4000behoeftigeljderszflndel'geldeljke

be
looninj',verstrekte aan velen van hen 011dersteunlng,

en genoot tevens a1s arts het
ging de mensch dat heil verwerven kan.In vertrouw en van het Kbninkljk Huis. Hj
de Symbplisehe Boeken en in de eerste dog- overleed den 15denSeptember1834,en zjne
matische leerboeken der Protestantsche Kerk Vermischte Sehriften''werden in 1836 door

de kruidktm de, inzonderheid op de ltennis
zooals lanmyarten?M iehaëlis en anderen be- der raossen.
zigden deuitdrukklng orh q
vtz/fzfi.
ven verdeel- I'ranLois Jbdez/z H eim , een Fransch histoden deze in eenige trappen,langs wellke de rieschilder.Hj werd gçboren te Belfortden
m enseh moest opklimm en, om van een kind 15den Januarj 1786, bezocht in 1803 het
des toorns t0teen kind der genade en voorts atelier van.Vincentte Partjs,en verwierfin
in den genadestaat tOt de hoogstevolkomen- 1807 den grooten pijs,zoodat hj zich op
heid op te klimmen.Z()0 niet de naam ,dan Staatskosten gedurende5JaarnaarRomek0n.
toch de zaak zelve is veel Ouder, en reeds begeven.Nazjnterugkeerbehaaldezjndoek:
in art.3 van den Luthnrschen Catechismusen XJacob's aankomst in Mesopotamië'' op de
in deFormulaConcordiae(inhetartikels'an tentoonstelling van 1812 de gotlden medaille
den vri
jen will worden de roeping,verlich- der eerste klasse?en df?ze werd hem in 1817
tiug, bekeering en hciliging als even zoovele 00lk ttlegekeild voor zjne stllkken: apt(
)lt
?.''
trappen der heilvflrprdening aangcwezen.Om maeus Philopator''eu ))De rolc van Jozef'
hetgodsdienstig verlo()p,datin de beide leer- Behalve gësehiedenissen van martelaren,schilstulkken van de boete e1z van het regtvaar- derde lli
jin 1824plletbioedbadderJodenin
digmakend gelgofgelegen is,te onderscheiden den vool-hot'destempftlste Jerusalem '' ei1in
van de verschillende trappen der heilverorde- 1827voltooidehî
J-dekeurigesehilderi
j:rKarel
ning: noemt m pn deze laatste de versehil- X koning van Frankri
jk,(tit)btjhet,eilldigen
le?ltlen'lorrltallten inhf
atvflrloopval!'slmtllasehkan der ttyl?tfèpnstf'ilinj)-van 18:,
.,..
1.tytsipflà-,illgkAz'
p aall
zeJ
.
-(
-:
li
jke veruitictn-lng? o1b(!ll(,
0n de ttogluatici dekttlksteltaarsaitdeclt''.Op dt#tettttlotlsttllttag

daarvan nietalti
jd eene duideli
jkevoûrstelling van 1847 leverde hj:>De tooneeldithtel Angavcu,omdatzg t
lo godsdiol
z:tigc enzedcltjke drieux,een zgner stukken vûorlezende ln het
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foyer van hd Théâtre Français.''Sedert1820 ministervan Finandën.Hj bekleeddeslechts
was hj lid van hetlnstituut,enhjoverleed 4 maanden die betrekking, want 0ok zjne
del
z zden October 1865.
voorstellen t0t het heFen eener belasting op

H eim (van der)isde naam van een aan- deienten,jaarwedd'
en enz.vondenjeenbjval.
zienljk Nederlandsch geslacht.Van de leden Terstond werd hj benoemd t0t1ld van den
Raad van State,doch verwisseldedezebetrekvermelden wj:
Anthony 'tllzl dev A'
ei- , een zoon van 24- king in 1844 met die van gouverneur der
tltony van &9*Re'
lm?rekenmeester der domei- provincie Zui4-llolland, terwjl hj zich.in
nen van Holland,en van Catharina S:J4,
9iff#, 1846 tevens gedurende 3 maanden ad interim
eenezustervandenraadpensionaris.Hjwerd m et de portefeuille van BinnenlandscheZaken
geboren in 1693,zag zich.geplaatstalssecre- zag belast.Zjnevoorloopigebenoemingwerd
taris van de Generaliteits-rekenkamer en a1s nietin eene deinitieve veranderd,omdathj,
griëer der leenen van Holland, en werd in h0e conservatief00k in vele opzigten,sedert
1727 als secretaris van den Raad van State 1843 vruchteloos aandrong opeenegrondwetsde opvolger van Simon ecs Slingeland.Later herziening.- Toen deKoningereindeljk in
JIJ in 1847 depûrtefeuille
was hj thesaurier-generaal der Unie,en in toestemde en ran A'
1737 Ontving hj zjne aanstelling t0t raad- van Financiën nederlegde,w erdranAtzz.pced,
pensionaris van Holland.Hj kweetzlch op 1id der Eerste Kamer,aangezoeht om die te
eene loFeljke wjze van zjn pligt.op de aanvaarden, en deze stemde t0e onder voorei- als minister van
eerste 4 rustige Jaren volgden 5 onrustige waarde, dat ran der A'
wegens den Oostenrjkschen Successie-oorlog, Binnenlandsche Zaken z0u Optreden.Datgemaarhj genootbj voortduring hetalgemeen schiedde,en alles werd vool-eene grondwetsvertrouwen, - 00k dat der buitenlandsche herziening in gereedheid gebragt, toen in

vomten.VooraldeKoningvan Frankrjk was
hem zeer genegen. In 1745 voerde van der
-&à
izl belangrjke onderhandelingen met den
abbé de Jt
x Ville,en toen hj zjne doorvermoejenisgeschoktegezondheiddoordewateren van Spa wilde herstellen,overleed hjOp
zjne reisderwvaartsden lGdenJulj 1746.

Frankrjk de Februarj-revolutie (1848) uitbarstte.Daarnu deKoningbuitendeministers
om aan den voorzitter der Tweede Kamer

berigtt'
e, dat hj gaarne door eene ruime

gropdwetsherziening alde wensehen der Vertegenwoordiging bevxedigen zûtl, nam het

geheele ministérie zjn ontslag, en v@n der
Joltan ad.t
srit
wsran derA'
ei'zlran.
lplfirdzitsï/k:, Nu zoclit hj nuttig te wezen als curator
Johan zt/rltzo van der Sdi- , later mr. A àï- keerde t0t het ambteloos leven terug.

een Nederlalzdsc'
h staatsman en een achter- der Leidsche Acadêmie en vooral ook d0ol
*
de bevordering van de belangen der land-

kleinzoon van den voorgaande.Hj werd geboren te Rotterdam den 15den Januarj 1791,
vlugtte in 1795 met zjne Oranje-gezinde
ouders naar Bremen,en werdnazjn terug-

bouwkolonieNederlandsch-Alettray,totdathj
in 1853- bj den val van het ministérie-

Tltorbeeke- wedert0tcommissarisdesKonings
keer in 1796 Op eenematressenschoolbesteld, in Zuid-llolland benottmd werd.In hetzelfde

waar hj spellen,.lezen en psalmzingenleerde.
Daarna bezûcht hj acftervolgensdeFransche
school, de school te Crefeld, de Latjnsche
school te Delft en in 1808 de académ ie te
Leiden.Terwtjlhj in 1813 zich hierbezig
hield met het schrjven eenerdissertatie tot

het verkrjgen van hetdoctoraatin deletteren, ontving hj het berigt,dat bj als garde
d'honnaur moestuittrekken,weshalve hjzich
haastte het licenciaatin de regten te verkrjgen.Daags na zjne promotiewerd hj door
een gens d'
arme naar''sIlage gebragt en verder opgezonden naar Metz. Toen eohter de
oranjevlag wederwapperde te 'sHage,deserteerde ran der Heim met één zjnerkrjgsmakkers over Luxemburg en Brussel naar
Rotterdam , woonde als onderoftlcier den slag
van W aterloo bj? en vestigde zich in 1816
als advocaat te Middelburg,waar htjVerV0lgens regter-ylaatsvervanger, in 1821 ontvanger de< reglstratie, en in 1823 griëer der
Staten van Zeeland werdjwelke betrekking
jjP** W aarnam t0t ill 1843, inm iddels bedankende voordie van gouverneurvan Limburg,

Jaar zag hj zich gekozen tot lid t
ler Maatschappj van Nederlandsche Lettexkunde te
Leiden. Hj had bj zjne nieuwe optreding
a1s eommissaris sleehts ééne voorwaarde ge-

stcld,nameljk deze,dat hj zjne betrekking

zou mogen neêrleggen zoodra Ooit weder een
m inistérie-Tltorbebke aan hethoofd der zaken
kwam .Trouw enstoen Tltorbecke in 1862 het

bewinl in handen nam , vroeg en verkreeg
van derSeùzlzjneervolontslag.Daaromtrent

zeqt zjn zoon,tevenszjn levensbeschrjver:
XDlt was geene personéle vete tegen dezen
minister, wiens kunde, sehranderheid en

wetgevende talentèn hjmeerc
lan'
velen,die
zjne krienden heetten, steeds bewondorde,
maar de innige overtuiging, dat Tkorbeeke's

beginselen in menig opzigt in strjd waren

m et die,w elke iu de Grondw et waren neder-

gelegd,dat hj menig bljk had gegeven van
m eer over te hebben Oft0e te geven aanecne
partj in den lande,die verderbegeerde te

gaan 4an de Grondwetgedoogde,en dat deze
staatsman,hoelang 00k zelfm inistergew eeBt,

Yan gouyfrncur Yan FrieBland en van Beere-

n0
g steedspartjman wasen bljven wildet0t
sehaae voor het Vsderland.''

taxis van den Raad van State.In 1840 was

De Koning kende voorts aan ran #dr Keim

hj afgëvaardigde naar dedubbele Itamerder den titcl t0e van baron, en cle Provinciale
Statvn-Generaal,en toen i1
l 1843 hctvool.
stel Statcn lieten eene medaille slaan met zjne

van Rocltusnen t0tconversie der staatsschulden beeldtenis en benoemden hem t0t lid der
verworpen werd, trad van &r Heùn op als Eerste Kamer.Hierwashtj2Jaarwerkzaam j
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waarna hj zjn ontslag nam Om redenen van vooral opziel 0J)hetconciliete Basel,waar
gezondheid.Hj overleed zacht en kalm Op hi
j als secretans van Aeneas dot/lrifzr.î, later
den 15de'
1octeber 1870.
lus 11,zich Iuetkrachtverzette tegen
Pakls P'
Jhr.mr.HendvikJ'
tzct
)lvan#e9*Heim jtweede de aanm
at
igi
ngen Van dellPaus.Dientengemoo
st
hj
zoon van den voorgaande en een verdienste- volge
zjne betrel
tking nederleggen,
ljk Nederlaudsch staatsman.Hjwerd gebo- en hj vestigde zich in 1431 te Niirnberg als
ren te Middelburg den 19den Januarj 1824, pleitbezorger.ln diebetrekking verwierfhj
Ontving zjno opleiding aan het gymnasium zo0 grootelz roem , dat hem weldra uit allp
aldaar, studeerde te Leiden,en promoveerde oordelzvan Duitschland(
lebelangrjkstezaken
in 1847 in deregten op eene dissertatie:,,D e werdelttoevertrouwd.Daarnawerd hgraadslegationibusa Conrado Beuningio gestisusque heervan Myi
smnnd,hertorvallOostenrjk,en
ad annum 1672'7.In hetjaar 1850 zag hj ging a1sgezantvau dezenln 1459naarM antua,
zich bekleed metde betrekking van com mies waarhj wegenseen versehilmetPi1
J811 in
griëer van de Eerste Kamer der Staten-Ge- 1461 door dezen in den ban werd gedaan.
neraal,en 7Jaarlatermetdievaninspedeur Nu stelde hj zich onder dehoedevan den
van het Lager onderwjs in Zuid-llolland, HussietenkoningGeor.qTtlf,lie?vfztfvpvnBohemen.
terwjlhj in 1864gekozen werd totlid van Toen Oflk dàâr 'sPausen haathem vervolgde,
Gedeputeerde Staten in laatstvermelde p1'o- vond hj eenewjkplaatsteDresden,en door
vinde.In den zomer van 1874 belastte hg tusschenkflmstvan den Saksischen Vorstwerd
zich met de portefeuille van Financiën in vervolgens de ban dool'paus î'iœi'as TF 0PZ0het ministérie-Al-ylwà. Vall der Aàiz
l is heven. Hj Overleed aldaar in 1472. Zjne
ridder der orde van de Eikenkrof)n, voorts geschriften7 staats- en kerkregteljke onderlid van de Alaatschappj van Nederlandsche werpen behandeleud,zjn in 1608 onderden
Letterkunde te Leiden, van het Zeeuwsch titel:gscripta lzervosajlstitiaeque plena''in
Genootschap van '
W etensehappen, van het het lichtversehenen.
Provinciaal Utreehtsch Genootschap en van
H eim dal is volgensde Noordsche godenhet Historisch Geuootschap.Van zjne ge- leer de zoon van 9 zusters ()n bew oontden

schriften noemen wtj:rletsoveronze scheepvaartwetten (1850)'', nDe hulpbank enz.
(1854)':,- rAanteekeningen Op hetwetsontwerp t0tregeling van het Middelbaar Onderwjs (1863)''
, - en pllet archief van derl
raadpensiknarisHeinsius(lstedl1867t2dedl
1874)''.Daarenboven leverde hj ondersoheidene stukken in rDe Gids''en in hetTjd-

berg Heminbtlrg nabj de brug Bil
kost (den
regenboog):langswelken degodcnzich naar

hoogleeraar naar Jena;w erd er in 1832 lid
van het H ooge H of van Appèl,en overlef?d

een onbevredigdverlangen naarhetVaderland

de aarde of van hier naar huune hemelsche
zalen begeven, 0n houdt aldaar de wacrht
tegen de vi
jandige reuzen. l1j slaapt nog
minder dan een vogelen zietbj dag et
zbj

nacht100 mtilen ver.Ook is zjn gehoorz0o
sellerp,dat hj hetgrasOp deweiden en de
schrift van I'lmint en de Wp:r over gevange- w0l op de schapen kan hooren groejen.De
niswezen,onderwjs)belastingen,enz.
klank van zjn tooverhoorn - yiallarl
toorn
H eim bach (Karl W ilhelm Ernst),een genaamd- ruischtt0taan de versteuiteinden
Bchrander Duitsch regtsgl&leerde, geboren te der w ereld, en hj rjdt op een snelloopend
M erseburg den z:sten Septelnber1803,bezocht paard, hetwelk dei).)1aa13'1 Van yslfopper (het
de universiteit te Leipzig en promoveerde gouden) draagt, Olndat haar eu m alzen zich
aldaar in de regten in 1825.Reeds in 1827 dcor een gotlden glans onderstsheiden.
werd hj er t0t buitengewoon hoogleeraar Ileim wee (nostalgia)noemtmen eeneziebenoemd, ging hetvolgendeJaar als gewoon keljke zwaarmoedighdd, verûorzaakt (
1001
aldaar den 4denJulj 1865.Vanzjnegeschriften
noemenwj:jlBasilicorum libriLX (1833--1850,
dl 1- 5)'',- rluehrbuch desparticuliiren Privatrechts u.s.w.(1848- 1853,2 dln)''
,XErörterungen aus dem gemeinen und sëchsischenCiviirechteundCivilprocesse(1849,dl1)''
,

t
sn den verlaten huiseljkellhaard.Zj is we1
eens van zoo ernstigen aard, datde spjsvertering er onder ljdt,dat zich kof
lrts en vermagering openbaren, ja, dat de doed Onvermtjt
leli
jl
t wordt, indiell geene gepaste hulp-

middelenwordenaaugewend-ollderdebewoners
der meestversohiliende landen vindt men er,
en rtzehrbuchdess:cllsischen Siirgerlichen die in den vreemde door hethoimwee worden
Processes(1852)dl1)''.- Zgnlongerebroeder aangetast, maar bovenal de bergbewoners,
G'
?z:/tzk)Ernst, geboren te Leipzig den 13den inzondcrheid zulke, die gewend zjnaaneene
N ovenlber 1810,studeerdealdaar,vestigde er 0011V0l1dig0 IOVIIIISWjZO 0n zich plotseltjl
t in
zich als privaatdocent? w erd er in 1839 be- om standigheden zieu geplaatst?welke van de
ngem d t0tbuitengew oon lloogleeraar,en ovem voormalige aanmerketjk verschillen.llet,beste
leed den 24.tcn Jauuarj 1851.O0k hj heelt gellet#smiddoldozf)r ziekttaisdtlterugkeernaar
-

belangrjke geschritten uitgegeven, zooals:
XAnecdota (1838,dl1 en 2)'',- rDieLehre
v0n der Frueht (1853).?,- en rDie Iuehre
von dem Creditum (18z
19)5'.O0ltheel
'
thjee,
ne

het Vaderland, en is deze onmogeljk,z0o
dient men de hoop daarop te verlevendigen.
Voorts moetmen aan de heimweeljdersz00veelmogeljk afleidingbezorgen.Dikwjlsech-

uitgave bczorgd van het rM anuale legum t ter ligt de oorzaak der zwaarmoedigheid,
sive llt
?xnbiblos''van Hqrmenopoulos (18514. w elkl, m Pl4 a1s hfkiïnnreltbtxs/zhollNvt.1
-11deze
Ileiln'
barg
. (
lol-g'?
-i?1'
1 ftcr lnulrit-waal'- t
-l1'
-gt'1rt() olzg-esttlltli.
1tajt'
i 'k
-Jtl vat-tk ;sl-tt--t 11ei111.6k
.,l

digstemannen vanzjntjd,geborente'
Wiil'
z- weenietsandersdan eenpjnigent
lverlangen,
burg in het begin der 15de eetlw t baarde

om zich uitonaangenam ebanden losterukken.
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Rein (PieterPieterszoonljgewoonljkPiet

Heine.Onderdezen n=m vermelden wj:

Aàïzl genoemd, een Nederlandsch zeeheld,
Salomon A'
892:, een der verdiensteljkste
werd in 15;8 te Delfshaven uitgeringeouders burgers kan Hamburg.Hj werd geboren in
geboren.Hj koos hetzeemansbedrjf,onder- 1767 te Hannover en was een zoon van 0nscheidde zich door dapperheid) m aar w erd bemiddeldeIsraëlietischeouders.Opl7-jarigen
door de Spanjaarden gevangen genomen en ouderdom begat'hj zich mot16groschen naar
wreed mishandeld.Nadathj eenigen tjd aan Hamburg,waarhj aanvankeljk vooranderen
deroeibankvaneenedergalejenvan Splnola wissels lnvorderde.W eldra rigtte hj uaeteen
was gekluisterd geweest,werd hj uitgewis- wisselm akelaar een kantoor 0P en zette dit
seld en voer tusschen 1608 en 1617 tt
-r koop- bedrjflateralleen voortt0tin 1797,toen hj
vaardj. Hj won daarmede een aanzienljk metHeksclter eene bankierszaak begon.Hier-

vermogen,en werd bjdeOprigting derW est- doorlegdehj degrondslagen vool'zjn lateren
Indische Maatschakj tweede bewindhebber rjkdom,zoodathj in 1818 meteen kapitaal
voor Rotterdam en ln 1623 vice-admiraal.op

van meer dan 1 millioen thaler eeneigenhuis

een togt naar Amerika veroverde hj den b
0sntuust
ichten,hetwelk hj t0taan zjnd00(
l
8sten Mei 1624 San Salvador in de Aller- ke
rde.D00rzjngeld en zjncredlethield
heiligenbaai,en zag zich in 1626 t0tadmiraal hj na den brand van 1842 deHamburgsche
onder het opperbevel van lo%twe Aàyl.
: be- beurs staande,en stelde ongevraagd % mil
vorderd.Hj Ontving in last,zich metdezen lioen thalerterbescbikking van hetstedeljk
tevereenigen en tegen dePortugézen testrj- bestuur.Hj oefende weldadigheid op grootc
den.Die vereeniging had geene plaats,doch

schaal en stichtte onder anderen uit eigen

hj bleefin zee en beproefde een aanvalop middelen een ziekenhuis voor behoeftige Is
*@
de schcpen, die in de Allerheiligenbaai ten raëlieten. Toen men, uit achting vonr Zpn
anker lagen.Alligt z0umendezeonderneming persoon, hem wilde vrjstellen van de drukeene roekelooze noemen. Immers onder het kende lasten,die te Hamburg aan deIsraëliegeschut der forten lag eene Spaansch-portu- ten werden opgelegd,weeshj zulksvan de
gésche vloot van 26 schepen; doch hoewel hand,betuigendejdat hj geene voorreglen

slechts 3 zjner schepen den mond der baai verlangde boven zjne geloofsgenooten. Hj
konden passéren,veroverdehj met hulpvan oveëeed den 26sten December 1844, en het
welbemande booten niet minder dan 23 met bleek, dat hj aan verschillende instellingen
buitgeladsneschepen,zeildezegepralendlangs van weldadigheid te Hamburg 163000 mark
de kust van Brazilië)nam ofverbrandde n0g banco vermaakt had:00k had hj allenjdie
5vaartuigen en bereiktemetverliesvanslechts hem kleiner s0m dan 400 mark bancoschuldig

Q zjner schepen hetVaderland.In 1628 met
eene vloot van 24 schepen uitgezetld, veroverde hj in de baaivan Mâtanzasbj Cuba
de rjke Spaansche zilvervlooten bragthaar
behouden in de Nederlandsche haven.Bj het
berigt van de aankomst dier schatten ging
een gejuich op in hetgeheeleland;deStatenGeneraal schrcven een dank- en vreugdedag
uit, en de dappere admiraa! werd door den
stadhouder I'rederik H endrik tegastgenoodigd
en van 'sLands Fege begiftigd met eene medaille, aan eene gouden keten vastgehecht.

waren,vrjgesteld van betaling.

Heinria A'
dïxej een beroemd Duitsch dichter,geboren te Diisseldorfden 13den Decem -

ber 1799.Hj was een neefvan den v00rgaande en eenigen tjd werkzaam op diens
kantoor.Later studeerde hj te Bonn,Berljn
en Göttingen in de regten en omhelsdein1825

deChristeljkeqodsdienst.Nadien tjdwoonde

hj hj afwissellng te Hamburg,Berljn en
Miinchen, doch koos na de Julj-omwenteling
van 1830 Parjs tot zjne duurzame verbljfplaats.Hierwjddehj zich aan letterkundige

V00r zjn aandeelin den buitkochthj een werkzaamheden en trok van 1836 t0taanden
huiste Delft,om erzjneOverigelevensdagen val van hetministérie-A izofin 1848eenaanrustig door te brengen. Het Vaderland echter zienljk Jaargeld uitdekasvan hetdepartevorderde zjne krachten,en in 1629 werd hj ment van Buitenlandsche Zaken. Voorts v0lin plaats van W illem rcl Ntusa%, die bj bragt hj gedurig kleinereizen,- hetlaatst
Grol gesneuveld was, t0t luitenant-admiraal eenenaarHamburg in 1844.Nadien tjdsukvan Holland aangesteld. Reeds in Mei stak kelde hj aan eene ruggemergskwu l, doch
hj in zee, om de Duinkerkerste tuchtigen. deze verdoofdegeenszinsdefrischheidenlevenDigtbjde haven hunner stad Ontmoettehj digheid vanzjn geest,alverbitterdezj maar
3 kaperschepen.Moedig derwaartsstevenend, alte zeerzjngemoed,zooals uitzjn zwartontvlng hj de volle laag,werd dooreen k0- gallig en vaak vergiftig surcasme duideljk
gel in den schouder getroFen en stierf den bljkt.Htjoverleed den l7der
zFebruarj 1856.
heldendood.DitgeschieddeopdenzostenJunj Heinebegon zjne letterkundigeloopbaan met
1629.W ê1bevochten dezjneneeneglansrjke deuitgavezjnerpGedichten (1822)'',enkort
overwinning, maar het geheele Vaderland daarnaverschenenzjnetreurspelenrAlmansor''
droeg rouw overden dood val den vlootvoogd. en rRadcliF'' diegetuigenisgaven van een 00r-

Zjn ljk werd in.de Oude Kerk te Dblft spronkeljl
t talent.Grooten roem verwierfhj
ter aarde besteld, en de Staten deden

echterdoordeeerste 2 deelen der rReisebilder

een sierljk praalgrafboven zjne rustplaats (1826- 1827)''
,waarop 2 andere deelen volgverrjzen.Later werd te Delfshaveneen stand- den (1830- 1831q5dedruk1854).- Datwerk,
beeld Opgerigt ter zjner eer.Alen meent, dat w aarin de dwaashedelz en vooroordeelen der
het koperen der schepen het eerst door hem Duitschers op de geestigste wjze gehekeld
is ingevoerd.
worden, bMrde groot opzien en verwierfbj
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veleneenongemeenenbjval.Vooral00kvielen
(
le gedichten in den smaak?welkehj onder
den naam van rBuch derLleder(1827,22ste
drgk 1864)''t0teenbundelvexzamelde.Daarop

1837 &verd ht
jnaarPetersburg geroepen,om
aldaar bj de invoering en hetgebruik van
datwerktuig de noodige inlichtingen tegeven.

an den Grafen M.von Mcltke (1831)''-

behaaldeden grooten prjsderphysiologiebj
de Académie van Avetenschappen door zjne

volgden rlfahldorf iiber den Adel,in Briefen
KBeitrâge zm- geschichte der neuen schönen

Literatur in Deutschland (1833,2 d1n.)'',rFranzösischeqZu
stënde(1833,in de rAllgemeine Zeitung, geplaatst)jy, - rDer Salon
1835- 1840,4 dln.;3dedruk 1860- 1861)''Die romantisehe Schule (1836)'',- rshak-

Voortsdeed hj Op levendedieren een aantal
proeven omtrent den groei der beenderen, en

Recherches expérimentales sur la régéneration du système Osseux''.'-1
E?(EjRviirzburg Nverd

hj voorts t0t professor-honorair en later t0t

gew oon hoogleeraarindephysiologiebenoemd.

Met grooten jver werktehj voordewetenZwitserland, werwaarts hj zich t0t herstel
zjnergezondheidbegeven had.
W ill
telm A'
Jzld,een schilderen reiziger.1Ij
werd geboren teDresden den 3ostenJanuarj
1827 en wasdezoon van een verdiensteljk
tooneelspeler.In zkne geboorteplaatslegdehj

speare'sMëdchen und Frauen mitErl:uterun- schap,en overleed den 3lstenJulj 1846 in

gen (1839)': - sueber Börne (1840)'' DNeue Gedichte (1844;6dedruk 1860)''met
het aanhangselrDeutschland.Ein W intermsrchen''
! - en aAtt
,
a Troll(1847)''.Voortsgaf
hj zjn mRomanzero (185144deauk jy5g),,
en oDer Doctor Faust (1851)''in hetlicht.
Zjne rvermischte Schriften (1854, 3 dlI1.)''
bevatten yGestëndnisse'' en nlkutetia''. Eene
uitgavezjnergezamenljkewerkenverscheen
te Hamburg in 20 deelen (1860- 1863.)Omtrentdeeehtheid zjnerrBriefe(1861- 1862)1'
en pDichtnngen (1860, 2 dln.)'',beide te
Amsterdam in het lichtverschenen,koestert
men een regtmatigen twjfel.- HeLnebezat
ongetwjfeld groote gaven;hj wasevenzeer
een geestiq prozasc,
hrjver alseen uitstekend
dichter, d1e nu eens met diep gevoelde teederste snaren wistaan te slaan,om erdaarna
in grilligen luim scherpe dissonanten aan te
ontlokken. Men was in Duitsehland oververzadigd met de dorre deftigheid dertoenmalige

zich t0e op de sohilderkunst en vertrok in

1849naarNew-York,waarzjnelandschappen
grooten bjvalvonden.Ten behoevevanzjn
schetsboek deed hj in Junj 1851 een togt
naar Centraal-Amerika en beschreef dien in

zjn boek rMTanderbilderaus Central-amerika
(1853)''.In 1852 vergezeldehj alsteekenaar

de Noord-Amerikaansche expeditie ondercommodore Perry naar de Oost-Aziatische wateren, doorsneed den Grooten Oceaan en ver-

toefdegeruimentjdteJapan,waarnahjzjne
waarnemingen mededeelde in de werken:
XReise um die Erde (1856,2d1n.)''
,- gDie
Expedition in die Seen v0n China,Japanund

Ochotsk (1858 3 dln.)'',- en plapan und
letterkunde,zooàatmen gretig luisterdenaar seineBewohner(1860)''.Nadathj eenuitstap
de qjne ironie,de meedoogenloozegeestigheid genlaakthadnaarTripolis,begafhj zich in
en de niets-verschoonende satyre, die in de het voorlaarvan 1860OverEgyptenaarSingeschriften van H eine een nieuw gebied Ont- gapore,Om zich aan te sltliten bj dePruissloten.Intusschen was zjneloopbaan als001-- sische expeditie naar Oost-Azië, welke Op
spronkeljk schrjveren dichterreedsin 1830 zjne aansporing teBerljnwasOptouw gezet.
geëindigd. Het ontbrak hem aan eerljkheid In 1861 keerde hj naar New-York terug,
tegenover de denkbeelden van den nieuweren waarhj a1skapitein-ingenieur in diensttrad
tjd, aan eerbied voor de gewigtigste belan- bj de topografsche afdeeling der armee van
gen 4er mensehheid,aan vastheid van begin- de Potomac.
selen en aan volharding,om zich t0teen1100H eineccius tlohal
an Gottlieb),een uitstekomenheid te ontwikkelen. kend Dtlitsch regtsgeleerde,geboren teEisengeren traq van vol
Zjne gedlchten ademen een verlangen naar berg den llden September 1681, studeerde

idealen, welke hj nietkan grjpen.W élzjn aanvankeljk teLeipzigindetheologie,daarna
wj aan hem vele merkwaardige vœ rtbreng- te Halle in de regten,en w erd aldaar in1713
huldigd,doch het is zeertebetreu- hoogleeraar in de wjsbegeerte,in 1720 buiselen versc,
ren,datkjnetalrjkenavolgers,diehettalent tcngewoon,en in 1720 gew oon hoogleeraar

niet bczaten om hetschoone in zjnegedich- in de regten. In die betreklting ging hj in
ten te waardéren, nietsandershebben nage- 1723 naar Franeker en in 1727 naar Frankvolgd dan zjne plastisch-zinneljke voorstel- fortaan de Oder,alwaar hj 4 Jaar later den
lingen enzjn vaak zeerslordigenversbouw. titel van geheimraad ontving.In 1733 keerde
Bernhard Jpcz?e,een verdiensteljk Duitsch hj alsprofessorinde wjsbegeerteen regten
heelkundige. Hj werd geboren den zosten naarHalletertlg,waar l1j den3lstenAugustus
Augustus1800teSchrambexginW iirtemberg,en 1741 overleed.Zjne jverige beoefening der
legdezich onderdeleidingvanzjnooluJohann wjsbegoerto cn zjne uitgcbreide ktmnis der
Georg .&61 6, dcn stichter van een beroemd

orthopaedisch instituutteW iirzburg,metjver
t0e op degeneeskunde.Nadathj voortseene
wetenschappeljke reis A
rolbragt hadybelastte
hj zich in 1822methetbestuurvan genoemd

instituuten m aakte zich bekend door de uitvinding van den Osteotoom , een werktuig,
waarvoor de Acadêmie van W etensclzappente

Parjshem in 1836 dcncereprgstot
lkende.In
YIII.

ollde talen, olldheden en geschiedenis verschaften hem een diep inzigt in alle deelen

derregtswetenschap.Hoofdzaktpljk echterlegde
hj zicllt0e Op hetRnmeinschc(
?lzhetDt
litsche
regt.Van zjne geschriften noemen wj:,,AII.
tiquitatum Jus Romanum illustrantitlm syntagma (1718 en 1822)''
, glllt
lmcnta,juris
civilis sect
lndum ordinem pantlectarum (Amstcrdam 1728; 2de (
lrllk 1775)'' en pllis15
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toria Juris Romani et Germaniei (173392de rustig dool'te brengen.Zj tradvervolgensin
druk 1765)''.- Zjn zoon Johann Cltgistian het huweljk met M arqnet,woondemetharen

Gottlieb, geboren te Halle in 1718 en'ovel-- echtgenoot te M arseille,en overleed den 18detl

leden te Sagan in 1791,was gert
limen tjd Novembcr 1872.- Hare zuster Clara,gehuwd
als hoogleeraar werkzaam aan de ridder-aca- metRtöckel,wasdt
osgeljkseeneverdiensteljke
démie teLiegnitz,en lleeftzich verdiensteljk zangeres, doch Overlec.d den 23sten Februarj
gemaaktdoorhetuitgeven vanonderscheidene 1857ineenkrankzinnigengestichtteW eenen.
werken zjnsvaders,zooals:pElementajuris Eene andere zuster,Kathinka genaamd,Ontcambialis (1743q 2dedruk 1779)'', oopera ving hare Opleiding aan de groote opera te
omnia (1744, 9 dln)''
, en pAntiquitates Pari
js,onderscheidde zich niet zûozeerdoox
GermaniaeJt
lrisprtldentiam patriam illustrantes harestem alszangeresalsdoorhaartlitstekend
(1772,2 d1n)''.
spel,en voud in 1842eeneaanstellingbjden
H einecken (KarlHeinrichvon),eenver- schouwburg te Brussel.Op eeneavondpartj
(
liensteljk Oudheidkundige, kunstkenner en ten harel
'
lt geraaltten 2 Jonge advocaten in
voorstander der schoone kunsten,gtlboren te woordenwisscling,waarbj de een den ander
Liibeck in 1706, werd geheimschrjver en doorstak,zoodat zj zich gedurende eenigen
vertrotlwderaadsman van dengraafrpzlBrûltï, tjd uitBrtlsselverwjderde.In 1850 trad zj
be
stuurder der goederen Van dezen en Zag op te Parjs,vervtllde voorts gastrollen te
*
Zl
(th in den adelstand Opgenom en.Toen na Hamburg,Bel'ljn,sveenen enPesth,el1vesden dood van den graaf(1763) eene aanklagt tigde zich daarna te Freiburg in de Breisgatl,
wegens verduistering van gelden tegen dezen waar zj den Qssten Decembel-1858 overleed.
ingeleverd werd, nam men 00k ron A'
dizkeclezi
H einicke (Samuel),de grondlegger van
op vermoedenvanmedepligtiglleidinhcchtenis, hetonderwjsaandoûfstommeninDuitschlant
l,
doc,
h hj werd weldra op vrjevoetengesteld. werd geboren te Nautschiitz bj Aveiszenïbls
Hj OverleedOp zjlz landgoed Altdöbern in den lodenApril1729.Hjwasdezoonvaneen
de Nederlatlsitz den 23stenJanuarj 1791.op vmmoyendlandbot
lwer,doch wjddezich met
zjnekosten liethj hetprachtwerl
tdrukken: weerzlnaan hetvaderljkbedrjfenOntvlood,
)Rectloil d'
estampes d'après 1es pltls cêlèbres toen menhem 0yzlc
jarigenleeftjdt0tecnhutableaux de la galerie royale de Dresde weljk wildedwlngen,naarDresden,waarhj

(1755 1757)''y en schreef: pNachl*ichten
v0n Kiinstlern und Kiinstsachrn (1768 1771,
2 dln;vervlg.1 d1)''l rldée gênérale d'tlne
collection complête destampes (1770).,,- (,1
z
Dictionnaire des artistes dont nous avolls

des estampes (1778 1790, 4 dln) loopende
t0tD)''.
H einefetter (Sabine), eene bûroemde
D uitsche opcrazangeres:geboren te M ainz in

1805,wektealsharpspeelster doorharefraaje

stem de opm erkzaam heid van een muziekliefhebber,die haareene opleiding'bezorgdevoor

dienstnam bj deltifwachtvandenKeurvorst.
Hoewelvan htllpmiddelen Ontbloot,bejverde
hj zich om zjne verwaarloosde opvoedingte
herstellen en bragthetzoover,dathjLatjnscheen Franscheschrjversk0n lozen.Nadat
hj zich voortsmetzjne oudersverzoendhad,
trad hj in 1754 in h0thtlweljk en voorzag
doorhetgevenvanOnderwjsinzjnebehoeften.
In dit of het volgend Jaar werd een doofs
tomme knaap aan zjneleiding toevertrouwd,
alzoo omstreekstenzelfden,tjd toendeabt
de J'
XFJ, zich te Parjs metde belangen der

het tooneel.In 1824 trad zj op alstooneel- doofstommen begon bezig te houden.Heinieke

zangeres te Frankfort aan de M ain en vond zag zjne bemoeji
ngen metdenbestenuitslag
aanstonds een engagoment te Cassel, waar bekroond,en om zlch geheelaan die taak te
Spoltr zich methareverdere vormingbelastte. kunnen wt
jden,vrocqh'
jzjnontslag,hetwclk
hter wegens hetultbarsten van den ZevenHoewel zj in 1827 bj den schouwburg te ec
Cassel eene aanstelling voor levenslang ont- Jarigen Oorlog geweigerd werd. Bj Pirna
vangen had,verbrak zj wegensnietigeOnaan- kw am hj in krjgsgevangenscha? en bragt
genaamheden de geslotene overeenkom st en daarna zjne dagen te Dresden ln zulk een
begafzich naarParjs,waarzjonderTadoliné ellendigeà toestand dool-jdat hj heilzocht
zich oefende volgtms de Italiaansche school, in de vlugt. Eerst begaf hj zich naarzjne
en naastde dames Sontag en M alibran optrad oudersen vervolgensnaarJena,waarhjzich
in de Italiaansche opera.Daarna volbragtzj in 1757 als student lietinsehrjven.Hierzag
eenekunstreisdool.D uitschland enbragtvooral hj zich door Pruissische Worvers belaagd,
stukken van Rossiniten gehoore.D en edelen, zoodat hj naarHamburg vertrok,waar hem

zuiver Duitschen gezangstjl, waardoor zj
voorheen te Cassel en 0ok te Berljn een
kerbazenden Opgang maakte,had zj echter
verloren, zonder in staat te wezen 0ln zich
hetvoortreFeljlke derecht-Ttaliaanseheschool

weldrabj onderscheideneaanzienljkebulgers
hetondprwjsderkinderenwerdtoevertrouwd.
Tevens zag hj zich, vooral Op aanbeveling
van Klopstoek en Cramer, in 1760 geplaatst

a1s huisonderwjzer en secretaris bj graaf

t
0e te eiqenen.Daarna ging ztjeenigen tjd Sehimmelmann.AtthtJaar daarna vertrok hj
naar Itallë en herkreeg na haren terugkeer

naar Eppendorf,waar hj wederom met de
(1833)dooreenewelgeslaagdegnstrolteBerljn opvoeding van een doofstomm en knaap belast
harcn vroegeren rOem ,verbond zich in 1835 werd.Dâar het hem gelukte,dezen te leeren
aan den Koninkljken schouwburg teDresden, spreken,wiarden Onderscheidene doofstomm en
doch begafzichreedshetvolqendejaarweder bj hem gebragt, en zjn roem verspreidde
op eene kunstreis, en nam ln 1842 al'
scheid
van hettooneel,om hare overigc levensdagen

zic,h zoozeer, dat de Keurvorst van Sakstln

hem tertlgriep naarzjl
zvaderland.Hj begaf
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zich naar Leipzig en stichtte er het eerste

Duitschedoofstommen-instituut,hdwelkhjt0t
aan zjn dood - 30 April1790- bestuurde.
Ook Jegens hetvolksonderwjsheefthj zich
verdiensteljk gemaaktdoordegeestdoodende
spelmethodemetkrachttebestrjden.Vanzjne
geschriften noemen wj:nBeobachtungen iiber
Stummeunddiemenschlichesprache(1'
f78)''
,5UeberdieDenkartderTaubstummen(178
0)'',
,
,
ralteundneueLehrarten(1783),ruebe
en Metaphysik fiir Schulmeister und Plusmacher(1;87)''.
H einroth (Johann christianFriedrichiugust),een verdiensteljk Duitsch schrjverOver
psychologischeonderwerpen,geborenteLeipzig

den l7den Januarj 1773, stt
ldeerde in de
geneeskunde 0n natuurljke wjsbegeerte en
vergezelde vervolgens een Rtlssischen graaf
e zjnerverderevornaar Italië. Ten behoev'
m ing bezocht hj deuniversiteitteW eenen,
en Yverd ill 1803 tweede geneesheer aan het
St.Jacobshospitaalinzjnegeboortestad,verkreeg daarbj eene groote practjk, diende

gen ttjd te Diisseldols werd voorlezer van
den Keurvorst van Mainz, en na den (100d
van dezen bibliothecarisderdoorhem aanden

Staat vermaakte boekerj,met den titelvan
hofraad.In dien tjd verschenen van hem :
rArdinghello oder die gliickseligen Inseln
(1787,2 dln;2dedruk 179453dedruk1838)'7en pflildegard v0n Hohenthal (1795- 1796,
2dln;2de druk 180443dedrak 1838)''.Daarenboven verschenenzjnebrievenuitItaliëonder
den titel: 3
1Anastasia und das Schachspiel

(1803, 2 dln)''.Hj overleed te Mainz den
gzsten Julj 1803.Belangrjk enboejend zjn

de pBriefe zwischellGleim ,HeinseundJohan-

nes von Miiller (1806-1808,2 d1n)''.Zjne
/
1S:mmtlicheSchriften''zjnin1838in10deelen
door Lalbbeuitgegeven.
H einsius ot'eigenljk Heins is de naam

van eenïgeuitstekendeNederlandersjvanwelke

wj noemen:
Daniè'
l Aeïz
l.
vïf4t
çlgeboren te Gend den 9deq
Junj 1580 en waarschjnljk genoemd naar

Damiè'lde B urcltyrarejsecretaris van Leyeester
ook n0g als oëcier van gezondheid,werd in en gehuwd met d
eene
docht
e onzus
lustter
ens hi
er er zjner
1812 buitengewoon hoogleeraar in de psycho- moeder.Avegens
te lande
logische therapie te Leipzig,en overleed den vlood zjne moedereerstmethem naarVeerc,
Q6sten Oct
ober 1843.Van zjne gescllriften toen naarEngeland,doch keerde weldraterug
@@
noemen W I
J: rLehrbuch der Seelenstörungen en vestigde zich aanvankeljk teRjswjk en
und ihrer Behandltlng (1818 2 d.
111111 - later te Vlissingen.De eersteleerm eester van
XLehrbuch derAnthropologie (1822;2dedruk Daniè'
lwaszjn vader,doch laterontving hj
1831)'', - pluehrbuch der Seelengesundheid- onderrigtvan den Vlissingschen rector Tltomas
s en van den predikant Nicolaas
kunde (1824-1825,3 dlnl''?- rsystem der xvc/z-erïzwl.

psychisch-perichtlichenMedicln(1825),,- opje Olirtvi'l/,:,terwjlhj tevensonderwezen werd

PsychologlederSelbsterkenntniszlehre(1827)''
, door zekeren Johannes.& lp.:ï'
lf,
ç.Reedsin zjne
chtetlndKritik desMysticismtlsaller kindsheid vervaardigdehj Latjnscheverzen,
pGeschi
bekanntenVölkerundZeiten(1830):',- Grund- die onder den naam van Tlteocritgs van G6/î#
ziige der Kriminalpsychologie (1833)'',- en in het licl
ht zjn verschenen,toegevoegdaan
OOrthobiotik (1838)''
. Onder den naam van de pEmblemata amatoria'' en den rspiegel
Trenmund Tlrel/cl/refdr gat.hj voorts rGe- der doorllzchtige vrouwen''. Op l4-jarigen
sammelte Bl:tter (1818- 1826, 4 dlnl''in leeftjd bezochthj deacadémiete Franeker,
om er in de regten te studéren,maar verwishetliqht.
H elnse (JohannJakob W ilhelm),00nVer- selde haar weldra met die te Leiden,waar
diensteljk Duitsch schrjver, geboren den hj zich vooral Op de oude letteren toelegde
l6den Februarj 1749 te Langewiesen in en het hoogste genot vond in een kring van
Schwarzburg-sondershausen,onderseheiddezich
reeds vroeg door een uitmuntenden aanleg,
studeerde te Jena in de regten, en zocht
vervolgens het gezelschap van W leland en

uitstekende mannen, waartoe M arniz ran
Aldegonde, Jczzîf.
: Douza, Petrws Fprd:.fzI:j

Panl'
tbs Adr'
?
flJ en bovenal Joseph z
s'
ct
xlù:r
behoorden.Voortsonderhield hj vriendschaqpeljke betrekking ofbtiefwisseling metDom.
tzlbcf
x,
&Balbdlns,JltstltsZk
èdifz.
s,Johannes.
re?
,
Irsius Gdrcrtfl.
s Vossilts,Joltannes Polyander,
de A'àrckF
lo'
/l
c,Constantl
jn .
f:
f'
?
z
wç/zdzl.
:,deCausa-

Gldm te Erfkrt.Later volbragthjeenereis
langs de Rjn en doorBejeren,keerde naar
zjne geboorteplaats terug,en verkreeg door
bemiddeling van Gldm in 1772 eene be/ut
se?l, I'aber, C'
anae'tts, Foreesl, '
thtza der
trekking als huisonderwjzer te Halberstadt, lmzlz
lf.s en llhyo Gro/ïzfd.waar hj onder den naam van Rost tot in M yle, Petrus s'cvïrdri'
1774 vertoefde, waarna Joltann Georg Jccpôi Jvegenszjnezeldzametalentenbejverdenzich
hem overhaalde, om zich te Diisseldorfmet ctlratoren den jeugdigen Ifeinsi'
tsaan hunne
de xedac,tie van plris''te belasten.Reeds had hoogesehool te verbinden. In 1602gaven zj
hj*ill1771 zjne rsinngedichte''in hetlicht hem , op voordragt Val'l Scaltjer,verlof t0t
gegeven.Hierop volgden:pBegebenheiten des hetverklaron van Latjllsehe dichters op etllo
Encolp,aus dem Satiricon des Petron iiber- jaarwedde van 400 gtllden en in hetvolgende
setzt(1173,2d1n)'',- rDieKirschen'')- en jaar zag hj zich benoemdtotbuitengewot)n
Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse hoogleeraar in de dichtkunde. Twee jarek
l
(1774)''.Nadatzjn kunstgevoelinhetmusetlm laterw erden hem .de lessen overGriekschetaal
te Diisseldorf geprikkeld en verliischt was, en overstaatktmde en na den doodvan Merltla

sneldehjnaarhetvurig begeerdeItalië,waar
hj 3 genotvolleJarendoorbragtenhetpverlost
Jerusalem''en den rorlando''inDuitschprûza
overbragt.Na zjn terugkeer woondeh/ eeni-

(1601)de betrel
tking van bibligtheearisOpgir
dragen.Vjt
'Jaar later werd hj deopvolgt
rr
van Baudi'
tts en onderwees geschiedenis:1111-

dat l1j vooraft0t gewoon hooglecraar bt
?vflr1i-'V
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derd was.Qok benoemde men hem t0t secretaris van den académischen senaat.Htlverdiendealdezebljkenvanonderscheiding,daar
hj door zjne geleerde geschriften,doorzjne
uitstekende gedichten en vooral door zjn
voortrefeljk Onderwjs den roem derhoogeschoolgestal
-g deed klimmen.Zjnegeschrilten

bestonden gedeelteljk in redevoeringen, gedeelteljk ln verbeterde uitgaven van Oude
schrjvers,voortsin geschied-enstaatkundiqe
werken en in scherpeen geestigehekelschrlf-

ten. Zjne gedichten werden blnnen Bceinige
jaren in Nederland en Engeland lz-rl)aa,
lherdrukt, en zelfs zjne Nederlandsche verzen
genoten de eereenerD uitsehe en Franscllesommige zelfs die eener Russische vertaling.
Nooit was het Leidscll Athene door zoo vele

jonyelingen uit het buitenland bezocht, -

noolt werden er zoo vele uitstekende letterkundigen gevorm d a1s in de dagen van Jldn-

Z'
!f.
:.I1j zelfOntving gedurig bezoek van de

geleerdste lnannen ofw erd dool-hen geraadpleegd Over duistere plaatsen uitdesehritten
der Otlden.Curatoren der hoogeschoolvereerden hem met de benoeming t0tsecretarisvan
de Synode Nationaal, in 1618 tot 1619 te
Dordrechtgehouden,- G'
astaafAdolf,koning
van Zweden, schonk hem den titelvan his-

13Virgilii Opera (1629 en laterl''
, rsenecac
fragoediae (1611 en later),,, rovidiiOpel
.a
(1629 en laterl''
, pritus Livius(1620 en
laterl'', rAurelius Prudentius (1837 en late1'
l''.Velevan deze werken zjn bj Elzevier
gedrukt.Van ztlne Latjnsche en Grieksts
he
gedichten vermelden wj:,POe1
A)ata'(1605 en
later btjherhalingl'', rllymnus Heinsianus
in Jesum Christum (164G)'', plambi,partim moralest partim ad amicos (1602):'
Elegiae et sylvae (1003)'5
pllymnus in
Pandoram Hesiodi(1603''1 XNaenia'')
De contemptu mortis (1621 en later),
alsmede ondersdzeidene verstrooide gedichten.
In hetNederlandsch dichtte hj: rNederduytsche Poëmata,bjeenvergadert en uytpegeven
door Petrus Scriverius (161G en laterl'',
)
hLofzanch aan Jesus Christus(1616enlate1
'l'',
)
,Hlrmnus aan Bacchus'', rlîmblemata
amatorla (1604)'' benevens onderschesdene ln
verscllillendedichtverzamelillgel
ï.ophetgebied
der geschiltdenisleverdehj:pRerum ad 8yIvam-Dtlcis atque alibiin Belgio aut a Belgis

anno 1629 gestarum historia (1631)', en
,ope
rum historicorum colledio (1673)''.Voorts
heeft men van hem purepundia Siliana (1600
en laterl'') ?Lausasini(16:9enlaterl'')
Encom ium pedlculiad conscriptosm endicorum

torieschrjver en raadten de Venetiaansche patres'', en de geestige rcentoVirgilianus''.
Republiek verhiefhem t0tridder.Schoon wj OOk gafhj brieven en gedichtenvan k
bkalàqer
hetbetret
lren,mogen wj er0nsnietOverver- in het licht, en van hem zelven vindt men
w onderen, dat een m an, die nagenoeg van onderscheidenebri
even in hetpsrllogeepistozjne kindsheid af het voorwerp was eener larum'' door Bnrman uitgegeven ln de verzaalyemeene bewondering, t0t eene verwaand- m eling van brieven van beroem de m annen
held vervielj die hem afkunstig maakte op van & .rrczl#f, en elders.Eindeljk berusten
-

den regtm atigen rOem van andere geleerden

en tevens aanleiding gaft0ttalrjkeletterkundige twisten, welke o? het karakter van
Heinsi'
as geen gunstig llcht weryen.In het
laatstvan zjn levenve1lool
-hjz)ngeheugen,
en hj overleed den 25sten Februarj 1655.
Van zjnegeschriften vermelden wj:rExcercitationes sacrae in N. T. (1639)'') Orationes (1609 en laterbj herhaling),, rp:

hier en daar n0g vele handschriften van
lleinsius.
Nicolaas-l/ïzzq
sï'?z.s,een zoon van den voor-

gaande en desgeljks een uitstekend letterkundige.llj werd geboren te Leiden den zosten
Julj 1620 en ontving onder hettoezigtvan
zjn vader eene uitmuntendeOpvoeding.Reeds
Op lljarigen leeftjd schreefll!jeen pcarmen

panegyricum in Christinam Reginam Sueciaey

qolitica sapientia oratio etc.(1614)'' ro1'
a- en in 1637 ver3cheen zjn rBreda expugnata'
tlonesduae in obitum viriillustrissimiJ.Sca- meteeni
yepEpigrammata''.Reedsvroegstond
liyeri(1608'', LjkredenenOpDouza,Clure- hj in vrlendschappeljke betrekking met Corrscf.s en M auriti'
tts, benevens onderscheidene Z
Z:Jï.
: van der J.
IN:, Constantz
,n Ilhyyhens,
j
verhandelingen,

voorts vele uitgaven van

Gronovi'
us,Hendrik W z'çfzzo,Vossi'
tts,Banninglt,

oude schrjvers, zooals pTheocriti? Moschi, I'
abriei'
ttsenz.,en in 1642begafhjzich naar
Bionis, Simmiiquae exstuntetc.(1604)'',. Engeland,om erhandschriftenvanoudeschrjnHesiodus Graece et Latine etc.(1603)'',
vers teonderzoeken.TweeJaarlaterbezocllt
XAristoteles de Poetica Graece et Latine etc. hj dewateren van Spa,keerde over België
(1611)''
, ppoliticortlnllibriVIT1(1621)'7)--. terug en knooptc er betrekkingen aan mct

DEthicorum Nicomachiorum Paraphrasis in- geleerde mannen te Leuven,BrusselenMechecerto auctore antiquo et eximio pcripatetico 1en, en ging, na eenig vertoef te Leidell,

etc.(1G07)'' -en l
ater
''
,-astiAr
ls
hua
ses
The
olp
hr
Oy
et
raarcGr
ca
ecer
t
Latine (1611
etc.(1627)''
, y,A.
ndrolzicusRhodius,Graece
etLatine etc.(1607 en laterl'' --Themistii

naar Parjs,waardevoornaamste boekerjen
vool-hem geollend werden.Htlgaferfraaje
Latjnsclle gedlchten in hetlichten vertrok

naar Italië.Schoon reeds te Lyon en te Marorationes quaedam ,ante non editae; pNonni seille door eetle ziekté.aangetast, die hem te
Panopolitae Dionysiaca etc.(1610),
t rrje. Pisa en te Florence nog niet wilde verlaten,
mentis Alexnndrini opera Qraece et Tuatine besteedde hj in laatstgenoemdc statlzjn tj4
(1616)'', rAlaximiTyriiDissertationesXIV aan het doorsnuffelen van de kostbare biblio-

etc. (1G07 en laterl''
, rsilius Italicus de theek der i
vediâ.Vool'
tsreisdelljnaarRome,
en bleef cr do ochtenduren in (
1e bibliptheek
sœundo bello Punico (1600 en laterl'',
Van
XHoratius cum animadversionibus (1610 en ** hetVaticaan?waarhjonderanderenvoor

hterl''
) nTerentiusetc.(1618 en laterl''
3

rpéwîl.
: een 011d handschrifl van
Zgn vriend T'
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M artlalis nazag,terwjlhj nietverzuimdede wi
jze,waarop lli
l*zi
jne betrekkilg hadwaaroverbljfselen der otldhtaid te bezoeken en genom en, en gaven hem de ketls tusstthen
opschriften en penuingen te verzam eltln. ln een gezantschap naar Prt
lissen ()t'Denemar-

1647 vertrok hj naar Napels,waarhj zich ken. De toestand zjner gezont
llleid belette

niet verzadigen k0n aan de prachtigenatuur, hem eohter één van beiden te aanvaalden,
inmiddelssteedsvoortgaandem ethd opsporen waarna hj zil!h in 1656 te Amsterdam vesvan penningen en het afsehrjven van merk- tigde en er tût seeretaris der stad benoemd
waardige handsohriften. Toen er etpn opl-()er werd.Dââr werd derustvan zi
jn leven veronderAlasanr
lëllotlitbarstte,schoeptehjzichin gald tloorhetproeès,hetwelk hem werd aannaar Livprno!verlkreeg Onderscheîdeue Grielt- gedaan door Afaryaretlta lFk/ldz?,, die hem 2
sllhehanflsfzhrlften te Bologna,vertoofde eeni- kinderengeschonlken had,terwtjlIlelnsi'
usin
genti
jd teVenetië,en gillg toennaarPadua, gebreke was gebleven, om aan de haar ter

waal'htj bleof t0t in het begin van 1648 en hand gesteldetrouwbeloftetevoldoen.Hjverztjlle pltaliea''in het lit
.llt deed verschtjnen. loor het proeès teAmsterdam en ook in 1662
à
Voortsbezoehthj de Ambrosiaanst
zhe biblio- voorhetHofvan Holland.Tnmiddelswasht
iin
theek te M ilaau en keerde toen naar Hollalld
terug. Een hoogleeraarsambt t()Boltlgna had

1G60 w edert0tresidentteStokholm beuoemd,
kwam in 1G6; metverlofllaarHGlland,waar

hj van de hand gewezen,dotshnuriep k0ningin Clter
lst'
ina, hem , op aanbeveling van
Fossil
bs,naar Stokholm.Hierwerd hj metde
meeste voorkomondheid bqjegond,en l1jkeerde
in 1650 naar Leiden terug, OI
U zjne papie-

h!jvrutt
htelooze pogilzgen aallwendde,om het
vonuistedoen herroepen,zofltlathj methaar
in llet huweltlk trad, ketèrde i1
z 1668 naar

ren te halen en penningen voor tle Koniugin

Zweden terug, w erd in 1669 bllitengewoon

gezaut btj den Russischon Czaar, l
twaln 2
Jaar later weder met verlot'in hetYaderland)

te ltoopen.Onderweegs vertoefdehjteKopen- en werd in 1672 dtnpr dt) Staten afgevaardigd

hagen, Hamburg, Brtlmen, Gl.oningen enz., naar Oost-l?riesland en Bremen.Ten btt
hottve

was korten tjd te Leiden,en bevol
xd zich ztjller gozondheid bf
?zot
lht hj Paderbt
lrn en
weldra wederte Stokholm.Tn 16$1reisdehtJ Aviesbaden?voerde in 1673 weder eellprottêas
vool*de tw eede maal naar ltalië.Eerstn0g over de nalatenschap van zjn vat
ler,en bebezoeht hj Leiden, scheept
.e zicll in naar sloot toen ztjne ûverige levensdagen in 1.1st
Di
egpe, onderzocht teParjs eenige hand- doljl-tebrengcm.llj betrflk in 14$75een btllschrlften, en reisde vervolgens over Djon, tengoed bj Utrooht,latt
arteVialzen,t
?n was
Chalons, Lyon, Vienne en Grenoble naar hierbi
jkal
lsvergiftigd dool
-()f
)11edionstmaagd,
Turjn,el
1gingnaarMilaan,Ferrara,Venetië, diehem zi
jk1e goudt
ln en zilverenmt
mtenontFlorence en Rom e, om overalhaudschl-iften stolen llad.Toen hj zich voûrtsnaar'sllage
voordeKoningin aan te koopen.Hjzagzich begaf om de bruilofteener niehtlltJtewollen,
benoemd t0t 1id van (le Aeeademia della overleed htj aldaar den Tden otltoller 1681 (.n
Crt
lsca te Florenee doch daarhj geen geld werd in de St.Pieterslttlrk te Leiklen naast
meer ontving uit Zweden, vroeg hj verlot'
2 zjn vader begraven. Hj was voorzeker een
om naar Holland terug te keeren.Nadat htl der meestberoem de N ederlandstthe letterkllndit verkregen had,bezoeht hj Bologna, Fe1
-- digen.Zjne aanteekenillgen op Phaedrlis?O'
t
)lrara, Padua, Alilaan, Basel en Straatsburg, c/ï'lf.
x, Iz'riryéli'tts, Sili'tts .f/tzJ'
Jc?Ty? Claudtatl'
as,
'
overalhandsehriften onderzoekende()faankoo- Valeri'tbs .H txcc'lfd, T,
LbItll't(.b'?T vopertlus, Ta(-'l
-

Pende,en ltwal inJulj1652wedert:Leiden. J'
lI.
s,VellqjnsPaterclt'
/fA',Ilor'
tts?Qt
blllllfsClr9z'oz?'
J?r.$.ellz.w flrdtAn
Het overljden van Salmasi'
lts,een van de tills,Reneca, kbàetonins,.r:/'
bitterste vjanden van zjn vader aan het n0g altjd 11oog gtl
waardet
?rt
l? (
?n de uitsteHof te Stokholm ,gaf hem hoop,datde K()- kendste mannon vallztjn tjd gavtlngottligttnis
ningin hem in harc gtmst herstellen en (1e van zjne groote talenten. Zjntt bibliotlltt
l'k
voor haar uitgeschotene geldentten bedrage werd voor de in die dagel'
lzoer aanzitllllt
jl
te
van 30000 gulden, teruggeven z0u, zoodat som van bjna 24000 ltroonet
'
l vllrkocht. llj
be
zor
gde
ui
t
munt
ende
ui
t
gave
n
van
r
cl
t
t
l
l
di
lltj zich naar Zweden begaf. Hier bragt hj
te Upsala den w inter door. D e Koningin anl
ls (1650 enz.)'', Ovidius(1652 enz.
)'',
deed echter afstand van del'egéring enschonk
Virgilius 1676 enz.l'' nvaleritls Flactsus
hem niets dan de belofte van landgoederen in (1680 enz.
)''
, en Prudentils (1667 (
)l1z.
)''
Pom meren,een kanunnicaatin H aïnburg,een
en schreef:ppoemata 1653 enz.)''2 llet

vieariaat in Brem en, den titelvalz setlretaris reeds vormelde pBreda exptlgnata (1637),,,-en eene som van 4100 kroolAell, doch dit Elegiarum liber,et varia diversiargtlnlpnti

allesblecfettne belofte.Inmiddt
tlsoutvinghj
de aangename tjding!dat de Staten hem benotlllld.lladdthn t0t resldentaalllletZsvt/tldstsllt,
l10f met eene Jaarwedde van 4000 gulden
(1G54).Kortt
laarnaef
thterltl-eeg lkjhetsmarteljk berigt van het afsterven zjns vaders,
zoodathj verlofvroeg 0111naar llolland te
l'eizen.op zee werd htjdool
'storm overval-

Poemata (1645)'' ennTtalica(1648)''.Voorts'

heeftm en: .,Epistolae N.lleinsii Npbilissim o
Viro D .Stanislao Lubienittzky ttttluubiftllitttx'
in de brieven van beroem lte nlanllen uit de
verzameling van Brant'lns, alsmede rlqlpistolae N. l-ltàinsii ad Allt, Magliabechimu et
XXVIII ad Carolt
lm Datum'' i1A het eerste
deel der brieven van beroemde Nederlanflers
len, zoodat het vaartuig te Dantzig binnen- aan Antoni'
as .M tz-f
/Dtzôpcl
zly. Eindeltjl
t lleeft

viel,waarhj 36 dagen aan lletziekbedbleef men een gl
-oot aantalTuatjnscht
? gedichten,
gekluisterd.Bj zjnekomsttt,'sHagebetuig- w elke ter eere van Nicolaas ffàizàq
sz
l'lf.s (loor
den de Staten hunne tevredemheid over de uitstekendemannen vervaardigd zjn.
.
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Anthonl
j A'
dilq
:l'
:, een uitstekend NederAnthonlj A'
Jzldïl.
v,raad en schepen derstad
Delft. Hj werd aldaar geboren den 22sten
landsch staatsman en den eenigen zoon van

van Cltristina van Zweden,diezich toenmnals
te Rome bevond.Hj vertoefdealdaar eenige

Jaren,werdin1687geneesheervandenKeurvorst van Brandenburg, en vestigde zich in
November 1641,studeerde en prompveerde te 1695 te Culemburg,waar hj eene drukke
Leiden in de regten,en werd in 1679 pensio- practjk had.In 1707wenddehj zich totde
naris van zjne geboortestad. Aanvankeltlk Staten-Generaalmetverzpek om opheëngvan
rbjbetuigende,dathjden
behoordehj t0tde Staatspartj,maarFrank- hetbanvonnis,daa,
rjk'sovermoed deedhem meerenmeerOver- manslag Op den persoon van Jan Lamberts &
hellen t0f de zjde van Willem IIIt wiens Wildtdie hem en zjnemakkershad aangeand)niet heeft kunnen begaan.Hetiaarvan
staatkunde hj metgrooten jverondersteunde. r
In 1681 zag hj zlch meteenezending naar zjn osierljden is onbekend.In de kerlt te
Frankrjk en in 1685meteenenaarEngeland Vianen - trouwens nietver van Culemborg
n in dien tjd eene vrjplaats- vindtmen
belast.Nahetoverljden van den raadpensio- e
naris Fagel werd hj door den invloed van eene halve zerk met den naam van Helnsins;
W illem III t0t diens Opvolger benoemd en het is alzoo nietonmogeljk datzjn stoFelste gelegd.
bekleedde die gewigtige betrekking tot aan lj*k overschot aldaar w erd ter rt
zjn dood.Hj was de vertrouwderaadsman Hj schreef: DHet Ontdekt vergift der zoogevan den Stadhûuder,die over allebinnen-en naamde melk-crisis enz.(1693),''- rArmabuitenlandscheaangelegenheden zjn gevoelen mentarium sanitatis ofte wapenhuis der geinwon.Beider briefwisseling is n0g voorhan- zontheitenz.(1694)''
,- rNaauwkeurigeverden en voor de geschiedenis van die dagen handeling van het podagra enz.(1698)'',van veelbelang.Na den dood van W illem III nDe kwjnende Venus (1697 en laterl'',bleefhj in den geestvan dien Vorstwerlt- OGemartelde Yenus'',- poverdeVenusziekte
Z33,
m en vormde met M arlborongh en prins (1736)'
',- rverhandeling overhetkwikzilhet vermaarde driemanschap, het- ver (1704)'' - rDon Clarazelde Contarnos
welk den l0op van den Spaanschen Successie- enz.(
1697, Qd1n)',- en rDevermakeljke
o0rlog bestuurde.Hj nam deelaandemeeste avontlyier(1738,2 dln)''.
Helnzen (Kar1Peter),een schrjverover
vredehandelingen van dien tjd en behoorde
ondm-werpen van staatkundigen aard,geboren
g
e
wo
o
nl
j
k
t
0
t
d
e
a
t
k
e
v
a
a
r
d
i
gd
e
n
,
e
n
o
ve
r
l
e
e
d
doorvelestaatszorgenafgesloofd,op den 3dex
l te Grevenbroich in Pruissen den 22sten FeAugustus 1720.Het oordeelder nakomeling- bruarj 1809,bezochthetgymnasium teCleef
schap over dezen staatsman is zeer verschil- en studeerdete Bonn in degeneeskunde.W e1lend.Terwjlsommigen zjneeenvoudigheid, dra Nverd hem hier het verbljfaan deunibezadigdheid en schranderheid hoogverhefen, versiteitontzegd,en hjnam dienstpnder de
spreektBilderdj;kvandenpnietigenHeinsiltsb'. kolonialetroepeninNederland.Navoleindigden
Er zjn inderdaad gewigtigebeschuldigingen diensttjd keerde hj uitBatavianaarDuitschand terug en zag er zich geplaatstbj de
tegen hem ingebragt,welkeechterdoorzjn l
nazaatran der A àipl,in leven griëervan de belastingen.Alsweduwnaar en belast met de
Tweede Kamer der Staten-Generaa'
l,in eene zorg voor 4 minderlarige kinderen,bevond
dissertatie KDe Antonio Heinsio, Consiliario hj zi
ch in zeerbekromgeneomstandigheden
en gafzjn wrevelluchtln de brochure pEin
(18344''grondig zjn wederlegd.
Nieolaas .Md'
zzs:'ïl.
:,een zoon van den voor- Stiick Beambtenleben''.Evenwelwerdhjeerst
laatste en van M argaretha W 'allen.Nadatzjn 8 Jaar later secretaris der directie Van den
vader op l'egterljk bevel m et deze gehuwd Rjnspoorweg te Keulen en bekleeddedaarna
was,aanvaardde h!jden naam van Heinsllts. eene betrekking bj de brandwaarborgmaatVermoedeljk werd hj geboren te 'sHage in schappj te Aken.Hj besteedde zjn vrjen
1656,ontving van zjne ligtzinnige moeder tjd aan het schrjven van zjne rReisenach
eene slechte opvoeding, studeerde aan Duit- Batavia (1841;2dedruk 1842)''.Daarop volgsche hoogescholen,en werd aldaar bevorderd den pGedichte (1841)''
,- hetbljspelrD0ct0t doctor in de geneeskunde en natuurljke t0r Nebel oder Gelehrsamkeit und Leben
1842)''
, - en 2 staatkundige vlugschriften
wjsbegeerte.Hjvergezeldezjnemocder,toen (
deze meteen Duitscher,dien ztjvoorbaren rDieEhre''en rDiegeheimen Konduitenlisten''.
agen in de ptzeipziger a11echtgenootlietdoorgaan,naar Zweden reisde. W egens zjne bjdl'
Nadat Nicolaas in Holland was teruggekeerd, gemeine Zeitung''en de pRheinische Zeitung''
leidde hj een losbandig leven, maakte zich kwam hj in botsing metdecensuur,en hj
den 28sten December1677 desnachtsOp straat ontleendehieraandeaanleidingt0thetschrjven
n sDie preuszische Bureaukratie'' hetwelk
aan manslag schuldig en werd door hetH0f va'
van H olland metverbeurdverklaring van goe- aanstonds werd verboden en verbeurd verderen uithetlandgebannen.Hjnam dewjk klaard. Heinzen nam dewjk naarBelgiëen
naar Parjs,waar hj zich aangenaam zocht vervolgens naar Zwitserland,waar hj zich
te maken bj Colbert,toefde teLonden,voorts aan het hoofd stelde der liberale propaganda

in Duitschland te Aken en te Ems,waar hj en in talrjke brochures gloejende taal aan
de baden onderzocht, en begaf zich daarna de Duitschers verkondigde.Daar hj uithet
wedernaar Frankrjk,waar hj teMontpel- canton Ziirich,vervolgens uit Bern en zelfs
lier,teToulonenz.zjnverbljfhield.In1679 uit Baselland verbannen werd, vertrok hj
bevond hj zich in Italië,omhelsde de R.Ka- naar Am erika, m aar keerde 111 1848 naar
tholieke godsdienst) en dong naar de gunst Europa terug.Hierbehartigdehjdebelangen
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der sodaal-republikeinsehe partj,en toen de
opstandin Baden mislukte,zettehjteStraatsbul'g den revoltltionairen arbeid voort.Intusschen ltwam hj Openlgk in verzet tegen
H'
eekee,verscheenbjhetuitbarstenderomwenteling 114 Baden in delz zomer van 1849 a1s
aanvoerder eener vrjschaar Op htl
t tooneel,
maar vlood bj hetdempen van den opstand
over de grenzen en keerde naar Amerika
terug,waarhj eerstte New-Arork vertoefde,
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j
lank gehaald wordt,waarop zie'
h een aantal
pzeren,digt naast elkandergeplaatstepinnen
bevinden. Ilierdoor wordt het vlas van alle
Onreinheden alsmede van de hede gezuiverd
en geschikt gemaakt Om te spinnen M en kan
hieruit aieiden, w ellte beteekenis m en m oet

toeltennen aan phekelen''inflguurltjkenzint

voorts aan giemand Over den hcltel halen''

a
lslnede aan rhekelschrt
iver''en rhekeldillht''
-

Of aan reen hekel aan iemand hebben''1
dat is, iemand als een hekel
een met
ltwetsende pinnen gewapend werkttlig beBoston vestigde,waar hj d(
) uitgave dier sohouwell.

daarna te Cincinnati den rpionnier'', een
Dtlitsch dagblad, uitgaf, en zich in 18G0 te

courantvoortzette.Zjne nGesammelteSchrifl H eksen en heksenprocbssen.Reeds
ten''zjn in 18G0 te New-York in hetlicht in de eersteeeuwendesChristendomskoesterde
verschenen.

m en d(-) meening, dat er een naauw verband

R eister (Lore1zz), een tlitstekend heel- bestond ttlssehen l
tettert
l, afgoderj en t0(
)lkundige, geboren te Franlttbrt aau de Alain verg. De eerste lketter, die in 385 te Trier
den 19den September 1683:sttldeerde te Gies- ondctr de regêring van Afat
c'
lml6s,den tegenzen, Amsterdam en Leiden in de mttdicjnen keizt
arvan GratlanMs,na eellregterljltvonnis
en legde zich inzonderheid t0e op de heel- werd ter dood gebragt,uameljk deSpaansehe
as: was o()k besclluldigd
kunde.Nadat htj te Harderwtjk den gl'aad bisschop Pvrlsltilliatl'
van doetor verworven had,onderweeshj te van tooverj.onderdeGermaansts
hevolkerell,
Amsterdam zutàt Ruyscl
t de anatnmie en Ont- (
liedovrcesvtltll
-hekserj van hllnnelleidend hadden,konden dwaalving in 1709 eene benoem ing t0t ehirurgjl
z- solle voorvadtlrsgeël-l'
majoor bj het Nederlandsehe leger. In die leitraars niet val toovertjbesohuldigd worden,
betxekking wool
At
lel)jdebelegeringen bjvan omdatztjals Onmûndig werden bosthouwd in
Doornik en Bergen)alsmededenslag bjMal- zaken di
zs goloofs,tel
'wjl t
1e geesteljkheid
plaquet.Reeds in 1:10 echtel
-nam lzj zjn eene onbeperkte heerschallpj Azoert
ll.Eerst
ontslag,deedeenewetensehappeljkereisnaar de llerNzorlïlillgsbelregillgell der 13de eeuw in
Engeland,werd hoegleeraar in de Ontleed-(,14 httt zuiden van Fraukrtjk st
?
,
llf
llttt
'
l: dat vt'1
--

heelkunde te Altdorf, daarna te l'Ielmstedt, trouwen, (,14 na de kruistogten tegen de Alen Overleed aldaar den 18den April1758.Men bigcnzen gaven degeesttxltlken Opzetteltjk wehoudthem voor den grondlegger dernicuwere der voedsel aan den alouden w aan.Elke af-

heelkunde ilz Duitschland. Ztjn boek p'
Insti- wtjking van de leer dor Kt
lrk werd aangetutioneschirurgicae (Amsterdam 1739,2 dlnl'' merkt als et
m bezwjken vool'de vcrzoekinis een der meestberoemde werkttn van dien gen van den boozon gepst, e1l als aan de
tjd.en werd in een grootaantalEuropêsphe pas-gestiehte Inquisitie stofOntbralkvoorhare
talen overgezot.Van zjne overige geschriften vonnissen, w erd tegen m enigeen de l)(.sel1I1lvermelden wg:?,De hypothesium medicorum digillg ingebragt,dathtlmetdelzDtlivelheulde,
fallaciad pernicle(1710)'7, rDediëcultate om zich in het bezit'te stcllen van blapaalde
veritatis invelliendae in physica et medicina tooverkrachten.Men had hierbj het 0()g o1)
(1710)''
,
?De catarada, glatlcpmate et de verzoeking van Jez'
usin de woestjn en()p
amaurosi tradatio (1713 en 1720)'', rchi- de gem eenstlhap tusschen Godlln en m ensçtltttn,
l'
urgiae nova adumbratio (1814)'') )Denovo gelgk die in de Heiclonsche l
'
abelleerwordt
methode sanandi ûstulas lacrymales (1716):', voorgesteld. MTeldra nam en d() vervolginglln
))Compendium anatomicum ,veterum reeen- tegen toovenaarseen aauvang01,
)grootesellaal.
tiorum que Observationes brevissime com plee- Tt
) Carcassonne b.v.werden tussahen 13k
?0(.11
tens''1
))D e optima c'ancrortlm mammarum 1350 op grond van ztllk cene bestthuldiging
extirpandiratione (1720)'', y,De anatolnes m eer dan 400 mensehell veroordeeld, en de
subtiliûris utilitate, praesertim in chirurgia helf't van deze ter dood.T14 1357 werden (x1-

(1720)'', rDe medicamentisGerlnaniaeindigenis suëcientibus'', pobservationesmedieae miscellaneae (1730)'', pCompendium
medicorum (1736)''' ,
)De medicinae mechanicae praestantia (1758),, ,De lithotomiae
celsianao praestantia et usu (1745 en 1at('
r)'',
en psystemageneraleplantarum etc.(1748)''

31 O1u die rt
'den teregtgesteld.Uit Frankrgk

3-ma,
alt0e gedruktl'',- rGoneeskunf
lig handboek (1162)':,- en ,:K0rt b.
egrip der heelkonst(17G4)'',van welke delaatste2nazjn
dood in h0tlichtzjn verschenen.
H ekelen noemt merleene bewerking van
hetpas gebraakte vlas) datdaarbg over eene

ketterj en tooverj en vau dedaartegen a'
an

drong deze grtlw el door in andert?lantlen)
in de eerste plaats in Zwitserland, waar in
den aanvang der 15
ctlw het faerstheksen
$de e
werdeu verbrand. Tn Duitstthlaald, waar hd
l0t van den eersten ketterm eester,Ilbenraad
rc4?, lfarbltr.q, aan de Inquisitie Ont,zag had
alsmede de Nedorl
andsthe wprlçen:,011t- ingeboezemd, ondervond de heltsrnvervolging
tts
leedl
tunde (1:28)'', gltedevoering ovel
-den velnrlci hindornisscn? totdat paus In3toceplsl'
aanwas der ontleedkunde (1746)'' Heel- T-rfff in de bul j,slllml'nis (lesidorantes'' vau
lttmdige onderwjzing enz.(1755,2 dln,t0t 3 Decem ber 1484 de geheele leer van de

te w enden Inquisitie-maatregelen besrestigde.

Kort daarna (1489)verkondigdellIcrllmer()n
Sprenyer in den pMalletlsmaleflpartlm lHeksenhamerl'' hoe men met heksen cn toovenaars moest handelen, en set
lert çlien ttld
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knetterden de brandstapels Ook in Duitsch- kettersche twjfclarj te herroepen, maar er
land.Uitdegeschiedenisvan diendolzinnigen stonden n0g vele geleerde verdedigers op van
waan,welke3eeuwen bleefheerschen,bljkt het heksengeloof,van koning Jaeob'
as I aft0t
voldoende,dathj Ontsproot uit de troebele de Bejersehe kloosterbroeders 2#a8J1I.: en
bron deronwetendheid en dathj zjneoffers Anyelus A tïrztoe,die in 1.766 den verlichten
vooral zocht in de laagste volksklasse.V01- hoogleeraar Sterzinyer teregtwezen.Toch hadgens hetvolksgeloofpoogde de Duivel Onop- den de bezwaren, door den Jezuïet Spee in

houdeljk de menschen - vooraloudevrou- zjne pcautio criminalisin processibusadverwen - te verleiden.De verzoekervertoonde sus sagas (1631)''tegen de heksenprocèssen
zich aanvankeljk doorgaansalseenjongman gem aakt, velen t0t nadenken gebragt, en
van aanzienljken stand,- en dan a1seen tegen het einde der l7de eeuw tastte Baltltavlieg,muis ofb0k,waarnahj degedaante sar .f:kkerj hervormd predikant te Anlstervan eenJongeling wederaannam ,om deuit- dam, in zjne yBetooverde wereld''het geverkorenen tot afvalligheid van G0d en t0t loofaan een Dulvelkrachtig aan.Toen voorts
dienstbaarheid aan hem te belezen.Zonder- Tltomasl'
tçsin zjnerLehrsë,
tzenv0n dem Laslingeplegtigheden dienden Om deveelalschrif- ter der Zauberei (1707)''openljk den strjd

teljk geslotene overeenltomst te bezegelen, aanvaardde tegen zullt een schandeljk voorvooraleene soortvan doop,waarbj op het oordeel,ber n men zich in Duitschland Over

ligchaam van de heks een teeken gedrukt

werd, hetwelk oningewjden alleen aan de
onqevoeligheid dier plek konden herkennen.
W le zich op deze wjze aan den Duivelhadden verkocht,moesten door tooverj allerlei
euveldaden volbrengen, zich naar den wil
van den Duivelen zjne dienaren voegen,en
vooral in nachteljke zamenkomsten met de
bewonersderhe1aaqsehandeljkefeestendeelnemen (heksensabbath).De hekswerd hier-

deheksenyrocèssen teschamen,en tegen het

midden dler eeuw verwjderde men uit de
criminéle wdboeken in Pruissen,Oostenrjk
enz.devermelding van tooverj.Toch isn0g

in 1729 te W iirzburg de subpriores van het

kloosterUnterzellop hare beljdenis,datzj
van den Duivelbezeten was,levendverbrandy
en te Landshut in 1154 een l3clarig,en in
1756een l4larigmeisjewejenshekserj ont-

hoofd.Hetlaatste doodvonnls over eene heks
t0e door den Duivelafgehaald,ofvloog zelve w erd in 1782 te Glarus in Zwitserland uitop een bezemsteeldoor den schoorsteen der- gesproken.
waarts,nadatzj zich mètheksenzalfbestre- In 0nsVaderland isdiegruwel,zooalsbljkt
ken had. De Duivel beloonde haar metge- uit de nasporingen 5Ta11mr.Jacobus Sc/lelfeply
schenken, die weldra in afzigteljken drek (Geschied-en Letterkundig M engelwerk, d1.
veranderden ofmet slagen op denachteljke IV),A'eelvroegeruitden weg geruimd.Reeds
feesten.Tot bevestiging van ditalles dienden Erasm'
tsheefterin zjnegeestigezamenspraak

niet alleen bekentenissen,door de pjnbank rDe spedris''het bjgeloofaan dekaak ged.Intusschen was hier,behalve de reeds
aan de bescbuldigden alkeperst, maar Ook svteerlme
ldewaterproef,ook hetordelendeketelvrjwilligebeljdenlssenvan krankzinnigepersonenj die hunne fantastische voorstellingen

'ptzl.g ter ontdekki
ng van heksen en toovenaars

alswerkeljkheidbeschouwden.Devreesvoor in gebruik,terwjlverdachtepersonen eindehekserj ontwaarde voorts in deziekten van 1jk ook werden gewogen.Het ordel,uithet
menschen en vee, in misgewas en hagelslag

Heidendom afkom stig,bestondhierin,datdebe-

en in dergeljke zaken hetwerk van boos- schuldigde,nadateenpriestereenigevereischte
aardige heksen,well
te men zeerspoedig og- plegtighedenvolbragthad,eengloejendenbout

spoorde, daar een ongunstig voorkom en,nel- aanvatte en over een afstand van 9 sehreden
ging t0tafzondering,ietsraadselachtigsin de droeg.Daarna werd de verschroeidehand ombronnen van bestaan Ofdergeljkezaken aan- zwachteld en verzegeld. Na 3 dagen maakte
stonds aanleiding gaven t0t boos vermoeden, m en het verband l0sjen ontdekte men alsdan
vooral wanneer men zulks btloude vrouwen, nietsongewoons,dan sprak men den beschul-

opmerkte.W asdepjnbank nietbj de hand, digde vrj.Deketelvang wasietsdergeljks,
doch daarbj moestdeaangeltlaagdehand en
proef; de beschuldigden nameljk werden ge- arm tot aan den elleboog in een ketel met
bonden in het water geworpen. Zonken kokend water steken. Hetwegen geschiedde
ZJ,
i* dan verklaarde men haar Onschuldig, bepaaldeljk te oudewater volgenseen privimaarbleven zj drjven,danbeschouwdemen legie van Karel V.Daarbj werd achtgegeze a1sgunstelingen desDuivels.Alsdan wer- ven, of de beschuldigden hun natuurljk geden zj steedst0tdenbrandstapelveroordeeld, wigthadden.M0tkrachtkwam'vooralJohanen ditgebeurde z00dikwjls,daterin5jaar nes Yie'
r(geborenin 1515,tin 1588),stadsin het stift Bamberg 600 en in hetbisdom geneesheer te Arnhem en later ljfarts van
W iirzburg 900 op diewi
zeomltwamen,- dat Wéllem, hertog van G'
.i
ttlik en Cleef, tegen
z00 vergenoegde men zich met de heksen-

i
n Brunswjk deyalen,waaraandehel
tsenver- het vervolgen en veroordeelen van heksen en
brand waren,schlereen woudvormden!en dat toovenaars in verzet

men inEngelandeenafzonderljkeninqtusiteurgeneraal voor heksen had.MTél trad reedsin
1563Jose
ph Wolr,ljfartsvanhertog Willem
klt
yzlCleef,tegen diengruwelinhetstrjdperk,

1

eerst in zjnever-

handeling DDe venescis et sagis''en later in

zjn belanyrjk geschriftrDe praestigiisDaemonum etlncantationibusacveneicis(1576)''.
Vooral in dit laatste ontzenuwt hj op onween na hem Corneli'
tœ Ztucdfu te Trier, die derlegbare wjze al wat hetvolksgeloof van
evenweFzich in 1593 genoodzaaktzag zjne die dagen omtrent de heksen,haar vermogen
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en haar bedrjfvoorwaarhield.Wêlgafzjn plaats%der zaligen,terwjlde l1eldeondergeschritl aanleiding t0tvele togensehritten
zeltb van Jacob'
lbs I,lkoning van Engelandjen
van den beroemden c'
riminalist Benedictus
Ocryzoriy.
s- ,maar W ier bleefhetantwoord

aardsche strafplaats der goddeloozell bleef.
Vool-ts leerde de Kerlt, datnietalloen deze
maar Ook de Heidenen naal- de hel werden
Ve1*
W0Z0n,omdat het ()V01
àVer>vorpoljk was
nietschuldig en voegdehierbj nûg zjnevem G0d niet tekennen als Hem te honen.De ligllandeling rpseudomonarchia Daemonum'',en ging en gesteldheid dier plaats lietmene:hter

het kort en zaakxi
jk stuk pDe Lamiis(0ve1
* onbepaald.VolgensA'
tt
yltstinusbevindtzjzich
deheksenl'',hetwelk hj opdroegaandengraat' in het hart der aarde, - volgelas Cltrys6ran.
lepf/sdi-.Anderebestrjdersvanhetbjge- yfpzzlff.sergens btliten het ondermaansche.Men
loofin OnsVaderland waren CornelisZt
lp.
svan sehilderde gewoonljk dehe1volgensdefiguurGouda, die een werk schreef pDe vera ae li
jkeuitdrt
zkkingenvanhd NietlweTestament.
falsa magia (1591)'' en in lateren tjd Johaa Tegen heteinde der 4deen het begin der5de
rlz
l Heemskerk in zjn rBatavischeArcadia''. eetlw leerden Bctsili'tts en na hem CltrysôstoVan Bekkerhebbenwjreedsmeldinggemaaltt. zzlffy, Alâgnstinlbs, Gry-gog-c'
lf.
s en anderen, dat
Hoewelin1594- 1595teHarderwjkenUtrecht de boozen er tOtin eetzw igheid dool-vuuruitn0g
ondel*soheidene personen Y7egenstooverj ademende geesten, door eeu vtlur,hetwelk
zjn t
er do0d gebragt,schjnt een dergeljk brandt zonderlielztteverspreiden,- doorvervonnis: uitgevoerd in 1597 te Schoonhoven, giftigeen verschetzrende dieren en doorallcrlei
het laatste te wezen. Het is evenwel vrj martelingen geteisterd werden.Anderen koeszeker, dat zelfs n0g in 1754 een man en

eenevrouw,vantooverjbeschtlldigd,teoudewater gewogen zjn.Trouwenszelfsin onzen
verlichten tjd bljkt het gedurig, dat het
geloof aan heksen en hekserj n0g geenszins
geheel en al uit het midden van ons vollt
verdwenen is.

terden daarom trentm eergezondedenkbeelden.

Volgens Irenae'
tts namcljk is hetvreeseljke
d0rhelsche strafhoofdzakeltjk gelegelàin het
ontberen dex gemeensdlap en dex weldadon
des Allerhoogsten'O0k Terti
tll'
lanltsltoesterde

dat gevoelen,maarhetvont
lgeen bjval.Intusschen was m en van m eening, dat die
H el(De),afkomstigvanIlela,volgensde straFennietvool
-allengeljkkondenzjlz,maar
Noordscbe godenleer deyebiedsterin het0n- datiederloon naarwerkenontving.Dehardste
deraardsche rjk der sehlmmen,noelnt men stralen w aren bestem d voor de lleidenen,datgedeelte der onderwereld,waar de booze
menschen,volgens de meening der oudhqid, minderhardevoorChristeljkeovertroders,-

en de miustharde vO01-ongedogpte kiuderen.
na hun dood aanlanden, om de straf voor O0k omtrent den duur dezer straffen was de
hunne euveldaden te ondergaan.Van dat ver- meening verschillend.D d regtzillnigste K erltbljfvindtmenbj verschillendevolkeren eene vaders,zich beroepende OpMatthaeusXXV :41
verschillende voorstelling.Het droeg bj de enz.,leerden deeetlwigheid dierstraffen,doch
Grieken en Romeinen den naam van Tartarus. werden door Oroenes en zjne vol
gelingen
DeGr
Isi
raë
lieten
reninon
van meening, evenals tegengesproken, Toen echter Ililronym'
eken
el1wa
Rome
us en
de
datde zielen'der Theôpltilus van Alexandrië de meening van
i
n
eenc
donker
e
pl
a
at
s
atkestorvenon
Teool OrQenes bestreden, werd zjl
z gevoelcn a1s
of hades genaam d,afdaaldcnjen hier in een eene ketterj veroordeeld.Dientengevolge begevoelloozen,onverschilligentoestanddentjd hield sedert de 5de eellw dkl eeuwige duur
doorbragten, Daarentegen waren, naar hun der helsche straFen de overhand in de Kerk.
gevoelen, H enoa en E lia regtstreeks in het Daarnaastontstond laterde leervan het TGyeverbljfvan Jehora opgenomen.Na de Baby- vunr (zie aldaar).D0 D ivina (!ommedia''van
lonische Ballingschap verdeeldenzj den sleool Danteb.v.spreekt van 3 verbljiylaatsen der
in een parad'
q.
nvoor de vromen en eenehel afgestorvenen p'
.I
/)T1 Purgal Paradiso'')
(Ge-Henna,eigenljk Ge-llinnom of het dal torio'' -- en ,,11Inferno''.De GriekscheKerk
Hinnom bj Jerusalem,waar men deljken verw erpt het vagevutlr, maar spreekt toeh
der miBdadigers begroef) vour de bogzen.TOt van ecne strafplaatsvoorvelezielen,dielater
een middel Om deze te strafen, gebruikte tot het verbljfder gezaligden zullen worden
m en, naar hunne meening,vooralhet vuur, toegelaten,terwjldeboozeneerstten .
iongsten
zoodat de he1 voorgcsteld werd als een bran- dage ten volle zullen w orden gestraft.
dende zwavelpoel,Ja, men beschouwde de
De eeuw igheid der strafwerd ook door dll
kraters der vulcanen a1s de monden der hel. Protestanten a1s leer der Kerk geha'
ndhaafd.
HetChristendom vond deze voorstellingen bj llerst in de 18de eeuw begon men er aan te
het volk,aanvaardde ze,maar hervormde ze tMri
jfelen a1s in strjd methet,doelderstraf
tevens.TerwtjlPaul'
usuitsluitendspreektvan - verbetering - en met Gods wjsheid,

eene opstanding der geloovigen,terwjlv0l- goedheid enregtvaardigheid.0011dczinneljke
gen: hem de goddeloozen in den sleoolt0t vorm der voorstelling onderging eorle aanmereen eeuwigen dood veroordeeld worden,qver- keljkewjziging,daarmen het helsehe vuur
kondigde men weldra de leereener Opstan- verving door de pjniging van een eindeloos
ding van goeden en boozen ten Jongsten berouw . Lesslnvq opperde het denkbeeld, dat
dage,wMrbj de eersten zouden ingaan in het verschil tusschen goeden en boûzen op
het uit den hemel op aarde neêrgedaalde aarde de grondslag was van een verschil na,
Messiasrjk, terwjl de laatsten in denvuux- den dood,hetwelk ook bj eenevoortdurende
poel zouden geworpen worden. Later be. ontwikkeling ten goede niet werd ûpgeheven.
schouwde m0n den hemel a1s de verblj-F Bj velen vond wjders het gevoelen van
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Sehlelermaclter ingang, dat t
le algelneenheid
van het verlossingswerk van Christ'
as eischt,
dateenmaalallen daaraan deelzullcnhebben,
zoodathet Onvollkonlen is,zoplang deverlossing niet geheel en alis t0t stand gekom en.

(m de booze geesten de zegepraaldcsHeilands
te verl
tondigen, zoodat de nederdaling ter

helle bj de Lutl
zorsohen niet,t0t den staat

van vernedering bttllool't,m aar het eerste t'
eit
isvan den staatvan verhoogillg.Hetnieuwere
Bj de onderstelling van Gods Onweêrstaan- supranaturalismusheeft tussehen diebeidegebare genade was zulk eene Opvatting vollto- voelells gewallkeld, terwjl het rationalimus

menjuist,doch ten behoeve van 'smensehen
vrjheid bleven anderen demûgeli
jkheideener
onoverwinneljkeverstoktheidvasthot
lden.Sommige wjsgeeren,zooals W eisze,zochten de

zich bejverd helft,dekrachtderbewjsplaatsen Op llitlegkundige gronden teontzenuwen.
De m oderne orthodoxie heeft Ook ditleerstulk
alseengew igtiggedeeltedcrlleilverordeningin

eeuwige verdoem enis te vernietigen door de zju voormaliggezaghersteld,terwtjldevrjzinvernietiging der hardnekkige goddeloozen, nigetheologievanOnzodagen denederdalingter
waarbj zich de bedenkinq Opdeed,ofzulk helle besdlouwt als eelle m ythische inkleeeene vernidiging der indivldualiteitmogeljk ding van het verhevell denkbeeld, dat hct
is.Het geheelevraagstuk isnatuurljk alleen Evangelie van CltrLstus de Overwinning b(,van belang voorhen,die aan een persoonljk haald heeft over de m agt des doods en der
voortbestaan gelooven.Degrofzinneljl
tevoor- duisternis.

stelling van eenellelalsbepaalde stmfhlaats
R ela is in de Skandinavisehe en oudis intussehen door de nieuweretheologie alge- Duitsche godenleer de godin derOndtarwereld.
meen verworpen; zj wordt alleen door de Zj is eene doehtervan den snooden Lokeof
moderne orthodoxie tegeltjk metdeleervan Loki en van de reuzin Angerbode, en eene
den eeuwigen duur der straffen gehuldigd.
zuster van den Ienriswol
f en van deaardomT0t de lflerstul
tlton der oude Christeljke wikkelende slangJovm'
unyandtçr.Zjtroontin
Kerk behoort ook datvan Jezlts,zz:der#clizw het sombere l'jk dernevelen,waarallen aanter l
telle.Zj lkocsterdenameljk (
1emeeniny, landen,die (loor Ouderdom of'zielktebezwjdat de geest van Jez'
tbs in den tusschentpd ken.Metnimmerbevredigd verlangen zietzj
tusschen de kzmisiging en de opstanding in de steeds de komst van nieuw e schim men te geonderwereld is af
kedaald,om aan de aldaar moet,en wie zich olderhareheersohappjbeaanweziren hetevangelietevel'kondigen,en vilden,wilzj nietwederafstaan.Haarnaam
beriep zlch hierbj op 1 Petrus1TI:19 enz. is in Onsw oord helbewaard gebleven.
Op grond van Ephesen IV :9 leerdeM arcion,
H elcel-sztersztyn tAntonSigmtznd),een
dat de Verlosser, om eene volkomtlne zege- verdiensteljk Pools(ô
h regtsgeleerde,geboren
praalte verwerven O1) den dood en den D ni- te Krakau in 1808,sttldeerdete Breslau,Ber-

vel,degevangenenvandezenvoorzekerinvrj- 1jn)Heidelberg en Parjs,streedin 1830voor
heid gesteld heeft.Deze meening,(1oor OrI- de Onafhankeljkheid van zjn vaderland,en
t/dzied voorgestaan,werd weldra die derKerk.
Daarnaast echter Ontwikkelde zich het gevoelen, dat de nederdaling ter helle een zin-'
nebeeld w as der volkom ene verlossing. M en
bleef voorts in het Onzekere, OfJezwsm et of

werd in 1833 btlitengewoon hoogleeraarin de
regten aan de universiteitte Krakau.W eldra

zondcr ligchaam in het rjk der schimmen
zotlzjn afgeklommen.Hetleerstuk dernederdaling werd allengs opgenomen in de Apostolische Geloofsbeljdenis;intusschen wasdetoe-

van (aen Jaar werd opyeheven.Va'
n 1837 tot
1838 was hj afgevaardlgdenaarden Landdag
van Krakau,hield vervolgenszjn verbljfOp

.

voeging pdescenditad inferna''in de 3deeeuw
nog slechts hior en daar aangenomen, en
w erd eerst laat algem een. Tn de dagen der
Hervorm ing kw am hetletlrstuk van denedtu'daling Op nieuw aan de orde. De Geretbrmeerden beschouwden haar als behoorelpdct0t
den staat van vernedering,daar C/zk-idff
zy v0l-

gens zjnemenscheljkenatullr00k dehelsche

echter lcgde htj die betrekking neder!om de
redadie van een wotenschappeljk tjdscllrift
op zich te nemen,hetw elkevenw elnaverloop

zjn buitengoed, en werd in 1848 door het
distrietKrakaunaardenOostenrgltsehenRjksdag gezonden) alwaar hj tot de regterzgde
behoûrde.Na (
lejongste l-eorganisatie deruniversiteit te Krakau (1849) zag h!
j erzich ge-

plaatst als hoogleeraar in hetPoolsche regt.

Zjne rfleschichte des pölnischen Rechts''is
een doorwrochtgestzhrift.

Weld.Onder dezen naam vermelden wj:

strafen als plaatsbekleeder had moettan verIlans ./:fàizkric/zL'
tbdwiyvon./r
4J#,eenverdienduren, om te voldoen voor de zonden van steljk Pruissisch schrjver.Hjwerdgeborente
alle mensehen.Datzelfde gevoelen,desgeljks Aul-as btjBreslau den 15den November 1764,
datvan Lutlter, volgens w ien echter hd lig- studeorde te Frankfol'
t aan de Oder, Halle
chaam van Jezusachterbleefin hetgraf,werd en H elmstedt in de regten en staathuishoudin de Lutherscho Kel-k verdedigd dûorJoltalt- kunde (?11beltleeddeachtereonvolgensverschil-

nesze#l'
l
f,
s,superintendentteHamburg;het lende betrekkingen bj de belastingen.Tûen

gaf aanleiding t0t een hevigen strjd, maar hj echterin 1797 in woord en sehriftinverzet
w erd ten slotte in art.8 van het Formulier was gekom en tegen de willekeurvan den m ivan Eenighcid velw orpen. Sedert dien tjd nister en gouvel'neux van Zuid-prtlissen,graaf
handhaafde nlen,tevens op grond van andere Hoym ,zag hljzich verplaatst naar Brandenuitspraken van L'
tbtlter, de volgende leer burg,terwjlmen hem tevensdoorhaalde over
a1s de regtzinnig-luuthersche, dat de ge- zjne pdemocratisclle gevoelens''. Niettemin
heele persoon van Cltrist'lts naarbeide naturen waagde htjhet,de vcrduisteringen ()n bedriein dehe1is nedergedaald, om aan den Duivel gerjen,die onderhetschildvanIloym hadden
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plaats gehad,openljk terspraketebrengen. (1856 1857,2 dln)''
, pstaatund GesellEen handschrift, hetw ftlk daarop betrekking schaft (1871 1864, 2 d1n)'', nNationalit:t
had,werd bj verzending naar den t
litgever (1851)'' en rtzegitimiti
'
itund Legitinlit:tsdoor de oneerljkheid van den postdirectenr recht'(1859)''.
te Magdeburg ontvreemd.Held schreefechter
Chrlstia,
nHeld,eenverdiensteljkletterkuneene andere aanklagt, w ellte metm edew eten dige en paedagoog.Hj werd geboren teNiirnvan zjn beschermer,den minister k
%truenseet berg in 1791,studeerdete Erlangen,zag zich
te Berljn Onderden titel:p'
DiewahrenJaco- geplaatst a1s leeraal'aalz het gymnasium in
biner im preuszischen Staate,Oder aktenm lis- zjne geboortestad, en ging in 1845 als prozige Darstellung der bösen Ri'inke und betrii- fessor en redor van hetgymnasium naarBaigorischen Dienstfiihrung zweier preuszisohen reuth.Hj vormdevelen totdegeljkebeoefe-

Staatsminister (Hoym en Golbeckl''heimeljk naarsderoudetalen,bezorqdeecneuitstekende
gedrukt werd. Zj droeg het jaartal1801 en uitgave van rplutarchi vltae Aem ilii Patlli
in plaats van den naam der sta'
d,waarzj etTimoleontis Solisbaci(1832)': en overleed
uitgegeven w erd,de woorden:nu eberall und
nirgends''. Een zwarte omslag bezorgde aan

den zlsten M aart1873.

R eldenboek is detiteleenerverzameling

ditwerkjeden naam van:rlletzwarteboek''. van oud-Duitsche heldenzangen? die van het
H eld zond een exemplaar aan den Kgning, laatst der 15deeeuw t0taan 1590 bj herha-

m aarm oestvoorditwaagsttlk boeten m eteen
vestingarrest van 8 m aanden te Kolberg.In

1803 bevond hj zieh weder Op vrjevoeten
en werd op wachtgeld geplaatst.Hj schreef
toen 2 brochures tegen Napoleon en stichtte

voor zjn overleden vriend Struenseeeen onvergankeljk gedenkteeken in het gesehrift
KStruensee.Eine Skizze firDiegenigen,denen
sein Andenken werth ist(1805)''.Bjdekomst
der Franschen nam hj de wjk naarNeuruppin,waarhj in kommerljkeomstandigheden
leefde. De minister ronHardenbery bezoryde
hem eindeljk in 1812 wedereene betrekklng
bj de zoutbelasting te Berljn.Toen hem gelast werd, een door diefstal veroorzaakt te
kort in de openbarekasaan tevullen en hj
hiertoe buiten staatwas,maaktehj in 1842
door zelfmoord een einde aan zjn leven.Hj
schreef o0k nog:pGeschichte derdreiBelagerungen Kolbergs im siebenj:,
hrigen Kriege
(1848)''.
Gustav Friet
fdcFz Held? een verdiensteljk
Saksisch regtsgeleerde.Hj werd geboren den

ling gedrukt werd. Een uitgebreid rlleldenboek''is in 1843- 1849 in 6 deelen door 8lmrock illhet licht gegeven.

H eldendicht, zie Diehtkunst.
H eldensage.De Germaanscheheldensage

bevat de oudste overleveringen des volksin

dichterljken vorm.Zj werden veelalgezon-

gen en van mond t0tmond overgebrayt,z00datzg bjbelanrrjkeomwentelingenllgtverloren gingen.D elnvoeringvanhetChristendom

legdehetzwjgen op aan deHeidenschesage,
endezenam dewjk naardiegllwestentwaar
de nieuwe godsdienst n0g geen invloed llad.
Vandaar dat men vele Germaansche helden-

sagen op Ilsland teruggevouden heeft. Zj

werden vereenigd in de pEdda''.ln Duitschland is alleen het rllildebrandslied'' uit de
dagen der oudheid overgebleven.Langzamerhand echterverm inderde de afkeer der gees-

teljl
theid van de aloude volkspoëzj,en de

monniken van St. Gallen bewerkten in de
eerste helftde< lode eeuw zelfs den ),Avaltharitls''.In hetmidden der lzde eeuw Ontstond
28sten Mei 1804 te Meuselwitz in Altenburg, hd rNibelungenlied'', en het werd t0t aan
studeerde te Leipzig in de regten,en werd er de 15de eeuw door vele andere heldensagen

in 1828 advocaat. In 1835 zag hj zich be- gevolgd.lndiegedichten wordthoofdzakeljk
noemd t0tlid van hetHofvan AppèlteDres- aan 3 geslacllten van helden hulde bewczen,
den, was in 1849 eenigen tjd ministervan - aan de Amelnnyen, de Nibelnnyen en do
Justitie, en zag zich vervolgens als geheim - Heyelinyen. Zj behooren t0t 3 groote sagenraad voor aangelegenheden van burgerljke l
tringen,nameljk denGothisehen,Rjnlandschregtspleging aan het m inistérie van Justitie

Bourgondischen en N edersalksischeu, waarin

toegevoegd.Hj schreefeen nEintwurfeines
biirgerlichen Gesetzbuchs fiir das Königreich
Sachsen (1852)'',en overleed den24stenApril
1857. M et von W atzdor.f was hj do stichter

Dietricl
t tr
lqlleotlol-il
t de Groote),Meyfrled en
Goedroen de m iddelpunten vorlnen.D ie liederen der oudheid zjn verzameld door W i'
lh,
elm
Gripzwz in zjn werk: rè
llif
? dcutsche Heldenvan de plahrbiicherftiirsëchsischesStrafrecht'', sage (1829)'' waarop Afone pen vervolg gelewelkehjlatermetSehavarzeenMebdratuitgaf verd heeft in zjne puntersuehungen ztlrGeonder den titel van DNeue Jahrbiicher''.
schichte der Deutschen Heldensage (1836)'*.
Joseplt Held, desgeljks een verdiensteljk Merkwaardig isvooralhet boek van Uhland:
regtsgeleerde.Hj werd geboren teW iirzburg /4Schriften zul'Geschichte der Die,htung und
den 9den Augustus 1815,wjddezich alhier, b,age (1865),,.

voorts te Mil'nchen en te Heidelberg aan de
Weldentijdperk noemtmt
pn in rtlimeren
regtsgeleerdheid, vestigde zich in 1839 als zin hot tjdperk in de gesc,
hicdenisvan een
privaatdoeent te Aviirzburg, en werd er in volk,waarin hetzich doorgrootschekrjgs1841 buitengewoon, in 1843 gewoon hoog- bedrjven,door bewonderenswaardige bljl
ken
leeraar. Hj onderwjst Duitsche staats- en van mned en dapperheid onderscheiden heetl,
regtsgeschiedenis, Duitsch staatsregt en Bei- en in meer beperkte beteekenis dt'n tjd,
Jersch administratiefregt.Vanzjnegeschriften waarin eene reeks van mannen gelecfd heeft,
vermelden wj:System desVerfassungsrechts die m et zelfverlooehenende onverschrokken4er m onarchischen Staaten Deutschlands heid zjn Opgetreden om hd vaderland te ver-
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dedigen of te bevrtlden. Men vindt bj het
eenevolk zulk een tjdperk veelvropgertlan
bj hetandere.Veelalbehoortintussehen het
heldentjdperk tothetrjkversierdegebiedder
overlevering.Schitterend isvooralhetheldentjdperk derGrieken,desgttljksaan gtmezt
jde
van het aanvangsptlnt der geschiedenis gelegen. Hunne Oude helden zjn met de goden
vermaagschapten zelven halfgoden.Avaar llet
monotheïsmus heerscht, zooals btj de Israëlieten,zjn daarentegen dehelden dienstltneohten en gunstelingen van Gnd,die naar Gpds
bevel en door Gods bt
jstand de dapperste daden verrigten.Hetisveelalmoejeljk,uitde

kustbatterjen,de fbrten lfi
.jkduin, Erfprills,
Dirks-Admiraal,hetNiot
lwe'
BTerkenz.BjKjkduin verlleftzicheenhorlgttvtlurtoren,enin het
gezigt van K .il
-tlllilz bellaalfèen de Alfigfe'r e11
yk

Tromp in1673oeneglansrtjkeovf
trwinningop(
1e

vereenigde Ellgelst'the enFransehevloten onder
priusRoberf ()14d'Estrles.Tttsscllen Huisduinen
en Callantsoog had in 1799 de landing der
Engelsthen en Russen plaats.

Iièlena.Ont
ler dezen nanm vermeldellwj:
Iléleîîa,(lene dot',lztel-5::1,11Leda en Tindareus,

koning van Sparta,ofvan Zens(Jupiter),die
in de gedaante eeller zw aau tot hare m oeder
genadord was. Zj muntto zoozeer uit door

om hulselen der sage de historistthe kern aan schoûnheid, dat zj volgeusde sage reeds als
het licht te brengen. Spreekt mon in ons locjarig meiqle dotll-Tlteselts en Pirétlto'
usgeLîtdareusdegenen,die
Vaderland van een heldentjdperk,zoobedoelt schaaktw erd,en dat T'

men daarmede gewoonljk datvan onzentaoh- Naar hare 11:
t14(
1 dongen,lietzMreren,datzi
j
tigjarigen strtjd tegen Spanje.
den door zjn'
e dochter geltozen gemaalzotlH elder (De), d: noordel/kste gomeente den bt
lstaan, iudieu hj aangevallen werd.
van het vaste land van Noord-llolland,is de
hoofdplaats van een ltanton en bevat,behalve
het dorp van dien naam , aan llet M arsdiep
gelegen, het Niauwe Diep of MTillemsoord,

D ienteilgevolge riep haar echtgenootAfenelaus.
alle Grieksche Morsten ten strjde,toen Hllena
hem door Parls,een zoon van den Trojaanschenkoning Prlasnlls,ontroofd werd.Z0o ont-

het dorg Huisduinen aan de Noordzeeen het stond de Trqlaansche oorlog.Da berigten om-

meer zuldeljk gelegen Koegras.V
,Oorheen was trentde lotgevallen van Hélenq zjn zeerverdoor verstuiving der duinen tusschen H uis- schillend.Gewooulilk neemtmen aan,datzj
duinen en Callantsoog de plek, waar tllans uitde handen van Par'
lsin die van zjn broede Helderverrtjst,van hetvaste landgeschei- der Deiphobnsovergingten datzvenelt-s,dien
den door hetKoegras,hetwelk bjvloed on- ztjdoorhal
'e liefkozingen wederom hadweten

derliep. In 1610 is er echter de zware Zand- te bekoren, haar weder m0t zich nam naar
ttsontdjkaangelegd,welkein 1750versterktwerd, Sparta.Volgenshetverhaalvan Ilomér'
terwjl ln 1817 hetKoegrasaan hetgeweld moette Tellmaehqs haar als de gemalin van
derwateren onttrokken is.- In den aanvang
AndereschrjversoverdeGrieksche
onzer eeuw was de Heldereeu visschersdorp, fabelleervermelden?datzjdevlugtnam naar
doch sedert Napoleon I het besluitnam ,aall Egypte. O0k omtrent de pl
aats! waar zj
het Nieuwe Diep eene oorlogshaven te stlerf, loollen de berigten zeer ult een. D e
makcn en doorfbrten te Omringen,en vooral meesten bevatten de verzekering,datzj te
na llet voltoojen van het Noord-llollandstr
he Rhodtlsop bevelvan PolyœoOpgehangenw erd.
Kanaalis de bloeidezer gem eente zoo toegf?- Volgensanderen trad zl
Jna den valvanTroje

nomen,datzt1meer Op eene stad dan op een in het huweljk mpt Aohilles.Zj schonk M etlorp gel
:eeuedocllter,H ermlonegenaam d.Griekjkt en Ongeveer 20000 zielen telt. 03:34r0/.
Het Nieuwe Diep ls, over den afstand van sche kunstenaarshebben haar voorgesteld als

een halfuur gaans,door eenerjhtlizenlangs een naodèl van vrouweljke schoonheid, en

het H eldersche K anaal met den H elder ver- onderscheidene dichters hebben aan hare lotbonden en dooreene djk vangrallietblol
tken gevallen de stof ontleend voor hunne tretlrtegen de w oede der zec beveillgd.Men vindt spelen.
er onderscheidene kerken,- voorts scheepsHllena (Deheilige),de moeder van keizer

timmerwerven'
, eene ijzer- en kopergieterj? Constanti
jn de G0-t
?t)J..Avaarschjnljk waszj
een houtzaagmolen enz. D e haven van llet van geringe afkomst,maarzj heeftzich door
Nieuwe Diep is eene der beste, die ergens haren jver voor deuitbreiding van hetChrisbestaan;ztj heett bj eelle lengte van 2000 tendom zeerverdiensteljkgemaakt.O0kharen

eenebreedtevan100t0t150Ned.elelldieptege- invlped 0P den Keizer maakte zi
n
<i
# daama
noeg vool-de grootste schepen,welke verder dienstbaar.Voortsstichtte zj,na het vinden
door eene grooteschutsluis((le lfoppvaarder- van het Kxuis in 326,dekerk vanhetHeilige
sluis) het Noord-Tlollan'
dsche Kanaalkunnen Grafte Jernsaltam en de kerk te Hebron.en
bereiken. Het gedeelte,dat hier aangebouw d overleed in 360teRomea1sn0n in 8o-jarigen
is, draagt den naam van MTillemsoord.H ier ouderdom. Haar naamdag valt Op den 18den
heeftmen de gl.
ooteRjkswerfmethetrlzime Augustlls.
natte dOk, de ligplaats van een aanm erIlllena (Delleilige),tevoren Ol
c
jatgeboren
keljk deel onzer vloot, en een paar drooge te Pskow in Rusland.Zt
jhuwde ln 903 met
dokken, - voorts uitm untellde tuighuizen, dcn Russischelz grootvorstll
qor en werd na
w erlkplaatsen voor de uitrusting van oorlog- zjn dood in 945 bestt
lurderes des rtjlts en
schepen, een groot hospitaal,de kazerne der voogdes van haren zoon Rniatoslaw.Daar de
mariniers, het fraaie paleis voor de directie Derwièb-s haren gemaal gedood haddent nam

der marine, en het Koninltljk Instituut ter zj wraak door hunne stad in brand te steken.
opleiding van Jongelieden t0t adelborsten. In 955 begaf zj zich naar Constantinopel,
T0t devestingwerken behooren er,.benevensde waar zj gedooptwerd,en op hareuitnoodi-
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ging spoedde Adalbert zich als bissehop naar heidmetzjnezusterCassandrœinden tempel
Rusland.Zj Overleed in 969 en iseenevan van Apollo ter rtlste had nedergelegd,lekten
de 57 heiligën der Grieksche Kerk. Haar 2 slangen zjne oolel
z, en hj verkreeg hierltoor de gaat'der voorspelling. Op raad van
naamdag is(
le lldeJulj.
Helena Zpzz: Ellzalbeth, hertpgin k,cpz Or- Ilélennö.bragt Ileetor aan Atltene (Minerva)
JJ/ZP:,geboronprinsesvan*6c1@:CêJ,
Mrp-ScFzw:9-'
;@3. eene plegtige Offerande. O0k tltaelde Hllenws
Zj werd geboren op hetkasteelLudwigslust hem deOvereenkomsttusschen Apollo en Alltene

den 248tenJauuarj1814,OntvingteDobberan medetvolgensw ellko de 00r10g tlooreen tweeen op hetbuitenverbljfPliischkow eene zorg- gevecht tusschen Ileelor en een derGrieksehe
vtlldige Opvoeding,enondorscheiddezichreeds helden zotlworden beslist.Bj eenebestorming
vroeg door diep gevoel ()n ongem eene gees- der wallen schoot hj eelzpi
jti!1 het pantser
tigheid. In 1835 l
zuwde ztj met I'
erdinand, van lfellelalts, doc,h werd zelf aan de hand
hertog van OI-JJJ9Z.S,en verwierfdoorhaarka- gewond. Hi
:
j was de eenige der zonen van
rakter de algemeene achting.Na den lzoodl()t- Prlam'
as dl0 c
1Zr%0
..SVa)05xnl
xjtjjjj:,daal.hi
j
ove
rjstd
ad
gevange
tigen dood van haren gemaal(12 Jtlltj 1842) reeds vôör
we
dr
ed.vcr
La
terring
wasde
hi
t
lv
riend en
n
wjdde zj zich gcheelen alaal de Opvoedillg g0i10m01R
van hare beidezonelz,den graat'van Ttzû-t/.
s raadsman van Pyrrhms, koning van Epirus,
en den hertogran C/ztvfrf's.ToenkoningLode- die hem Aî
kdr6macbet0t eohtgenoote schonlt,
II
/ï
J:Philipsafstand gedaan hadvan(
leltroon, hem bi
j zjI
A overljdcm met devoogdjsc,
hap
verscheen zj mettweekinderenindeNationale over zjn zoon M olossltsbelastte en hem zelfs
Vergadering, om delztroon voor haren eerst- een gedeelte van het bewind Opdroeg.Dt
ktr
geborene te behntldentdotth zag zich genood- vond Aenéashem a1skoning. Volgensauderen

zaakt de vlugt te nement waarna zj zich verliet Ilélenl
ts Trqje, Omdat ht
j, dingende

unstvan Hllena,zich zagacllttlruiteerst te Ems en daarna te Eisenatth vestigdfl, naar de v'

waar zj in afzondering leefde en zich dool- gezetdool-Dei
pltob'
tt
s,waarna hi
jt0tdeGriehare weldadigheid onderscheidde. N':1en dan ken overliep. N0g andnren meenen? dat htj
vertoefde zj in Engeland bj hare scllof
ll- Op raad van Calchas doorde Grieken gevanOuders,en overleed te Richlnond bj Londen g'011genomen werd,e14dathjdezeaanspoorde
den 18den M ei 1858.
0m het houten paard te bot
lwen.Andrômaeh,
e
H elenine (alant-kamfer)vindt men in de schonk hem een zooll, Castrin@s genaamd.
wortelsvan Innla .
ffe/ezàïf
xgzà,enmellverkrtjgtze
H elfert (Joseph Alexander,vrjheervon),
doordieinalkolAoltelatentrekkenenhetfiltraat een Oostenrjksch regtsgeleerde en staatsman,
met 3 t0t 4 volumina water te vermengent is de zflon van den hoogleeraarJoseph ./.f'
8./à,
r/
waarna deheleninena verlonp van een etm aal (j-1847),en werdgobol'
en tePraagd0n3den
lkristalliseert i11 prisma's m et een tlaatlw en November 1820.Tn 1847 aanvaardde hj do
reuk en smaak, welke niet i1z water,maar betrekking valz leeraar in lletRomeinsch elz

gemakkeljk in alkohol en aether Oplossen, Kerkeljk regtaal
zdeun'
tversiteitte Kral
tau.
bj 72OC.smelten, in geconcentreerd zwavel- In 181.8 zag hj zioh (looreen kiesdistrictin
zutlr m et eene roode kleur oplossen? veel Bohemen atkevaardigd naar den Rjksdag,
zoutzuur Opnem en? en door salpetttrzuur in waal-hg hetministérieondersteullde.In dat
eene roode, harsachtige zelfstandigheid 0m - t
i
;aar werd heln deportefeuille van Onderwjs
gezet worden.Bj de destillatkevan helenine aalzgeboden,maaxhj weeshaarvan dehand?
metwatervrjphosphorzlurgaateeneolieOver, hoewel htj zie'
h als Onderstaatssettretaxis gew elke na hare rediflcatie geelaehtig en ligter ruimen tjd belastte met de werkzaamheden
dan water is, een weinig naar aceton riekt, van dit departement. In 1854 werd hj t0t
en bj 2900C. kookt. Men verwarre de vrjheer benoemd.Van zjne sehriften noemen
lteleninenietmet'lnltline.
wtj: rueber den Heimf'
all des Heirathsgtlt
H olenium L.is dt
t naam vall een plan- (1842)'', rHusz und Hieronymus (1853)'',
tengeslacht uit de ïàmilie der Zaâmgtlsteld- en mueberNationalgesehichteunddercnPiege
bloemigen. Het Onderscheidt zich door een in Oesterreich (1854)''
, terwjl hj vopzts
éénbladig, sterk verdeeld Omw indsel en tal- nieuw e uitgaven bezûrgde van olzderscheidenc

rjke straalbloemen. Hct omvat eenjarige of
overbljvendekruiden,welkeinNoord-Amerika
en Mexico groejen. Sonlmigen behooren t0t
deartseni
jgewassen,anderent0tdesierplanten.
M'
vtj vermelden H . altiqmnale L.? die in Callada en Carolina voorkomt,een paarNed.el
hoog wordt, lancetvormige,gezaagde,af100pendo bladercn en gtlltt bloemen draagt, en
tegen tusschenpoozendekool'tsgebrtliktw ordt?

werken zjns vaders Over Kerkeltjlt regt.
R elWerich (Christian Adolf),een verdiensteljk Duitsch sohrijver, geboren in 1810 to
Schaffhausen in Avtirtemberg, vestigde zich

in 1842 als privaatdocentt,
o Bcrljn en isf)r
thansw erkzaam als bllitengewoon lloogleeraar

aandemilitaireacadémie.11j botlwdedegeseltiedenis der bestthaving op ettllpsychologischcn grondslag en gafeone voorstellillg van

voortsIL ctzli
/brnïtl?f
pzDonyl.,in Califorlliu ztlnewjsgeerigeboginselon inhetwerk:rDit
!
'j
groejende en halt'zoo lloog alsde voorgaande Metaplt
ysik als GrLlndwissenschaft (18464
,'

soort, met lancetvormige, ongesteelde?gttaf- alsm ede iu het boelt: ,.Der Orgauislnus der
randige bladeren en talrtjke g'
elflbloemen nlet MTisseuschaft und ttie lAhilosophie der Geeen llalfbolvormigen l)lfleltlllodtlm.
schichte (1856)''. Voorts s(!hrtltx
ï'htj etl
n uitH élenus,een zoolavnn lh'lam'
t(sen vanlle- gttlll-citln-el-k,getiteld:,,l'licChristlicheM ystik

ccôltllecuba),waseenwaarzeggereneenflappt
lr (1842,2 t1ln).''Ook volllragthj f
llf
lerscheit
lent,
kxjgsman.r
roen htizieh bj zckoro gologon- rttizcnj cn al: vrlltsllt vltlt tltvztrlev(,,-(1(,llj:
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1Belgien (1848)'',- gBriefeausItalien(18501853, 3dln)'',- yEngliinderundFranzosen
(1852)'*, en psklzzen undErzëhlungenaus
Irland (1859)''.Dewetenschappeljkeuitkomsten van zjne togten door het Pyrenésche
schiereiland legdehp nederin rRaymund Lull
(1852)''
,- pGeschichtedesWestgothenrechts
(1859)'',- en pGeschichtedeswestgothischen

doet het besturen door een gouverneur, -

gewoonljk een oëder van den staf.Onder zjn beheer worden dealgemeenebelangenvanheteiland door6raadsheerenj8wjk-

meesters en 16 oudsten behartigd. De 0ud-

Frieschewetten vormen hetHelqolanderland-

regt,hetwelk uit slechts 14 artlkels bestaat.

Deinwonerszjnoverhetalgemeeneenvoudig
en naauwgezet van zeden, zoodat er nooit
Arianismus(1860)''.
H elgoland , in het Engelsch Heligoland, eene gevangenis geweest is.Eene algemeene
iseenklein,aan Groot-Brittanjetoebehoorend burgervergaderingonderzoektjaarljksdenstaat

rots-eiland,hetwelk zich in de Noordzee ter der inkomsten en uitgaven van het eiland,
hoogte van 65 Ned.elboven de oppervlakte en iederhoofd deshtlisgezinskan daarbj het
harer w ateren verhef
t.Hetligt7% Dtlitsche woord voeren. De Helgolanders behooren t0t
mjl van het naastepuntvan Sleeswjk (Ei- deEvangelische Kerk en kiezen zelvenhunne

d
erstedt)en 9% Duitsche mjlvanCuxhaven, predikanten;deJongstevan dezeleidttevens
en beheerschtdemonden van de Elbe,W eser
hetonderwjsindehoogsteklassederschool.en Eider,terwjlhetdooreenigezandplaten, Het zeebad kwam er in 1826 t0t stand,op
klippen en riFen omgeven is.Heteilandwordt
verdeeld in hd Lageen Hoogeland.Ditlaatste
heeft een omtrek van 4200 schredon en verheft zich 30 t0t 50 Ned. elboven de zee.
Daarvöör ligt het Lage Land,uitrood leem
en gerolde steenen bestaande,meteen omtrek

voorstel van ron der .
lldckds,en wordtna het
openen van een regelmatig stoombootverkeer
met Hamburg,druk bezocllt.Het baisaizoen

begint in hetmidden van Junj en duurttpt
Septtmber.
Heliand,Heliand ofHeiland isde naam
van naauweljks 1200 schreden. De drooge van een otld-Nederduitsch of oud-saksisch
zandplaten, waarmede Helgolanll omstreeks gedi
cht,waarschjnljk op lastvan Lodewl
jk
eene eeuw geleden n0g verbonden was,be- de Vrome door een uitstekenden Saksischen
slaan sledlts 2/, der oppervlakte van het zanger opgesteld.Daarin wordthet leven van
eiland.Omstreeks een kwartieruurgaansten Jez'
lts volgens de Evangeliën geschetst, en
oosten van het Lage Land verheft zich een niet ten onregte bestempelt men hetmet den
duin met eene lengte van 300,eene breedte naam van poudsteDaitscheMessiade''.Christua
van100en eenehoogtevan7Ned.e1,enaan het isdaarin d8 held envertoontzich indehoogste
westeljk strand van dezenvindtmen debad- glorie,welke een otld-Duitscher kende,nameplaats. Het hoogere gedeelte bestaat we1 is ljk alseen magtig vorst,die,door zjne gewaar uit rotsen,maar deze zjn bedektmet trouwen omstuwd en door groote scharen
eene vruchtbare aardlaag,waarop gxas,kla- gevolgd? door het land trekt Om weldaden
ver,gerst,aardappelsenlageheestersgroejen. uit te deelen. Ilet gedidlt bestaat uit korte
Daarverrjsto0k devuurtoren terhoogtevan allitteréxende verzenen onderscheidtzich door
80 N ed. el boven de oppervlakte der zee. eene kernachtige taal!doorlevendigheid yan
eliVoorts ligt er een stadje met 350 huizent schildering en doorpoètischen gloed.Derll-

terwjlhetLage Land ook n0geen 70-talw0- and''is door A.ScA-ellev.(1830- 1840,2dln)
ningen telt.Vischvangsten loodsdienstvormen volgens de overgeblevene 2 handschriften er belangrjke bronnen van bestaan voorde éên thans te Miinchen en één in hetBritsch

ingezetenen, wier aantal Omstreeks 2500 be- Muséum - in het licht gegeven. Het is
draagt.Zj zjn van Frieschen oorsprong en afkom stig uitde 9de eellw en w elligtslechts
bezigen een Frieschen tongval, hoewelin de een gedeelte van een veel grooter geschrift,
school en de kerk het Hoogdtlitsch in zwang hetwelk eene dic,
hterljke bewerking dergeis.Er zjn vele varenslieden,en hetverblk'f schiedenissen van het Oude en Nieuwe Tesder talrjke badgasten verschafterbroodaan tam ent bevatte.Vrj algemeen is men van
velen.Men heeft er voorts 2 havens,welke oordeel, dat de opsteller afkomstig was uit
'W estfalen!doch daarvoorbestaatgeenezekert
loor4 batterjen worden verdedigd.

Diteiland droeg in den ot
lden tjd den naam

van Fosite of Ihsete-land naar de Friesche
godin Foseta,aan welke een tem pelen eene
bron geheiligd waren;doch nadat W illebrord
de dienst der afgoden vernietigd had,noemde

heid.Hetlsvoortsmerkwaardi
g alsnagenoeg
het eenige geschrift,dat wj ln deoud-saksische taalbezitten.Nieuwe uitgaven van dit
gedicht werden onder anderen bezorgd door

Simroek(zdedruk 1866),Grein(1854)enRapp
men het,als den zetelderChristeljke zen- (1856),terwjlmen t0t opheldering daarvan
ding,het Heélige Land of Helgoland.Het be- veel belangrjksvindtin de rDetltscheAlterhoordevervolgenst0thethertogdom Sleeswjk- thiimer im Heliand (18459 2de druk 1862)''
Holstein,wastOtaan 1712,tOen Denemarken van Tilmar.
er zich m eestel.van maakte, het eigendom
Helianthem um Tournf.(Zonnekruid)is
der H ertogen van Holstein-Gpf/tvp,doch wel'd

in 1807 door de Engelschen bezet. Het was

de naam van een plantengeslachtuitdefam ilie
der Clstinein. Het onderseheldt zieh door een

vervolgens tjdens het continentaalstelselhet s-bladigen, onregelmatigen, of3-deeligep en
hoofdstation van den sluikhandel.Bj den Vrede regelmatigen kelk, door 5 vroeg afvallende
van Kiel (1814) werd hetdonr Denem:rken bloembladen,dooreene3-klegpige,eenllokkige
aan Engeland afgestaan.De Britsche regéring zaaddoosendoortalrjkehoeklge,gladdezaden.
vardert van het eiland geene opbrengsten en

Het omvateen aantallage heesters,welkein
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bjnaallewereldt
leelen groeijen.Sommigenzjn
alssierplanten bekend,zooalsIlj
formosum .
D,
l
fnal,in Portugalgroejend,eenlageheestermet
grjze?viltigebladerenentakkenenmetviltige,
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steelde, glanzige, öitroengele en aan den

stengeltop digt bj elkaâr goplaatste bloemhoofdjes:- voorts.
/Z anysstifolium .D:c.,een

vertakten,Opgaandelzheestermetljnvormiqo,

groote, gele, aan don voet der bloombladen aan den rand Omgerolde, van Onder viltlge
m et eene zwarte vlek versierde blnem en. en van boven nagenoeg ollbehaarde bladeren
A1halimjfolium W..
F9
3.,in Spanje (
)n Pol'
tt
l- en in schennengerangschikte bloemtrossen,
galaan hetstrand te vilzden,wordteen paar .fZ sangIdnett
m .
D:c., met een lichtgrjzen,
Ned.el hoog en draagt met schubjesbedekte kruidachtigen stengel,neêrloopende,lancetvor-

bladeren en lange bloemstelen met l'
raat
je mige bladeren en bjna ongesteelde,bolronde
gele, aan den voet bruingevlekte bloem tln. bloemkorfjes, in Griekonland en Palaestina
&1 roseltm Dee., in het zuiden van Europa

te vindell, en

groejend, heeft een noderliggenden stengel,
eenigzinsviltigebladeren enfraajerozenroode
bloemen, en .2Z rulgare Gaerln.,in Dtlitsehland en Nederland (bj Maastricht)aanwezig,

hotltigen stengel,ljnvormige?van onder vil-

-

/Z Sloechas Dee. m eteen
.

tigo bladeren en bolronde, ln digte trossen

gerangschikte bloemkorfjes.'1'ot de sierplanten behooren H.Jff/
o
t
/i#z
l
fwz W .met groote,

heeft aan den rand eenigzins omgerolde, gel
e bloemlkori
ges,

I1.prt
zz
3t
fi//prffl
zl Les'
s.

lichtgrjze,min ot'meerbehaardebladeren en boiden van de Kaap,desgeljksmetholtigen
en H . zzîtzcrtzzlf/zffzzl Bentlt., uit
goudgele bloemtrossen.Eindeljk vindtmenop stengel,

Ylieland H . yuttatnm J.fâ
'll. met een kruid- Nieuw-llol
land) met een stl
angel terllooqte
achtigen, gegahblden, Opgerigten stengel en van 1 Ned.elen m0t eindstandigo,praclltlge
gele bloem trossen.
bloemkorf
jes.
H elicine,0enscheiktlntligpraeparaat,wordt
H elianthusTu-tzonnebloem)isdenaamvan
een plantengeslacht uit defamiliederZaâ
'mge- verkregen, wanneor men 1 deelsalicine m et
steldbloem igen.H et Onderscheidt zich doorde 10 dtleleu verdund salpt?terzuur eelz etmaal
geslachtlooze lintbloempjesvanden straalen laatstaan.Uit degelo oplossing vormen zich

doorde tweeslachtig'
e,buisvormigebloempjes
derschjf,dooreen Onregclmatig,dakpanvormig om windsel,door eenplatten Ofgewelfden,
metlangwerpige,spitse stoppelblaadjesbezet-

t
lan kristallen,welkemoojeljk inkold,doch
gemakkeljl
tin warm wateren a,
lkohol!doch
in hetgeheelnietin aetherOplossen.Zj ve1*liezen waterbj kookhitte,smelten bj1750C.
ten vrtlchtbodem ,en doornagtlnoegvierkante, en levercn bj n0g hoogeren warmtograad
eenigzins ruigeofonbehaardozaden.HetOmvat sali
tsylaldehyd. Gist, emulsine en kokende
eenjarigeofoverbljvendekruiden,dieinNoord- verdunde zuren ontleden (10 helicine in suikttr
AmerikaenBraziliëgrpejelz.Eenenuttigesoort (an salicylaldehyd. Kokend kaliloog vormt
is.
fZ t'
t
çberos'
tsofdeaardpeer(ziealdaar).Be- daarmede salicyligzurt)kali.Naastde helicine

kend is voorts onze eenjarigezonnebloem (11. olltstaatdikwjlssalicylaldehydennitrosalicylannuusL.)meteen opgaanden)dikken,hollen zuur.Bj eene behandelinr metverdund salweinig vertalkten stengcl, die w el eens ttls- peterzuul*ontstaat ltelieoidtne,welke men als
schen 2 en 3 Ned. el lloog wordt, met eene verbiuding van helicine metsalicinekan
hartvormige,3-nervige,gezaagde bladeren en beschouwel
z,daarzj,behalve suikeren salizeer groote,goudgelebloemkorf
les.Inhetzaad cylaldehyd,ook nog saligenine levert.

van deze plant vlndt men eeno tljne vette

H elicon (De), thans Zaqora, eene van

olie, die wegens haren keurigen smaak zeer hetw esten naarhetoostenzich uitstrekkencle1
gezochtis.Ook meldt men,dat het meelder zeer boomrjke en weleer metfraajebossehen
zaden zeer geschikt is t0t bereiding van fln bedekte bergketen ten zuidw esten van het

gebak.Dezaden worden ook welgeroosten Uriaksehe landschag Boeötië,wordtdoorde
ln plaats van kofti
j gebruikt.In den stengel
vindt men fijne vezelsmeteen zjde-aehtigelz
glans, zoodat zj in China dikwjlsmetzjde
vermengd worden.

diehters der oudheld verheerljktals de zetel

door weinig talrjke straalbloemen en buisvormige, tweeslacslltige sclljfbloemen, door
rolrond-langwerpige vrucllt:i
es en Jel
e bloem'
hoofdjes.Hetomvatoverblj
vtrnde--ofeenjal.ige
krt
liden:diein allewerelddeelen groejen en

heilige bront de Agan'
ippe, uit dllrotsen te

der Zanggodinnen.op een t0p dervoornaamste keten verhief zich ter hoogte van 1600
Ned. el boven de oppervlalkte der zee een
H ellchrysum Dec. is de naam van een altaar van Ze'u.g .fWJiJ7t?zlio,:? en omstreeks
plantengeslacht uit de familie der Zaâmge- 100schredenvandaarontsprlngtdeHippoerene,
steldbloemigen.H et onderscheidt zich door in eene bron m ethelderw ater,volgens de sage
onderscheidene kransen geplaatste,dakpansge- t
lo()rden hoefslag van Plyas'
ttsontstaan.Tw ee
ltlr gaalls lagor Von(1 m ell W 01e0r 0p 00110
wjsoverelkanderyelegene,(
llooge,gekleurde, lkl
Onbehaarde, in rjpen staat niet stervormig eine hoogvlakto een bosch, t0thetgebied
uitgespreide omwlndselblaadjes,dooreen gt
l- derstad Thespiaebehgorende enaandeMtlzen
w elfden bloembodem zonder strooschtlbben, gewjd. Nabj dat bosch treedt eene andere

voorschjn.

H eliconia L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Scitamineën.
Hetonderscheidtzich (1ooreen3-bladigbloem-

tot de llnmûrtellen behooren.Van de soorteu

dek, door een z-bladig honignapje en een:
Ietolnvatkrtliden,w elke
vermelden wj II.czdzktzl-iî
f- Dee.,ook in 0ns 3-hokkige zaaddoos.l'
Vaderland op drooge zand- en heidegronden il
z Amerika qroejen. Detkaaistt
)sûortis11.
?.fl?ldr'
lflegz/l L'
tndl,uitZuid-Amerika,metlaltgroejende,eene overbljvende plantmeteen p'
.

houtigen stengelvoet,sul
alle bladeren:en ge- eetvormige, aan den voet stompe ot'hartvor-
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mike, van Onder blaauwgeBtippelde bladeren die van 218 t0t222 na Chr.rsgeerde,heette
en groene bloemen in scharlakenroode bloem- eigenljk Variv zdfv.
çlan%anns, en was
scheeden.De Heliconia's geljken veel op de een kleinzoon van JulL@ Maesajdezustervan
g Serlrv,v
bananen (Musa)en ,
behooren wegenshaarlkaai Jltlia D- p,J, de gade van SeptLmin.
voorkomen en harelevendig gekleurdebloem- en demoedervan Caracalla.Zjnegrootmoearen t0t desieraden derwarmekas.Zj ver- der vertrok na den dood Van Caraealla,in
eischen eene warmte van 15- 170C.
217,naarEmesainSyrië,waarhaarkleipzocn
H elicteres L.is de naam van een plan- a1spriester van den Syrischen g0d Elatqc'ùclv,
v
tengeslachtuit de familie der Malvaceën.Het den naam ontving van Heliogâbal%s.Zj wist
onderscheidt zich door een 5 spletigen,buis- het legerterzjner gunste te stemmen,z00voxmigen kelk, door 5 tongvormige bloem- dathj op l4-larigen (volgensanderen 17Jaribladen en evenveel ofdriemaalzooveelkruik- gen) leetljd reeds t0t Keizer uitgeroepen

vormig zaâ
.mgegroeide meeldréden.Hetomvat
viltige heesters en boomen der tropische
tvormige bladeren, zongewesten met hal'
derling gevornAde bloem en en zaaddoozen,
welke op t
nnetjesgeljken.Van deBoorten
@*o
noom en WI
J: M Isora .r., met hartvormigronde Ofeironde,gezaagde?van boven onbehaarde en van onder viltlge bladeren, met
2- t0t 4-blûemige bloemstelen en gedraaide,
rolrond-kegelvokmige vruchten,- eeneplant,
welke in geheel Oost-lndië te huis behoort,
4 of 5 Ned.elhoog wordt,en weinigtakken

uitzendt,terwjl zj gele,nietonaangenaam

werd.M aerinns.demoordenaarvan Caraealla,
leed in 218 niet ver van Antiochië de neder-

laag en werd vervolgensmet zjn zoon Dia-

t
s'
ll-dzlf
:,
s te Chalcêdon vermoord. Toen trok
Helioyâbalns nadat hj den winter te Nicom edia had doorgebragt,in 219 naar Rome en

stichtteervoorzjn Syrischen afgod eentem-

pe1op den Palatynschen heuvel.In onmatig-

heidenlosbandigheid overtrofhjalzjnekeizerljke koorgangers.Toen hj hetvoornemen
ltoesterde,zjn neefAleœander zgdrdrl.
ç, dien
l1j als zoon aangenomen had, Om hetleven

tebrenqen,barsttein 222 een oproeruitder

smakende wortels heeft, die tegen maag- Praetorlaansche benden,die Helioyâbal'
lts verziekten gebezigd worden,- H../c-icdzl.
si, mooxdden en zjp 1jk in deTiberwierpen.
Jccg-,die in '
W est-lndië te huisbehoort en4
H eliographle,zie Pkotoyraphie.
Ned. el hoog wordt,- en .
S1saeamollta &.
H eliom eter ofzonnemder is de naam van
een werktt
lig,geschikt om kleine hoekenmet
g.
il. ern boompje,datin Braziliëgroeit.
H eher (St.),dehoofdstadvanhetBritsche naauwkeurigheid te meten. Het draagt dien
eiland Jersey,aldaar aan de zuidkusten wél naam , omdat hetinzonderheid bestemd werd
aan de baaiSt.Aubin '
gelegen,teltOngeveer t0thetbejalen van del
engtederzonsmiddel30000 inw oners.T0t dem erkw aardige gebou- ljn.Hetlsuitgevonden doorDollond en verwen behooren erhetVictoria-collegie:in1852 beterd d00r I'
raunl
tîfer.Hetbestaatuiteen
geopend, de schouwburg en een drletalder kjker,waarvan het voorwerpglas langs de

23 kerken.MenvindtervoortseenKoninkljk middelljn in 2 helften is verdeeld,waarna
geregtshof, een armenhuis, eene gevangenis deze helften zôô zjn geplaatst,dat zj door
eene openbare boekerj,een mechanic institu- middel van microm eterschroeven langs de
tion en eene haven,door 2 sterke forten ver- middelljn vcrschoven kunnen worden.W i1

dedigd.Een regelmatig stoombootverkeer ver- men den hoek,dien 2 punten aan den hemel
bindthaarmetGuernsey,W eymouth,Plymot1th, m et elkander m aken,m etdatw erkttlig bepa-

Southappton eq Londen.

1en,dan brengt men de verschuivingsljn in

de rigting der 1jn,welke de twee punten
Hq
llocentrlsch,zie Geocentrlsclt.
H ehodorus. Onder dezen naam vcrmel- vereeniyt.Aanschouwtmen nu heteenepunt

den wj:
door mlddelderéêne helftvan hetObjectief,
H lliodorws,denschatmeestervanSelellcusI11 dan m oet m en de andere helft zoover verTAiptl
ytxf/r,koning van Syrië.Hj werddoor schuiven, dat men daardoor het andere punt
dezen in 167vösrChr.naarJerusalem gezon- waarneemt,- zoodatalsdan de beidepunten
den, om er de schatten des tempels weg te in het middelpuntvan den kjker zamenvalnemep.Toen hj nu in weerwilvan dever- len. Uit het bedrag der verschuiving wordt
maningen deshoogepriesters datheiligdom be- alsdan de onderlinge afstand dierbeidepunten
trad,werd hj door eene buitengewone ver- opgem aakt. - M en geeft den naam van
schjning ter aardegeworpen,zoodathj zjn heliometer of liever lteliothermometer 0ok aan
voornemen liet varen.Later bragt hj zjn een werktuig, door Herseltel uitgevonden en
m eester door vergifOm het leven en beklom doorPouilletverbeterd,dienendeom dewarmtc-

diens zetel,maar werd doorAntloclt'
l
u 2yf- absorbsiedesdampkringsbjbenaderingtcbe-

pkanes van den t1*oon geworpen.
palen. Immers wj ontvangen te meer licllt
Hlliodovqs uit Emesa,een zoon van Tlteo- en warmte van dez0n naal-mate zj hooger
dJ.
SI: de Groote.Hj wasOmstreekshetJaar aan den hemel staat,Ofliever naarmatehare
390 bisschop van Tricca in Thessalonip en stralen een korteren Weg hebben afteleggen
schreef in zjnejeugd denroman pAethiopica'', doox den dam pkring. Om die reden kunnen
behelzende de liefde van Tlteayenes,een aan- wj met een brandglas Op den middag meer
zienljkenThessaliër,en Cltarolea,eeneAethio- w armte voortbrengen dan tegen den avond.
pische koningsdochter.Dat boektin'd()Griek- De w armte der zOn wordt alzoo opgeslorpt
sche taal opgesteld1is uitgegeven te Baselin door den dampkring.Om het bedrag daarvan
w aar te nem en gebruiktm en een cylindcrvor1545,rn lyterbjherhaling gedrukt.
H ellogabalus, een Romeinsch kcizer, migen bak van met lampzwart bodekt dlm
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zilver, waarin zich in water, hetwelk ter zjn verbljf.Na het voleindigen van zgne

verkrjging van eene geljkmatigewarmte in dagreis keert hj op een gevleugeld gouden
beweging wordt gehouden, een thermometer vaartuig langsden lzool'
deljken oevervanden
bevindt.Do0r het warmteverlies door uitstra- Oceaan naar Colchis terug. In lateren tjd!
ling en vervolgens de temperatuurverhooging doch niet vôôr dien val
lAesohylus,werd hj
bj het loodregt invallen der zonnestralen éên met Apollo ot'Pl
toebus. O0k wordt hj
waar te nemen,kan men de temperatuurver- Yiegens zjneafkomstvaak TitaytenRyperion
hpoging berekenen,welke de zon z0llvoort- gelAoenad.I4j hadtempelste CorintheyArgos
gebragthebben,indien ergeen warmteverlies Troezene Elis enz., maar de hoofdzetelvan
had plaats gehad.Daardoorisgeleken,datde zjnedienstwasRl
todns,waarmen hemJaarabsorbsie minder sneltoeneemt dan de dikte ljks een vierspan ten Offer bragt, hetwelk
van de door de zonnestralen doorloopene in zee werd geworpen.Daarenboven oFerde
luchtlaag.Hetabsolute bedrag van de warmte- men hem gewoonljk wittelammeren enzwjopslorping des dampkrings kan echter door nen. Het paard, de wolf, de haan en de
middelvan dit werlttuig nietbepaaldworden. adelaar waren aan hem geheiligd.- Zjne
Heliophila L.isde naam van een ylan- zeven zonen, Ocltimns, Cersaplt'as, X txc-',
tengeslacht uit de familie derK ruisbloem lgen. Actis, Tenayes, Triopas en Candalns,dragen
Het onderscheidt zich door meeldraden,die den naam van Heliaden.Hunnevroeggestorven
veelal van aanhangsels voorzien zjnen door zuster Eledyone werd op Rhodus a1s eene
eene zaâmgedrukte,ljnvormige peul.Het0m- godin gehuldlgd.- Den naam van R eliaden

vateenlarige kruiden,welke aan de Kaap de geeft men ook aan dedrie(volgensalzderen
Goede Hoop groejen.Alssierplant kentmen 2 of7) dochters van Helios en Clymene,de
in Europa ALpilosa .
LJ-., die % Ned.el zusters van Pltaëton,bj den noodlottigen val
hoog wordtengrjsachtig-groene,gaatkandire, van dezen inboomenherschapen.Opmerkeljk
aan de punt 3-spletige en aan de basis wlg- is het,dat men het barnsteen als de gestolde
vormige bladeren draagt,benevens in trossen tranen dierboomen beschouwde.

geplaatste fraaje bloemen,welke alleen bj
zonneschjn zich Openen.
H eli6polis is de Grieksche naam derstad
Baalbek (ziealdaar),- alsmededieeenerstad
in Beneden-Egypte,bjdegrenzenvanArabië
en aan een kanaal,hetwelk deNjlmetde
Arabische Golfverbond.Zj wasde zetelder
Egyptische zonnedienst. Nadat zj door de
troepen van Cambyses veel geleden had,w as
zj in de dagen van Sfrabo reeds in eene
woestenj herschapen.In hetOudeTestament
draagt zj den naam van Beth,
-k
h:'
emeqj,en
hare bouwvallen vindt men nabj het dorp
M atariyeh,2 uur gaans ten noordoosten van
K ahira.

Helioscoop ot'zonnekqkernoemtmeneen

optisch werktulg, waarachter men het beeld
der z0n op een vlak Opvangt.Hiertoe wordt

een nachtkjker, ietsverd.er uitgehaald dan
noodig isom erverwjderdevoorwerpenmede

waar te nemen,op de zon gerigten hethierdof)r verkregen beeld in eene donkere kamer
op matglasOfin een donkergemaaktvertrek
op een scherm gebragt. Dit beeld vertoont
0ns de z0n m et hare vlekken, en men kan
het zonder hinder voor de oogen uren lang
gadeslaan. Doelmatiger is het evenwel, de

z0n regtstreeks doorden kjkerwaarte nemen,nadat dezevan eenbewalmdofgekleurd
glas voorzien is.

H eliopsis Pern.is de naam van eenplanHeliostaat (De)iseenwerktuig,hetwelk
tengeslacht uit de familie der Zaâmgesteld- bj vele optisohe proeven te pas komt.Het
bloemigen.Hetonderscheidtzich doortalrjke bestaathoofdzakeljk uit een spiegel,diedoor
straalbloempjes,dooreendakpanvormig-schub- middelvan een uurwerk,ondanksdegestadige
big omwindsel,door een kegelvormigen,met beweging dez'z0n (0flieverderaarde)onop-

lancetvormigestoppelblaadjesbezettenvrucht- houdeljk denzelfden stand metbetrekking t0t
bodem en 4-hoekig-zaâmgedrlzkte,onbehaarde
zaden. Het omvat kruiden, die in Amerika

de z0n behoudt, zoodat een op den spiegel
vallende zonnestraalin onveranderde richting
en Oost-lndiö groejen.Sommigesoorten zjn steedsnaarhetzelfdepuntwordtteruggeplaatst.
oliehoudend, andere als sierplanten bekend, Hetis uigevonden dooreen Nederlandsch naM buphtltalmoides .Dxzz., in Peru te vinden. ttm rklm dige, door ran ':Gravesande. Intuswordt 1 Ned.elhoogenheefttegenoverstaande schen is ditwerktuig in lateren tjd aanmereironde, gespitste, gezaagde, 3-ribbige, van keljk gewjzigd enverbeterd.
onder zacht-behaarde, gesteelde bladeren en
H ellotroop (De) is een door Ganss uitgoudgele bloemkorf
jes.Ditgewaswordtert0t gevonden w erktuig, bestaande uit 2 loodregt

hetzelfdeeindeuitgezaaida1s bj 0nshetk00l. op elkaar geylaatste,platte,meteen kjker
zaad. - .
S1 plalyglossa T:r.
:., in Abessinië verbondene splegelsjvan prelke de één dient
erkaatsen naar een
en Oost-Tndiè' groejende, levert desgeljks om het zonnelicllt te w e-

goedeqlie.
verwjderd punt: zoodat men er het helle
Hellos,bj deRomeinen Sol,wasbj de liekt van den splegelkan waarnemen,- en
Grieken de naam van den Zonnegod. Hj is de andereom aan den eersten den vereischten
van Oosterschen oorsprong en wordtvoorge- stand te geven.Rigtmen nameljk eerstden
steldalseen zoo1
zvan den reus(titan)R'
qp(
% kjker naar het verwjderde punt en draait
rïos en van Theo (0fE'
arypltaessa),voorts men de,spiegels zoodanig,dat de zonnestraal
alsdemennervandenmet4paarden(Pyroeis, door ééllvan deze in den kjker geworpen
Eous, Aethon en Phlegon) bespannen zonne- wordt,dan kaatstde andere spiegelden zonwagen.Hj heeft in hetoosten,achterColchis nestraal terug naar het punt, w aar m en de
YI1I.
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waarneming wildoen.Deze eenvoudige,maar
H eliotropium L. is de nagm van een
zeervernuftig uitgedachtetoestelgebruiktmen plantengeslacht uit de familie der Boragineën.
vool.
albj hetmeten van grooteoppervlakten; H et onderscheidt zich door een s-slippigen
het dient daarb/ t0thetqeven van signalen. kelk, dool' eene trompetvormige blgemkroon
Het licht s-an den spiegells zô6hel,datmen met stompe lobben en een tandje in elken
bj het waarnemen zelfs nog op aanmerke- inham ,door eene naakte keel,endooreirond-

ljken afstand hetOog meteen gekleurdglas driekantige,rimpeliyenootjes.Demeestesoorbeveiligen moet.In den kjlter kan men door ten behoorentehuisln deKeerkringsgewesten,

middel van den heliotroop Op den Brocken en vele van haar dragen welriekende bloehet van den Inselsmen.T0t deze rekent
berg gereqedeerde
men vooralH .yerltl
iannm L. een heester
lichtzeer goedwaar,
J
met paarse bloemen.
13em on , lmewel die
beide punten meer
De donker-gekleurde
dan 14 Duitsehe
g
bloemen van.zZ corym-

mjlen van elkander
verwjderd zjn.Men #
kan zich van d6n

p

zs.

heliotroopeenduide-

/
J

enkel (
)0k langs de

rivieren in ons vaderland - vindt men

6.

bjgaande fgllt
lr.
5Tôôr den kdker,

.

ten van Europa -

ltjkerdenkbeeldv0rmen, w anneer m en
het 0og vestigt op

boswmAz-lkp.bezitten
d
ge
ren
rcis
ye
unun
ju
zr
uiddeeu
uawe
s.

K Fll
rpzcea L.
3een
êbnlarig kruid met

uelictroop.

Mraarvan de gezi/tsWitte bloemen en blaas v0 naav den waarnemer is gerigt,bevin- derlooze bloemtrossen. Eene afbeelding van

den zich despiegels,loodregtgesteldop het K .
:1#9?1,4L.gaathiernevens.
vlak ,hetwelk men leggen kan door die ge-

H elipterum Deo. is de naam van een

zigts-asen de z0n (Z).Zjn ze z5ögeplaatst, plantengeslachtuitdefamiliederzaâmgestelddat de zonnestralen Zm in de rigting -0 bloemigen. Het Onderscheidt zich doox een
w oxden teruggekaatst, z00 kan m en zeker dakpanvormig-schubbig Om windsel,eenplatten

zjn,datzj d001'den spiegelabinderigting vruchtbodem zonder stoppelblaadjes en ongemy 1'dus naar den waarnemer, gereiecteerd Bnavelde vruchten.Het Omvatkruiden en halfzullen worden.
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Msteente is schelpachtig van breuk ,vetglanzig

latum Dec. met helderwitte of liehtgele om-

en aan de kanten min ofmeer doorsehjnend. windselblaadles, - en H. Afz-ile Dec. met
MenvindthetinOost-lndië,Boekharje,Schot- prachtige,van buiten purperroode en van binland? en vooral in Nieuw-Holland, en het nen rot
zenroode bloemkorljes.
dient totvervaardiging van velerleisieraden. H ellum Ostium isbj Plininsde weste-
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ljkste Rjnmond,- thans vermoedeljk een
der monden van de Maas.
H ell.Onderdezen naam vermelden wj:
Maœimiliaan Hell,een verdiensteljk sterrekundige.Htjwerd geboren den 15denMei
17Q0te Chemnitzin Hongarje,en had reeds
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hebben een grootenjs-bladigen,bloemkroonachtigen kelk, een kring van zeer kleine,
korte,buisvormigebloembladen meteen2-lippigen zoom j vele meeldraden en 3 t0t 10
stampers, waaruit zieh even zûoveel koker-

vruchten ontwikkelen.Debelangrjkstesoort

in 1745 een werkzaam aandeelaan waarne- isvoorzekerdez'
tcartez3/t
sfllprfdl(H.nigerL.),

welkeinZuid-DuitschlandenNoordeljkItaliè'
groeit en zich reeds midden in den wintervaak onderdesneeuw - metfraaje,bleekroode bloemen vertoont.Zjnegrootebladeren
scheidene sterrekundigewerken tlitgegeven en zjnlederachtig englanzig-groen,e1
zden kruizich vooralbekend gemaaktdoorzjne waar- penden wortelstok gebruikt men onder den
nemingvanden voorbjgangvanVenusvoorbj naam van Rado Hellebogûzlùz.
ïin degeneesde z0n in 1769,waartoehj op uitnoodiging kunde. Hj bevat een vergiftig Bap, dat,

mingen op desterrewachtteWeenen.Hjzag
zich in 1757 t0t directeur van deze benoemd
en bekleeddediebetrekking tOtaanzjndood,
op den 14den April 1792. I1j heeft onder-

van den Deenschen gezant te W eenen naar inwendig toegediend, belemmerend werktpp
W aardhus in Lapland vertrokken was.O0k de ademhaling endenbloedsomloop.Ingeringe

vervaardigde hj zon- en maantafels,welke
voor dien tgd zeerverdiensteljk waren.
Theodor J/:IJ, zie Winkler (KarlGottfried
Theodor).
H ellas, de Oorspronkeljke zetelderHellenen, w as eerst eene stad en later een

gedeelte van Thessalië,Onder den naam van
Phthiotis bekend,zoodatde Ouden den naam
van Hellas 0ok wel gaven aan geheelThessalië.'roen de Hellenen zich zuidwaartstlitbreidden tot aan de landengte van Corinthe,

hoeveelheden komt het inwendig bj onder-

buiksziekten,ingrootereuitwendiqbjsommige
huidziekten te pas.Dergeljke elgenschappen

heeft0ok degroeneZIi-ZCtIO
-JeJ(H.viridisL.4,
die bleekgroene kelkbladen, langgesteelde,

9- t0t lz-deelige wortelbladen en bjna zittende, B-declige stengelbladen draagt, wier
lobben 3-t0t4-spletig zjn.Dezeheeftgroenachtige bloemen en grgeit nok in ons Vader-

land.Dentinkendezl/q
:znprfel(H.foetidusL.4

onderseheidt zich van de voorgaande soort
door klokvormige,groene bloemen metbruine
eindeljk hetheclendaagsche Livadiëmetzjne zoomen en dool- een onaangenamen reuk.w erd 0ok Hellas allengs grooter en Om vatte

8 landschappen,- ja,ten laatste gafmen Desierljke A.hiemglisL.,diein hetzuiden

den naam vai
z Hellas aan geheelOriekenland van Europa te huis behoort en vroeg in het

met zjne eilanden en volkplantingen.
voorlaarblgeit,wgrdtveelalonderden naam
H elle was de dochter van Atl
iamlas en van Erantltis AïNpltd/l Salisb. als een afzonNqphele en de zuster van Phriams.Om te derljk geslachtbeschouwd.
ontkom en aan de m ishandelingen van hare
H ellend vlak (Een)is een vlakjhetwelk
stiethzoeder Ino,nam zj metharen broeder een hoek maakt meteen horizontaalvlak.In
de vlugt Op een ram meteen gouden vacht, bjgaande iguur is AB degrondljn,AC de
die hen over land en zee z0u dragen.Doci1 lengte, en del00dlgn CB dehoogte van het
alleen Pltrolts bereikte Colchis,daar zjne hellend vlak. De hoek p' wordt de helling

zuster in de zee viel,welke later naar haar van het vlak genûemd.Plaatstmen een ligde Hellespont genoemd werd.
chaam P Op het hellend vlak, dan za1 het
H ellebaard is de naam van een der tengevolgevan dezwaartekrachterafgljden.
oudste stootwapbns der middeneeuwen. Hj Immers ontbinden wj het gewigtk van het
onderscheidt zich van de piek;welke slechts

met een jzeren punt voorzien is,dooreen
breed jzer, aanvankeljk baard of baarhe
genaamd. Doorgaans was de hellebaard meer
een pronk of paradew apen, dan een dat in

den oorlog gebruiktwerd. W eleer diende hj
tot wapen der ljfwacht,en de wapensmeden

vervaardigden er van zeerzonderlinge,maar
weinig doelmatige vormen.Om hem nog sier-

ljker te maken, werd onder het jzer een
kwastvan wolofzjde bevestigd.Dehouten
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Hellend vlak.

schacht was opgeveer 21/: Ned.el lang en
veelalvan ondermetjzerbeslagen,om haar ligchaam ,werkendevolgensdeverticaleltjn,
in den qrond tekunnen steken.

w elke door hetzwaartepunt a gaaten waar-

H elleborus L.is de naam van een plan- van wtjdegroottezullenvoorstellendoorad,

tengeslacht uit de familie der Ranunculaceën. in 2 andere krachten k' en k' evenwjdig
De sgorten zjn in het algemeen bj ons aan en loodregt op het hellend vlak, dan
bekend onder den naam van nieswortel en wordtde grootte van diekrachtenvoorgesteld
behooren t0tde gifplanten.Zj hebben korte, door ae en ab.De eerste oefenteen zekeren
dikke w ortelstokken, waaruit zich langge- druk op hethellend vlak,- de andere doet
steelde, voetvormig verdeelde ofhandvormig het l
igchaam voortgljden,Uit de geljkvoringesnedenebladerenen bj sommigeneenmet migheld der driehoeken dab en ABC volgt:
bladeren voorzienebloemstengel,bj anderen ab:da= BC :AC, of k':k= BC :AC.Alzûo
eene naakte schaft verheFen. D e bloemen de krRht,die het ligchaam doetafglje nj
16*
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verhoudt zich t0t zjn gewigt alsde hoogte
van het hellend vlak t0t zjne lengte.Daar
men voorts heeft BC = AC sin.p',zoo volgt
uitde voorgaande evenredigheidlc'= ksin.y',

Alexandrlë,'tgeen door PtolemaeusZJJCwerd
nagevolgd, nam hun aantal z00 sterk t0e,
dat men ten tjde van A'
agustwsongeveereen
millioen Israëlieten in Egypte aantrof. Hier

Of de klacht,die hetligchaam doetgljden: Ontstond nu eentjdperk van Grieksch-lsraëisgeljltaan zjngewigt,vermenigvuldigdmet lietische beschaving,die wegenshetalgemeen

gebruik der Grieksche taal den naam ontving
van de Hellenistische. Daarin wordt de leer
uitgeoefend,isgeljk aan hetgewigtvan het van Pytltâyoras,zoowelals die van Plato op
ligchaam ,vermenigvuldigd metde cosinusvan eeneverwonderljkewjze zamengevoegd met
den hellingshoek.Die ibrmulesw orden echter oostersche denkbeelden,en de vruehten dier
gewjzigd doorde wrjving,en dezeisafhan- vermenging vindtmen indegeheimzinnigelqerkeljk van de soort der met elkander in aan- stellingen der Gnostieken.Onder de Israëlietisch-llellenistische wjgeeren is Philo de
raking zjndeOppervlakten.
H ellenen noemt men den voornaamsten merkwaardigste,eneenduurzaamgedenkteeken
de sinusvan den hellingshoek.ZO0 vindtmen
ookk'
'= kc0s.z',Of de drukking,ophetvlak

vnlksstam der oorspronlteljke bewoners van van hunne vljt is de pseptuagint'' of de
Griekenland. Volgens de sage ontvingen zj GriekschevertalingvanhetOudeTestament.-

dien naam van hun stamvader Hellen, een
zoon van Denealion en Pyrrl
ta of van Zelbs
en Dorippe.De Hellenen verdeelden zich ver'volgens in 4 stammen, naar de zonen en
kleinzonen van Rellen met de namen van
Aeoliërs, Doriërs, Ioniërs en Achaeërs bestempeld,vestigden zich ingeheelGriekenland

O0lt werden in het algemeen de Israëlieten,
welke Onder Grieken verkeerden, met den
naam van Hellenisten bestempeld.

Heller.onderdezennaam vermeldenwj:
Joseplt.
S'
6JI:r,een verdiensteljk kunstken-

ner, geboren te Bamberg den zzsten Septem-

ber1798.Hj bezochtaldaarhetgymnasium ,
en voerden erheerschappj van 1500tOt1200 wjdde zich daarna korten tjd aan den hanvöôr Chr. Later gaf men aan alle Grieken del,maarbepaaldezich weldrauitsluitendbj
den naam van Hellenen (zie Griekenland).
de studie derkunstgeschiedenisen bj andere
Hellenbroek (Abraham),eenVoetiaansch geschiedkundige nasporingen. Hj ondernam
godgeleerde en n0g altjd een man van gezag vooxtsOnderscheidenewetenschappeljkereizen,
bj veleOrthodox-gerefbrmeerdeninNederland, en Overleed den 4denJunj 1849.Hj wasbe-

werd geborenteAmsterdam den 3denDecember zitter van eene uitgebreide bibliotheek en
1658,enwasachtervolgenspredikantteZwam - van eene m erkwaardige verzameling gravures

merdam,Zwjndrecht,Zalt-Bommelen Rot- en Oudheden.Van zjnegeschriften vermelden
terdam , ontving in 1728 bet emeritaat, en wj: pluucas Cranach'
s Leben 11nd W erken
overleed den 16den December 1731.Hj was (1821)':,- pGeschichtederHolzschneidekunst
een vroom en gemoedeljk Christen,jverig (1822)'', ,Das leben und die W erkeAlin het verklaren des Bjbels,doch hj deed brecht Diirer's (1827-1831, 2 d1n.)''
,dit op Voetiaansche wtlze,nameljk door aan rMonogrammenlexikon (1831)'',- rHandbuch
alle uitspraken eene geesteljke beteekenist0e tiir Kupferstichsamm ler 1823- 1836! 3 dln-;
te kennen. Hj was, even als Borsti'
us en 2de druk 1847- 1849)'*' - TLeben Georg
Brakel,tevens een uitstekend kanselredenaar. Erlinger'
s (1837)'',- pDie grâiliche SchönVooral behaalde hj grooten roem door zjn bornsche Gemâldesammlung (1845)''
,- beneDVoorbeeld der Goddeljke waarheden voor vens een aantalmonographiën over de stad
eenvoudigen,die zich bereiden t0t de belj- en hetbisdom Bamberg.
denisdes geloofs''- een boekle,datalthans Robert A'
ellcr, een verdiensteljk Duitsch
30 maal gedrukt wrrd.Het verscheen in1706 letterkundige. Htl werd geboren den 24sten
en w erd in 1759 ultgebreid,waarna hetden November 1812 te Groszdrepnitz bj Stolpen
naam van rGroot-Hellenbroek'' ontving, in hetkoningrjk Saksen)studeerde te LeipJa, het werd in 1798 door zekeren D.rlo
z zig in de regten, en verkreeg aldaar eene
Wnngaarden,onderwjzer,kosteren voorzan- betrekking bj demagistratuur.W eldraechter
gerte W illemstad,oprjm gebragt.Hellenbroek bepaalde hj zich uitsluitend bjdebeoefening
Bchreef voorts: gDe Evangelische Jesaia enz. derletteren.Hj stichttein 1838hettjdschritt
(1702;2dedruk 1736,4 dln)'',- ylletH00g- Rosen'',en in 1842 hetjaarboekje pperlen'',
lied van Salomo,verklaard en vergeesteljkt en zette beide voortt0tin 1848.Daarenbo(1718;2dedruk 1736)''
,- rBjbelsche Keur- ven schreef hi
j een groot aantalnovellen en
stolen (1735,2 dln)'',- pKruistriomph van romans?zooalspDerPrinzv0nOranien(1843,
vorst Messiasenz.(1745 en laterl'',- rNut- 3 dln.
)'',- rFlorianGejer(1848,3dln.)''tigemengelstofen(1742enlaterl''
,- en,Ljk- en schetsteinz,EineSommerreise(1840),.z?jne
predikatieqp W .àBrakel(1737 en laterl''. ontmoetingen ln Italië.ln 1848 spoeddehj
H ellenlsten noemtmen in het algemeen
de geleerde beoefenaars der Grieksche oudheidkunde,- inzonderheid der Griekschetaalen letterkunde. M en heeft den naam van
Egyptische A '
ellezpiq
sïep gegeven aan de Israë-

zich naar Frankfortaan de Main,om er a1s
berigtgever de zittingen van het Parlement

bj te wonen.Zjne rBrustbilderausderPaulskirche (1849)'' vonden grooten bjval.Sedert
het laatst van 1849 was hj belast met de

lieten,dienadeverwoestingvanhetkoningrjk redactie van de p'
DeutscheZeitunq''en onderJuda in grooten getale de wtlk namen naar steunde tot aan hare opheëng ln 1850 de
Egypte. D oor de Israëlietische kolonisten, ve
ber
lt
angen
raacons
tr
it
rok hjden
r Be
lut
jnioné
enle partj. Ilaarna

welke Aleœander & Groote overbragt naar

vervolgens naar
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Hamburg Waar htjin 1851 deredactie van dig, waartoe reizen met hare Ouders dool'
de xllamburger Nachrichten'' Op zich nam. Frankrjk,Engeland en Holland nietweinig
Voorts schreef hj: ,D(
ht haar vader zjne
,r Reichspostreiterin bi
jdroegen. Later verkoe,
Ludwigsburg (1857)''
,
,Das Geheimnisz vastegoederen en vertrok luetzjnekinderen
der Mutter (1859)'', - ,11ohe Freunde naarMTeimar.Amalia bozoehteene kostschool
(1861)''- enmposenschraper'sThilde(1863)''. te Erlangen,leverde dc.ittr reeds proeven van
i

lj overleed te Hamburg den Tden Mei1871. dichterljken aanleg, l
teerde na het verlies
Stephan H eller,een uitstekendklavierspeler van haren vader op lscjarigen leeftjd naar
en componist, geboren te Pesth den 15den '
Weimar terur, leerde er zelfs Griekseh en
-- oefende zich ln het teekenen.Een klein g0Mei 1814.Reeds op g-jarigen leeftjdliethp
zich in hetopenbaarhooren,waarnahjnaar dicht van hare hand was Oorzaak, dat SoltilW eenen gezonden w erd,om zich te oefenen lev haar uitnoodigde, om zieh naarJena te
onder de leiding van Czerny en A nton A JJZ/I. begeven,waarhtjharedithterljkevOortbrengNadat hj voorts metzjn vadereenekunst- selen in den rM usenalm anatth''plaatste,terreis volbragt had d001
-Hongarje,Polen en wjl een uitgebreid dichtstuk:rAbdallah und
een gedeelte van Duitschland,bleefhj in Balsora''in de rlloren''opgenomen werd.Op
1830 te Augsburg, alwaar hj van Cltelard hetvoetspoor van Göthe en Voszschreefzj
onderwgsontving indecompositie.Omstreeks in hexâmetershetepischegedichtrDieSchwes1835 kwamen zjne eerste stukken in het tern v0n Lesbos (1801)''.Kort daarna werd
Weimarbenoemden leerde
licht,welkemetbjvalwerdenontvangen,en zj t0thofdamete'
in 1838 vestigdehjzich voorgoed tePartjs. hier in 1802 Karl Go/(J1-56# ron Hellvig kenMeerdan honderd compositiën heefthjinhet nen,metwien zj vervolgensinhethuweljk
licht gegeven? e11 deze onderscheiden zich trad. Na den dood van hare moeder en van
een harer broeders volgde zj haar gomaal
doorbevalligheiden dichterljken gloed.
H ellespont ot'de Zee '
d
lt
zz
lHelle, thans
de Straatder Dardanellen?noemdendeOuden
de zeeëngtetusschen Mysidenden Thracischen
Chersonésus,die de Aegaesehe zee met de
Propontis verbindten AziëvanEuropascheidt.

naak' Zweden, waar deze reeds in 1807 t0t
den rang van veldttlig'm eestel--genel'aal was
opgeklom men.Toen eehterin 1810 Pomm eren
d0or Zweden aan Prtlissen werd afgestaan,

Lampsacus den eersten rang. De smalste
plaats van de Hellespont,tusschen de steden
Sestos en Abydos gelegen, is van ouds beroemd door de OpoFerende liefdevan Leander

die der oud-lluitsche ltuust, woonde vervol-

Zuid-Holland,2 uur gaans ten zuiden van den
Briel, aan het Haringvlieten aan hetYoornsche Kanaal,telt omstreeks 4000 zielen.Eris
eene uitmuntende haven,alsmede een tweetal
dokken,eene veilige reede en eenezeerruim e
sluis. Voorts heeftmen er scheepstim merwer-

naam van eene m erkwaardige rietgrassoort,
w elke tot de groote familie dar Grassen en

binnenvallen,w elke zich doorhetK anaalvan
Voorne naar Rotterdam begeven.Van Hellevoetsluis zeilde W illem 'tltxzlOralv'ein1G88met
50 sehepen en 14000 man naarEngeland.Het

doorgaans op Onze duinen door aanplanting
vexmenigvuldigd. Yoorts gebruikt m en hct
helm riett0th0tvervaardigen van stroohoeden

trad hj als generaal-mat
joor in Prt
lissische
la hield 11a haft'rterllgkeer Zioh
De beideoeverswaren metbloejeyldedorpen dienst. Amal'
en steden bedekt, en onder deze bekleedde tt
lHeidelberg hoofdzakeljk bezig metdestute Dresden en te Berljjn, t
?n Overleed den
l'7den December 1831. Van hare gesehrittën

vermelden wj nog: ,Die Schwestern v(
)n
jegens Hero,alsmede doorde dubbelebrug, Corcyra (1812)'', rTaschenbuchderSagen
welke Xerœes er liet leygen,om metzjne undLegenden(1812 1813)'',metFPZIy'IJuittroepen uitAzië naarGriekenland te trekken. gegeven,
rDie Sagen am W-olfsbrunnen
Helenev0n Toulw
nolz(1824)''
O0k lord Byronisden 3den.Julj 1810 in den (1821)',
tjd van 1 uur en 10minuten OverdeHelles- eneenevertalingderrFrithjof-saga''van Teyn1r
pont gezw omm en.
(1826;2dedrt
lk 1832).
W ellevoetsluis, eene Nederlandsche vesW elm , helmriet Ofdninhelnt(Arundo areting en oorlogshaven op het eiland Voornein naria L., Psamma arenaria R. et k
%.)is de
tot de groep der Rietgrassen behoort. Ztj
komtvoor in verschillendestreken vanEtlropa

en Noord-Amerika en bloeitin Jult
lenAllgustus.Ztlisinzondel
-heid van grootbelang voor
ns Vadtarland, daar zj op de dt
linen groeit
venjeenyrootartillerie-magazjn,eenekazerne, o
een hospltaal voor de marine enz.Hellevoet- en door verspreiding harer w ortelsdeze voor
Fluis is de haven?waardeOost-lndiëvaarders verstt
ziving bewaart.Om die reden wûrdt zj

en t0t het vlechten valz ftjnt
3 matten.Die
stadje werd in 1795ingenomen doordeFran- plant is in Drenthe bokend Onderderllzaam
schen,gn in 1813 doordeEngelschen bezet. van zandharer en heetbj Stavoren I
jlerogqe
H elllng is in het algemeen dehoek jdien of rronwenl
coorn)wolken laatst:u llaam zj te
Q vlakken metelkander maken.omtrentl
tel- dankon heeftaan eene bekende legende (zie
Dzw
, der dcl@fïcl raadplege men het artikel onder Starorenj.
Zonsme-q.
Welm (De) iseene hoofdbedekking van
Hellvig (Amalia von),geboren vrjvrouw den krjgsman,van metaalot'ledervervaardi
gd
en Overeenkom ende m et d()gcdaantt)van
vonT-Ap#'
,eenebegaafde schrjfster,geboren
te W eim ar den 16den Augusttls 1776, werd den schedel.Hj komt iu zeer flude tgden
evtidoltbo?eelltl uitop hetvoorouderljk buitenverbljfMörlachbj reeds voo1*en is volgensllNiirnberg door haren talentvollen vaderonder- vinding van de Cariërs.M en heeftvervolgells
wezen en ontwikkelde zich hoogst voorspoe- den helm op velerleiwjzen versierd met een
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helmkam , een helmpluim , stormbanden enz.
V00r&l de oud-Grieksche helmen waren kunstig bewerkt.De Romeinen droegen in den
beginne helmen van brons ofvan staal,doch
deze werden in de 3de eeuw na Chr.uitver-

en met 11 gouden traliën (;g.6).Hertogen
en souvereine vorsten, àeneden den rang

voor de oogen, het gelaat. 00k voerden de
ridders allerleiherkenningsteekenen op hunne
helmen, b.v. eene kroontadelaarsvleugels,
een draak enz.De helmen van vorsten waren

naar elkander t0e gekeerd; ls er een derde

va'
n keizer of koning,voerden een aanzienden, 'gedamasceerd-gouden helm met 11

got
lden traliën en bjna geheelgeopend vizier
wjfdheid afgeschaft,waarnazjallengsinge- (:g.7).Keizersenkoningenhaddeneendergeljbruik kwamsn bj deGermanen.In demid- ken, doch met geopend vizier en zonder tradeneeuwen wasdehelm eenhoogstbelangrjk liën tflg.8).Isde helm doorgeenekroon gegedeelte der wapenrusting,en we1in de vor- dekt, dan draagthj gewoonljk een wrong,
men van stûrmhoed, tournooihelm enz. De en bjna om elken helm hangteen medaillon
helmkraag (halsberg)dekteden bals,en een aan een gouden snoer Ofketen.Is een wapenvizierjhetzjmettraliewerk hetzj metgaten schild met 2 helmen gedektydan zjn deze

veelal rjk versierd met goud en zilver,en
helmdekken van gekleurde stof daalden aan
tle zjden t0top deschoudersaf.De gewone
krjgsknechten droegen alshelmen jzeren en
stalen hoeden,en deze zjn langnadeinvoering der vuurwapenen n0g in zwanggebleven.
Eerst na den Dertiglarigen O0rl0g werd de
helm algemeen afgeschaft, en tegen heteinde
der vorigeeeuw zelfsbjde zwarekavallerie.
Thansechterishj bjhetDuitschelegerwe-

bj,dan staatdezeaanziendein hetmidden.
Duitsche wapenschilden zjn wel eens door

een grootaantalhelmen gydekt.
Helm bloem (CorydallsDe0.
)isde naam

van een plantengeslacht uit de familie der
Fumariaceen. Hetonderscheidt zich door een
z-bladigen kelk ofdoor hetgemisvan dezen,
door 4 bloembladen,van welke het bovenste
gespoord is,door z-broederige meeldraden en
door eene z-kleppige,veelzadigezaaddoos.Tot
de soorten,welke in 0ns Vaderland gevonden
worden,behooren:degeklaauwierdehelmbloem

(C.claviculataDee.4,bjwiedebladstelender

dubbelgevinde bladeren in hechtranken eindider in gebruik.
Hoogst gewigtig is 00k de helm op het gen, voorts met langwerpig gespitste schut-

gebied derwapenkunde(heraldiek).Men ziet bladen,die langer zjn dan debloemstelen,
hem gewoonljk geplaatst boven hetwapen- en met kleine, bleeke bloemen, - C.lwtea
Ddc-j'eaneoverschild.Vöörde
14d0 en zelfs
l.
2.
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&. bljvendeplant?

vöör de 15de
eeu:i hechtte
m en weiniggew igt aan den
vorm van den
wapenhelm ,daarna echter
werden devoxraen zôö gekozen , dat m en
hieruitdenrang
van den eigenaar van het
wapen k0n 0p-
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Adlzzlznpr/el genaamd,meteen
hollen, metwOrtelvezels bedekten knol,aan
den voetz-bladigen stengel,en een veelbloemigen, opgerigten tros, - 0.solida Frld,
om hare schoone bloemen Onderden naam van

Helmen.

Frankrjk metnaauwgezetheid gevolgd.Dââr
wasde helm vanbastaardenvangepoljstjzer
ofstaalzondertraliën,maarmetgeslotenvizier
(;g.1).Denieuw-geadeldenhaddeneendergeljken helm ,maarregtsgewend.Hj,wiensadel
van vaders-en moederszjdet0tdegrootouders
0?k10m,voerdeeendergeljken helm metopen
vlzier en 3 traliën (;g. 2). De helm der

d
tçifjes yekweekt, met een rjken, 10- tot
'
zo-bloemlgen tros handdeelige schutbladen en

gedurende den bloeitjdregthoekig neêrgebogen stjl,bloemen vanverschillendekleurdraedelen van oude afkomst was omboord met gendc,- en C.fabacea zvré'.met een arm-

zilver en voorzien met 5 zilveren traliën (fig.
3).De baronnen hadden een half-aanzienden,
zilveren,m et goud beslagen helm met7.gouden traliën (;g. 4). De helm der graven en
burggraven wasvanzilver,m etgoudom boord,
half-aanziendeenmet9goudentraliëntflg.5).

bloemigen tros,een gedrongen,Overhangenden
vruchttros, gave schutbladen,eene rolronde,
regte spoor, cn kleine bloemenj op besehaduwde plaatsen voorltom ende.Eenigeuitheem schesoortenjzooalsC.nobilisL.en C.sempervirens L .w orden als sierplanten aangekweekt.

Die dermarkiezen was van ziiver,metgotld
H elm ers (Jan Frederil
t),eengevierd Negedamasceerd, metgoud omboord,aanziende derlandsch dichter,geboren te Amsterdam den
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7den Maart 1767,maaktein zjneJeugd zich
bekend met de Fransehe,Engelsche en H00gduitschetalen,enschoon hjhetvoorvaderljk
beroep van metselaargekozen had,zochthj
metden meestenjverzjnekennisuittebreiden.Hj beoefende geschiedenisen aardl
*ijkskunde, fraaje letteren en wjsbegeerte, en
legde zich t0e op teekenkunst en muziek.
Tevens gevoelde hj zich aangetrokken door
de dichtkunst,en Uylenbroek nam zjne eerstelingen op in derlfleineDichterljkeHandschriften''.Onderdieeerstelingenonderscheidde
zich vooral zjne pode aan den Naeht''.In
1790 verscheen zjn gedicht rsocrates''in 3
zangen.O0k washj een hartstogteljk v0orstander van hettooneel,zoodathj zich met
zjn zwager Loots, Uylenbroek en anderen
vereenigde t0thetschrjven van pDe Amstem
damscheNationaleSchouwburg'',eentjdschrift,
aan hettooneelgewjd.Voortsschreefhjhet
treurspel: pDinomaché of de verlossing van
Athene'',dochvooraloogsttehjgrootenroem ,
toen in 1809- 1810 zjne2 btlndels gedichten
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H elm ersen (Gregor von),een Russisch
reizigeren natuurkundige?gebolen den 29sten
September 1803 op het vaderljk landgoed
Dtlekershof bj Dorpa'
t,ontving ztjne eerste

opleiding in 1811 en daarlza te Petersbtlrg ,

en in 1818op hetgymnasitlm teDorgat,waar
hj zich vervolgensop deuniversiteltaan de
regtsgeleel
*heidwjdde.W eldraechtergevoelde
hj zich meer aangetroltken doordeaard-en
delfstofkunde? vergezelde in 1826 zjn leermeestpr M ogntz ron .Floty/Atzr#f op een togt
naar den benedenloop van de W olga en v01bragt vervolgens m et H esz eene geologistthe
reis naar de bronnen van de W olga en de

Dqjepr.ln 1828 trad hj in staatsdienst en
zag met .
* $1stA'
k/'
z/
zlz
lo
z zich belastmetnasporingen in hetOeralgebergte.Ztjgavendaarvan verslag in htln geschrift:rGeognostisehe

Unterstlchung der Siidt
lralgebirgs (1831):'.Op
dien togtkwamen zj in aanrakingmetAleœander'tipzlH '
amboldtenontvingen,opvoorspraak
vandezon,verlofenOnderstetm ing,om hetw es-

teljk gedeeltevan0nsRverelddeeltebezoeken.

in het lichtverschenen. 'Wiselius,I'eitlt, Im- Van 1830 t0t 1832 studeerde Helmersen met
ws:rzel, Tollens, .
ztlpï.
q, Witsen Geysbeek, zjn vriendteBerljn,HeidelbergenBol
&n,trok
van Kantpen enz. overlaadden hem met l0f- door een grootgedeeltevan Dt
litslôhland,00s-

tuitingen,en vooralwerd in 1812 zjuerII0l- tenrjk en Noordeljk Italië,elzvertoefdegelandsche Natie''metalgemecne cn llitbundige ruimen tt
lt
l te Froiberg.Na zjn terugkeer in
geestdrift begroet,vooral daar zj verscheen Rtlsland werd hem oggedragen, h0t Oeralln een tjd van verdrukking en ellende.Dat gebergte van Jekatel-lnenbllrg t0t aan den
çedicht,hetwelk prachtigegedeelten bevaten Glstenbreedtegraad te OnClerzookcn.Nadatl1j
ln den Franschentjd slechtstersluiksk0nbe- voorts te Orenbnrg den winttlr had dûorgemagtigdengelezenworden,isbjherhalinguit- bragt,werd hj naarden Altaïgezonden.Na
gegeveneninhetEngelsch,FranschenMaleisch zeermoejeljketogten kwam htjinDeeember
vertaald.H elmerswastevenseeltuitstekendpro-

1834 w eder te Petersburg,Ina,
arm oestin llet

za-schrjver, zooals bljkt uitonderscheidene voorjaar van 1835 oelz ont
lerzoek instellen
redevoerinyen, in Ft
llix Meritisuitgesgroken. naar de Kirgizensteppe.De tlitkomsten ztiner
ZjnvertoetteParjsin1803hadgrootenlnvloed nasporingen maakte hj gedeMltelijk bekend in

0!)deveredeling vanzjnkunstgevool:hetwelk de rBeitr:gen zur Kentnisz des rtlssiscllell

zlch in Onderscheidenestukken vanzjnehand Reichs (d1 3,6 en 14)''t(1001-llem en Baer
openbaart.NOgOpdenzdenFebruarj1813sprak uitgegeven, gedeelteljk i1z zjn werk: r'
Der
hjtergelegenheidvandeuitdeelingvaneereprj- Telezkische See und dieTelelten im östliehen
zen der stads-teekenacadémie een uitmuntend Altai (1838)''. In 1836 zag hj zieh beloemd
dichtstuk uitin deRem onstrantscheKerkteAm- tot hoogleeraar in de geognosie aan de mgnsterdam ,en reedsOp den 26sten vandiemaand school te Petersburg, en in 1843 t0t litl der
werd hj door den dood weggerukt.Een Jaar Académ ie van W etenschappen aldaar. Reeds
later vierde men op plegtige wtlze zjn ljk- in 1835 bekleedie hj dei'
l rang van majoor
feest in de Am sterdam sche afdeeling der H0l- bj hetkorps mjn-ingcnieurs?tt
lrwjl1ljaellter.
landsche Xaatschappj van W etenschappen, volgensopklom t0tdien vanltlitenant-genoraalwaarbj G.& Melier, later hoogleeraaraan Ilzmiddels volbragthj iederjaal-wetenschaphetathenaeum teBrtlsseleene schoone lofrede peljke reizen naar verscllillentle deelen van
en M . C. '
/
lgzl Hall een voortreffeljk dicht- Rusland, en in 1845 naar Gottland, Zwestuk uitsprak.Irl1815 werd eene uitgave der den,Noorwegen en Denemarken.In dejaren
KNagelatene gedichten'' van H elmers bezorgd 1861 en 1862 trok h!inaar de Oeversvan llet
door van Hall en Kl'
qn,en eenenNalezing'' meer Peipoes, en Onderzochtin 1.863 de v0r.door W Ltsen Geysbeek. In 1823 verseheen de ming der zandbanken iiz de Z(?e van Azow ?

derdedruk van zjnerGedichtenenNagelatene in 1861 de sljkvulkanen van Tamall.Zjne
gedichten''.Afzonderljk is n0g van hem uit- waarnemingen plaatste htj meerendeels in de
gegeven een ploofzang Op Jozus van Naza- jaarbooken d0rAcatlémie?terwjlllj in 1863
xeth''7- voortsecn rLi
kzang'
'opB.deWpycF
z een afzondorljkgese,
.j
hriftuitgafover(
1esteen,
en een op Cornelia Tlzyffs6z',, alsm ede een
lierzang pover de oneindige volmaakbaarheid

kolenlagen van Rusland,en in 1865 benoemd

kingen weinig weêrklank vinden, in dagen

een uitstekencl D uitsch physiolof)g, g'
tlboren

werd t0t directeur tler mjnsdloolteSt.Pedermenseheljke natuur''.- In kalmetjden tersburg.
m oge de overspanning van 's dichtersuitdrukH elm holtz (Herman-luut
lwig Ferdinand),
van geestdriften opgewondenheidslepenzjne te Potsda'm den 3lsten Altgustus 1821y stuontboezemingen den vaderlandlievendenNeder- deerde te Berli
jn in df
) gelleeskullde, wel
-d
landel- onwea
erstaanbaar m etle.

aldaar in 184Q assistent-gtlnçcslzeer aan ('to

Q48

HELMHOLTZ- HELMOLD.

Charité en een Jaarlateroëciervan gezond- vrucht raet 2 of4 kleppen en tegen elkander
heid te Potsdam.In 1848zaghjzichgeplaatst overstaande bladeren.Van de soortenjdie in
a1sleeraar in de Ontleedkunde aan de Acadé- 0nslandvoorkomen,noemen wjknoopighelm-

mievan SchooneKunstenteBerljn,enin1849 &'
l
fï# (S.nodosa L.
),00k welgroot-npeenkruid
als hoogleeraar in de physiologie aan de uni- enaambeî
jenkrltidgenaamd,eeneoverbljvende
versiteit te Königsberg.In 1855 verkreeqhj plant, Op vochtlge, schaduwrjke plaatsen,
den leerstoel der anatomie en physiologle te vooraltusschen hakhout groejende,meteen

Bonnj doch vertrok in 1858 a1s hoogleeraar knoopi
jen wortel,een scherp-vierkanten stenin de physiologie naar Heidelberg. Grooten gel, elronde Oflangwerpige,gladde,dubbel-

roem behaaldehj metzjn geschrift:pueber
dieErhaltung derKraft(1847)':.O0kbesçhreef
hj in een afzonderljk geschriftin 1851 den
doorhem uitgevonden ûogspiegel.Zjnebelangrjkste werken zjn echter: rllandbuch der
physiologischen Optik (1856- 1866)''en rDie

gezaagdebladerenendonkeroljfkleurigebloemen, van Junj t0tSeptemberbloejende,en
voorheen tegen klierziekten in gebruik, water-helmkruid (S.aquatica L.
),00k we1'
tva-

fer-eedzlkrlitd Of water-betonie geheeten,langs
de slooten in zand- en veenstreken voorkoLehre v0n den Tonempfndunren (1862;2de mende,meteen breed-gevleugelden stengelen
druk 1865)''.Voorts heefthj ln tjdschriften gevleugelde bladstelenjalsmede doorkleinere
velewaarnemingen medegedeeld overdevoort- bloemen van de voorgaande soort onderscheiplantingssnelheid der gewaarwordingen in de den en wel eens als wondmiddelgebezigd,
zenuwen, over onderwerpen die Op hetzin- - en voor
jaarsltelmkrlbid (S.vernalisL.4,van
tuig van het gezigt en van hetgehoorbetrek- Aprilt0t Junj bloejende en aan heggen op
king hebben,enz.
beschaduwde plaatsen te vinden,metfjnbeHelmichius(W ernerus),eenNederlandsch haarde stengels en bladstelen, haxtvormige,
godgeleerde,gebpren te Utrechtin1551,was dubbelgekartelde, zachtbehaarde bladeren en
ln 1571predikantbj dellervormdegemeente groenachtig-gele bloemen.
te Frankfort aan de Main en in 1578 tjH elm le (L0renz),een van deherstellers
deljk, een Jaar later vast predikant te der sehier verlorene glasschilderkunst,geboUtrecht,waarhjzichdoorverdraagzaamheid ren in 1783 te Breitnatl in Baden,w as als
en gematigdheid onderscheidde,den 15den Ja- knaapzjnvaderinhetschilderenbehulpzaam

nuarj 1581 het eerst in de domkerk eene en kwam in 1822 met zjn Ollderen broeder

Protestantsche leerrede hield,en in 1583 leer- Andrltu te Freiburg, waar de beschilderde
aar werd der MTaalsche gemeente. In 1586 glazen der groote kerk zjneaandachtwek-

woondehj de Synodete'sHagebj en 2Jaar
laterbehoordehj t0thetgezantschap,datin
lasthad bj Elizabeth op behartiging der Pr0testantschebelangen aan tedringen.Daarhj
t0t de partj van qbeteesterbehoorde,ontving
htlm et andere predlkanten bj de verwïsseling van den stand Van zaken,in 1589 zjn

ten.Hetdenkbeeld kwam bj hem op om zzch

op die kunstt0e te leggen.De graafvon A#d&
naeh, voormalig kommandeur der Duitsche
orde,bezateenemenigteoudewapens,afbeeldingen,handschriften en beschilderde glazen,
stelde ze ter beBchikking van de beide broeders en ondersteunde de beide kunstenaars
ontslag, w erd te 'sHage en te Dordreehtbe- ook m et geld. W eldra gelukte het hun de
roepen,m aargaf in 1590 gehoor aan de roep- eene kleur na de andere in glas te branden.
stem van Delft.Een'hoogleeraarsambtteLeiden Methun landgenootHermann uit Neustadtin
wees hi
J- van de hand,doch vertrok in 1601 het Schwarzwald,waarhj voorheen in eene
naar Amsterdam, werd door de verschillende glasblazerj gewerkt had, terwtjl hj voorts

partjen als een vroom Christen en een uitste- opzjneomzwervingenelderszjnekennisvan
kend leeraar geacht, en overleed den 29sten de behandeling van glas aanmerkeljk had
Augustus 1608. Hj schreef onder anderen: uitgebreid,ondernamen zj nu een belangrjk

XGoliats sweert ende riedtstock van pater werk en leverden,op lastvan den graaf'pol
Frans Coster, Jezuwyt (1609)'')- ,Psa1- kltelnaa jonderscheidene ram en aan de zuidmorum Davidis et aliorum Prophetarum ana- zjde van bovenvermeldegrootekerk.diewel
lysis (1641)'',- en pEpistola scripta Abra- is waar in sommige kleurschakpringen onderhamo Muyzenholio''.DoordeZuid-Hollandsche deden voo1* de kllnstgewrochten der Ouden,
synode werd in 1587 zaede aan hem de ver- maar zich onderscheidden doar zuiverder teetaling desBjbelsopgedragen,terwjlhjlater kening en door grooter verscheidenheid van
benoemd werd Om het werk van a'Varno na kleuren.0p diewjzebegon de glasschilderte zien en na diens dood om het voortte kunstwedertebloejen.Devoortbrengselender
zetten. In 1607 leverde hi
.je
ene bjltansv0l- gebroeders Helmle gingen meestnaar Zwitsem
ledige vertaling van Genesis.
land,Frankrjk enEngeland.T0thunnebeste
stultken behooren 2 grooteram en in den d0m
H elm inthen , zie Inv
qewanhlrormen.

H elm kr
d (ScrophulariaL.
4isdenaam te Mainz en een in de kerk teBergheim bj
# ui
van een glantengeslacht uit de familie der Keulen.Helmle overleed den 15den Februarj
Serophularleae. Het onderscheidt zich door 1849.Zjn broederwasreedsin 1845 gestoreen s-lippigen kelk ,eene kroesvormlge)onre- ven, en zjne beide oudste zonen volgden op
gelmatige bloemkroon met eene z-lobbige eene loFeljke wgzehetvoetspoor dierbeide
boven- en eene 3-lobbige onderlip, dcor 4 kunstenaars.
meeldraden en een valschen meeldraad (stami- H elm old, een verdiensteljk geschiednodium), den bovenstandigen ejerstok met schrjverder12deeeuw ,wasdorpspastoorin
één stjlen één stempel,eenez-hokkigedoos- het land van Liibeck.Doorzgn leermeester
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Geroldm ,bisschop van Li
ibeck,dien hj op
eene zendingsreis naar de heidensche Slawen
aan de Oostzee vergezelde,werd hj aangespoord om de bekeering dierafgodendienaars
t0t het Christendom tebeschrjven.Hj deed
zulks in den pchronicon Slavorum'' waarin
hj o0k een aantalandere feiten medodeelt,
weshalve hetm etvruchtalsgeschiedbron geraadpleegd wordt. Het begintmet de bekeering der Saksers onder Karel de G'rop/d en

eindigtmethd Jaar 1170.Een abtderBenedictjnen,Arnold genaamd,heeft hetvoortgezet t0t 1209. D eze kroniek is uitgegeven

door Bangert(1549;2dedruk 1702),en vertaald doorLaurent(1852).
H elm ont. Onder dezen naam vermel-
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Zi
geunersdoorEuroya,werd in Italiëin den
l
terker der Inquisitle geworpen, en reisde
daarna naar Duitschland,waar hj verkondigde, dat htj de taal had teruggevonden,
welke onze eerste Ouders vôôr hunnen va1
spralten.Hj was bj velen - zelfs bj Leibwï/z - in groot aanzien, geloofde aan de
zielsverhuizing en aan den steen derwjzen,
en kcnde,volgens somm igen,het geheim om
goudtemakentdaarhj weinig verdiendeen
toch weelderig leefde.Ook teAmsterdam ontving hj de hulde van velon,begafzich op
uitnoodiging van de Koningin van Pruissen
naar Berljn,en Overleed aldaarin de voorstad Cölln in 1699.Hj sehreef:zAlphabdi
veri naturalis hebraici brevissima delineatio,
quae simulmethodum st
lypeditat:juxta quam

den wj:
Jan .ptz.p/ïdf:van Aàlzzlpsf,een artsen wjs- qui st
lrdi nati suntsic lnformarlpossunt,ut
geer. Hj werd geboren te Brussel in 1577 n0n alios saltem loquentes intelligant,sed et
uit een edelgeslacht,washeerran .
/ptlï/ds- ipsiad sermonisusum perveniant(1667)'' broeok, r dro#e, Ooesehot, Pellines enz., cn ropuscul
aphilosophicaetc.(1690)'',- pot
laestudeerde teLeuven zoojverigindegenees- dam premeditataeetconsideratae coqitationes
kunde,dathj reedsop l7jarigenleeftjd als sllper quatuor prima eapita libri prlmiM0ïopenljk leeraar k0n optreden.Toen hj bj sis,Genesisnominati(1697)'',- rparadoxale
zekere gelegenheid een schurftljder nietge- discoursen enz.(1693)'', - mAanmerkingen
nezen k0n,kreeg hj een tegenzin in de ge- over den m ensch en deszelfs ziekten enz.
neeskunde en legde zich t0e op dechemie,in (1694)'' - en pAfbeelding van hetnatuurde hoop,dat hj een algemeen geneesmiddel ljke Hebreeuwsche A.B.C.(1697)''.
ontdekken zou, zich noemende mediens per
H elm stedtisin hethertogdom Brunswjkj
i
ynem (geneesheerdoorvuur),doelendeollde nabj de Pruissische grenzen, de hoofdstad
bron, waaraan hj dat geneesmiddel wllde van een arrondissem ent,hetw elk Op nagenoeg
ontleenen.Hj bestreed Aristnlelesen Gallnns 141i (a Duitsche mjl ruim 50000 inwoners
en gaf hierdoorveelaanstoot.Nadathj met telt.Destad,dool-een zjtak metden spooreene rjke dame in het huweljk wasgetre- weg van Brtlnswjk naarMagdeburg verbonden,vestigdehj zic,
hteVilvoordenbt
JBrus- den,heeft er Ongeveer 7000 en ism erkw aarsel en hield er zich bezig methet lezen van

dig wegens de tlnivorsiteit, die er in 1575

allerleigeheimzinnigegeschriften,waarna hj gesticht, doch in 1809 opgeheven werd. Tn

de zonderlingste werken tlitgafover ziekten het universiteitsgebouw bevindt zich de boeen hare behandeling, tevens verzekerende, kerj der voormalige hoogeschool,- voorts
dathjhetelixirt0tverlenging vanzjnloven een gymnasium , eene hoogere burgerschool
gevonden had.Zjneproeven leidden hem t0t enz.Lndyer,de e:rste bisschop van Miinster,
vele ontdekkingen,zooals die van het lauda- stiohtte er reedsin 798 het Ludgeri-klooster,
num van Paracelslbs,van den geestvanherts- hetwelk thans t0thet domein behoort.
hoorn enz.Hj wilde hetgeneeskundig stelsel
H eloxse, zie Abailard.
H elonias L.is de naam van een plantenvan dientjdomstooten,maarwathj ervoor
in de plaats stelde, was nog veel slechter. geslacht uit de familie der Colehicaceën.Het
Btj zjne verklaringen riep hj de hulp van ûnderscheidtzich door een G-bladig blocm dek,
geesten in,schreefallest0e aan scheikundige 3 achterwaarts gebogen stampersen 3 kokeroorzaken en vestigde vooral zjneaandacht vruchten, wellte eene 3-hoornige vruchtvorop den onderbuik en de m aag.Volgens hem men.IletOmvatoverbljvendeAmerikaansche
wordt het leven dool*eene Oorspronkeljke krtliden met cen knolligen w ortel, lancet.
kracht,archeusgenaam d,en door andere aan ljnvormige bladeren en in trossen gerangdeze ondergesehikte krachten geregeerd.Zjn schikte bloemen. H et afkooksel der w ortels
stelselgeljkt op datvan Paracelsns,maar is van -JZ bnllata L .gebruiktmen tegen verstopv ermaX ic/zz.
duideljker en wetenschappeljker.Dekeizers pingen,- hetsap vanH .erythro.
RItdolf .
!'
.
f, Mafthias en Ikrdinand11 deden wordtalsvliegenvergifgobezigd,- eene invruc,
hteloos glansrjkeaanbiedingen,om hem ftlsie van de wortels van S1 lutea S'J-,:. is
naar W eenen te lokken. Hj Overleed den geschikt Om wormen te verdrjven
M

30sten December 1644, t
)n ztlne wt
lrkon vcrschenen teAmsterdam (1648)en teFrankfort
(1659,3 dln).
Inranelsclu .rerckfri'lg.
sran J'
TcDzlozàf,een zoon
van den voorgaande.Hj werdgeboren teVilvoorden in 1618,erfde van zjn vaderden
smaak voor geheime wetenschappen en had

asphodeloldes L.draagt l'
raaje,witte,'
w-elriekende bloemtrossen, .en de vezelsvan H-.
tenaœ ZY :A dienen in Noord-Amerika t0t
garen.
H eloseiadium Koeh is de naam van een
plantengeslachtuitde familiederSchermbloemigen. Hetonderscheidt zich door een s-tan-

een zonderlingen levenslooy. M(
)t vlugheid digen,soms onduideljken kelkzoom,door 5
versohafte hj zich de kennls van velekun- aan de pu.lt regte of eenigzins om geslagene

sten en handwerken, zwierf met een troep

bloembladen en eivormige oflangwerpige,aan
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de ztlden zamengednktevmlchten.Hetomvat beving nagenoeg geheelverwoesten de bloem
een aantaleenlarqge OfOvexbljvendekrt
liden derJeugd ont
ler de instortendegymnasiën bein Europa,Azië en Amerika met gevinde of zw eken w as, maakten de H eloten zich aanmeermalen ingesnedenebladeren.M latermo- stonds meester van de heerschappj.Koning
r'
llzzlKoeltis uitAmerika aflkomstig,en werd Arcltldamasechtertrok llen meteeninallerjl
van daar naarhetzuiden van Europa cn naar bjeengeraapt leger te gemoet,bragthun eene
.Eg
ypteOvergebragt.M nodmomtm fpc/zgroeit nederlaag t0e en verlosteSparta van hetdreiin het zuiden en westen van E uropa aan
slooten, poelen en stilstaande w ateren, en
behoort t0tde specerjachtige g0N7aSSen.

gend gevaar.Later verbonden zich deHeloten
met de onderdrukte Messeniërs, namen met

dezede bergvestinrIthomeinbezitengaven

H eloten WaS de naam derljfeigenen in op diewjzeaanleldingt0tden derden MesseSparta.Men meent,datdeze naam afkom stig nischen ool'log.
is van de stad Helosin Laconië,wierinwoH elsche m achine noemde men tevoren
nersbj een opl*oer doorde Spartanen werden een werktuig, bestemd om groote verwoesoéderworpen, hoewel anderen beweren,dat tingen aan te rigten, zooals dat, w aarvan
hljde beteeltenis heeft van gevangenen.De Gianibelli (zie aldaar) zich bediende bj de
Heloten waren slaven van den Staat,die aan belegering van Antwerpen; doch sedert den
de burgers ten gebruike werden afgestaan, aanslag op hetleven vandenconsulBonaparte

zoodatdezehen nietmogten in vrijheid stel- geeftmen dien naam aantoestellen,waarmede
len en evenmin verkoopen.Ztlhadden afzon- moordenaars het leven van aanzienljkeperderljke Nvoningen en Nvaren t0thetdoen van sonen bedreigen.Gemelde a'anslag had plaats

bepaalde diensten verpligt.Deze bestonden in
het Opbrengen van eene zekere hoeveelheid

den 24sten Decembur 1800, toen de Consul

naardeOperavertrok enzjnrjtuigmetsnelle
Nicaise inreed.Hier stond ttlsschen zjn rjlegde werkzaamhedel
z, en eindeljk in.het tt
lig en hetvoort
litrjdend escorte eene kar,
dienen a1s krjgsknechten zoowelteland als met êén paard bespannen. De koetsier van
ter zee.H un toestand w as Overhetalgem een Tonapartehad (volgenssolmigen)te veelgeV0r Van benjdenswaardig.W è1 stonden zi
J dronken en reed met een verm delen zwaai

F
erst,Olieenwjnaanhunnemeesters,voortB vaart van het Carroussel-plein de straat St.
ln het volbrengen van door deze hun opge-

hooger dan de gewone slaven en konden door 0:a de kar heen zonderOP te houden Ofdeze
vljt zelfseen zekeren trap van welvaartbe- te raken. Dat redde den Consul het leven,
reiken,terwjlhetuitzigtOp devrtjheid,wan- wantw einige oogenblikken daarna barstte de
ueer zj zich die waardig betoond hadden, kar uiteen,die m et vaten krtlid,bomm en en
hun niet-geheelbcmomen was,doch hetbur- kogels beladen was.De 2 naastbjzjnde huigerregt konden zj slechtszelden verkrtjgen. zen werden verwoest en 44 andere beschaVolgens het beginsel van Lyonryu&',dathet digd, 8 m enschen gedood en 18 gewond.De
regtvan den staatsburgernietzoozeergegrond wagen van den Consul werd van den grond
mnest wezen op zjne geboorte als wel op geligt en beschadigd,doch viel niet om ,de-

zjne opvoeding als Spartaan,werden dekinderen van Spartanen en vrouweljke Helotcn
te zam en onderwezen en verkregennietalleen
volle vrjheid,maar ook (loor eene soortvan

adoytie het burgerregt. Altjd echter bleet'
eenlge v/andige verhouding bestaan tusschen
de Heloten en hunne verdruklkers,terwjldeze
tegendeljfeigenen,a1seengevaarljkenhoop,
steeds op hunne hoedewaren.Immersvolgens
de berekening van 0.Miiller waren er224000
H eloten,en onder deze 56000 w eerbare mannen. Daaruit alleen kunnen sommige onmen-

wjl(
le paarden voortsnelden.Bonaparte hadj
zooals hj zelfin hetmMémorialde St.Helène'' vermeldt, in zjn rtltuig geslapen en
gedroomd,datllj in deTagliamentoverdronk.
Toen hj bj die ontploff
lng ontwaakte, gaf
hj met de grootste koelbloedigheid bevel om
d0O< te rt
jden naar de opera.Men had groote
moeite, de aanleggers van dit bedrjfop het
spoor te komen. Cadoudal werd voor hun

hoofdman gehouden.- Na dien t'
jd hebben
00k anderen zûoals FïJ,
:CAJ(zie aldaar) in
1835- zich vandergeljkeontploflbndemoordseheljkemaatregelenworden verklaardtz00- w erktuigen of helsche machines bediend.
a1s het ombrengen van 2000Heloten bj de
H elsche steen (lapis infernalis, argenafschuwcljkeinstelling dercryptiaofHeloten- tum nitricum fusum)wordtbereit
luitgekrijagt.Terwjl nameljk te voren alleHeloten stalliseerd salpeterzuur zilverdoordittesmelvogelvrj verklaard waren, gaven later de ten,zoodat het in den vorm van pjpen of
Ephoxen telkens btjhet aanvaarden van hun stangen kan gegoten w orden, die men tegen

ambt aan de Spartanen verlof om '
Heloten, den invloed van het licht beveiligt.H elsche
onder zekere voorwaarden, te dooden,
steen iswitofgrjsvan kleuren werktver'tgeen echter vooralgeschiedde om aan deze w oestend op alle Organistthe bestanddeelen,

Ondergeschikten vrees aan te Jagen en hen weshalve de heelkundigen hem alsbjtmiddel

tot gehoorzaamheid te dwingen.Zulke maatregelen vloeiden voortuit het besef,dat het
groot aantalt de Ondernem ingsgeest en de
trotschheid dex H eloten de veiligheid van

gebruiken,- vool'alOm deOppervlaktevan ge-

vaarlt
jkeverzweringen te verbeteren.Inwater
opgelost bezigt men hem oflk we1inw endig,
vooral tegen vallende ziekte, doch hj heeft
den Staat bj voortduring bedreigden.Gretig de onaangename eigenschap,dathj na langtoch maakten zjvanelkegelegenheidgebruik dtlrig inwendig gebruik de huid,vooralwaar
Om het gehate Juk afte sthuddk':
l.Toel in deze aan het licht is blootgesteld, donlter
464 vödr Chr.de stad Sparta doorqeneaar4- kleurt. Yports gebruikt men helschen steen
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t0t het verwen der haren en t0t het merl
ten reeds vôör eeuwen op eene landtong f10 vesvan linnen. Helsche steen geeftaan de huid ting lfronenburg gesticht,een kasteel,vooreene donkerroode kletlr, welke men verwj- zien van een tlliglluisen omrikAgd doorgrachderen kan door middeleener geconeentreerde ten en wallen. Niet ver van daar ligt het
oplossing valliodkalium. Inzonderhei'
tl bezigt KoninkljlkbuitenverbljfAlarienlyst,thanst0t
men helschen steen bj de photographie t0t een badhuis ingerigt.D e bevolking van H elhet maken van zilverbaden.
sillgör is vooral tflegenomen i111576 doorde
H elsingborg is eene oude,maar welge- kom stvan Nedel-landsehe kolonisten.K ronenbouwde havenstad in de Zweedsche provincie 'burg w erd in 1658 door de Zweden onder
Schonen, bj hetnaauwste gedeelte van de W rangel veroverd, doch in 1660 aan DeneSond, tegenovtar H elsingörten aan den voet marken teruggegeven.

bergketen,waarop zj zich weleer ver- H elst (Bartholoméusvander),eenberoemd
hiefyterwjlmen ern0gdebotlwvallenvindt Nederlandsch schilder,werd geboren te Haarh te Amsterdam ,en
van een heohtkasteel.ErzjnOngeveer 7000 lem in 1613,vestigde zic'
inwoners, die #un bestaan vinden in scheep- overleed aldaar in 1G70.Hj isde vervaardivaart, vischvangst, landbouw enz. Vér over ger van den rschuttersmaaltjd'')wtllke zich
eener

de honderd schepen behooren er te huis.D0
stad is merkwaardig in de geschiedenisdoor

bevindt o1)lletTrippenhtliste Amsterdam ,
een stuk, hetwelk ook door buitenlandsche

onderscheidene rjksdagen, synoden, vredes- kunstkenners als een kunstjuweel wordt geverdragen en belegeringen in de 14de eetlw ,
vooral ook door den slag van 11 Alaart
1710, waalin de Denen Onder Ranza'tçcloor
een hoop boeren onder bevel van M agnus

roelnd.Het is geschilderc.
ltergelegenheid van
het sluilen van den Vrode van Mtinster in
1648.Men vindt Op hetTrippsnhuis ook n0g

een doelenstuk van zjnehaudalsmet
leondergfdzàùpck verslagen werden,en eindcljk door scheidene portretten, voorts in hetKoninkde vernieuwing der Conventie van Stokholm , ltjk mt
zseum te 'sllage hetportretvan Panz

welke erplaatshad den 3lstenAugustus1805. J'lI,: P otter?

en 0llk portretten,door hem

Nabjdestad vindtmeneenebadplaats,steen- vervaardigd,in demusea teParjs,Dresden,
kolengroeven elzhetwesteljkstevoorgebergte Londen? Brtlssel enz. Van den psehuttersvan Zw eden m et e0n hoogen vtlurtoren.
maaltjd'' zjn keurige copiën gemaakt,o.a.
H elsingfors,de hoofdstad van het groot- dgor Coutvenbery in Oost-lndise,
hen inltt, na
vorstendom Finland en tevens valà het Lzin h0t overljden van dezen doorKaiser gegraNyland, is fraaigel
egen op eenelandtong ill veerd. Zjn zoon Ladewijk ran der H elst
de Finsche Golf?aan beidezjden doorellan- w as een goed portretschilder,maar bereikte
den omsttlwd.Zj is de grootste en schoonste geonszinsde hoogtevan zjn vader.
stad van Finland en beziteene uitmuntende,
De wereldberoemde j
,scllllttt/
l'slAaalttjd''telt
door de vflsting Sweaborg beveiligt
le haven.
Helsingfbrs is de zetel van den Senaat en
van de universiteitvan Finland.Deze laatsto,
itz 1828 van Ab0 derwaarts Overgebragt,telt
52 leeraren en ongeveer 500 studenten;Iilen

25 figtlrell, w ier nam en onder aallhet doek

g'eplaatstzjl
z.Hetstuk is allergelukkigstvan
colnpositie,schierf
llberispeltjkvanteel
tening,

fraai, lcveudig e11 harmonieus 5ra-: coltlriet,
eu breed maar tevens uitvocrig geschilderd.
vindt er eene boelterj met 100000 deelen, Vooral O()k m untelz de stolen, zooalskleeeen ziekenhuis, een botanischen tuin, als- ding, metaal) driukglazen, uit (1oor een namede eene sterrew acht,onder de leiding van tuurljken tof
)n, terwjl het gehoel een trefArgelander gesticht.Totde merkwaardige ge- fend tafbreel oplevert van het voorkom en en
bouwen behooren er de bibliotheek,hetuni- het leven Onzer voarouders.D e hoûfdiguren
versiteitsgebouw , het regéringsgebouw , de zju die van kapiteiu Jan '
r'
fN/,
$
'
cz
î en luitenant
schouwburg en het stationsgebouw ,- voorts Johan rtzkz 'W areren.Eel-stgenottlnde heeftden
de kazerne, de Nicolaï-kerk en de sociëteit. drinkhoorn van het St.Jorisgilde in de haud
O0k bestaat er eene drt
lk-bezochte badinrig- en ontvangtdegeltlkwensehen vanden twoede.
ting.Hetaantalinw oners is Omstreeks30000, In het midden aansehotlwt m elz den vaandrig
die vooralin den handelhtm bestaan vinden. B annin.q, terwjl de overigc figtlren rondom

De stad is tlit een geschiedl
tt
lndiq Oogpunt den rgk-voorzienen diseh gezeten zjn.
m erkwaardig wegens de capiï.ulatle vatz 4
W elu (BroederJan van),zieIleelt
b.

Septem ber 1742, toen de Zwf?dttn onderL öH elvetiërs is de l'
laam van een Celtisch
'ltldoz/ltrfz.p/zieh m oesten overgeven.
volk, hetwelk in de geschiedelzis het eerst

H elsingör, elders gewoonljk Elsenewr voorkomt bj den togtd0rCimbren en 7?el
zgeheeten,is eeneaanzit
m ljke koopstad in het tonen,waarbl (
1
,: Tigurillen,êén van de 4
ambt Frederiksborg op het Deeuscho eiland stammen der Helvetiërs?zich aallsloten.Zj
Seeland. Zj ligt aan den spoorweg elaall bragton ln 107 aan llet M tler vau Gelzève
het smalste gedeelte van de Sond,tegenover eene gtlduchto nederlaag t0e aau den RpmeinJ?4>'Cassins.Laatstgenoemde
Helsingborg. Zj telt nog geen 10000 zielen, schen constll.Z?zc'
maar is zeer levendig wegens den drukken snel
zvelde, en het overschot van zjn leger
trausito-handel en het aanleggen van vele

m oest Onder vernederendfa voorw aardelz den

schepen,welkeer,bj een diepqang vanniet vrjen aftogt koopalz.Nadat de Cimbren en

meer dan 2 Ned. el, eentl veillge en rt
lime
haven vinden. Vele vaartuigen behooren er
te huis. T0t aan 1857 werd aldaar de Sondtol geheven. Om haar te beschermen wer;

Teutontln vernietigd waren,keerden de Tigtlrinen naar hunne haardstedan tertlg. Hetland

der Helvetiërs (Age1.lIt
llvetiorum) strekte in
de dagen van Caesar zich uitvan gem eldmeer
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(Lacu:Lemanus)t0taan deBodensee(Lacus Korte ontleedkunde (1738)''
,- pHerbarius
Brigantinus),terwjlhetbj den St.Gotthard ofkrnidboek'' - sAdams Oud grafmetCaraan Rhaetië grensde. Ten zuiden was het tesiaansche, Coccejaansche en Spinosistische
(loor de Berner Alpen gescheiden van eenige doodsbeenderen gevuld (1687)'',- p'
rriumkleine Celtische stammen, die het Rhônedal phérende Hereules''9- pschouwtooneel''1(Wa11is) bewoonden, en westwaarts vormde 5Davids slingersteen (1682)'',- :DeAlchyhet Jura-gebergte degrensnaarde zjde der mia opuscula compluraveterum philosophorum
Sequaners (in Gallië).Noordwaarts hadden (1650)'',- gvitulus aureus etc.(1667;2de
de Helvetiërs te voren hetzuidwesteltjk ge- druk 1677)'' enz.
deelte van Duitschland in bezitgehad, doch
Adriaan A'
:I'
/I:JI.C,een zoon van den voorzj waren orverdreven door de Germaansche gaande,die te Leiden in de geneeskunde stuSuéven. Orgetoro , een hunner aanvoerders, deerde en door zjn vadernaarFrankrtjk gespoorde hen aan, om de 12 steden en 400 zonden werd,om er geneeskrachtige poeders
dorpen van hun land te verlaten en in Qallië van zjnmaakselteverkoopen.Daardeaftrek
eene nieuwe woonplaats te veroveren.Zjne niet meêviel, keerdehj naarHolland terug.
pogingen,om onderdeHelvetiërseenkonings- W ederom ee,
hterging hj metanderepoeders
troon te doen verrjzenjwaren oorzaak van naar Parjs,kwam ertoevallig in hetbezit
zjn dood,en zjnestamgenooten werdenver- van wortels uit Brazilië - ipecaeuanha-worhinderd in de uitvoering van hun voornemen tels - en Ontdekte doûr proeven,dat deze
d00x de zegepraalvan Jkïl'
t
bs Oledlrbj Bi- een uitstekend middel opleverden tegen den
bracte (Autun). Van de 368000 menschen rooden loop. W eldra werd hj beroemd en
(waarbj 92000 strjdbare mannen), die in genoot het vertrouwen van Colbert, vooral
Gallië getrokken waren, behoorden 263000 toen de zoon van Lodewi;k XIF door die
t0t de Helvetiërs, doeh van hen keerden
slechts 110000 in hun vaderland terug.Na
hunne onderwerping behoorden zj t0t R0meinsch Gallië, aanvankeljk t0tCeltica,in
de dagen van A'
tqut'
l
gs t0tBelgica,en ein-

ziekte aangetast werd en Dagldn,de eerste
geneesheerj om Helreti'
l
ts zond.Lael
taise,de
biechtvader des Konings, onderhield dezen

over de verwonderljke kracht van dat 4eneesmiddel, zoodatHelretinsbj eenegratlqdeljk t0tde provlncie Maxima Sequanorum. catie van 1500 louis d'Or bevelontving om
Toen zj in 70 na Chr.hetOppergezag van zjn geheim openbaartemaken.Daarenboven
Vitelli'
tts niet wilden erkennen, werden zj werd hj met eerbewjzen Overladen en bedoor diens onderbevelhebber Caeclna bjhet noemd t0tschildknaap,Koninkljk raadsheer,
hedendaagscheBaden (inAargau)ineenbloe- inspecteur-generaal van alle hospitalen in
digen slag overwonnen en verkregen eerst Fransch Vlaanderen en geneesheer van den
na eene gestrenge tuchtiging vergiffenis van hertog v@n Orleans.Hj overleed den zosten

den overwinnaar.Na dien tjd drongen Ro- Februarj 1727,en schreef:pRemèdescontre
mei
es cours deventre (1680)'' - nLettressur
00knsehe zeden en gewoonten 0r door, en 1
l nu nOy w orden op vele plaatsen in hun la nature etsurlaguérison dtlcancre(16915
and R omemsche oudheden opgedolven. M et Qde druk 1706)'', - pMéthode pour guérir
het einde der 3de eeuw beginnen de invallen toutes sortes de fèvres sans rien prendre par
der Alem annen in dat gedeelte van hetRo- la bouche (1694 en laterl'', - r'
rraité des

meinsche rëk.W èlwerden zj aanvankeljk

pertesdesang etc.(1697;2dedruk 1706)'',-

afgeslagen, doch kregen om streeks 400 het XTrai
té des maladies les plus fréquentes et
grootste gedeelte van het land in bezit,ter- desremèdesspéciiquespourlesguerir(1703;

wj1dezuidwesteljkelandstreek,bjhetJura- 4dedruk 1739)'',- rontleedl
tundevan'smengebergte gelegen,in 436 door den Romein- schen ligchaam (1738)'',- rvan de kinderBchen veldheer Aëti'
ts aan de BourgondiBrs pokken (1:24)'' enz.
werd afgestaan.
Claude,1.c?,9*ï:4 Helreti'ws.een ZO0n 5Tan den
H elvetius. Onder dezen naam vermel- voorgaande.Hîjwexdgeborentepal
-jsinJanuden wj:
arj1715enlegdereedsvroegzichmetdenmeesJokann Frit
/dczf.
s Helvetius, een verdien- ten Ijvert0eopdewjsbegeerte.Tevenszocht
Bteljk geneeskundige geboren in 1630 te hj eene betrekking bj de administratie en
Cöthen lnAnhalt.Hj studeerdeteHarderwjk zag zich door den invloed van M aria Lecen verw ierf aldaar den dod orsrang meteene zï,
3
z.
sll
tz,bj wiezjn vaderljfartswas,Op23dissedatie pDepeste'',waarnahj zjn naam jarigen leeftjd reeds benoemd t0t pachterScltweitger in dien van Ilelvetin veranderde, generaal.Zjn zachtm oedig karakter spool*de
zich eerstte Amsterdam ,vervolgenste'sHage hem aan, Om den druk derbelastingen z00vestigde, bj zjne uitgebreide pradjk tjd veblmogeljk teverminderen.Daarenbovenonvpnd om veel te schrjven, en den 29sten dersteunde hj begaafde en verdiensteljke
Augustus 1709 Overleed.Hj voerde den titel m annen en be
gde
aan
aazor
nzie
nljk
Jaao
rg
ne
dl
ed.
rscW
hei
ed
ld
er
nael
4e
let
vap 'sLands doctor en schreef:pDiribitarium leerden e0n
medicum de om nium m orborum accidentium- hj zjne betrekking varen enverschafte zich
que in etexternorum defnitignibusaccuratio- den postvanopperhofheesterbjdehofhouding
nibus (1670)'' - rxystus herbarum'' - del. Koningin4 maar ook de vermaken van
Beryllus medicus'' - ,De morte morborum hetH0fschonkengeenebevredigingaanzjnen

(1661)'', - rAmphitlleatrum physiognomi- geest.In 1751 trad hj in hethuweljk met
ae medl
-cum (1564)'')- pMicroscopicum phy- de schoone en talentvolle dochter van den
siognomiaemedicum (1664;2dedruk1676)'',- gxaaf de Zkzlïrïlle,eenenichtvan madame
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de G'J.##l2/,en vestigde zich in hetzuiden dichtvuurgevoed doordedapperedadenharer
van Normandië op zjn landgûed Voré,waar landgenooten op het Pyrene'sche schiereiland.
hj zicb wjddeaan hethuiseljk leven en de Hare ingenomenheid metoorlogsroem bewoog

wetenschap.Hj poogde den landbouw Op te
beuren,de njverheid te bevorderen,en 0nderscheidde zich door zjne weldadigheid.In
1758 deed htj zjn beroemd werk rDel'
esprit''
in hetlichtverschjnen,waarinhjallewerkzaam heden van 'sm ensc,hen geest uit het gevoelsvermogen (sensibilitê)zochtafteleiden,

haar,reedsopjeugdigenleeftjdmetkapitein
Hemannin hethuweljktetreden,dochnadat
ztl hem 5 zouen geschonken had,werd de
echteljke band verbroken. Reeds in 1812
leverde zj een dichtbundel onderden titel:
DD om estieaffections''.Hare grooterestukken:
DThe restoration ofthe works Ofartin Italy

en poogde aan totoonen,dat dehefboom van (1816)''en y
,ModellzGreece''verwierven den
alle dadenderm enschen nietsandersisdanzelf- bjvalvan lord Byron,en in hare pralesand

belang(intérêt),endatdedeuyddaarinbestaat, historic scenes in verses (1819)1'vindt men
dat men debevredigingvanelgenbehoeftenOndergeschikt maaktaan hetwelzjn van anderen. Dit boek werd in 1759 op last van het
Parlement Openljk verbrand,0n desehrjver
zag zich genoodzaaktzjne stellingen te her-

treffendegedeelten.rDartmoqr''verschaftehaar

in 1821 den prjs der Royal Society,- in
hare rForest sanctuary (1825)''verheerljkte
zj het martelaarschap derProtestanten,terwjlzj zoowelde Spaansche a1sdeDuitsche

roepen.Hlerdoor verbitterd,volbragthjeene letterkunde beoefende, waarvan haar nsiege
reis naar Engeland en bogafzich in het v0l- ot'Valencia, the last Constantine and Other

gende Jaar naar Duitschland,waarI'
rederik
11 te Potsdam hem met Ondersoheiding bejegende,zonderevenwelzjnewetenschappeljke
denkbeelden te Omhelzen Of alles in zjne
w erken te prjzen. Hj Overleed den 26sten
llecember 1771.Na zjn doodbezorgde vorst
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ee ui
set
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poems (1823)'* - rsongs of the Cid'' -

en n'
rhelaysOfmany land''getuigenisyeven.
Voorts schreefzj:rlfOernerand hisslster'',
en de degeljkheid harer verzen nam t0e na
een bezoek bj Walter ,
% o/J en W ordsworth,
zooalsbljktuithare rsongsoftheaffections

(1830)'' - pscenes and hymus of life and

otherreligiouspoems(1834) t- mllymnsOn
s0n éducation (1772,2 dln)''.Zjne gezamen- the works Ofnature (1833)'' en rHymnsfor
ljke werken zjn in 1795 te Partjs in het childhood (1834)''
.In de pRecordsot
'women
licht verschenen.Zjn Omgang m et Diderot, (1828)'7 schildert zj verschillende karakters

r.KP* overlèed den 16den Mei
d'Alembert,Holbaelt en de overige encyclo- Van VrotlW el'l. Zu
pédisten had grooten invloed op zjne zlens- 1835 op een btlitenverbljfbjDublin?en eene
haar ,ypoetical works''

wjze.Volgens hem isdemensch enkeleen nieuwe uitgave valx

gewrocht der natuur en slechts doorgrootere verscheen in 1861.
vatbaarheid voor indrukken van buiten onderH em byze (Jan van): een woelziek en

scheiden van dedieren.Hj beschouwde V0r- heerschzuchtig partjhoofd ln den aanvang van
stand en deugd als de gevolgen der Opvoe- den opstand der Nederlanderstegen Spanje,
ding en was van m eening,dat alleen denut- werd yeboren ui
teen aanzienljk geslachtte
tigheid dewaardederhandelingenbepaalde.Gent ln 1513. Hj Ontving eene goede 0pZjneechtgenoote begafzich nazjnoverljden voeding, ontwikkelde zjne kenuis door veel
naar Auteuil, waar hare woning de verza- te reizen en bezatbj een schranderoordeel
melplaats werd van geleerden en kunstenaars, eene ongemeene welsprekendheid.Hj meende
en overlged aldaar den 12den Augustus 1800. zjne heerschzuchtige bedoelingen niet beter
H elvlne is eene zeldzame delfstof,merk- te kunnen bereiken dan door een onverzoenwaardig door haren kristalvorm en doorhaar ljken haat aan den dag te leggen tegen de
scheikundig zamenstel. Zj kristalliseert in Spanjaarden en deHervormdeleerteomhelregelmatige tetraëdersmetafgeknotte hoçken, zen. Hj beschikte over 30000 woeste krjgsis onvoll
tomen splttbaar, gewoonljk geel, lieden, gebruikte zjne 3 broeders en.zjn
doch 00k we1groen ofbruin van kleur,vet- neefals blinde w erktuigen,behoordem ethen
achtig glanzend en doorschjnend.Harehard- t0tden magistraatvan Gent en erkende geen
heid ligttusschen dievanveldspaaten kwarts, m eester boven zich, en had dientengevolge
enhaarsoorteljk gewigtbedraagt3,1t0t3,3. desgeljkseenafkeervandenprinsranOrJ4,
#.
Zj bestaat uit eene verbinding van kiezel- Hj wilde Gent verheffen tot eene magtige
zuur met mangaanoxydule, beqlaarde en republiek, waarvan hj het hoofd z0u zjn.
dzeroxydtlle,en eene zwavelverblnding met Daartoe nam hj den hertog ran Aersehot en

e
en zwavelgehalte van bjna60/0.Zj lostop anderen gevangen, en toen de Prins Arend
in zoutzuur Onder afscheiding van kiezelgelei 'tlcs Dorp derwaarts zond?om op hetontslag

en bjontwikkelingvan zwavelwaterstof,ter- dier mannen aan te drillgon,werd di0 oistth
wjlzj voordeblaasbuissmelten eenedon- alleen metbetrakking t0t den Hertog ingew ilkergele parelvormt.MenvindthaarinSaksen lijd.In 1578 verzettehj ziehtegen dengodsdlenstvrede, doo1' Matthias en de Algemeene
en ln hetzuiden van Noorwegen.
H em ans (Felicia Dorothea),eeneverdien- Statenafgekondigd,enwerdhierbgdool-Petrws
steljkeEngelschedie.
hteres,geborenteLiver- Dtzf/leafz,sOndersteund,zoodathetvolk zich aan
po0l den 25sten September 1793, gevoelde beeldstormerj schuldig maakte en eindeljk
zich door de bekoorljke natuur in Noord- de Roomsch-lfatholielten de stad deed ruimen.
W allis opgewekt t0t het scheppen van dich- Daarna kw am de prins ran OgJ47'e te Gent
terljke tafereelen. Vooral o0k werd haar en bragt er de gem oederen weder totrust)
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terwjl de R. Katholieken in het bezit van gew ag gem aaktvan een hem d,en menm eent,
hunne kerken werden hersteld. De kalmte dat in Frankrtjk jn de 15deeeuw de gemalin
duurde echter niet lang Op aansporing van
H embyze werden in M aart 1579 de R.K atholielten wederom mishandeld en beroofd. De
Prinskwam dool'ernstige vermaningen daartegen in verzet, doch Hembyze hoonde hem
door hem uitte schelden vooreen vermomden

van koning K arel VII de eerste is gew eest,
die linnen hem den gedragen heeft.

Hem el(De),hethemel
gewelf,het'
t
dtspansel
ofhetFrmament,ishetschjnbaregewelf,dat

in de gedaante van een halven b0lzich boven
ons verheft en, wanneer er geene wolken

papist,en werd krachtig bjgestaan dool-de aanwezig zjn,zich bj dag meteenelicht-

scheldwoorden van Petrlts Datltenus.Vruchte- blaauwe en desnachtsm eteenedonkerblaauw e
l00s poogde Ryl
toven hem tegen te houdent kleur vertoont,terwjlhetinditlaatstegeval
en een aanslag Opzjnlevenmislukte.Ander- metsterren bedektis.In dedagenderotldheid
maalberieyeenaanzienljk deelder Gentsehe beschouwde men den hemelalseen vast ge-

burgerj zlch op den Prins, en deze zond welf (irmament), waaraan de hemellichten
den 24sten '
Julj 1579 een hoogstmerkwaar- waren vastgehecht, Ja,men meende)dat
digen brief derw aarts. Reeds den volgenden er onderscheidene g'eljkmiddelpuntigegewel-

dag evenwel bragt Hembyze een coup d'état ven - even z00velehemels- boven elkander
ten uitvoer. Met hulp van een paax duizend waren, Omdat men de beweging der hemelsoldaten nam hj deleden van den raadende ligchamen anders moejeltjk kOn verklaren.
aanzienljken, dieanders dachten dan hj,in De wetensc,hap van lateren tjd echterleert,
heehtenis,- benoemdeeen nieuwenraadvan dat de hemel niets anders is dan de onge18 verantwoordeljke leden,en kondigde14 metene ruimte van het heelal, waarin de
artikelen af,waarin l1jzjnehandelwjzezocht hemelbollen en 00k onze aarde zweven.00k
te regtvaardigen,terwjltevenseen vlugschrift vertoont zich de hemel op het cffene veld
van Datltenns algemeen verspreid werd.Niet- nietalseen bolvormig,maara1seen meerplat

temin versclleen deprinsran Orl4@ te Gent, gewelf, zoodat het naar de zjde van den
en bj zjne komstwasdeaanhang van den horizon verder van 0ns verwjderd is dan

volk3mennera1svernietigd.Deze laatstezotht boven Ons. De blaauwe kleur des hemels
zich tt
lverschuilen in dekajuitvan eenschip, wordtvoortgebragtdoor de terugkaatsing van
maa'
r werd gevangen yelomel
'
1en v00r den het zonnelie'ht in Onzen dampkring.Indien
Prins gebragt, vay wlen hj eene ernstige dezelaatste nietbestond,z0u dehemelzwart

bestrafhnq Ontving,waarna hj dewjltnam

naar Dmtschland.Zoodra in 1583 een nieuw
oproer te Gent zich verhief, begaf hj zich

zjn. Zuivere lueht kaatst hoofdzakeljk het
blaauwe licht terug,- waterdam p 0olthet
g'
ele en roode licht.Isdusde z0n ïaag aan

dat de ingezetenen een verbond met Parma

voehtige nevelen moeten dxingen, dan Ont-

weder derwaaxts,waarhj wisttebewerken, dea gezigteinder,waarharestralen door vele

sloten.Toen hj echter de stad in demagt waren wj gewoonljk hetmorgen-en avondvan dezen zocht te brengen,werd hj in den roûd.Op hooge bergen vertoont zich de hemel
kerkergew orpen en 4 m aanden lateronthoofd. donker van kleur, Omdat de jledamykri
ng
De geschiedenis maaktook noggewagvan er veel m inder licllt terugkaatst dan In het
een Jonker Willem elp Hembyze,vermoedeljk dal.- Een b0l,waarpp de sterren deshem els
een der VerbondeneEdelen.Htjwerd in 1569 naarhareonderlingealbtanden zjn afgebeeld,
door den prjns ran orczd
p> tot scheepsbevel- draagt den naam van ltemelylobe.
De godsdienstleer bedoelt met het woord
hebber benoemd, en toen hj in 1572gevaar
liep van inhandenderSpanjaarden tevallen, hemelveelal de plaats,waar het Opperwezen
troont en wàar ook de zoodanigen zich besprong hj in zee en verdronk.
H em d is de naam van een ruim kleeding- vinden,wieryeestnaden dood desligchaams

stuk,hetwelk bjna hetgeheele ligc,
haam be- in de zaligheld der vromenmag deelen.De
dek#, zooals het koorhemd, het maliehemd hemelis hlera1s het ware hetpaleisvan den
enz.
, en in hetbtjzondereen zoodanig,het- opperkoning,doch zulk eene voorstellingisin

w elk op hetbloote ligchaam gedragen wordt. overeenstemmi
ng meteen zeerlapen trap van
Men vervaardigt het in Europa veelal van ontwikkeling. Reeds de Tsraëlietlsche Psalmlinnen, in Azie- en Afrika van witkatoen, dichter sprak van een G0dtraan tjdnoch
en in Rusland van bont katoen.Linllen hem - plaats gebonden''
,en Cltrht'
l&s leerde,datG0d
den zjn sterkerdankatoenene1zmeergeschikt een geest is.W aar dusin godsdienstigen zin
Om de zindeljkheid te bevorderen,doch zj van den hemel gesproken wordt,dient men
veroorzaken alligt verkoudheid,daar van uit- geenjzins te denken aan eene plaats,m aar
waseming doortrokken linnen zeer ki1is.Om aan een toestand.
die reden geven velen de voorkeuraan katoeHemelaers (Jan)ofJohannesAàz
/lelt
zz
rif
::,

nen hemden of dragen wollen onderhemdjes geboren te '
sHage in 1580,werd doorztine

onder het linnen. V0or zeelieden, die door- ouders in de Hervormde leer opgevoed,doch
gaans aan nattigheid blootgesteld zjn en begaf zich later tot de R.Katholieke Kerk ,
tevens veelafwisseling van temperatuurm oe- studeerde te Leuvent en reisde vervolgens

ten verduren, ishetbaajen hcmd eenezeer naar Italië,waar hj te Rome geduxende 6
doelm atige dragt.
Linnen hemden w aren Jaar ztln verbljf hield ten htlize van Bartobj de Ouden onbekend, al k0n men het lommeo O::i, aartsbisschop van Conza. D eze

Romeinscheindusium daarmedeeeniqzinsver- stelde hem in de gelegenheid Om paus Clegeljken. Eerst in de 8ste eeuw vlndt men plczl,
s V111 na het logarig bekleeden der
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pauseljke waardigheid geluk te wenschen. regterhand Gods als eene zinnebeeldige v00rClemens wasmetde 1*
edovoorillgVan I'
femelGelM stellingvaldenbljvendeninvloedvanCltristlts'
t
zöt;ingenomen, dathj hem de keuslit)ttus- en aelltte de lzem elvaartniet genoeg gestaat'd
schen de betreklting valz bibliothecaris van indenBjbel.Gûdgeleerdel
'
tdermodern-oritische
hetVaticaan en eonerjkepraebende,waarna rigting verwerperlztlbwelheteelzalshetander.

hj zich vergeneogde met een kanunllikaat te Niztteminbehoorthethemelvaartt
bestnogaltjd
Antwerpen.Hier vestigde hj zich in 1607 en t0t de feesten derProtestantsche Kerk.Daaroverleed er den Gden November 1655. Van enboven vieren de R. Katholieken jaarljks
zjne geschritten vermelden wj: nGratt
llatio den 15den Augtlstus het feest van lfaria-

in inaugurationem R. D.ChristianlMichaelii A:gzlelz
cc(zrf. Nu men de verotlderde meening
etc.(1613)''- plmperatorum Romanort
lm,a van een hemel als bepaalde plaats boven de
Julio Caesare ad Heraclium usque,numismata sterren heeftlaten varen,kan m en hetgeloot'

aurea etc.(1614 en laterbj herhalingl'',-

Paraeneticon Angeli custodis ad Hugonem

Grotium superejuscarcere(1621)':
,- poratio
in funere admodum illustris etreverendissimi
dominiD.Joannis Malderietc.(1632)''
,- en
nD e sacra antiquitateBeatae M ariae in m onte
Carmelo tractatusdu0etc.(1620).'.Zjneaanteekeningen Op de 5 boeken van H eyesippus
over de Joodsche Oorlogen zjn niet in het

aaneenehemelvaartdesligchaamsonmogeljk
handhaven.

H em eralopie noemtmen eeneoogziekte,

waarbj de voorwerpen, Om duideljk qezien
teworden,eeneveelsterkereverliehtingelschen
dangewoonljk.Ztjiseeneaalzmerlteljkevermindering van het gczigtsvermogen bj een
zwak iicht.Zj vertoont zil!h in den vorm

van een zwarten) zilverkteurigen nevel,
licht verschenen.
waar sterk verlichte voorwerpolzOnduideljlt
H em elplein of planispheer noemt men doorheen schemeren.Doorgaansgaatzj vereene afbeelding van althans hethalve hemel- gezeld van de aanwezigheid eener overtollige
rond met zjne voornaamste sterren op een hoeveelheid bloed in de vatenvanhetnetvlies.
plat vlak. Van het overbrengen van het D e oorzaak dezer ongesteldheid is in den
hemelgew elf op een vlak kan m en zich een regel de werking van een tbl zonlieht,
denkbeeld 4TOrm011, WalRl1001*m011olRdol*stelt, derllalve verbliuding.D oze heettvooralplaats

dat eene ljn,die de noordpool des hemels bj landlieden in hetvoorjaar)wanneerzj de
methetm iddelpunt der aarde verbiudt,10Od- winterdageuin eanvrjdolikervertrekhebban
regtvaltopeenedoorschjnendeglazen plaat, doorgebragt. Intussc,hen vtlrtoont die ziekte
en dat men daarna het oog in die ljn)onder zich zelden,tenzjdezenuwendoorongesteldde plaat en op eenigen afstand van deze,
plaatst en op de glazen plaat alle sterren
aanteekent Op de pleklten)waar hare stralen
door het glas vallen om het o0g van den
waarnem er te bereiken.
D aar zich gedurig een andexgedeelte des

heid, vooral door leverziekte, tussehenpoo-

Christendoms geloofde m0n, Op grond van
Israëlietische verwachtingen,dat de verrezen
M essias eens op de w olken des hem els zOu

plantengeslacht uit de familie der Liliaeeën.
H et onderscheidt zich door een Onverdeeld

zende ltoorts ofsleclltvoedst
al,verslaptzjn.
Zj Openbaart zieh A'eelal in de lente zeer
onverwacht. Eerst is llet middelste gedeelte
van hetnetvlies beneveld, laterhetgeheele

gezigtsveld. Bj helder weder verergert de
hemelsboven denoosteljkenhorizonvertoont, l
twaal, terwtjl zj totj 0en bewolkten hemel
heeftmen aan zulk een hem elplein denoodigo wel eens plotseljk verdwjnt.Bj de behanhulpmiddelen toegevoegd, om den stand van deling diellt men in de eersteplaatshd zieke
hetbemelhaltkond voor iederoogenblik vanhet gestel te verbeteren, terwjl het voorts van
jaar te kunnen bepalen.Men vindtzulk een belang is, datdeljderzjne clogelzbescherme
hemelplein toegevoegd aa'
n het voortreFeljk tegen helder licht en zich zooveel mogeljk
w erk rDe sterrenhemel''van Kaiser,en aan in eene donkere kamerhotlde.Indien hj zich
XHet boek der natuur''van kbkhoedler.
hierin schikt, ziet hj zich dûorgaans na
H em elstreken,zie Windroos.
weinigedagenvanzjneongesteldheid bevpjd.
H em elvaart. In den eersten tjd des
H em erocallis L. is de naam van een
klokvormig bloemdek,op datderleliëngeljterugkeeren om zjn koningrjk te stichten. kende, door op den bodem van hetbloem Dientengevolge had men behoefte aan de dek bevestigde, gekrom de meeldraden en

grof-zinneljke voorstelling, dat Jezws met bolronde zaden. Het omvat overblgvende
levenden ljve was ten hemel gevaren,Om kruiden m et knolvormige w ortels. Yan de
hier gezeten tezjn aan deregterhand Gods. soorten noemen wj:W1Jlava L.,in ZwitserVolgens de Evangelische verhalen z0u die land? Siberië en Hongarje groejende, met
hemelvaart geschied zjn 40 dagen na de welrlekende bloemcn,- en H ..s.pecït/q:l H erb.
verrjzenis,- althans de Kerk maakte deze van Jam aïca, voorts H . dzdfîc/zl Don.,
ûnderstelling t0tde hare,en sedertheteinde H. j'
l
zàrtz L., en M graminea xd.
ozt/'
r., allen
der vierde eeuw werd in het Oosten, later sieraden onzerbloqmperken.
o0k in hetW esten,het H6melvaartsfeest 40
H em erodrom l noemde men btjdeOude
dagen na Paschen, alzoo op een donderdag Grieken hardloopers, die a1s boodschappers
gevierd. Het popgevaren tell hemel''is eerst gebruikt w erden. M en vond er in de voortegenheteindeder2deeeuw indeChristeljke naam ste Grieksehe stedenyen watvan hunne

geloofsbeljdenisopgenomen.Hetrationalismus, snelheid verhaald wordt,ls bjkans ongeloofhetwelk de opstanding op eene natuurljke ljk.Men verhaaltOnder andereu,datzekere
wjze verklaarde, bcschouwde hetzitten ter Pltilônides, de hardlooper van Aleœander d6
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Groote,een afstand vau meer dan 46Duitsche aan hetbevûrderen van de belangen derMaat-

mj1in den tjd van 9 uurheeftafgelegd.
schappj van W eldadigheid! werd secretaris
Iielnert (Van).Onderdezen naam vermel- van hare permanente commlssie, en overleed
den Tvj:
den loden Februarj 1825. Hj was 1id der
utntonims rJs H emert, in den aanvang der Tw eede) later der Derde Klasse van hetK016de eeuw te Nederhemert gebûren.Hj be- ninkljk Nederlandsch Instituut,lid van de
paalde zich t0t den geesteljken stand,werd HollandscheMaatschappj van W etenschappen
reguliex kanunnik teMarienhage bj Eindho- te Haarlem enz.Van zjne geschriftenvermelven, en bestuurde later het nonnenklooster den wj,behalve de reedsgenoemde:gBrief
Zoeterbeek onder Nunen in het decanaatHel- aan declassisvan Rhenel
zenW jk(1784)5',mond.Hj schxeef:pspeculum perfectionisetc. Dover de gevoelens der eerste Christenen en
(1547):'
,- rvertroostinqhein alleliden ende Kerkvaders betrekkeljk den persoon van
teghenspoet enz.'', o0k ln het Latjn onder Christus (uitgegeven onder den pseudonym
den titel mparaclesis aëictaementis (1551)'', van Paul'
us St
zr
zlpytzfdzl
zfsl''
1- pDeverborgenen bj eene herziene uitgave pparacleseon heid, die van alle eetlwen en geslachten vem
(1560)''genaamd, - pDat merck der zielen borgen was,openbaargemaaktdoorhetEvan0ftvanvolcomenheytallerDeuchdenenz.(1557 gelie. Uit het Engelsch (1786- 1787)'',en laterl'', - rDe Evangelische Lanterne Proeve eener geschiedenis van het Arianis(1622)'',- en rDeXV psalmenvan deneer- mus,doorJ.A.Starck (1788)'' - rBrieven
waarden vaderJoannes,bissehop van Roches- van eea vriend over de dertien brieven van
ter in Engeland (1622)':.OOk gaf hj eene Z.H.Alewjn (1788)':,- rEen handvolaanvertaling van :S.Augustjnsvierighemedita- teekeningen teruggekaatst (1187):', - rzjn
er goede gronden om Gode hartstogten en
tiën oftandachten enz.(1548)''.
:VI
:rJ,geboren te Amsterdam aandoeningen t0e te schrjven (in deVerhanPaul'
.s ran A'
in 1756.HjstudeerdeteLeiden enteUtrecht delingenvanTeqler'
sGenootschapl''
1- rMagain de godgeleerdheid,kwam achtervolgens in zjn voor dekrltischewjsbegeerte en degedienst te Baarn en te Wjk bj Duurstede, schiedenisvan dezelve (1799,1803:6dln 18
doch toen hj hier van onregtzinnigheid be- stukkenl''
, rluectutlrbtldeontbkt-entheeschuldigd werd,legdehj vrjwilliy zjnambt tafel(1804- 1808,10 stukkenl'',- enpstrena
neder, verantwoordde zich ovex dlen stap in ad Danielem '
W yttenbachium (1814)''.

3 brieven sover de rede en haar gezag in de
godsdienst'f aan den hoogleeraar Bonnety en
vestigde zich te Rotterdam ,waarhjzich bj
de Remonstranten aansloot.In 1788werdhem
door de Remonstrantsche Broederschap de fà-

Jonkhr. mr. W illem J'
pczlpe.s J'
'uni'
tçs rczl
Hemert,geboren in 1790 en een broederszoon
van denvoorgaande.Hj waslidvan deEerste
KamerderStaten-Generaal,procureur-generaal
van het provinciaalgeregtshûfvan Zuid-llolcultasdocendiverleend,waarna hj naarAm- land,ridder der ordevan den Nederlandschen
sterdam vertrok,hierlesgafin de Hebreeuw- Leeaw en groot-officier van die der Eikensche taal en er in 1790 de betrekking aan- kroon,ep overleed den lsten Augustus 1858.
vaardde van hoogleeraar aan de RemonstrantH em ldesm us R.Wrofzw is de naam van
sche kw eekschool m et eene oratie pDe een plantengeslacht uit de familie der Asdeprudenti Christi,Apostolorum atque E vange- piadeën.H et ondersc,heidt zich dooreene radlistarum eonsilio,sermones suos ac scripta ad vormige,s-deelige bloemkroon,aan den voet
captum et intellectum vulgi quantum illud zaâmgegroeide meeldraden en een stompen
ieri potuit accommodantium''. 'revens wer- stempel. Het omvat slingerende heesters in
den twqe antYroorden van zj.yje hand op Oost-lndië enopCeylon..
S1indiclu A.Br.heeft
prjsvragen door Teyler's Genootschap met een ronden, eenigzins ruw en stengel,ovale,
goud bekroond, terwjl later aan e0D derde stompe) stekelige, lederachtige bladeren en
de zilveren m edaille w erd toegekend.In 1796 groene, van binnen purperroode bloem enjin
legde hj zjne betrekking nederenbegafzich schermen gexangschikt.De w ortelbestaat uit
naarzjn landgoed Reckenburg boven Emme- lange vezels,heefteen bitteren Bmaak en ge-

rik,waarhj zjne nBeginselen derKantiaansche wjsbegeerte'' schreef. In 1798 keerde
hj naarAmsterdam terug,waarhjzichwjdde
aan de beoefening der critischewjsbegeerte,
vele belangrjke geschriften Oystelde en een

ljkt op dien van sassapaxilla.Hj wordto0k

in de plaats van dezen gebruikten komt als
Rado Nczlwcrïin den handel.

Hemim eris L.JI.is de naam van een

plantengeslacht uit de familie der Scrophulagxoot aantal redevoeringen m tsprak, welke riën. H et onderscheidt zich door een s-deelaatsten zich onderscheiden door eene weg- ligenkelk,eeneradvormige,ongeljkes-lobbige
slepende welsprekendheid. Als in 1808 Da- bloemkroon, 2 of4 m eeldraden, eene 2-h0kié.1 W yttenbaa een aanval deed op de cri- kige zaaddoos en talrjke hoekige zaden.Het

tische wjsbegeerte,.
bleefn@n Hemerthetbe- omvatéénjarige kruiden,welkein Zuid-Ame-

scheid niet schuldig en schreefvoorts?na het rika en aan de Kaap voorkomen.l'ot de sierantwoord van den aanvaller,zjn r'rrlasepis- planten behooren H. ccfzlialata Pers.en M
tolarum ''.Toen nu dehoogleeraarM altnetegen noccinea < ..
En.beide in Peru groejende.
H em iopie is een vorm vall zwarten
hem in het strjdperk trad,liet ran A'
:ZZIdrJ
den deftigen toon varen en zond in 1814 in staar,waarbg hetgezigtsveld gedeelteli
lk ver-

zuiver Latjn een sareastisch gesc,
hriftin het duisterd is.Ztjontstaatdooreen onnatuurljlicht,om zjn tegenstander te treffen.Hj ver- ken toestand.der gezigtszenuw , bjvoorbeeld
trok voortsnaar'sHage,waarhj zich wjdde wanneerdeze gedruktwordtd00reen gezwel.

HEMIOPIE- HEMPRICH.

Q57

Dikwjls00k zjn ongesteldheden van een ge- penhagen.Nadathj in 1579hetemeritaathad
deelte der hersenen de oorzaak dezer ziekte, verkregen,overleedhjden23stenMei1600.T0t
tervvjl zj 00k weldenadering van eenebe- zjne belangrjkste geschriften behûoren:pEnroerte aankondigt.
chiridiontheologicum (1659enlaterl'',- ,SynH emlinc (Hans), 00k M emliny of Mem- tagma institutionum Christianarum (1674 en
melinek genaamd, een tlitstekend Vlaamsch laterl'',- Degratiauniversali(1553enlaterl''
schilder der 15de eeuw was volgens W .A 2 - ,Dç Jesu Christo, vero De0 et homine
James '
IF/t4J:,zjn laatsten levensbeschrjver, (1751)'',- rcatechismiquaestiones(1560 en
afkomstig uitMedemblik (oudtjdsMemelinck) laterl'', - en ,De pastoris Optimo vivendi
en werd geboren omstreeks het jaar 1430. agendiquemodo (1552 en laterl''.
Men houdthem voor een leerling van Rogier
H emoni(DegebroedersFransenPieter),
ptzs der W eyden.Dathj metKarelde &
'
$'fpvfe volgens sommigen teZutphen,volgensanderen
naar Zwitserland z0u zjn getrokken en na in Lotharingen geboren,bezaten in het mid-

den slag van Nancy (7 Januarj 1477) te den der 17de eeuw als toonkunstenaars en
Brugge in hetSt.Jans-gasthuis verpleegd z0u

zjn, en uitdankbaarheid aldaar eenigeuitstekende stukken z0u hebben geschilderd,
schjnt slechts eenelegendetewezen.lntussehen is hetonbekend,wanneeren om welke
reden hj zich in die stad gevestigd heeft,
terwjlmen slechts metzekerheidweet,dat
hj er in 1478 de 2 luikedeuren sehilderde
voor de gilde van St.Jan en St.Lucas.Hj
overleed aldaar, volgens W eale: tusschen
1 September 1492 en 10 December 1495.

Te Brugge vindt men een aantal zjner

kloltgieters een Européschen roem.De meest
beroemde klokkenspellen in ons Vaderlalld,

zooalsvan de Wjnhuistoren te Zutphen,van

de Lebuinus-kerk te Deventeryvan de oude
Kerk te Amsterdam ,van den toren teBrielle,
van den Dromedaristoren en den Zuidertoren
te Enkhuizen,van een dertorens te Hoorn,
van den toren der Groote Kerk en van den
Bakenestoren te Haarlem Van den D0m en
van den St.Nicolaastoren te Utrecht,van den
grooten toren en stadhuistoren te Rotterdam ,
van den Martinitoren te Groningen,- voorts
van torens te Amersfbort, Leiden, Arnhem ,
Kampen,Middelsttlm ,Purmerend)Medemblik)

beste stukken, zooals in de kerk van
St. Salvator pDe marteling van St.Hippolytus''
in de Lieve Vrouwen-lferk eene Balneveld,Antwerpen, Geutenz.,zjn doolrTreurende Maria'',- in hetacadémiegebot
lw hen vervaardigd.Aallvankeljk woonden zj te
een gst.Christoflbl,door de rivier wadent
le''. Utrecht,waarzjmetjonkheerJaoob'
t
lt
xzlEyek
EeneanderevoortreFeljkeschilderjiserpDe - eenuitstekendmtlsicus,dixedeurderkloklken
doop van Christus'' met Onderscheidene figt
l- te Utrec'
ht,schrjvervan pDerillytenlusthof

ren.Beroemd zjn er voortsde stukken van (1654)5',doehblindgeboren- zichmetjvertoeHemlinein hetSt.Jans-hospitaal,vooralrDe
reliquiën-kistder HeiligeUrsula''meteenaanta1 tafereelen uit de legende van de Heilige
Ursnla m etde 11000 maagden,- alsmedeeen
altaarstuk, waarvan het hoofdtafereel pDe

legden op dekunstOlu deklokkoninaccoordte
brengen,hetwelk dot)rhen wexd uitgevonden.

00k muntten zj uit in hetaanbrengen van
sieraden, terwjl één der broeders de uitvinder was van eene harm oniea, w elk: Op de

aanbidding der 3 Koninyen''bevat,terwjlde bekentleglasharmgnicageljlkt.Latervestigden

zjvleugels oDe voorstelllng van Jezus in den zj zich te Amsterdam ,en Vol
tdelheefthun
Tem pel''en pDe aanbidding derengelen''voor- hulde gebragt in een gedieht.
stellen.Uitstekend is 0()k rDe verloving der
H em prich (Friedrich Avilhclmb, ecn
H eilige Catharina'', - en deze verschillende Dui
tseh relzigerennatuurkenner,geboren te
stukken zjn metfraaje landsehappen versierd. Glatz den z4sten Januarj 1T9G, diende van
In de vergaderzaal van het hospitaal vindt 1813 t0t 1814 a1s ofticier van gezondheid,
men n0g eeneschilderj van zjnehand,rDe keerde vervolgens terug naar het gymnaqium
Heilige M aagd'' voorstellende. Voorts heeft te Glatz en studeerde daa<na te Breslau in
men stukken van dezen kunstenaar te Leu- degeneeskunde.In 1815voegdehjzichweder

ven,te Antwerpen,te Parjs,te Turjn,te bj het leger,voltooidetoen zjnestudiën te
D antzig, te M iinchen en in particuliere ver- Berljn en wjddezicheindeljk aan denatuurzamelingen,vooralin Engeland.Hjbeoefende kunde. Nadat hj zich in laatstgenoemde
daarenboven de kunstvan het miniatuurschil- académiestad als privaatdocentgevestigd had,
deren.Uitalzjne werken bljkt,dathj zjn ontving hj met El
trenberg den lastom deel
leermeesterran der W eyden ver overtrof.Zjne te nemen aan de expeditie van Minutoli.De
koppen zjn edel,vol t
litdxukking en leven. beide vrienden begaven zich in September
Vooralzjnelandschappen zjnfraaivankleur, 1821 op weg en bezochten Egypte,Nubiëen
en men kan duideljk zien, dat de natuur de kustvan Arabië.Naauweljkshersteldvan
zjne leerschoolgeweestis.
den beeteenervergitïigeslang,werdhjziek
Hemming (Nicolaas), een verdiensteljk te Dsjedda, en hoewel hj eerlang dentogt
D eensch godgeleerde, w erd geboren Op het kon voortzetten, bleef zjn ligehaam zwak.
eiland Laland in 1513,behoorde t0tde jve- Den Cden Maal't 1825 Outdtlkten de beide
rigste leerlingen van lfelanolbfon,, zag zich reizigershetgrootetm b,
?woout'k(-eilandFarsan,
op aanbevelillg vakl dezen geplaatst a1..shuis- !1f
J.
?h wel%
,
ftcr
-l te A
'Iaf
.s
s'tAt?a ahtllgt-ltast clflrl'
.rtasontlarwtlzel-l
)j tlen 136
-4
;11.
t
$'
,
11elli,llf
la:l)ts
flbo- st,ixtlllp:lzlrlidt.tkî.
)()rtjg: -e:las'.
1.llJu'le:-%vpt
u-,u-.
b l,'o'. '
kleedde daarna de betrekking van predikant zweok op den 3oFten Juni
j vanlaatstgenoemd

en eindeljk die van hoogleeraar in degod- jaar.Zi
jn vriend bestelde hem teraarde op
geleerdheid en de Hebreeuwsche taalte Ko- het kleine eiland Toaloet tusschen M assoea
VII1.
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en het vaste land? en keerde voorts met phaticis et Tabulae Rudbeckianae (1654;2de

belangrjkeverzamellngen huiswaarts.Van de druk 1659)''.Na zjne promotievestigdehj

DNaturgeschichte fir höhere Lehranstalten'', zich te Leeuw arden en werd er aan hetH of
doorHemprieh geschreven,werd in 1829 een van prins Willem Fzetferïk ljfarts van het
tweede druk bezorgd doorReiekenbaa.Zjne Huisvan Nassau.- Hj waseendergeneesberigten omtrentde volbragtereizen zjn met heeren, die in 1664 berigt gaven van den
die
n rEl
trenbe
rg zamengesmolten.
Hva
em
icour
t
toestand van genoemdenVorst,nadathjzich

(Jacques de),een Luiksch met zjn eigen pistooleenewondhadtoege-

edelman en riddervan St.Jan van Jerusalem , bragt.Htjsehreefvoorts:allistoriaetanalysis
werd geborûn in 1433,voerdeeigenljk den arthritidis vagae(1666)''.
geslaohtsnaam van Tombort,wasburgemeester Joltannes AàzldferFzfï.:, een zoon van den
en secretaris van het dorp Hemricourt of voorgaande.Hj werd geboren teLeeuwarden
Remicourt in Hesbaye,en overleed den 18den d6n 3den April 1674,studeerde te Leiden in
December 1504. Van hem is het zeermerk- de geneeskunde,vestigdezich teLeeuwarden,
waardig geschrift: pMiroir f
les nobles de aanvaardde in 1701 het hoûgleeraarsambt in
Hesbaye)composé en fbmne de chroniquepar de geneeskunde te Deventer, en overleed
Jacques de Hemricourt,chevalier de St.Jean aldaarden 6denJanuaxj 1706.
de Jerusalem, l'an 1353, o11 il traite des
Froneise'
t
é.
g.
s'
:p3.
v&r/
z'
lf1, een broeder van
généalogies de l'andenne noblesse de Liège den voorlaatste.Hj werd geboren te Sneek

et dçs environs depuis l'
an 1102Jusquesen omstreekshetJaar1631,studeerdeteLeiden
l'an 1398. Avec l'
histoire dçsguerres civiles en te Groningen in de geneeskunde en deed

du did Pays, qui ont dure
' l'
espace de 45 in 1561 en 1562 eene groote reisdoorDuitsch-

ans(1290- 1335)etc.'',uitgegeven in 1673te land,Zwitserland,Italië,Frankrjk enEngeBrussel door de Salbray met eene vertaling land, woonde daarna te Leeuwarden, waar
in nieuw Fransch. Later is het t0t 2-maal hj zeer gezien was aan het H0f van den
t0e herdrukt,daarhet!00rdegeslac,
htreken- Stadhoutler, en vestigde zich eindeljk te
kunde en v* rde kennlsvan den riddergeest Groningen.Hj overleedin hoogen ouderdom
dierdagen zeerbelangrjk is.
en was beroemd wegens zjne uitgebreide
H em s of Homs, het Emesa der ouden, kennis van de Oude en nieuwe talen.
is eene koopstad in Syrië op den regteroever
Tibevi'
asS'
d-dfdrAfzi.
sjoudsten zoon van den

van de Asy (orontes) en ten zuiden van
Hamah. Er zjn vele moskeeën, kerken,
bazars, zjde- en katoenweverjenj zeepziederjen enz., benevens 30000 inwoners.In
hare nabjheid behaalde Ibrahim-pas
ja den
7den Julj 1831 eene overwinning Op den
stadhouder van Aleppo.

voorgaande.Hj werd geboren te Groningen
in 1685 en onderscheidde zieh reeds vroeg

door een gunstigen aanleg. Hj studeerde te

Groningen en te Leiden en legde met uitstekend gevolg zich t0e op de wiskunde en de

Oudetalen.Toen bragthj,op lastvancuratoren, de handschriften der bibliotheek in

R em sen (Jan),eenberoemdNederlandsch eene betere Orde,nam de bewerking op zich
schilder, geboren te H aarlem in 1512,vindt van het ponom asticon'' van Poll'
ttœ en zag
men in 1537 als meesteren in 1547 als deken zieh denzostenDecember1704- hjwasnog
venneld in de gildeboeken te Antwerpen. geen 20Jaar 0ud - benoemdtothoogl
eeraar
Men heeft aldaar van hem in de St.Jacobs- ln dewiskunde en wjsbegeerteM nhetathekerk een: nEpitaphium der familie Rockox'' naeum te Amsterdam.Later vertrok hj in
met rHetlaatste oordeel''alsmiddenstuk!die betrekking naar Franeker en stichtte hier
in hetmuséum te Parjs:nDeJongeToblas, eeneGrieksehe school,waarberoemdemannen
vergezeld van een engel, geneestzjn vader werden gevormd. T0t 3-m aal toe bekleedde
van blindheid,- te Miinchen: nchristusaan hj er de waardigheid van rectormagniicus.
hetvolk vertoond''enn0g eenpaarstukkep,- In 1740 ging hj a1shoogleeraarnaarLeiden
te Brtlssel:pDe afneming van het kruis'',- en stond ernOgruim 25Jaaraan hethoofd

'

in Engeland een: nst.Hiéronymus''
, - te
W eenen een: rSt. Hiéronymus, knielende
voo1*een crueifx in eenegrot'' een rchristus,
Matthaeus t0tdiseipelroepende''
,en verschei-

van de beûefenaars der Grieksche taal- en
letterkunde.ln November1765werdhem eene
eervolle rust toegekend, doch hj overleed

reedsden 7den Aprilvan hetvolgendeJaar.

Van zjne geschriften noemen wj: plulii
deH
neem
and
erestuyken.
sterhulsisdenaam van eenberoemd

PollucisOnomastid libritresposteriores(1706j

NederlandschgeslachtvanFrieschenoorsprong. 2dln)'',- pLucianicolloquiaseledaetTimon

Van de leden noemen wj:
aliaque(lio8l'',-rAristophanisPlutus(1744)'',
Mbo'
utofMboldlts 7'
ïkg1 dHemsterhuis,een - rLucianiopera (1743)'',- rEpistolae(1832
verdiensteljk geneeskundige.Hj werd gebr)- - 1834)'' uitgegeven door Mahme,- en een
ren te Sneek Omstreeks hetjaar 1629,stu- grootaantal porationes''.Men bewaarthanddeerdeteLeiden,waarhjinkenniskwam met schriften van hem opdeacadémischeboekerj
Olaus A'lltfùeck,die merkwaardige ontdeltkin- teLeidenenopdebibliotheekderMaatschappj

gen deed omtrentdewatervatendesligchaam s. van Nederlandsche Letterkunde aldaar.
Toen de eerder Ontdekking hem door Thomas
M einardusS'
dzzldfdrii d,een broedervanden
W crf/lplïzl'
?z.ç betw ist werd,zocht Hemsterhnis voorgaande.Hj werd geboren te Groningen
die van zjn vriend te handhaven dool,zjn in April1687,studeerde aldaarin de letteren
geschrift: pM essis aurea triennalis exhibens 0n bleef er a1s praeceptor en conrector aan
anatomita:nnvissimaexperimentadevasislym- het gymnasium verhQnden.In 1768 verkreeg
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hj het emeritaat, en overleed den 16den
November 1774.Htl waseen uitstekend letterkundige en heeftonderscheideneLatjnsche
en Nederlandschegedichtenuitgegeven.- Zjn
zoon I'raneise'tbs Fïùeg-l.s,aan dehoogeschool
te Groningen tot doctor in de beide regten
bevorderd, was een groot liefhebber van
hazardspelen, en Overleed aldaar den 22sten

Julj 1813.
I'ranelscu Hemsterhuis, een zoon van den
vroegervermeldenn &'
rizI.
î.Hjwerdgeborente
Franeker omstreeks het jaar 1722,Ontving
zjneopleidingteLeiden,bekleeddete'sHage
den post van eersten commies, en overleed

in Juntj1790.Htjbeoefendeinzonderheid de
wjsbegeerte van Sôcrates en badiende zich
in zjne geschriften doorgaansvan den vorm
van gesprekken.Hj schreef:rLettre surla
Bculpture (1769)''- pLettresurl'homme et
ses rayports (17'
7/)'',- rsophyleOu la philosophle (1778):',- yAristée ou de la Divinité(1779)'')- pAlexlsot
ll'
âge d'01*(1787)'')
en rsimonou desfacultésdel'
âme(1787)''
1
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j-in 1849),desgeljks luitenant-generaalbj
het Pruissischeleger.Hettegenwoordig hoofd
van den Ouderen tak dezerljn isgraafLeo
11.//141:f:.: Afaœimilian Henekel, geboren te

Merseburg den 8stenJanuarj 1829,- envan
den jongeren tak graaf G'
l
tido Henckel,geborenden lodenAugustusl83o.lzaatstgenoemde

is vrjheer van Oberbeutentvoert den titel
Van exttollentie en behoort t0t de erfeljke

leden van het Huis der Heeren in Pruissen.

H endrichs (llermannlj een van de beste

Duitsche tooneeislleltal's onzereeuw ,werd ge-

boren te Keulen in 1812.Zjne ouders be-

stemden hem voor den handel,maar etme 0nweêrstaanbareneiging trokhem t0thettooneel.

Nadat ht1onderrigtontvangen had van Elize
W'
#4:çdz'jtrad hj in 1831teFrankfortaan de
M ain het eerst 0p als Q'
aentin D'urward in

XI'',ee
HLu
X
jver
dwi
geeg
sond
tukee
vane
nC
asi
rDetlel
avllyn
e.
kr
erten
rst
vas
tmi
eaans
ng,
doch begaf zich in 1837 naar Hannover en

vervolgel
zsnaarllamburq.Yan 1844 tot1864
washj te Berljn,verwpderdezichtoen van

voorts rluettre de Dioclès à Diotime sur het tooneel, en overleed den zden November
l'
athéisme'',
nDescription philosophique 1871.Hj bezat eene reusachtigegestalteen
du caractère de feu M.Fagel(1773)''- en eene kraehtige stem ) en schitterde vooralin
Lettre stu'une pierre antique du e'abinet de de rollen van Glfz,Egmonten Tell.
-

Mr.F.deSmeth (1762)''.A1diestukkenzjn
gezamenljk Onder den titel van soeuvres
philosophiques de FrançoisHemsterhuis''bj
herhaling uitgegeven,- de vierde maaldoor
dr.L.&
$'
.P.Aeg/ltl
t)
- (1846- 1850,4dln).
H enekel von D onnersm arck is de
naam van een oud grafeljk Feslacht, in
Silezië gevestigd.Het ontleent
z)n oorsprong

van den Hongaarschen graaf v0n TAlrzp en
zjn naam van het vlek Csötörtökhely of
Donnersmarck. Vrjheer Lazarns A àzlclzl,

Keizerljk geheimraad endirecteurdermjnen,
verhoogdehetaanzien van zjnHuisdoordien
hj de heerljkheden Beuthen en Oderberg
verwierf.Zjn zoon Lazar'
us11 werd in 1651
400r keizer Ikrdinand 11I in den rjksgravenstand opgenomen. Zjn oudste zoon Elias
(geboren 1603,-I
-1667)werd destichterder
ljn Oderberg,welke in 1803 isuitgestorven,
en zjn derde zoon,graaf Georg Fg-ïet
frïcFz,
die van de ltjn Beutlten, wellte thans n0g
bloeit.Laatstgenoemde(geboren 1611,#1671)
erfdehettweedegedeeltevan deheerljkheid
Beuthen, nameltjk Tarnowitz-Neudeck. Zjn
oudste zoon Leopold Fertfizscwt
d(geboren1640t
i 1699)werddestamvaderderR.Katholieke
ljn Beuthen, en zjn volgende zoon Karl
At
zal
ïzzlilït- (geboren 1645,-)
-1720)dievan
de Evangelische ljn Tarnowitz-Neudeck.Het
hoofd van de Oudste 1jn,welke in Silezië

H endrick (Petrus Jozef Norbert), een

Vlaamseh die,hter,geboren te Antwerpen den

29sten Junj 1822 en thansambtenaarop het
stedeljk archiefaldaar onderscheidtzieh door
buitengewone gaven.Aanvankeljk schreefhj
in het Fransch, doch Op aansporing van
Conseienee en ran Wdt
?
'
r.
s trad hj later a1s
Nederlandsch diehter 0p.Zjne voornaamste
dichterljke voortbrengselen zjn:rDelaatste
dag dereerstewereld (1817)''1en sDon Juan
(1855)''.
H endrik.onderdezennaam vermeldenwj:
Keizers '
?
lJ> ltet Aot
m dc/z-DsifdcAe Rl
jk,te
w eten:
Hendrik f,bjgenaamd de Trpgelclrjden
eersten Duitschen koning uit het Saksische
Huis.Dezc,geboren in 876,regeerde van919
t0t 936 en was een zoon van Ottothertog

van Saksen.Reedsbj hetleven van zjn vader had hj voorspoedig geoorloogd tegen de
aangrenzende Slawische volken.Na hetover-

ljden van Otto moesthj strjd voerentegen
koning K oenraad .J',die hem een gedeelte der
geërfdelanden,bepaaldeljk Thiiringen,wilde
ontrukken.H endrik behieldechter deoverhand
en Averd zelfs door Koenraad, toen deze op

zjn sterfbed lag,aanbevolen als het meest
waardig, om de Duitsche kroon te dragen,

zoodat hj door de Franken en Saksers t0t

den koningstroon geroepen werd. Het w as
uitgestrekte bezittingen heeft,is graafKarel zjn eerste werk,de biunenlandsche rustin
A flgo Lazar'lu Anton S àzkcke/, geboren den zjnrjk teherstellen.lliertoetrok hj tevelde
26sten April1811.- TotdeJongereljn,in tegen Boreltard, hertog van Alemannië, en
2 thans nOg bloejende takken verdecld, dwong hem t0tonderwerping.Daarop onderbehoorde graaf Vielor xd.
zzltxt
/'
d
f,
s llenekel, handeldehj metArnnl
h hertog van'Bejeren,

Feboren in 1727,diezich vooralindenZeven- en bragteen huweljk van diensdochtermet

Jaxigen 00rl0g onderscheidde, als luitenantgeneraal in 1793 overleed, en een pAlilitsrischerNachlasz''achterliet,welke in 18471849 ill2 d1n is uitgegeven, alsmede zjn

zjn zoon Hendrik t0tstand.Z00O0k voegde
hj Lotharingen bj Dl
zitsehland door zjne
dochter Gerberga aan Gisilbreeltt,hertog van

dat land, t0t vrouw te geven.Naauweljks
zoon graaf W ilhelm Henckel(geboren in 1775) echterhad hk den binnenlandschen vrede be17*
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v
esti
yd,toen de Hongaren hunne rooftogten
vernleuwden en de Slawen invallen deden in
hetnoordoosten van ztjn land.Hj werd door

eerstgenoemden bj Bichin geslagen, moest
methetoverschotvan zjn legernaardevesting Werle de wjk nemen en zag zjn land
terprooiaan deplunderzuchtvan denvjand.

redde het leven door een Sprong uithetvenster, die hem zjn geheele leven mank deed

gaan,bevredigdezjnewraakzuchten keerde
naax Duitschland terug. Hier was Bolesla'
lts,
die zjne heerschappj overBohemen had uitgestrekt, in de Lausitz en in Meiszen d00rgedrongen. Hendrik trok tegen hem te velde,

ntrukte Bohemen aan zjn gezag, gafhet
Eindeljk rerd metHongarje,tegen betaling o
van schattlng,eeng-jarigewapenstilstandge- aan Jaromir, een zoon van den hertog van
troâbn, en Hendrik gebruikte dien tjd om Bohemen, in leen, en tastte Boleslaws op
Duitschland weerbaarte maken.Hjvermeer- Poolsch grondgebied aan? zoodat hj dezen
derde hetaantalommuurde en versterkte ste- bj den Vrede van Boedlssin (1018)t0tv0lden, bevolkte ze metdienstpligtige grondbezitters en bragteenlegervoetknechtenbjeen.
Tevens verhief hj de steden t0t vergaderplaatsen van het volk,van deregtbankenenz.
en legde hierdoûr de grondslagen voor haren

komene onderwerping bragt. Inmiddels had
Hardouin vandieafwezigheidgebruikgemaaktj

bloei.Voorts verzamelde hj een behooxljk
korps ruiters, en aanvaardde toen den 0orlog
metde Slawen.Eerstbeoorloogde hj deHevellers en veroverde in 92; hunne hoofdstad
Brennaborch (Brandenburg). Daarna onder-

X'
tmigond,nogmaals naar Italië, dwong HarAlizlde kroon neder te leggen en begat'zich
naar Rome, waar paus Benedidqs VIII hem

Franken in Thiiringen. Hendrik I versloeg

leger en schonk hun vaste woonplaatsen in
Beneden-ltalië, om er de wacht te houden

om de koninkljke waardigheid in Italië te
herwinnen. Dientengevolge toog Hendrik in

1013,vergezeld van zjne gemalin,deheilige

en zjne gemalin kroondeen hem dengouden
rjksappel,a1shet zinnebeeld derKeizerljke
W ierp hp--andere volkeren,en toen in 933 de wereldheerschappj,overhandigde.Een derden
Hongaarsche gezanten verschenen om deschat- krjgstogt naar Italië ondernam hjin 1022,
ting te vragen,deedhj hun een schurftigen toen yenoemde Paus hem tehulpriep tegen
hond overhandigen. Dientengevolge vielen deGnekeninBeneden-ltalië.Hj streed v00rde Hongaren met 2 groote legers door spoedig,vereenigde de Noormannen metzjn
in 933 het eene bj Jechaburg nietvervan
Sondershausen,enhetanderebj Keusehberg,
niet ver van Merseburg.Hj overleed in 936
teMemlebenenwerdteQuedlinburgteraarde
besteld,waarna zjnzoon Ottohem opvolgde.

tegen deGrieken.Daarenboven mûesthj 00k
in Duitschlandgedurig00rl0gMçtek.
en.Adalbero,
een broederzjnergemalinjwierpeigenmagtig

zich op t0tbisschop van irier.Hendrik bele-

Hendrik11 deAàïD#eofdeLamme(1002- gerde hem aldaar4maanden,entoenAdalbero
1024), de laatste uit het Saksische vorsten- bescherming vond bj zjn broeder,hertog
huis.Hj werd geboren in 972 en waseen Hendrik nan .
fWdrezl, beoorloogde hj o0k
achterkleinzoon van den voorgaandejerfde in dezen en beroofde hem van zjn gezag.00k
d
e
Gr
a
a
f
v
a
n
Vl
nderen en de nieuweMark995van zjn vaderhrthertogdom Bejeren en graaf van M eiszeaa
n kwamen in opstand,doch
vergezeldein 1001 kelzer Otto 11 naarRome,

waar zjne beradenheid den opstand derR0- moesten zich onderwerpen,en metbetrekking

meinen dempte.Toen Otto in Italië overleed, t0t Botlrgondië slootHendrik m et den kindermaakte HendrLk zich meestervan dewaardig- l
oozen hertogRltdo@ IIIeene overeenkomst,

heidsteekenendesrjks,doehk0n slechtsdoor
den bjstand van graaf Lothaei'
tbs '
pozllernilligis, aartsbisschop van Mainz,'
I'
llr-g en W '
zich staande hotzden tegen zjne mededingers,

volgens welke dat land na diens overljden
vervallen zotl aan het Duitsche rjk.Voorts
herstelde hj paus m
Benedidus FA T, die in

1014 de vlugthadm oetennemennaarD uitschEckhard,markgraafvanMeiszen,enHermann, l
and,om aan den tegenyaus Gregoriusteont-

hertog van Zwaben. Hj werd in 1002 te komen) in zjne waardlgheid. Hj was een
Mainz gekroond en moest aanstonds strjd vriend dergeesteljkheid en een jveraarvoor
voeren tegen zjn broederBrunoen Hendrik, debelangen derKerk.zoodatpatlsE'ageninsIII
markgraafvan Schweinfurt,diebeidenmetde hem na zjn dood (13Julj 1024)heilig verwapens in de hand aanspraak maakten op

hethertogdom Bejeren.Schoon Boleslansff,
koning van Polen, zjne tegengtanders ter
hulp sneldejverwierfhj dezegepraalin een
hloedigen slag bj Kreuszen in hetlandvan
Baireuth,waarnahj Hendrik'
d
lczLuemburg,
den broeder zjnergemalin,metBejerenbeleende (T004).Inmiddelshadden deItalianen,
na het kinderloos Overljden van Otto,den
markgraafHardouin van Ivrea t0tkoning gekozen.Sommige bisschoppen waren van dezen
afkeerig,en door hen geroepen,snelde H en& 17c naar Italië, behaalde de overwinning,

en deed zich te Pavia de jzeren kroon opzetten. De burgers dier stad ecshter gavelldc

voorkeuraan Hardonin,kwamen in oqstand,
tn belegerden den Keizer in zjnpalels.Hj

klaarde;zjnegemalin Kuni
gond (f 1038)genoothetzelfde voorregt.
Hendrik III (1039- 1056), den tweeden
keizer uit het Huis der Salische Franken.
Hj waseen zoon van keizerKoenraad11en
Gù6la, werd geboren in 1017 te Oosterbeek
in Gelderland, zag zich reeds in 1026 t0t

Duitsch koninqgekozen,werdin 1027hertog

van Betjeren,ln 1038 van Zwaben en Bourgondië, en in 1039 opvolger zjns vadersin
deKeizerljke waardigheid.Daarzjngunstige
aanleg door eene uitmuntende opvoeding ontwikkeld en hj reeds vroeg in den wapenhandel geoefend was, hield hj met vaste
hand de teugelsvan hetrjksbestuuren was
een der krachtigste Keizers van D tlitschland.
Om het gevaar af te wenden,hetwelk hj

HENDRIK.
van al te magtige hertogen duchtte,behield

hj devervallen hertogdommen voorzinh zelven ofvoorzjne bloedverwanten Ofbeleende
daarmedeminderinvloedrjkepersonen.Alleen
Bernhard '
pcs k
%aksenhandhaafdezjn gezag,
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regelen genomen waren,om hetpausel/k gezag van den infloeddesKeizerstebevrjden.
HeikdeikoverleedteBotfeld bj denHarz,v0lgens veler gevoelen aan vergif. Niet alleen
heeft hj jverig de Duitsche eenheid?maar

maar Hendrik gafaan dezen in den landgraaf vooral ook ktmst en wetenschap bevm-derd.

Lodemj;k deGebaardeen in denaartsbissc,
hop
Adalbertvan Bremen,dieheerschappijvoerde
over1Qbisdommen,een belangrjktegenwigt.
Om den glansdesRjksen zjnemagtinden
vreemde teverhoogen,voerdehtjin 1039001
.-

lIj stiehttetalrjkekloosterscholen enplaatste
ergeleerdemonniken uitBrittanje.Ook deed
hj (
1edomkerken verrtlzen te W orms,Mainz
en Spiersten topndezich een vporstandervan
de mtlziek en van degesehiedenis.

log tegen Bretisla'
tv, hertog van Bohemen,
Hevt
ôrik 1F (1056-1106),een zoonvan4en
die een strooptogt in het door verdeeldheid voorgaande. Hj werd geboren in 1050,en
geteisterde Polen gedaan, Breslau verw oest, daar hj bj hetoverljden zjnsvaderBpas6
Krakau geplunderd en het li
?
jk van den heili- jaar oud was,werâ hetregéringsbeleidaangen Adalbert uit Gnesen naar Pluag gebragt vankeljk toevertrotlwd aan zjne moeder?
had.Nadathj in 1041 laatstgenoemt
le stad Agnes ran Toz/ïdrqs.Deze,hoewelondersteund
veroverd had, moest de Hertog om vrede doorpaus Votor 11 en vervolgens door Hensmeeken en zjn hertogdom van den Keizer drik,bissehop van Augsburg,was nietopge-

in leen ontvangen.Daarna ondenzam hj eell wassentegendeheersehzuehtderRjksvprsten
krjgstogtnaar Hongarje,om koning Petee, en tegen de alles overweldigende pauseljke
door diens(
)0m î'
amltëlH.
l(rverjaagd,weder magt. om de gemoederen der vjanden van
Op den troon te plaatsen. Na de verovering haar huis te bevredigen.gafzj aan hertog
van Heimburg en Presbtlrg drong h!jin 1042 Gpfy,ried Lotharingen terng,terwjlRndolf,
door t0t Oran,en het volgende Jaar n0g graaf k:
lm .
PA6i4/'
6J&>,die hare dochter#averder, door eene vloot onderstennd. Daar

tàilde geschaakthad,hethertogdom Zwaben

Pder evenwelgehaat wasbj de Hongaren, als huweljksgift Ontvingt waarna zj graaf
liet hj Abq hetgezag behouden Ondervoor- B erthold von. Zt7& 1-gea, die aanspraak had
waarde dat deze al het land tussehen den
Kahlenberg en de Leitha zgtl afstaan.Toen

o
plaatstyenoemdhertogdom ,schadeloosstelde
met Caxlnthië en den magtigen graaf Otto

echterAba dotn'zjne dwinglandj den afkeer ron Fbr#/
zdï- methethertogdom Bejexenbeder ingezetenen wekte,trok Hendvik in 1044 leende.D00rdievrjgevigheidachttenanderen
nogmaals naar Hongartje, overwon hem in zich benadeeld,en Hanno,aartsbisse.hop van
een bloedigen slag, veroverde Raab,en gaf Keulen, vatte het voornemen op, zich van
het land aan Peter,en toen deze verdreven den Jongen Koningen alzoo van hetrjksbewerd aan diens broederAndrlas(1041),ontler stuur meester te maken.Men lokte den :
Jeugvoorwaarde van leenhoorigheid.O0k in Opper- digen Hendrik op een vaartuig op de Rtln en
Italië maakte hj een eindeaan deverdeeld- bragthem in 1062naarKetllen,waarnaHanno
heden, en het geltlkte hem,de Noormannen de teugelsvan het bewind opvatte.Toen ontin Apulië e11Calabrië aan zjneheersehappj stonden willekeur en verwarring in hetDuitte Onderwerpen. Meer tegenstand ondervond sche rjk.Wegensztjnezelfzuchten wegens
N**in Lotharingen, waar Gottfried, hertog de verkwisting der eigendommen des rjks
van Neder-luotharingen, zich na den dood kreeg Hannovelevjanden,zoodat hj zich
zjns vadersook van Opper-Lotharingen wilde w eldra genoodzaakt zag, o0k aan àdalbert,
meester maken. Tweemaal moest hj tegen aartsbisschop van Bremen,deel te geven aan
hem te veldetrekken voordathj in 1049 in de heerschappj en aan de opvoeding van
hetbezit kwam van hethertogdom.Ook ver- H endrlk. H et Opvoedingsstelsel van H anno
hiefGottfried later in Italië, waarhj met was gestreng, en dat van Adalbert uiterst
Beatro ean Toseane in hethuweljk was ge- zacht en toegevend. Geen wonder,dat Hentreden, de vaan van den opstand tegen den
Keizer.Om de eer van den Heiligen Stoel te

tf'
rïk zich vooral t0t A dalbert getrokken gevoelde,en deze maakte hiervan gebruik,Om

herstellen,geschandvlektdoor het geljktjdig den jeugdigen Vorstzjnebeginselen omtrent
optreden van 3 pausen, deed hj ter gelegen- hd onbeperkte gezag van den Keizer, alsheid van zjn togtnaarItaliëop eeneverga- mede zjn haat tegen de Saksische Vorsten
dering van bisschoppen te SutriBenediotltsTX,
Sylrester III en Gregori'
usIV afzetten en den
Duitschen bisstùhop Sltityer vanBambergonder
den naam van Clemens 11 t0t pauskiezen.Se-

in te prentelz en zelf zich van hetopperbe-

wind meestertemaken.lliertoedeedhj den
l4jarigen Hendrik,na een veldtogttegen de
Hongaren,te W ormsop een Rjksdag meerdert bejverde hj zich metde achtervolgens derjarig qerklaren en regeerde in zjn naam.
door hem aangestelde Opperhoofden der Kerkj '
W eldra eehter waren de Vorstendewillekeur
om vele gebreken uitden weg te ruimen en van Adalbertmoede,zoodatzj op eeneverdelevenswjze dergeesteljken te verbeteren. gadering besloten,dathet bestuuraan Hanno
Hj waande,dathi'
Jhetdoelzjnerwenschen moest worden toevertrouwd.Terwjldezenu
bereikthad,doch Hildebrand - later Greyo- de aangelegenheden desrjksbehartigde,gaf
dzf,
s V1I - hatl als cardinaal-subdiaken t
le Ilèndrik zich Over aau een losbandig 18:t5:,:,
bedoelingen desKeizersdoorgrond ei1heimeljk en om zulkstegûn te gaan,deed Hanno den
tegengewerkt:ioodatreedsbj het Overljden Vorst in het huweljk treden met Berth,
a,
van Hendrik ln 1056 allevoorbereidendemaat- de reeds lang aan hem verloofde dochter vcn
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den markgraafvan ,
91=.W eldra echter zocht Zuid-Duitsche Vorsten afvallig werden,zich
hj zich van zjnegemalinteontdoenjwaarin met de oproerige Saksers verbonden en de

hj echter doordetusschenkomstvandenPaus
en van de Rjksvorstenverhinderd werd,z00dat htlzich vervolgensmethaarverzoende.
Inmiddels was hertog OttorJ# Beiieren beschuldigd van een aanslag tegen Vt leven
van Hendrik en veroordeeldzjneonschuld in
een tweegevechtte bewjzen.Daarhj evenwel niet op de kampplaats verscheen,m aar
naar de wapens greey, werd hj verval
len

gevangen genomenVorsteninvrjheidstelden,
terwjlde bisschoppen bj den PausvergiFenis
verzochten en vonden,- toenzelfsin1076de
Rtjksdag hem a1s ontheven beschauwde van
het bewind en hem gelastte om zich binnen

het jaar van den ban te zuiveren,z00hj
zjne kroon wilde behouden,- toentrokHentsrik in het gestrenge wintersaizoen,slechts
doorzjnegetrouwegemalin enzjn zoonvergezeld,over de Alpen naar Italië,vond den
Paus op hetkasteelCanossa bj de markt-

verklaard van hetbezltvan zjn hertogdom,
hetwelk men toekendeaan zjntrouweloozen
en hebzuchtigen schoonzoon We@ Ja, hj gravinM atkildaenverwierfdoordevoorspraak
zag zjnebezittingenverwoest,totdathjzich van deze eindeljk de gunst,dat hj boete
eindeljk in 1071 metzjnbondgenootMayn%s, z0u mogen doen.Gedurende 3dagen (25 t0t
hertog van Saksen,aan Hendrik onderwierp. 28 Januarj 1077) moest hj bj fellekoude
O0k aan BertholdvonZ#FlHzl
rd,wegens barrevoets en in een haren boetgewaad zjne
.@>we
vermoeden van oproerigheid, Carinthië ont- onwaardigheid gevoelen vqordat hj van den
nomen, en Rndol
f rJ> Zmaben ontkwam ban ontheven werd.Vanda'ârhet woord van
ter naauwernood aan een dergeljk lot.Na den Duitschen Rjkskanselier ron .
/lpzœrck
eenigen tjd werd Ottowederop vrjevoeten tegenover de aanmatigingen der Ultramonta-

Festeld,maaru
Yagnu,
gopraad van Adalbert, nen:pNach Canossa gehn wirnichtl''
m den Harzgevanpen gehouden.om voorts Toch had deze overmoed van den Paus
zjne heerschappj ln Saksen te bevestigen,
deed Hendrik op verschillende plaatsenhechte
kasteelen verrjzen, en daar hj bovendien,
onder voorwendsel van een krjgstogt naar
Polen, een grootlegerbjeenbragt,vereenigden zich de Saksische edelen onder aanvoering van OfJp von Nordhe'
im, trokken met
60000 m an naarGoslaren belegerden Hendrik
in den Harzburg.Deze redde zich, wel is
waar,methulp van Berthold '
p0l Z'
dhringen,
d00r de vlugt,maarde Omstandigheden n00dzaakten hem t0t het sluiten van den voor

eene onverwachte werking. De Italiaansche
Vorsten,reeds lang morrendeovexhetbestuur

van Gregorius, boden Kendrik hunnen bjBtand ayn. Doch de Duitsche Vorsten,van
Hendrik'n vernedering verwittigd, hadden

Rndoïf rtzs Zwaben in zjneplaats qekozen,

zoodat Hendrik in allerjlnaar Dultschland
terugkeerdeen er een grootlegerbjeenbragt.
Daar hj na de veldslagen bj Melrichstadt
(1078) en Fladenheim (1080) het onderspit
scheen tedelven,deed Gregoriu hem wederom in den ban en verklaarde hem nogmaals

hem vernederenden Vredevan Goslar(1074), vervallen van zjnewaardigheid.Daarentegen

daar nu alle kasteelen in Saksen weder ge- deed Hendmik door eene vergadering van bisslooptm oesten w orden.D e w oestheid,w aar- schoppen, die ontevreden waren over het
m edehetvolk nietalleendenHarzburg,maar gestrengdoorzetten vanhetcoelibaat,teBrixen
00k eene kerk vernield en degraven zjner den Paus afzetten en Gyibert,aartsbisschop
bloedverwantengeschondenhad,gavenHendrik van Ravenna,als ClemensIII in zjneplaats
aanleiding om zich t0t den Paus te w enden, benoemen.W é1verloor hj den slag aan de
en deze greep gaarne de gelegenheid aan om Elsterbj Merseburg (15Odober 1080),maar

zichmet de zaken van hetDuitscheRjk te
bemoejen,terwjlhj tevensden Keizer verbood,handeltedrjven metgeesteljkebedieningen.Doch reedsvöörhetverschjnen van

zjn tegenstander Itndov kwam daarbj om
des lands in handen van zjn sdloonzoon
Frederik '
plzlHol
tenstanfen en trok in 1081
het leven. Daarna liet Kendrik het bestuur

dat berigt had Hendmik zich op nieuw uitge- met een leger over de Alpen, volbragt een
rustt0teen krjgstogttegenSaksen.Meteene zegepralenden togt door ltalië en stond w elsterkekrjgsmagtleverde hj in 1075denslag dra voor de muren van Rome.Doch eerstna

bj Hohenburg aan de Unstrut,herhaalde 3 jaar (Maart 1084) viel de stad in zjne
dien krijgstogtin hetzelfdejaar,onderwlerp handen,waarnahj zichenzjnegemalindoor
deVorsienendeeddekasteelenherrjzen.O0k Gemens 1II plegtig deed kroonen,terwjl
zette zjn Rjksraad hetverkoopen van gees- Gregori'
lts VI1 de wjk genomen had naar
teljke waardigheden voort,en daarRendrik den Engelsburg.Nu werd het voor Hendrik
de bisschoppen,welkeop dezewjze hunne tjï om naar Duitschland terug te keeren,
waardigheden verkregen hadden,aanzjnllof daar men den 19den Augustus 1081 Herman,
ontving en den Paus, die hem desw ege 0p- graafvan Luxemburg,t0tzjn plaatsvervanontbood naar Rom e,in 1076 antw oorddem et

ger had benoemd,zoodatde burgeroorlog op

de tjding,dat hj zelfdoor eene vergadering nieuw ontbrandde. Herman echter, schoon
van Duitsche bisschoppen en abten teW orm s aanvankeljk bj W iirzburg (1085) de over-

ontzet w as van den H eiligen Stoel, sprak winning behalende,legde uiteigen beweging
Gregorins VII den banvloek over hem uit, zjnewaardigheidnederen stierfkortdaarna.
verklaarde hem vervallenvanhetRjksbestuur Voorts zag zich Hendrik in 1089 door den
en ontsloeg de onderdanen van alle gehoor- dood verlostvan een anderen mededingernaar
zaamheid aan hem . Tn den beginne dreef de kroon,nameljk Eekberttmarkgraat
'van
lTendmik daarnaede den spot, raaar toen de Meiszen. Inmiddels was 0ok Gregorins VII
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in 1085 overleden, waarna eerst W'
tdor III des lands te gemoet en onderhandelde op de
en na diens dood Urbanns 11 door de Grego- wellevendste wjze metden legaat,ofschoon

riaansche partj t0t paus gekozen werd.Om hj inmiddels de bisschoppen vanVerdun en
clemens III te beschermen en tevens zjn Ilalberstadtmet ring en staf begiftigde.Toen

gezag in Italië te handhaven, overschreed Hendei
k voorts oordeelde,datzjn gezag qeHendrik ten dertten male de Alpen.Reedshad noeggevestigdwas,wildehjnogmaalsschlkhj Mantua veroverd en op Welf,dengemaal kingen maken met Paseltalls,doch toen deze
van gravin M atltilde,meerdan êéneoverwin- mislt
lkten? txok htjin 1110 met30000 man

ning behaald,toen hj detjdingontving,dat
zjn zoon Koenraad, de zjdezjnervjanden
kiezende,teMonza t0tkûninggekroond was,
alsmededatde Lombardjerszich methertog
Wel
f tegen hem vereenigdhadden.Hieropverviel Hendrik t0t diepe zw aalqnoedigheid,betrok zjn buxgten bleefgeruimen tjdwerke100s. In 1096 echter verhiefhj weder het
hoofd, w ist door toegevendheid de magtigste

naar Itaiidjdeed zieh door een aqntalsteden
huldigen, rukte voorwaarts t0t but
N ri,kreeg

doorverdrag Romein beziten nam ,tegeljk

met de meeste cardinalen,ook den Paus gevangen:toendezehem nietverkoostekroonenj

indien nj geen afstand wilde doen van het

regt van benoeming van bisschoppen.Alerst
na verloop van 2 vaaanden herkreeg de Pausj
door van alle vrraak door raiddel van een
banvloek af te zien en '
sKeizersinvestitl
zurregt tebezerel
zjne vrjheid,waarna hj
e
n
,
den 9den Apnl 11t1 Hendrlk kroonde.Naau-

Vorsten - 00k Welf- aan zich teverbinden en verkreeg op den Rjksdag teAlainz,
datKoenraad van de koninkljkewaardigheid
beroofd en zjn tweede zoon Hendrik t0tzgn weljksi
aehterwasdezein Duitschlandterugopvolger gekozen werd.DaarOmstreeksdlezen gekeerd,toenPasehalis'
100rmiddolvan G'
t
kldoj
tjd Urbanus,Clemensen zjn zoon Koenraad aartsbisschop van Vienne, op eene Synode
in Italiëoverleden,scheen de rustinDuitsch- van Bourgondische bisschoppen den Keizer
land terug te keeren.Doch Paseltalh fT,t0t den banvl
oek naarhethoofd slinrerde.Deze
den Heiligen Stoel verheven,sprak weldra bekreunde zich daarnm zeer welnig,vooral

over den Keizer, die bj voortduring bis- cmdat hj juist oorlog voerde tegen zjne
schoppen benoemde,wederden banvloek uit, vazallen in Duitschland.Hierbj ondervondhj
en tevens poogden eenigeedelen koning Hen- echter wei
nig voorspf
led, en zjnevjandqn,
&ik aan te sporen, om zich van de kronn de aartsbisschoppen va'
n Keulen en Main
-z,
zjns vadersmeestertemaken.DeJongeling maàkten daarvan gebruik ,Om den banvloek
trok tegen zjn vaderten strijd.Joeg hem op te herhalen. Deze handtllwjze,alsmede het
de vlugt, nam hem vervolgens op eene ver- overljden dei markgravin Mathâlde(24 Julj
raderljke wjs gevangen,en dwonghem de 1115),wier nalatensdlap hj in bezitwilde
kroon neder te leggen.De Keiger ontsnapte nem enj speorde hem aan, de verdediging
echter uit den kerker,nam de wjk naar van Duitschland aan den hem toegedaan ge-

Luik,vond een groot aantalaanhangers,doch bleven hertpg nan ZI
vaben op tedragen en
overleed den 7den Augustus 1106.Debisschop in 1116 op nleuw naar ltaliëte snellen,waar
van Luik deed hem aldaar met vorsteljke hj,na het aanvaarden der erfenisvan A>

prachtteraardebestdlen,dochztjnevtjanden
bewerl
tten, dat het 1jk opgegraven,naar
Spiersgebragten hierin eeneongewjdezjkapèl in eene Bteenen doodkist neêrgelegd
werd, totdat de Paus na verloop van 5Jaar
den banvloek ophief. Zo0 eindigde hetveelbewogen leven van een Vorst,die zich door
groote gaven - d0or trouw ,weldadigheid,
dapperheid,schranderheid en vaderlandsliefde
onderscheidde,m aar geene kracht genoeg
bezat, om het groote vraagstult van keizer-

ljk pauseljk en vasallengezag Op telossen.
Hendrik F (110G- 1125),een zoon vanden
voorgaande.Hj werd geboren in 1081en bti
den opstand van zjn broeder Kbenraad t0t
koning gekozen.Alszoodanig werd hj door
den invloed van paus .pq.
%el
talis11)reedsbj
hetleven ztjnsvaders,te Mainz erkend.Nadat hj hetgezag VerW0rV0n had,tuc,
htigde
htj de aanhangers van ztjn vader,zooais(
1e
stad Keulen en Hendrik,hertog van Lothahngen.Daarna stratte hj de oproerige edelen
in het binnenland en bragt de Vorsten van
Polen en Bohemen tût onderwerping. Tflen
Pasekalis ff op dekerkvergaderi
ny te Guastalla (1106)het verbod der investltuur door
leeken herhaald had,noodigde Hendrlk hem

thâlde, Tcdc/
lclï: 11 uitRome veqjoeg en na

den dood van dezen Grçqorln VIII t0tpaus
verkoos, naast wien echter Gelasi'
us 11 als
tegenpaus optraë. Deze sprak wederom den
banvloek uit overden K eizer en nam daarna

de wjk naar Framkrjk.Inmiddels bleefde
burgeroorlog in Dqitscllland aanhouden, en
de Rjksvorsten bedreigden den Keizer met
het verlies van zjn trof
lr. Toen na den t
lood
van Gelasi'
us(1119)degevreesdeMrtsbisschop
van Vienne onder den naam van oalo tn.g11
tot paus benoemd was) begaf zich Hendmik
n= r Duitschlandy maakte er een einde aan

den gtrdd door de belofte,M t hj aan e1k
ztjn eigendom zou teruggeven en herhaalde
die 2 Jaarlater op den Rjksdag teAviirzburg. flt
)k md (lr
zlizf..
ç, die hem.te Reims

op eene vergadering van 4Q;geestelt
jken in
den ban gedaanhatl,kwam het0geenRjksdag te W orms tpt zûût
lanigo schlkking,dat
de domkapittels de bisschoppon zouden kiezen, de Paus hen btlvestigen eu de Keizer

hen md goederen en wereldljke regten beleenen zou. Na dien tjd betjverde zich de

Keizer om binnenlandsche verdeeldheden uit
den w eg te ruimen? en overleed den 23sten
Mei 1123 a1s de laatste Keizer van het Sauit t9tminneljke schikkingen op den Rjks- listth-Frankische geslacht.
dag te Augsburg,trok hem totaan degrenzen
Hendrlk Ff(1190- 1197),den dexden Keizer
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uit het geslacht der Hohenstaufen.Hj was sche Vorsten over,hem pp een Kruistogt te
een z
oon van Inrederlk I en Beatro eJl Bour- vergezellen.Methunnehulp stildehj de 0n@.*

'

#ondIe2 aanschouwde hetlevenslichtin 1165,
zag zlch reeds in 1169 t0t Duitsch koning
gekroond,toefde aanvankeljk in Italië,doch
kwam in 1188,toen zjn vadereen Kruistogt
ondernam ,a1sRjksbestuurderinDuitschland.

In diebetrekking voerdehjoorlogtegen#e4drik de .&-1p, doch wist weldra vreedzame
schikkingen methem te maken,daarin 1191
doorden dood van koning W illem 11 de Sidliaansche koningstroon ontruimdwerd,waarop

lusten op Sieilië,sloopte de muren van Capua
en Napels deed veleaanzienljken deslands
ter dood brengen,en noodzaakte den Griek-

schen keizer Aleœil
a, die zjn broederIsaök
van den troon gestooten had, om eene aanmerkeljke schatting te betalen. Het was
eigenljk zjn plan, Griekenland, waarop hj
aanspraak meende te kunnen maken,inbezit
tenemen en deheerschappj vanhetDuitsche
Rjk 0ok in het Oosten uit te breiden.Hj

hj aanspraak had van wege zjne gemalin overleed - misschien d00r vergif- te Mesconntantia.Bjdet/ding,datdeSiciliaansche sina den 28sten September 1197,en werd aledelen graaf Taneredo van Lecca, een 0n- daar begraven.
wettige zoon van Constantia's broeder)t0t
(1308--1313) e0n Z00n Van
den troon hadden geroepen, trok hj naar Henclrék ffjgraafvan Luxemburg.Hj werd
Italië,bragtdoorzjnebehendigheiddeL0:a- geboren in 1262 en in 1308 t0i keizer gebardjers aan zjne zjde, w0n 0ok degunst kozen,'tgeen htlvooralte danken had aan
der Romeinen doorde stad Tusculum op eene den roem zjner ridderljke deugden en aan
verraderljke wjze in ht
mne handen overte den invloed van den aartsbisschop van Mainz.
leveren, lietzich in 1191 doorpaus Coelesté- Terstond ontnam hjdenHertogvanCarinthië
1,
lf.
: IIk kroonen en veroverde daarna Apulië het koningrjk Bohemen en gafhet op den
en hetkoningrjk Napels.Doch dehoofdstad Rjksdag te Sgiers (1309) in leen aan zjn
Napels bleef weêrstand bieden, en na drie zoon Johan, dle vervolgens in hethuweljk
maanden noodzaakte de pest den Keizer t0t trad met de Boheemsche prinses Elizabeth.
den aftogt. Bj zjne komstin Duitschland 0p schrandere wjzebezorgdehj zich hiertoe
aanvaardde hj de rjke nalatenschap van de toestemming der Oostenrjksche Vorsten.
hertog Welf FY,beleendezjn broederKoen- Daarna deed hj demoordenaarsvan koning
rctz(f met Zwaben, en bragt Hendrik de Albreeht 1 en van Eberhard,graaf van W iirZddf
v t0t onderwerping.In Italiëwasinrûid- temberg, in den Rjksban, en toog meteen
dels Taneredo overleden en diens zoon Frïl- leger naar Italië,om erden strjd tusschen
lekw 111, onder vooydjschap zjner moeder de Guélfbn en Ghibelljnen te doen eindigen.
A9'
J#,y//6,t0t koning tutgeroepen. Hierdoorge- Daal'hj echter geene partj koosen t0tbekrenkt en gestennd door de belangrjke som, zoldiging zjner troepen belastingen oplegde,
welkehj van Ricltard .zdeff-dzl/ètprf a1s 10s- kwamen de steden van Lombardje tegen
geld Ontvangen had,trok htlwederom naar hem in verzet, doch hj bragt zemet geItalië, om de Siciliaansche kroon met de strengheid t0t onderwerping.Terwjl voorts
D uitsche te vereenigen. Napels opende voor D uitschland verscheurd w erd door binnenhem de poort)Salerno werd ytormendeehand landsche onlusten,jlde hj naar Rome,om
ingenomen, Sicilië boog zich, en den Bosten ex de kroon te ontvangen. Slechts een geNovember1194 hield de Keizel.van Duitsch- deelte dezer stad kxeeg hj in zjne magt,
land zjn plegtigen intogt in Palermo. Sibylle daar het overige bezet bleef door koning
en W illem deden,onder voorwaarde van het Robertvan Napel
smeteen Ragtig leger.Ook
graafschap Lecca en Tarente te m ogen be- andere vjandeljkebenden zwlerven ernabj
hotlden,afstand van de kroon;maarH endrik demuren rond,weshalvehj hetbesluitnam
liet weldra, Onder voorwendsel van eene om zich btj de Ghibelljnen te voegen en
zam enzwering, Sibylle en hare dochter in Napelste veroveren.Daarvelem agtigesteden
hechtenis nemen en naar het klooster Hohen- hem soldaten bezorgden en de Koning van
burg in den Elzas brengen, voorts Willem Sicilië een verbond methem sloot,verklaarde
van het lichtder oogen berooven en vermin- hj,in spjt van de bedrei
ginjen van den

ken,ja zelfs het ljk van Taneredomishan- Paus, koning Robert vogelvrj en maakte
delen en alle àanhangers van het Norman- zich gereed, Om Napels te land en te water
dische vorstenhuis zonder procès ter dood in te sluiten, toen hj den 24sten Augustus
brengen.W el slingerde de Paus den banblik- 1313 te Buoneonvento overleed.Menverhaalt,
sem naar zjn hocfd, maar de vrees voor dat een Dominicaner monnik hem d00r midHendrlk's wreedheid bevestigde zjn gezag, d0lvan een gewjden ouwelvergiftigdheeft.
zoodat hj onbezorgd naar Duitschland k0n
Een%eXpz3lot
ys v@n Frczkr'
i
/k,van welke
tertlgkeeren.Hier moest hj eenige oneenig- wj noemen:
heden uit den weg ruimen en bragt vervolIlendril: 11 (1547- 1559), een zoon van
gensop deRjksdagenteW ormsen teW iirz- I'rans I en van Clandia, eene dochter van
burg (1196) zjn ontwerp ter tafel,om de Lodewl
jk XII.Hj werd geboren den 3lsten
Duitsche koningskroon erfeljk te maken in Maart 1518 en trad in 1533 in het huwelgk
zjn geslacht.Daarechterde tegenstand van met Catharina #eï Medoi. Hoewel niet ononderscheidene geesteljke heeren en van den verschillig voorroem,bezathj een besluitePaushem enkelvergunde,aan zjn tweelarig l00s karakter en was niet in staat het overzoontle I'
rederik de koninkljke waardigheid w igt van het Huis H absburg 'te vernietigen
te verzekeren,haaldehj onderscheideneDuit- en de oneenigheden over de godsdienst te
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te dempen. Zjn vader had hem een onbe- en belastte hem methetBtadhouderschapover
perkt gezag, eene gevulde schatkist en een hetgeheelekoningrjk.Deze ontruktein1558
- ruim 2
rustig gebied aphtez-gelaten (!
n op zjn sterf- aar! de Engelstthen Calais, flat zi
-l
bed hem gewaarschuwd tegen deheerscbzucht eektwen bezeten hadden,en veroverde devesvan het geslacht der G'
l
tise'
s. Niettemin liet ting Thionville. Doch uit haat tegen G'
aise
: met
hj aan dezehetstaatsbestuurover,riep den verbond zich de hertogin de T'rtzlelfiizfW.
verbannen connetable de Montmog'
eney terug, M onlmoreney, om Hendrik t0t den vrcde te
en onderwier? zich geheel en alaan eene bewcgent welke den 3den April 1559 te

voormalige mlnnares zjnsvaders,aan Diane Château-cambresistusschenFrankrjk,Spanje
de Toïflrd,welkehj t0thertogin de TO !:1- en Engeland gesloten werd. Hendrik deed
tinois verhief.Die verschillendepersonen,als- voor deteruggave van Ham,St.Quentin en
mede de heerschzuchtige Koninginjvormden Castelet en voor de vrjheid van den conneeven zoovele partjen,welkeonrustenverwar- table afstandvanhetveroverdePiémontenVan
ring bragten in hetland.Het H0fvervolgde
de Protestanten,omdat Dianezich methunne

198 versterkteplaatsen.E0ngeheim artikelvan
den vernederenden vredeverpligttedenKoning

goederenverrjkteen de G'
t
dse'snaardegtlnst 00k t0t uitroejing der ketters,en hieraan
van hgt Faauw streefden. Voorts bemoeide werd weldra met jver voldaan.Temidtten
Hendr%kzlchmetdeSchotscheaangelegenheden
en voerde 0orlog tegen Engeland, hetwelk
hem in 1550 de stad Boulogne moestteruggeven. Met den Keizer van Duitschland werden onderhandelingen aangeknoopt omtrent
Parma, en tegen hem sloot llèndrik in 1552
te Chambord een verbond met keurvorst
M aurits 'tltxs Saksen en diens Protestantsche
vrienden. Zoot
lra M alprits nu in Duitschland
voorwaarts rukte, deed Hendrik met 35000
m an een inval in Lotharingen, verûverde
Toul en Verdun, en nam Nancy in bezit,

Van deze gruwelen werd,ter bezegeling van

den vrede,bethuweljk van Fili
ps 11 met
L'lizabeth, de olldste dgchter Van Hendrik,

voltrokken.Hi
j deed bj diegelegenheidgedurende 3 dagen een ridderljk tournooihouden, waarbj htl zelt
'in hetkrjtverscheen.
Tegen den avond van den tweeden dag noodzaakte hj den graaf Mont
gomery, den behendigsten tournooiridder van die dagen, om

ter eerevan zjnedamen0geenelanste breken.Beider lansen vlogen reedsbj den eersten schok in splinters! doch daar de graaf

terwjlf
1econnetabledoorverraadzichmeester zjn paard niet betetlgelen 1:0n,drong de
maakte van Metz.Vrllchteloos zochtde K0- schacht van hetrebroken wapen i
n hetregning Straatsburg teOverrompelen)zoodathj ter oog des Konlngs.Hj overleed 10 dagen
van dââr vertrok naar den Bent
lden-Elzas. daarnà,den loden Julj 1559,aan (lebekoK eizer Karel T'rechter deed,ua,het verdrag

mene wond.De Koningin eischte den dood

van Passau,in hetnalaaz'van 1552 den her- van den graaf, vervolgde hem gedurende 15
t0g ran Alra meteen aanzienlijk legornaar Jaaren deed hem in 1574onthoofden.
Metz oprukken, doch de stad werd door
HendrikI1I(1574- 1589),eersthertogran
InranLois deGffi:dop eene schilterende wjze Hzh
pl
f,den derden zoon van den voorgaande
ej
vexdedigd. In 1554 bragt H endré,k 3 legers envan Cqtharlnat/8M elliei.Hjkwam terwein het veld, welke Artois, llenegotlwen en
Luik afstroopten en den Keizer meermalen
de nederlaag toebragten.of
lk in ttalië voerde

reld den 19den September 1551,entoondeeen
gunstigenaanlegqdoch dezeTverdTveldrabedor-

leger.N0grampspoedigerstreedHendrikaande

moeite om hem t0t het voortzetten van den

v0ndoorzjnemoeder.Nadendoodvandenconhj oorlog;demaarschalk Beissaestreedvf
)0r- netabledeM ontmoreneyzaghj zich benoemdtot
spoedig in Piémont, en eene Fransch-rrurk- Opperbevelhebbervanhetlegeren behaaldede
sche vloot z0u bj deverovering van Napels overwinning bj Jarnac enMoncontour.Cathabehulpzaam zi
jn, doch dit plan leed schip- z'izltz bezorgde hem in 1573 door list,de kobreuk dooxdien de Franschebevelhebberzgne ninkljke waardigheid in Polen.Tn betbegin
stelling te Siéna verlaten moest.'W eldra sloot des volgenden jaars werd hj te Krakau geHendrik, uitgeput d0ol, den Oorlog,een vjf- krooyld,dof
)h zjne bfltrekking behaagde hem
Jarigen wapenstilstand metden Keizer (1556). z0o weinig, dat hj den daaropvolgenden z0Paus Paltlus IF'haalde echter de Fransche mer Polen heimeljk verliet,om zich teplaatregéring over, om die overeenkomstte ver- sen Op den troon van Frankrgk, die door
breken,en in het volgendejaar trok de her- den dood van zgn broeder Kaeel IX was
t0g de G'lfié'e met 20000 m an naar Italië Om ontruimd. Reeds in den aanvang van zjn
Napels te veroveren. Dit plan werd echter bestuur kwamen zjne luiheid,zedeloosheid)
verjdeld d001*delafhartigheid van den Paus spilzt
lcht en dweeperj duideljk aanden dar.
en door de komst van Alra m0teen magtig De Gltise's en zjne moeder hadden weinlg

Nederlandschegrenzen.Dââr bezatFibà
,s11 burgeroorlog te bewegen.De Hugenoten ver-

bonden zich derhalve met de ontevredene
edelen,en de Oorl0g tegen hetH 0fontbrandde
St.Quentin in PicardiëOmsingelde.Montmo- in alle gewesten.Zonder zich daarom te bereney die derwaartssnelde,om de stad teOnt- kommeren, deed Hendrik zich den 15den Fezetten,leed den loden Augustus1557eenev0l- bruarj 1575 te Rheimskroonen en trad den
komene nederlaag en geraakte met de bloem volgenden dag in het huweljk met Loltise
vandenFranschenadelinSpaanschekrjgsge- rtzzk Lotltarinyen, die t0t het geslacht der
vangenschap.D eK oningybuitenzichzelvendoor G'
Hise's behoorde. Inlniddels verschenen in
deze ramp,riop tlon hertog dc Gxldc tot zicll Frankrjk prills Hendvik de C0*#e' en tle

van Spanjeeen legervan60000nlan,hetwelk

onderhetopperbevelvan Philibertran Saroye
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pfalzgraaf Joltan CJ:% $r meteene Duitsche en in 1588 aan op de invpering der Tnquigllegermagt, aan wier hoofd de hertog ran tle, doch de Koning verwierp met ongewone
AlenLon,een broederdesKonings,zichplaatste, vasthoudendheid dien eisch en deed,vooreen

terwjl Hendrik mt
zzlNanarreden opstand be- aanslag vreezende, 6000 soldaten Parjsbinvorderdein Gtlyenne,Toen bejverdezich de nenrukken. Den 12den Mei verwekte daarop
Koningin-moeder,in naam van haren zorge- deParjsche Ligue een straat-oproer,waarbj
loozen zoon,den 6den Mei 1576 in deabdj de Koning werkeloos bleef,zoodat hj donr
Beaulieu (in Touraine) met de Hugenoten barricaden (Journôe des barricades) in het
vrede te sluiten,waarbjAlenLon hethertoy-. Louvre omsingeld werd.Doch terwjldeherd0m Anjou en Condl het bestuur over P1- t0g de GZ,::aarzelde den Koning gevangen
cardië verkreeg.Deze schikkingdwarsboomde te nemen, ontsnapte deze naar Chartres,en
de plannen van hertog Hendrik de G'
éde,die deKoni
ngin-moedertrofmetden Hertogeene

nu onder den dekmantelvan godsdienstjver overeenkomst, waarbj deze de waardlgheid

de Heilige Ligue t0t stand bragt.Hendrikbe- van stadhouder-generaal, de cardinaal van

seftede gevaarljke strekking van ditverbond .Pp'
Mràpl het regt van troonopvolginp en de

en voeyde zich er bj,waardoor hetEdict Ligue de belofte van ketterverdelglng vervan paclicatie opgeheven werd.Nu begon de kreeg. De Koning onderteekende ditverdrag
strjd op nieuw,dochwerd reedsin Septem- en moesthetop deRjksverodering teBlois
op de hostie bezweren.Hendrik waserechter
van overtuigd, dat de hertog de Gide zjn
gebragt.Om den adelaan zjn troon te ver- valbeoogde,en vatte op die vergadering het
binden, stichtte Hendrik de orde van den voornemen Op, om zjn vjand z00 spoedig
Heiligen Geest,en CatharinaknoopteteNérac mogeljk uit den weg te ruimen.De Hertog
geheime onderhandelingen aan met Hendrik werd dien ten gevolge den 23sten December
wJs Navarre.Naauweljks echter zagen de 1588 in de antichambredesKoning vermoordj
Koning en zjne moederhungezageenweinig en zjnbroeder,deCardinaalvanLotharingenj
bevestlgd, of zj schonden 0ok weder den onderging den volgenden dag in degevangenis
vrede met de Protestanten.De vjandeljk- een dergeljk 10t.Deze bloedige gebeurtenis
ber 1577 door den Vrede van Bergeracopden
grondslag der vroegere voorwaarden ten einde

hedenwerdeneerlangdoorHendrék'
ptszlF'
c/
plrr:
in Guiyenne en door Condêin Picardiëbegonnen,doch een verdragyin November 1580 te
Fleix in Périgord gesloten, herstelde nogmaals de rust. Hendrik gaf zich thans aan

verwekte woede en wrevel; de Sorbonne
ontsloeg het volk van gehporzaamheid aan
den Koning, en de stads-Ligue verdreefhet
Parlement. De werkelooze Hendrik, na den

de teugels van het bewind in handen nam en

vernam dat de hertog van Mayenne, een

de G'
ltise's den troon ondermjnden.Eindeljk
deed ded00dvan den hertognana41J'
00
4(1584)
den Koning uit zjne zorgelooBheid ontvaken.
Htj onderhandelde met den Koning van Navarre (zie Hendrik TFI en waarborgde hem
het bezit van Fxankrjkstroon,mitshj t0t

broeder van den vermoorde, te Parjs t0t
stadhouder-generaal was uitgeroepen, wierp
hj zich in de armen van Rendrik'
ptxzlNararre.

dood zjnermoedervan raad en hulp verstozjne uitspattingen over,terwjlzjnemoeder ken,nam de vlugt nMr Tours,en toen hj

Dit geschiedde den 3den April 1589 en was
oorzaak, dat de Paus o0k ovel'R endA k 1II
den banvloek uitsprak. De beide K oningen
de R.Katholiekegodsdienstterugkeerde.Daar trokken nu aan hethoofd van het leger der
zulk een stap den invloed der G'
A se's met Hugenoten, 40000 man sterk ,naar Parjs en
vernietiging bedreigde) zorgden deze,dat de bragten weldra de stad t0t het uiterste.Een
Ligue naar de w apensgreep en den cardinaal dw eepzieke Dominicaner m onnilt, Jacgnes
K amel'tlc1 Bourbon erfgenaam van den troon L'IJ-:IJ genaam d, drong echter onder voorverklaarde en dat de PausH endrik 'plzà N a- wendsel, dat hj belangrjke berigten had
rarre als ketter in den ban deed.De Koning m ede te deelen, t0t den Koning door en
Nverd hierdoor met angst vervuld en sl00t duwde hem een m es in het ligchaam . D e
in 1585, op aanraden zjnermpeder,metde Vorst had de tegenwoordigheid van geest,
Ligue een verdrag, hetwelk de Protestanten dat hj-zelfhetmes uit de wonderukte en
met verlies van hunne regten en m et verban- daarmede den moordenaar in het aangezigt
ning uitFrankrjk bedreigde.Tevensvormden kwetste.Deze werd aanstonds door dewacht
dweepzieke R.Katholieken derhoofdstadeen afgemaakt,doch o(
)k de Koning overleed den
dergeljk verbond,hetwelk een belangrjken volgenden dag,den zden Augustus 1589, na-

steun gafaan departj derGldsebn.Nu trok dathj Hendrik'
pl/lNavarretotzjn ogvolger
Hendrik met 3 legerkorpsen tegen de Huge- belz%md had.llj wasde laatsteKonlng uit
noten te velde; het éêne, onder den hertog
de Gfzide, toog de Duitschers te gemoet,het tweede, onder den hertog de Joyeuses
rukte op tegen den Koning van Navarre,en het derde bleef aan de Loire onder het
bevel de; Konings. Do ovorwinning9 dio (lo

..

het Huis van Valois.

Hendrik IV (1589- 1610)j bjgenaamd de
Groote en de Goede.Hj wasdederdezoon
van Antolne deWtl
fz
elpzl(ziealdaar)en van
Jeanne #'x1.!Ir:J, dûchter en erfgelzame van

Hcndrik, koning van Navarre on Béarn.Hg

Koning van Navarre bj Coutrasbehaalde,gaf werd geboren te Pau in Béaxn den 4den Deaan dezen 00rl0g- dienderdrieH endrikken- cember 1553y ontving van zjn grootvader
voor de Ligue een ongunstigen keer,zoodat eenexidderljke en vanUalvinistischeleeraars
de hertog de Glïye besloot,den Koning ten eenedegeljkeopleiding.Zjn vadersneuvelde
va1te brengen. De hoofden der Ligue dron- vöôr Rouen in 1562,waardoorzjnemoeder
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zich te inniger verbonden gevoelde aan de sloeg aldaar den zlsten September 1581 het
partj der Hugenoten.Zj wistzich zelve en leger van den Hertog, hetwelk 30000 man
haxen zoon te onttreklten aan de aanslagen telde. Reeds den lsten November verscheen
van Catltarot@ (W Medici,en na hetvermoor- j'
jP
** weder vöör Parjs, maar trok weldra
den van Lonis de OPI#J verklaal.
de zj,dat weder terug en begon, door Engeland van
haarzpon hethoofd wasvanhetProtestantsch geld en krjgsvolk voorzienyzich meesterte
Verbond. Na den Vrede van St.Germain-en- maken van het land.De Llguebevond zich
Laye stelde hetFransche ll0f,om dehoofden tevens
in
njegroote ongelegenheid. De Koning
SPa
der Protestantsche vereeniging naarParjste Varl
had zich t0thaar opperhoofd oplokken, een huwelgk voorvan Hendrik rll geworpen en koesterde iietplan,zjnedochter
Nanarre m et M argaretka '
tvAl Valois, eene Isabella, eene nieht van H endrik III, met
zuster van Karel 1X.Al spoedig was Jeanne verguizing der Salisehe wetop den troon van

het slagtoFer van dezen toeleg;zj Overleed Frankrjk te plaatsen.Om den toeleg van
aan hetH0fden 9denJunj 1572,waarschjn- Spanje te verjdelen, deed de hertog ran
l
jk door verjif.Hendrik aanvaarddenu den M ayenne den ouden cardinaalra/n W- ùol a1s
titel van konlng van Navarre en trad zonder Karel X te Parjs t0t koning uitroepen en

eenig kwaad vermoeden den 18den Augustus aanvaardde zelf de betrekking van stadhou-

in hethuweljk,doch reedsden24stenbrakde der-generaal. Op die wjze ontstonden verberuchteBartholomaeus-nachtaan.DeKoning sehillende partjen, die elkanderin bedwang
werd verschoond,maar moest de mis bezoe- hielden en hierdoor de oogmerken van Henke
n en werd als een gevangeneaan het H0f &';7Jvan lrtzrcrr:bevorderden.Dooreen korps
bewa
he hulptroepen Onder den graafran
akt,waar hj zleh aan allerleiongere- Spaanse,

geldheden Overgaf.Daarhjdeelhadgenomen Rqmond versterkt, tastte Mayenneden 14den
aan de zam enzwering van den adel tegen de Mei1590 den Koning aan bj Ivry aan de
Koningin-moeder,k0n hj eerstnadetroons- Etlre, maar verloorer10000man en alzjn
beklimming van Hendrikfffvrjerademhalen. geschut. Daarna belegerde Hendrik nogmaals
Hj genoothetvertrotlwen van dezen Vorst, Parjs,veroverde den 27sten Julj de voormaar toen zjn lotgenootHendrik van Cond'
e steden en onderhandelde reeds over de capide wapens weder had opgevat, verwjderde tulatie,toen htJwegensde naderingvan den
hj zich van hetHof,keerdet0thetProtes- hertog v@n .PtxrVIJ,die m et 15000 man uitgetantism us terug en bevorderdehetsluiten van

zochte soldaten uit de Nederlanden derwaarts

den Religievrede. Hj bleet'aan zjnebegin- rukte, moest terugtrekken.O0k paus Gregoselen getrouw ,h0e vaak de Koningin-moeder rlfxy XIV zond geld en een hulpleger van
hem O()k door verleideljke aanbiedingen t0t 10000 man, en de hertog ran z%rpg/d begon
hetvolgen van eene andere gedragsljn zocht 00rl0g te voeren in Dauphiné en Provence.
te bewegen.Na den dood van den hertog nan Hoewel Hendrik bevelvoerdeover30000man,

H.
zl
J'
pl (Alençon)verkreeg Hendmik,alseerste bepaaldehj zich hierop t0thetveroverenvan
prins van den bloede, aanspraak op den vestingen.ToenvoortsopdeRjksvergadering
Franschen troon, - 'tgeen weinig strookte te Parjsin 1593 de voorstellen van Spanje

met de bedoelingen der G'
tiseb
s. De Ligue verworpen werden,begonnen de R.Katholieverhief daarop den cardinaal ran W/fxrlozlt0t ken allengs gunstigerovexhem tedenken,z00-

neeindeljk een wapenstilstandmet
regtmatigen erfgenaam des Rjksen greep datM ayen,
naar de wapens. Tevens dw ong men den hem sloot. Toeh had H endrik het bezitvan
Koning,hetEdid van Nemours(7 Julj1585) het geheele rjk waarsehijnljk nooit verworte onderteekenen, hetw elk llendrik rtz'zN@- ven,indien hj niet Op raad van zjn schran'
/
ltvr: van zjne regten beroûfde en de Huge- deren minister de Ao,
sz?
;
g, later hertog TGn
noten Op nieuw m et vernietiging bedreigde. Sully, tOt de R.Katholleke Kerk w as 0V0rD aar H endmik '
ptxzl Nararre bovendien door gegaan.D it geschiedde den 25s
teuJtllj 1593
paus Sûœtlts p-in den bangedaan was,plaatste ln de kerk van St.D enis.Deze stap,die de
hi
j zich weder aan hethoofd der Hugenoten Hugenoten zeer ergerde,schonk groote bltiden behaalde de belangrti
kezegepraalbjU0t1- sehap aan de R.Katholieken.D eadelen de
tras. Reeds lallg had Hendrlk III eene ver- belangrjkste stedt
an stthaarden zich nu aan
bindtenism etllendmik van.srfz'
tll'
rr:gewenseht, zjne zjdejen nadatbj den 27ster
zFebruarj
en deze kwam na hetverm ûchrden der Gwise's 1594 te Chartres gekroond was,opende Pain 1589 t0t stand. W i
j heb'bs
?n voortsreeds ri
jsgewillig voorhem hare poorten.
Hoewel Hendrik zie'
h verstandig?edelmoevermeld)h0e hj door een sluipmoordenaar
gedoûd werd en Hevtdrik '
nTfzlNararvet0tzjn dig en welwillend betoonde,zag hj zich ge-

stadig bedreigd doordt,dolken van dw eepers,
opvolger aanw ees.
W èl had laatstgenoemde moed en volhar- die doox de Jezuïeten werden opgestookt.
ding noodig, om den strjd te wagen tegen Daar voortshet Spaansche H0f alle middelen
eene Ligue, door de dweepzieke geesteljk- aanwendde om den burgeroorlog weder te
heid,door den Paus en door den Koningvan doen ontbranden,trok hj in 1595 aan de
Spanjeondersteund.DeR.Katholieketroepen grenzen der Nederlanden - doch zonder veel
en hunne aanvoerders w erden afvallig,doch voorspoed - tegen Spanje te velde, doch
toen de hertog de Mayenne tGuise)meteen sloot den 2den Mei 1598 vrede te Vervins,
magtig leger naderde, verdeelde de Koning zonder hierbj Engeland als zjn bondgenoot

zjnebenden,verschanste zich met6000man te erkennen.Tevens bragthj door het Edict
achter de rivier Béthuue bj Dieppe en ver- van Nantes (13 April 1598) de Hugenoten
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t0t rust. Nadathj van zjne eerstegemalin
gescheiden Y7as, trad hj,op aandringen van
den Paus in het lluweljk met Maria (!8
uYe
die'
l(
1100),eene dochter van Ikrdinand,

messteek van Raraillae vermoord. Dit ge-

schiedde daars na vermelde krooning,dus

flen 14den Mel1610.Men schreef dit gruwelstuk t0e aan de K oningin of ook w el aan

groothertog van Toscane.W anneer wj een de Spaanschgezinde Jezuïeten.Noch Spa/e
kortstondigen Oorlog met Savoye en Saluzzo noch Oostenrjk had zich toegerustt0t den
niet in rekening brengen,genoot Hendrik nu naderenden strjd,en Frankrjk verloorinzjn

eene volkûmene mlstj welke hem in staat heldhaftigen en schranderen Vorst onbedenstelde? om de inwendige aangelegenheden keljk veel.T0tnu t0ewordthjalsdebeste
des rjks te verbeteren. De stadhotldets en en grootste der FranscheKoningen gehuldigd.
groote grondbezitters waren te midden der Eeneschaduwzjde van zjnkarakteriseven-

woelingen bjkans onafhankeljke gebieders welde ligtzinniyheid,waarmede hj tjd en

reworden. Zj hieven tollen, leqden belas- geld aan verschlllende maîtressen verspilde,

tlngen ()p en bekreunden zich nlet om het t0t welke Gabrielle #'.
& /rJ:: en Henviette
Parlement. Al die misbruiken werden nu uit ts'-Flzzfrl.g/
ld.
:behoorden.Hj liet,behalve zjne
den weg gert
limd. De Koning deed voorts wettige kinderen, acht onwettige telgen na,

kanalen graven, weyen aanleggen, ondex- voorwierl0thj metvaderljkebelangstelling

steunde handel en njverheid en bevorderde zorgde.
zelfs de stichting van Fransche koloniën in
Eeni-qe Xoél-çes Tan .rzl-pbld, van welke
Amerika. O0k de landbouw werd uit ztjn wi
jnoemen:
achterljken toestand opgebeurd,Ja,de Ko- Hendrik 11 (1154- 1189),een zoon van
ning wenschte het z00 ver te brengen,dat graafGodfried Tllz
dfl.
t
pzzefvan24/0. en Maiedel' boer des zondags een hoen in den JAC
JA , eene dochter van Hendrik .
!'
,koninq
pot''k0n steken. Voorts bragt Snlly orde in vanEngeland.HjwerdgeboreninNormandie
de geldzaken,zoodat na 10 Jaarvan vrede den 3den M aart 1133 en opgevoed d00r den
de staatsschuld van 330 millioen livres op geleerden Robert '
pllz Gloleester.Naar de be50 millioen gedaald was, waartoe eene ver- geerte van zi
jn grootvader werd aan zjne
minûering van het leger op de helft niet moeder en aan hem de Engelsche troon toeweinig bjdroeg.- Zulk eengeestvanordeen gekend.Intusschen wist zjn neef sf@Acz
?ad
spaarzaamheid beviel echter weinig aan den r@n .#ltli: zich daarvan meester te maken en
adel, zoodat deze zich meermalen inlietmet zjn gezag te handhaven.Van zjnvadererfde
zamenzw eringen.Toen echtex de binnenland- lTendrik in 1151 Anjou en Maine, en dûor
sche toestand aanmerkeljk verbeterd wa'
s, zjn huweljk met Eleonore '
tlzl Poit-, de
vestigde de Koning hetoog op de buitonland- gescheidenegemalin van Lodew'
qk VII,werd
scheaangelegenheden.Hj had hetplan eener hj in 1152 allodiaal-bezitter van een derde
algemeene Christeljkerepubliekontworpenen gedeeltevan Frankrjk.Nu ondernam hj een
achens
Di
ttevolh
et vatbaar voor verwezenljking. 00r10g tegen Stqpltan'tbsen noodzaaktedezen,
yenszotzEuropain 15aristocratlsche, hem te benoemen t0t erfgenaam van den Endemocratlsche en m onarchale Staten verdeeld gelschen troon.Dientengevolgebeklom hjdien
w orden,m et een opperste vredegeregtaan het den 19denDecember1154in eenland,hetwellt
hoofd.Een aanzienljk leger z0u dit Shten- door langdurige burgel'florlogen w as uitgcput.
verbondbeschermen teqen deRussen en Tur- - Nadat voorts Hendrik in 1161 een oorlog
ken en deze laatsten m t ons werelddeelver- tegen Frankrjk geëindigd had,bragthj de
drjven. In de eerste plaats echter bevatte oproerige bewoners van W allis totonderwerdit plan de vernedering van het Spaansch- ping.Daarnazochthj deaanmatigingen van
Oostenrjksclle Huis. Hendrik verbond zic'
h den Paus te beperken;de praelaten moesten
tot dat einde met de meeste Staten van nameljk op den Rjksdag te Clarendon eene

Europa, bragt een aanzienljk leger bjeen kerkeljke wetonderteekenen,volgens welke
met 50 metalen kanonnen,en trok t0tsteun
van Keur-Brandenburg en Pfalz-Neuburg in
den Gulikschen Successie-oorlog tevelde.Geheel Europa zag in gespannen verwachting

de besluiten van den Paus ondergeschikt

Faren aan degoedkeuring derkroon.Tl
tomas
a W:ckefechter,met de hoogste waardigheid
na den Koningbekleed,rokkendeinhetgeheim

grootegebeurtenissen teyemoet.DeKoningin de geesteljkheid op (m bragt geheel Engez0u gedurende de afwezlgheid van haar ge- land in beweging. Een w oord van verontmaal regentes wezen en verlangde derhalve, waardi
qing, door den Koninq over dien
Op aansporing van haren gunstelinq Coneini, m an ultgesproken, gaf aanleidlng dat deze
gekroqnd te worden. Met weerzln stemde in 1170 door eenige edelen bj het altaar
Hendrik hierin t0e, en de plegtigheid had werd Omgebragt.Men beschuldiqde den K0plaats op den 13den Mei 1610. Niet alleen ning van deze daad,en nu verhleven Overal
zjne groote plannen, maar o0k het elders dweeperj en opstandhunnebanieren,vooral
verspreide gerucht, dathj vermoord wasof toendevermoordet0teenwonderdadigheilige

eerlang vermoord zûu worden,vervuldezjn verheven werd, waartoe de bevindlng, dat
gemoed met sombere voorgevoelens.Hj had zjn haren hemd wemelde van ongedierte (was
zich hierin niet bedrogen. Om den zielken boiling with lice) nietweinig bjdroeg.EinSully te bezoeken, reed hj des namiddays deljk moestHendrik,om dtm banvloelt van
te 4 uur door denaauwe straatLa Feronnerle zjn l1oofd af te wenden, boete doen aan
en werd er in zjn rjtuig,omgeven van 0n- het graf van dien heilige en zjne onschuld
derscheidene aanzienljken desrjks,dooreen bezweren. O0k de kerkeljke wet werd in-
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getrokken,terwjl de Paus daarentegen aan sloot hem op in den Tower,deed hem den
den Koning verlof schonk,om het verdeelde 29sten September 1399 eene acte van afstand
Ierland te veroveren, - 'tgeen in 1171- teekenen en klaagde hem aan bj hetParle1172geschiedde.MTjdel'shadXendrik veelte ment. Dit laatste verklaarde hem de kroon
verduren van zjne booze gemalin Eleonore, onwaardir en deedHendrikt0tkoning uitroeRicltamd omdie steeds jverzuchtig was op de schoone pen. W mnige weken later werd '
Rosamunde Clford. Zelf'
s spoorde zj den gebragt.DaarnudezevenjarigeEdmundM orkroonprins H endrik, die in 1171 deel ge- fïvldr, uitde vrouweljke ljn van hetHuis
kregen had aan het besttlur,t0t opstand aan. Clarenee gesproten, meer regt op den troon
De Prins Ondernam met zjne broeders en had dan het Huis Laneaster, deed Hendrik
met den Koning van Frankrjk den oorlog dicn knaap in de gevangenis werpen.Zulke
tegen zjn vader in deFransche bezittingen. daden vanwillekeurbezorgdenhem velevjanTegeljkertjd txok W illem ,koningvan Schot- den. Eenige aanzienljken desrjksvormden
laud, tegen H endrik te velde, en verhief
graaf Leieester in Engeland de vaan van den
opstand.Hendrik versloeg hetlegervanlaatstgenoemde den 26sten Augustus 1173,maakte

eene zamenzwering tegen hem ,doch hunaanvoerder, de graafran A$Wll#?/zry,moest daar-

voormetzjn hoofd boeten.Tevensdeden de
Schotten een invalin hetland,en in W allis

door deoverwinning bj Alnwick (13 Augus- verhief Otven Glendower, een telg der voortus 1174)SchotlandsKoning scllatpligtig,en malige koningen, de vaan van den opstand.
stak over naar Frankr/k? waar hj weldra Met dezen laatste verbond zich ten gtlnste
den vrede sloot en verglfenis schonk aan

van M ortimer, de graaf van Northumberland

zjnezonen.Daarop bragthj belangrjkehervormingen t0t stand i1l zjn rjk.In 1176
schafte hj de gods-oordeelen at'
, verdeelde
zjn gebied in de thans nog bestaande dis-

(Hendrik Percy) die aanvankeljk t0tde ver-

tricten.stelde geregt3hoven in,en verzachtte

heëng van Hendrik had medegewerkt,maar
later zich gekrenktgevoelde.Zjnoudstezoon,

desgeljksHendrik Percy genaamden wegens
zjnevermetelheidHotsp'
ttr(Heetspoor)gehee-

d van het leger
dejagtweten hetstrandregt.T0tzjnegroote ten, stelde zich aan hethooi'
droefheid begon in 1180 detwisttegen zjne derbondgenooten,maarwerdden zlstenJulj
kinderen op nieuw , en hierin m engde zich 1403 in den vermaarden slag bj Shrewsbury
o0k de Koning van Frankrtjk.Naauweljks verslagenengedood.- DeoudePereyverkreeg
wasvoorts ditverschilvereFendjtoenRiehard

hierop vrede, docl1verbond zich in 1405 met

nogmaalsdewapenstegen zjn vaderopvatte den aartsbissehbp van York,Richard tvcroze,
en de Fransche bezittingen in Opstand bragt. 0rn Hendvik Van den troon te stoûten. De
Hettdrik liet derhalve het reeds genomen be- Koning deed deltoproermakergevangennemen
sluit tot een kruistogtvaren en maakte zich en onthoofden. en regeerde daarna het land

in Engeland ten strjde gereed.Toen hj ech- met veelwjsheid en gematigdheid.HetParter op de ljst der opstandelingen ook den lement,waaraan hj tegenoverden adelvele
naam ontdekte van zjn meestgeliefden zoon voorregten toekende:spoorde hem meermalen
Jan,wierp de smart hem op lletziekbed,en aan, om de g'
eesteljkegoederen verbeurdte
hj overleed den Gden Julj 1189.
verklaren,maarhj weigerde steedst0t dien
Hendrik 1T' (1399--1413). Deze, geboren maatregelovertegaan.Integendeel,hjzocht
den 4den April 1367teBolingbrokeinLincoln- degeesteljkheidgt
mstigvnorzich testemmen
shire, was een zoon van John #'Gaunt, door de W iclië eten te vervolgen. Voorts
hertog van Lancaster, en een kleinzoon van voerde hj een voorspoedigen oorlog tegen
koning Ednard 111.Eerstvoerdehjdentitel Schotland.Hoewelhj denjeugdigenzoonvan
van yraafran Derby en hertog van .
/.
fàg-t/b'
r#, koning Rokertdeedgevangenhouden,bezorgde
. n
am ln zjne Jeugd jverig deelaan debinnen- hj hem tevens eene uitmuntende opvoeding.
landsche Oorltlgen, en verwierf in 1390 den Hj had eehter geene gelegenheid,om de beroem der dapperheid in een kruistogt tegen zittingen in Frankxjk te heroveren.Door
de Heidenen in Lithauën.Dezwakke koning gewetenswroegingen geteisterd, maakte hj
R ieliard 11 koesterde vrees voor dien m oedl- zich gereed t0teenebedevaartnaarhetHeilige
gen partjgangeren verbandehem ,tengevolge Land, doch overleed reeds den zosten M aart
van een strjd met den hertog van F'
Or/bIJI, 1413.
in 1398 uit Engeland. De goede ontvangst,
HendrilcF (1413- 1422),tevensregentvan

welke hem in Frankrjk ten deelviel,ver- Frankrjk en een zoon van den voorgaande.
meerderde den haat des Konings,en toen de Hj werddell9denAugustus1388teMonmouth
vadervanH endrikoverleed,verklaal'deAïcAcr#, geboren.Levendig van aard endoorzjn ach-

dat de goederen van het Huis van Laneaster
vervallenwarenaandeltroon.Voortsverseheen

terdochtiqenvadert0twerkeloosheidgedoemd,

60000 man telde. Koning Riehard,die zich

woeste makkers,Omringde zich doorderaads-

Juist in Ierlanll bevond,deed den graafran
sclzlAl'fx'
rtFtegt'n htru'
tflllrukken:tltlt'zh l'ntgtzt)()1.
.
rampsybedig gevolg.De Koningzelfzag zich
evenmln doorde krjgskans begunstigd.Hen-

lieden zjns vadexs,die hem moemnalen r(!-

gat'hj zlch ûveraan eene losbandige levensHendrik den 4denJulj 1399metanderemis- wjze,zoodatmen hem ongeschiktenonwaarnoegden in het graatschap York en vond cr dig achtte eene kroon te dragen.Toen hj
grooten aanhang, zoodat zjn leger weldra echterdezeaanvaardde,verwjderde hj zjne
streng borispt hadtlent1?i1oattllrscheifltle zltlz

door degeljkheid en welwillendheid. Door
eene algemeene alnnestie zocht hj zich mf
lt
drïà nam hem voorts door 11st gevangen, de vjanden zjns vM ers teverzoenen,(10ck
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bragtdevolgelingenvan Woklfe,de Lollar- in Engeland als Hendrik VI en werd in 1430

den, aan de dweepzieke geesteljkheid ten
oler.Hj beslootoorlogtevoerentegenFrankrjk, in die dagen onder den krankzinnigen
KarelF.
iaanburgertwistterprooi.Nadathj
de zamenzweringvan m el
tard'
plzkCambridpe,
hethoofd van hetHuisvan York,vernietlyd
had, landde hj in 1415 met 30000 man ln

00kteParjsalskoningvanFrankrjkgekroondj
en zjne weduwetrad weldra inhethuweljk

met Owen 7''
Mtftv, een edelman uit W allisj
wiens nakomelingen laterdeEngelsche kroon
verwierven.

Hendrik1V.
/'(1485- 1509),geborenden26sten
Julj 1456op hetkasteelPembroke.Hj was
Normandië en veroverdeHarieur,doch bevond de zoon van Mayaret
ha '
plziBeawfort, erfzich wegens gebrek en ziekte in ztjnleger dochter vanhetHulsLaneaster,envanEdmund
weldra in eenhagcheljkentoestand.Hjstelde nft
fpr,graaf ran AîcA-pzld.Toen hgt Huis
aan de Franschen voor, die met eene drie- LanetuterdoorEdnardTFtuithetHulsYork)
voudige overmagt naderden,vrede te sluiten van den troon verwjderd werd, bragt de
en de veroverde stad tertlg te geven, mits graafvan Pembroke denJeugdigen Rieltmond
hem eenvrjeaftogtvergundwerdnaarCalais. (zjn neef)naarBretagnejen tevergeefsvorDe vjand echter eischte eene onvoorwaarde- derde Ed'
uard zjne uitlevering.Toen later
ljke overgave en tastte hetversmolten leger Ricltard 1II zich meester maakte van den
der Engelsehen aan Op den 25sten October Engelschen troon, vestigden zoowel zjne
1415nabjhetdorpAzincourt.Nt1geschiedde, vjanden als de aanhangers van het Huis
watniemandmogeljk hadgerekend,nameljk Laneaster hunne oogen op Récltmond,en de
Hendrik behaalde door zjn veldheerstalent, hertog van B'ltekingh'a'm bragt eene verloving
doordekoelbloedige dapperheidderEngelsche t0t stand van dezen m et Elizabeth,de oudste
soldaten en door de gesteldheid van hetter- dochter van Edward TT''M,waardoor de belanrein,welkeden aanvalderFranscheruiterj gen der Huizen Laneaster en York vereenigd
krachteloos maakte,eenevolkomene overwin- werden. Intusschen moest de Hertog zjne

ning.Daarop l
teerdehj naarEngeland terug plannen met zjn hoofd betalen,en Réeltard
en sloot met hertog Jàn 1
91/1Bowryondië eene dong zelf naar de hand dier prinses. Nu
overeenkomstom geheelFrankrjkteverove- waagde Roltmond een beslissenden stap. Naren. Niettemin verscheen hj eerst in 1417 dat hj, gesteund door het Fransche H0f,

met 25000 man weder in Normandië en had eene expeditie van 2000 Engelschen uitgerust
&ieldra nagenoeg ditgansche gewest in bezit. had,vertrok hj van Har:euren landde den
Gaarnehad zich deHertog nuvan zjneover- 6den Augustus 1485 te Milford-Haven in Zuideenkomst ontslagen en zieh metden K<00n- Wallis,waarhj hetaantalzjnermanschappxins,later Karel VII verbonden,doch deze pen weldra verdrievoudigd zag.Metdezeonthaatte hem en liet hem den loden september moette hj den 22stenAugustusbj Bosworth
1419 om hetleven brengen,waarnazjnzoon hetdubbelz00 sterke leger van Aïc/zta'tf,die
lsll
ps de Gp:#e, zich n0g inniger met den echter door het overloopen van lord Stamley
Koning van Engeland verbond,om den dood eenevolkomenenederlaagleeden zelfomkwam.

zjns vaders te wreken.Hierdoor ontstond in De overwinnaaz
's vonden zjne kroon op het

1430 het verdrag vanTroyes,volgenshetwelk slagveld en plaatsten haar aanstonds op het
Hendvik met Catltarina,de dochtervan Kamel hoofd van Riamond,4ie onder dennaam van
Ff, in het huweljk trad en zieh methet H endrik V1I tOt koning van Engeland uitregentschap in Frankrjk belastte ondervoor- geroepen werd. O0k door het volk en den

waarde,datnaaijvigheidvanden krankzinnigen Koning de kroon van Frankrjk aan
hem en aan zjne nakomelingen uitdathuwe1jk z0u ten deelvallen.Hoewelderegten
en vrjheden der beide volken gewaarborgd

adel,afkeerig van burgeroorlog en dwingrlandj,werd hj metgeluich begroet.Hendr%k
k0n alzoozjn regtop den troongrondvesten

op zjne verovering,op zjneverblndtenismet
Y izabetlt en op zjne afkomst uithetHuis
vereeniging van twee van Laneaster.Deze laatstesehoofhj echter
wa
r
e
n
,
v
e
r
wg
kt
e
d
e
kroonen op eén hoofd in E'ngeland weinig op den voorgrond en nam denJongen graaf
bljdschap, vooral daar de Dauphjn, door r@n r t
vznick,den eenigen manneljken telg
Schotsche hulptroepen ondersteund, meester uit hetHuis York,in hechtenis.Eerst nadat

bleefvan een gedeeltevan Frankrjk.Nahet hj den 3osten Octebergekroonden den 7den
November in dekoninkljkewaardigheid beClarenee bj Baugéin Anjou (22Maart1421) vestigd was, trad hj in het huwelijk met
snelde H endrik meteen leger van 33000 man Eloabetl
t,dienietweinig van zjnhaattegen
derwaarts,maar kon den Dauphjn nid uit- het Huis York te verduren had. Hierdoor
lokken t0teen beslissenden slag.Hj overleed wektehj velerontevredenheid,en eenlistige

berigt van de nederlaag van den hertog van

gedurende dezen veldtogtden 3lsten Augustus priester te oxford,Mmon,overreeddeLambert
1442, en werd eenige maanden later gevolgd Asï-zd8, den zoon van een bakker,zich uit
door zjn schoonvader.Hj wordtvoorgesteld te geven voor AicFzcz# Tan York,den zoon
alseen voûrtrefeljk veldheeren eenachtens- van Eduard .fF,en vervolgens voorden graaf
waardig vorst,die w et en geregtigheid hand- vavt Frcz
rvcick: en deze speelde zjne rolzoo
haafde en, karig d00r het Parlement Onder- goed,dathj ln Ierland als Ednard VI werd

steund,veel liever zjne kostbaarheden verpandde dan dathj t0twillekeurigeafpersingen zjne toevlugtnam.Zjn zoon, bj zjn
overljden n0g geen Jaarout
l,volgdehem op

gekroond.Dezeopstand werdgevaarljk,toen

de hertogin-w eduwe 'ptzw Bonrgondië, eene
zuster van Edward JF , hulptroepen onder
graafLLneoln naar Ierland zond)welke,door
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een aantal Ieren versterkt, een inval deden

moejingen,om deKeizerskroonteverwerven,

hadden zien mislukken. Doch de gunsteling
van Hendrik,decardinaalenkanselierW blsey,
bevorderde de belangen van Karel F, die
Rimneldoorhem t0tkeukenjongenin deHot- hem uitzigt geopend had op de driedubbele
keuken te vernederen. Hoewelgeene oorlog- krûon, en maakte zjnmeesterafkeerig van

in Enyeland.Hendrikversloeg echterde 0pstandellngen in Junj 1487 bj Stokein het
raafschap Nottingham en nam wraak 0?

zuchtige staatkunde huldigend,werd hj ge- Anrankrjk.In 1521werd doorden lleizeren
wikkeld in een strjd van den Hertog ran den Koning van Engeland een geheim verdrag
./r
:JII-gZ: tegen Frankrjk. Hj verscheen in gesloten,waarna Hendrik in 1522 een dwazen
October 1492 met een magtig legervöôrB0u- oorlog tegen Frankrjk begon tevoeren.Niet
logne, doch vergunde Karel VIII voor eene minder verkeerd was zjn binnenlandsch beaanzienljke geldsom den vrede. lnmiddels stuur.Nadathtiderjkdommenvan zjnvader
hat
ldehertogln C'
tozBonrfondiè'tegenMendrik, verkwist had, nam hj zjnetoevlugtt0tafl
den vjand van haarHuls?een nieuwen pre- persingen, dwong het ParlementmetbedreitendentdoenOpstaan indenpersoonvanzelteren ging des doodsthem eene a'
anzienljke s0m
Perkin rlrkck.Deze wasgedurendedentjd t0etestaan,en regeerdedaarna7jaarzonder
van spanning met koninkljke eer aan h0t Parlement. Inmiddels was W blsey in zjne
Fransche H0f bejegend,enverst
sheen nahet verwachtingen te leur gesteld, zoodat hj,

sluiten van den vrede in Schotland, w= r door wraakztlehtgeleid,den KoningeenweerJaooblts IV hem als een zoon Van EduardIV zin zocht in te boezemen tegen den Keizer.
ontving,en zelfs,ten zjnenbehoeve,in1495 Het Engelsche leger werd we1 is w aar niet
m et een leger een inval deed in Engeland. uitFrankrjk teruggeroepen,maartoenI'
ransI

Doch 00k hj sloot vrede in 1497 en liet in 1525 bj Pavia een gevangene des Keizers
k een verbond m etFrankPerkin aan zjn l0tover.Deze nam de wjk werd,slootH endri'
naarCornwallisenbelegerdeExeter,maarwerd rjk en opende in 1528 de vjandeljkheden
door R endrikgevangengenomen,inden Tow er tegen den Keizer,welke echtermetdenVrede
opgesloten en later, wegens zjne herhaalde van Cambrai(1529)een eindenamen.
Reeds lang wenschte H endrik van zjnegepogingen om te vlugten, opgehangen. Ook
Warwiek,de laatste Plantagenet,werdin 1499 malin tescheiden,en nuhjzichom devriendop last des Konings ter dood gebragt. Nu schap des lleizers niet langer bekreunde,
maakteHendrik gebruik van hettjdperk van begon hj daaraangevolgtegeven.Hjopperde
vrede,om de binnenlandsc'
he aangelegenheden gewetensbezwarentegen 0en huweljk metde
te regelen,zjn troon te bevestigen en zjn weduwe zjnsbroedersen verklaarde,datde
gebied uit tebreiden.Hj beperktederegten dispensatie van den Paus hem nietvoldoende
van den adel, en bevorderde door opbeuring voorkwam,omdat zj hem tjdens zjneminvan handel en scheepvaart de belangen van derjarigheid gegevelz was. De ware oorzaak
den burgerstand.Eenzjnergrootstegebreken was echter daarin geleqen, dat de Koning
waszjnegeldzucht,wantgeen regtwashem zjne onbevallige gemalln, die hem slechts
heilig,wanneer hj gelegenheid zag om zjn eene dochter geschonken had,moede was en
rjkdom tevermeerderen.Hj overleedteRich- metdebekoorljke Anna Boleyn wildehuwen.
mond den 22sten April 1509.
Paus Clemens VIIgafOntwjkende antwoorHendrik V1II (1509- 1547),tevens koning den uit vrees voor den Keizer, doch zond
van lerland.Hj wasdezoon van den voor- eindeljk dencardinaalCampeggionaarLonden,
gaande,werdgeboren te Greenwich den28sten om m et W olsey de zaak in orde te brengen.
Junj 1491,bezatuitstekendegaven naarlig- Vöördat het evenw el zoover gekomen was,
chaam en geest, en ontving eene geleerde, riep Clemens zjn gezantterug en daagdeden
theologische opleiding. Het volk, door de Kolling voorzjne regtbank te Rome.W olsey
hebzucht zjns vaders geteisterd,Juichte bj ondervond nu den last van 'sKonings toorn
zjne komsttotden troon.Nadathj in 1509 en verloor zjn ambt.Hendrik had zich steeds
in het huweljk wasgetreden metCatharina een jverig aanhangerbetoond derR.Katho'
/
lt
zs Aragon, de weduwe van zjn broeder lieke Kerkq tegen deW icliëeten en de HerArthur en de zusterdermoedervan KarelF, vorming was hj met krachtopgetreden,en
verbond hj zich in 1512 metM aœimiliaanI zjn geschrjftegen Imtlter had hem zelfsden
tegen Lodew'
qk XII. Hoewelhj den l7den naam bezorgdvan rDefbnsoridei(Verdediger
Augustus 1513 metden Keizerin denSporen- des gelool'
sl;''toen echterdePauszjnetoeslag bj Guinegate de overwinningbehaalde! stemming t0t de echtscheiding weigerde,nam
verschafte de kostbare oorlog hem geenerlel hj het besluit, zich met zjn rjk aan het
vooxdeel)en doordezelfztlchtderbondgenooten

gezag van den Heiligen Stoelte onttrekken,

gekrenkt) sloot hj nietalleen in 1514 vrede waartoehjtevensaangespoordwerd doorhet
metLodewzjk XIIen schonk llem zjnezuster uitzigt op hetbezitdergeesteljkegoederen.
M aria t0t gemalin, maar trad ook later t0e Door afpersing verkreeg hj 11Januarj 1531
t0t een detbnsiefverbond m et I'
rans I tegen vandegeesteljkheideeneaanzienljkegeldsom ,
Karel V.Voortsbragthj metSchotland,na benevens de verklaring, dat volgens eene
het sneuvelen van Jacob'us IF in den slagvan

aloude instellinr deKoning debeschermeren

Flodden (1513),een billjken vredet0tstand. hetopperhoofd ls der Engelsche Kerk.Nadat
Nadat Frans I den troon beklommen had, hj vuortshetverbondmetI'
ransTvernieuwd
scheen het verbond metFrankrjk onverbre- had, trad hj den 14den November 1532 in
keljk,omdat de beide Koningen hunne be- het huweljk met Anna Woleyl en deed in
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Me
i 1533 door eene yeesteljke regtbank het en doo1. den invloed van deze kwamen de
vonnis der echtscheidlng van

Catltarina uit- hertog van Norfolk en Gardineraan hethoofd
spreken. Tevens werd door het Parlement derzaken en begonnendeeigenljkeProtestaneene wet afgekondigd,volgens welke de kin- ten te vuur en te zwaard te vervolgen.Vele
deren vanhettweedehuweljkbevoegdwaren uitstekende mannen,die de waarheid der zes

t0ttroonopvolging,enalleonderdanenmoestrn artikelen betwjfelden,vielen in hanien van
op bedreiging der strafvan hoog verraad d1e
wet bezweren.Slechts 2 standvastigemannen,
Tltomas Xtlr'
.: en Y sher, bisschop van R0chester, kwamen daartegen in verzet en be-

den beul. Intussehen vernam de K oning m et

schrik)datzjnenieuwe gemalin een losban-

dig leven geleid had en dit n0g Bteeds voortzette.De dwingeland was diep bedroefd en
klommen in 1534hetschavot.BjParlements- gekrenkt,en schoon Catltarina'sontrouw niet

besluit werd eindeljk in 1534 hetPauseljk wettig k0n bewezen wordenjdeed hj haar
gezag verworpen en aan den Koning de in- metharen aanhang den 12denFebruarj 1542
komsten der Kerkj benevens de regtspraak ter d00d brengen.Te vergeefshad hj voorts
in kerkeljkezaken,hetvervolgen derketters van zjn neefJaeobu L koninp van Schotenz.opgedragen.Reeds in 1536,maakteHen- land,eenedergeljkekerkhervormlngverlangd,
& ik daarvan gebruik door de kloosters van zoodat hj hem den 00rl0g aandeed en de
minderen rang op te heFen en Op raad van Schotten bj Solway versloeg,waarnaJaoo*s
Ceanmer den Bjbelte doen vertalen. Het van verdriet overleed.Nu vattehj hetV00rprocès en de teregtstelling van Anna .
/tlldyl nemen 0P, om de Schotsche kroon m et de
en 'sKonings huweljk metJohanna z
geyzzzt
lf
xr Engelsche te vereenigen,en poogde met hulp
daags daaxna gaven eenige afwisseling aan de der fàmilie Ham'
ilton eene verloving t0t stand
omwentelingen Op geesteljlt gebied.Daarbj te brengen tusschen zjn zoon en M aria,de
moesthet Parlementeene Ade van Successie erfdochtervan Jaeobws dochzagzjneplannen
bezegelen, volgens welke prinses Elizabetlt, verjdeld doordeR.KatholiekepartjinSchoteen telg vanhettweedehuweljkdesKoningsj land.In 1540 huwde hj metde weduwevan
ontert'
d werd, terwjl hj, zoo zjne derde lo1*d Lalimer) Catltarina Jkrv*jdie den eigeneehtverbindtenisgeenkroostopleverde,vrjeljk zinnigen dwingeland opeeneschranderewjze
over den troon z0u kunnenbeschikken.Tegen- Yvist te leiden en op eene behendige wjze
stand tegen deze bepalingen werd m et ge- hetvermoeden vanketterjvan zichafwendde.
strenge straFen bedreigd.
W jders verbond hj zich nogmaals metden
In Junj 1536 belegde de Koning eene ver- Keizer tegen I'
rans .
6 en begon,nadathj
gadering van jeesteljken om dekerkleervast zjne dochters Maria en Elizabetlt in hare
te stellen.Htlbragtaldaarzjnegeloofsbelj- regten Op den troon hersteld had,uitCalais
denis,een mengselvan R.KatholiekeenPr0- een oorlog tegen Frankrjk,terwjldeKeizer
testantsche stellingen? ter tafbl, welke na een i
nvaldeedinChamgagne.Deeigenzinniglanydurige beraadslaglng aangenomen en na heid van Hendmik,dienletgemeenschappeljk
wi
l
d
e
werkenj maar in 1544 Op eigen han;
eenlge wjzigingen van de zjde desKonings
als geloofsregel vastgesteld w erd.D eze w ille- Boulogne veroverdej was oorzaak, dat de
keur deed in onderscheidene gewesten oproe- Keizer weldra vrede sloot,terwjlde Koning
righeden ontstaan,welke metmoeitegrdempt eerst in 1546 een einde m aakte aan den nutw erden. Het beteugelen van den wem
erstand teloozen 611*U'*(1.1 die aan Engeland Ong0V00r
en de geboorte van prins E duard,die echter 1l
/a millioen poild sterling kostte.Tegen het

het leven zjnergemalin kostte, bevestigden eindevan laatstgenoemdjaaxwerddeKoning
'sKonings heerschappj, zoodat hj in 1538 aangetast door eehe slepende koorts,diehem
ook de aanzienljke kloostersophief,weshalve te meer verontrustte,daarzjn zoon eerst9
paus Paltllu III hem in den ban deed.Deze #
jaar0ud was.Vooralkoesterdehjvreesvoor
maatregelhad echtervolstrektgeenekracht. den magtigen hertog van Norjbllc en diens
Om alle vèrsehilvan godsdienstlge gevoelens zoon den graafran t
Vf
4rrt
?
y,een rjkbegaafd
uit den weg te ruiment legde de Koning in jongeling,diezichtegen eenhem opgedrongen
1539 aan het Parlement zes geloofsartikelen huweljksplan had verzet.Hendrik deed dezen
voor, die desgeljks aangenomen en a1s de onder een dw aas voorw endsel onthoofden,en
leerstellingen der Engelsche Kerk atkekondigd devader ontkwam slechtsaaneendergeljklot
en bezworen werden.Zj,dieweigerden deze doordien'dedwingelandden28stenJanuarj1547
1s een bewjsvoor
artikt'len te onderschrjven, waren aan de overleed. Zi
J
-11 levenslûop *
vreeseljkste vervolgingen blootgesteld. Zelfa de stelling,d&t 00k uithetslechte hetgoede
de staatkundigevrjheid werd doorhetPal
'le- kan voortkomen,wantmiddelltjk isEngeland
ment prjsgereven,doordien hetaan de k0- veelaan hem verschuldigd.Onderzjne regéninltljke beslmten,in denstaatsraadoverwo- ring werd de magt van den adelvernietipd
gen, kracht van wetschonk.Na vele ht
lwe- en de hervorming desrjksineen constitutloljksplannen knoopte HendrLk eene nieuwe nêlen Staatvoorbereid.
echtverbindtenisaanmetAnna'
plzlOJ:#'(1540); Een éczàt
krtzlz
f'
tam T/lz
#z'
izwe4.
Eendrik Acv:,d0n tweeden zoon van den
doch daar zj hem niet beviel, liethj zich
na verloop van een halflaarvanhaarscheiden. landgraaf Herman 1.In wearîvilvan tle verTevens bizsc.
hnldigt
le hj zjn kansi
?hior Tl
l,
olitt
t.
g nlauingtllz van (len ctlelfnz #hbltlter wtoz TQrCrommell,diedithuweljk bevorderdhad,van glbla,verdronr hj naden doodvan zjnoudehoogverraad en deed hem onthoofden. Kort ren broederdlensgemalin,E loabetltdeA /JR.çe!

Qaarna trouwde hj met Cathavina Apzplrtf, van hetgezagenmatigdezichdeheerschappj

HENDRIK.

x'
m over zjn minierjarigen neefHrman II.
W è1 gafhj dezen bj zjnemeerderlarigheid
het landqraafschap Thiiringen met Hessen,
doch behleld hetpfalzgraafschap Saksen,terwj1het plotseljk overljden van Herman in

Q73

schcnk,Fredevik deA'Iel:,aan wien hj een
gedeelte zjner bezittingen wilde toekennen.
Deze Vorst, die den roem verwierfvan dapperheid en edelmoedigheid en tevens kunsten
wetenschap ook door eigen voorbeel; bevor-

1242 nietzonder reden aan diensheersehzueh- derde,overleedinhetJaar1288.
tigen o0m en erfgenaam wordttoegeschreven.
Den :dz',$&l alleenkeevselter il R6.
9s6n, te

Deze onderscheidde zich voorts door jverig w eten:
deel te nemen in de zaken vanhetbuitenland.

Hj b0od aan de ingezetenen van Bohemen
bjstand bj de invallen derMongolenenwerd
tevens rjksbestuurder voor Koenraad, den
Jeugdigen zoon van keizorFrederik II.Hierdoor klom zjn aanzien a'
anmerkeljk.Toen
de Paus den Keizer in 1Q:15 in den ban deed,
werdRendrikin1246opeenRjksdag,meerendeels uit geesteljke heeren bestaande, t0t
Koning uitgeroepen,weshalve men hem spottenderwjzeden ppapenkoning''noemde.Do0r
den Pausmetgold ondersteund,braqthtjeen
grootlegerbjeen enbehaaldeOpkonlllgKoenrx # eeneglansrt
jkeOverwinuing.W eldraechter werd hj ziek en overleed te Wiirzburg
in Februarj 1247 zonderwettige nakomelingen achtertelaten,weshalvena zjndoodde

Hevtdrik 1,l
tetA%s#.Deze geborenin1244,
een zoon van hertog Hendrik de Grpofmoedi
geen Sopltiqteene dochtervan Zptlf/l
ï/k
de Tz
crf
nzz
l:?landgraafvan Thiiringen.Toen in
1247 met llentdrik Stzdz: het Thi
iringsche
W aS

VOrstenhtlisuitstierf,beschouwdezjnemoeder
zich als (
le naaste erfgename,doch k0n haar
regt tegen Hendrik '
tlrzzlM elszen niethandha-

ven,zoodatztjin1263alleenHessenverkreeg,
hetwelk zjaan haren zoon,vroegerhet.
fiAl#
1)4
7
,0
1 Bvabqnfgengemfl,bj zjnemeerderjarigheid toekende. Hendrik, wiens evenzoo getwemde bxoet
ler reeds in 1247 de regéringvan

Brabant aanvaard hadjvestigdezjn zetelte
Cassel, zuiverde het land van roofridders en
verwierf de achting der aanzienljken, die
hem a1sheerdeslaldserkenden.Opdiewjze
ThiiringscheSuccessie-oorlogeenaanvangnam. legdehj degrondslagen t0tdegrûotheidvan
Een Markyraaf '
pczlMeiszen,nameljk:
ztl
'n Huis,terwt
jlhj zjn gebiedgedurig uitHendrikde.
lltlt
lrlzfc/zïù:(derErlauehte).Htj breidde.Ilverig bemoeidehj zieh voortsmet
was bj den dood zjnsvaders(1221)slechts de aangelegenheden van Brabant, en hielp
3Jaar 0uden stond aanvankeljl
tonderv00g- keizerR'
tdolfIdeoverwinning bevechten op
djschap van zjn oom Lodewl
jk de Vrome, Ottokar rtzzl Boltemen.Na zjn dood (1308)
landgraaf van Thiiringen, die echter in 1227 werden zt
jnelandenonderzjnezonenverdeeld.
overleed.Daarna bemoeidezich zjneheersch- Een Aàrftw ran Stzke
sezl,nameljk:
zuchtige moeder Jlttta,eene zuster van LodeHendrik deZ6e'
yw.
,(1139-1195),geborenin
'
mï/k en ten tweedenmale gehuwd metPoppo, 1129.Hj waseenzoon van Hendrikde Trpfgraaf '
van A '
elsdzlùdrut
?,m etdeaangelegenheden selte,hertog van Saksen,cn vanmoederszjëe
des lands.Hendrik werd echter vroegtjdig een kleinzoon van den Dtlitschen koning
meerderjarig verklaard,htlwdein1234,ouder- Loth,
ariws.Zjn vaderkwam in 1139 doorvernam een kruistogttegen de Pruissen,voerde gif om hetlevenjen zjnemoederGeertrnid
oorlogmetJol
tan,markgraaf'
van.
frtzzjtldzlylg , enzjnerrootmûederRieltenzanamengedurende
en nam vervolgens deel aan den Successle- zjne mlndeljarigheid de teuqelsvan hetbeoorlog in Thiirlngen.Hj werderin 1249als stuur in handen.Nadathj ln 1146zelfde
vorstgehuldigd,eninhetvolgendelaarbelastte regéring aanvaard had, eisehte hj op den
pksdag te Franktbrt in 1147 van keizer
hj zieh ook,in naam van Hendrik AefKind, RmetderegéringvanHessen.Toenechterk%ophith Koenraad 1II hethertogdom Bejeren,hetwelk
de moeder van laatstgenoemde, in hertog aan zjn vaderOntnomen was,engreep,toen
Alkeeh'
t rJ4 Brunswj;k een bondgenoot ver- zulks geweigerd werd) met zjn 0om '
Bvl
/'
wierf, ontstond een bloedige oorlog, die na naar de wal
ylls.Koenraad's krachtige maatden slag bj W ettin (1263) eindigdemetde regelen verhlnderden hem echter, een inval
overeenkomst,waarbjRendrikHessena'
fstond in Bejeren te doen,doch na 'BKeizersdoot
l
en zelf in het bezitbleef van Thiiringen.In- werd hem door zjn neef,keizer I'
rederik Tj
middels had hj verzuimd deregten tedoen hetbezitvan Bejeren toegezegd.Nustrekten
gelden, die hj van wege zjne gemalin Con- zjne bezittingen zich uitvan deNoord-bn
4/lsfïtx, na hetafsterven van hetBabenberg- Oostzee t0taan de Adriatische Zee.Oost-en
sche Huis, had kunnen doen gelden op de W estfalen, Engern en het Oude hertogdom

oostenrjkscheerfopvolging!zoodathjzichmet
eene geringe schadevergoedlng moesttevreden
stellen.Zjn bestuurwerddoorvelehuiseljke
twisten verontrust.Aan zjne2 zonenhadhj
zjne voprnaamste landen afgestaan en voor

Saksen van deRjn t0taan de Elbevolgden

zjne banier.Het grootste deelvan Bejeren
was als leengoed zjn eigendom ten op de

W elfsclle bezittingen in Italië moesten de
vasallen aan hem den eed van trouw zweren.
zichzelven alleen Meiszen en deNeder-Lausitz Den pfalzgraat'Otto D0% '
INJJ:IBJCA belastte
behouden.Toen er echter oneenigheden ont- hi
jmetde regéring van Bejeren,om alzjne

stonden tussehen de zonen van zjn oudsten zorg te kt
lnnen wjden aan het hertogdom
zoon,werden daarin Ook de overige familie- Sakseu. Intusschen waren de bisschoppen in
leden gewikkeld. Dit verergerde nog, toen de veroverdelandenwrevelig,omdatzjmoeshj na een tweeden kinderloozen echt met ten goedvinden)dathj hen metring en staf
Agnes eJs Boltemen een derdehuweljk sloot beleende. Na 1164 vereenigden zich allengs
met Eloabetlt ee4 Maltitz,die hem een zoon zjne vjanden,aan wierhoofd zich Hartwi
pq,
VIII.
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Mrtsbissthop van Bremen bevond,en sloten
in 1166 een verbond tegen hem jwaaraanweldra debisschoppenvan Magdeburg,Halberstadt
en Hildesheim , alsmede de markgraven van
Thiiringenen Brandenburgdeelnamen.Hendrik,

naar Palaestina, dat Hendrik hem volgen cf
zich naar Engeland begeven zou. Kendrik
koos in 1188 het laatste. Toen men echter

met a'Hathildet de dochter van Hendrék 11,
koning van Engeland.Kort daarna ondernam
jj** een togt naa' Palaestina, doch gedurende zjne afwezigheid zaten zjne vjanden
niet stil, en zelfs keizer Frederik I had het
gerucht van zjn dood t0tvoor#vendselVenom en, om zich van de vaste plaatseninSaksen
meester te maken. Dit allesgafvoedselaan

en Ratzebtlrg vereenigden zich om hunnen

bj den dood zjner gemalin de belofte niet
hield, datmen zjne allodialegoederen ongeJuistvoornemenseenltrjystûgttegendeSlawen deerd zotllaten?achttehj zich evenzeervan
te ondernemen,ruktejllngsoptegendeBond- zjneverbindtenlsontheven,begafzichin1189
genooten,veroverde Bremen,nam Oldenburg naar Stade,en werd doûr zkn voormaligen
stormenderlland in enverjdeldealzoodeplan- vjandjdenaartsbisschopvanBremen,diehem
nen zjnervjaltden.omstreeksdientjdscheidde nu nootlig had,met opene armen ontvangen.
hj van zjnegemalin en trad in hethuweljk De getrouwe vasallen van W ölpe,Schwerin

hetwantrouwen van Hendrik.W è1volgdehj
Gen Keizer op een vjfden togtnaar Italië)
dochverliethem bjdebelegeringvanAlessanGria, zoûdat Ikederik in 1176 (
len slag bj

heer,en hjversloeg aldadeljk deDenen en
Dithmarschers.Nadat hj Hamburg,Plön.en
ltzehoe veroverd had,nam hj Bardewiek

stormenderhand in en verwoestte de stad geheel en al, m et uitzondering van den d0m ,
OP wi
ens mllqrhj het beeld van een wrekenden leeuw lietschilderenmethetopschrift:

XVestigiaLeûniB(VoetsporenvandenLeeuwl''
.

Liibeck en Liineburg gaven zich over,doch

Hendrik leed de nederlaag in den slag bij
Segeburg tegen Adov tlozlDassel.Metkoning
Legnano tegen de Italiaansche steden verloor Hendrik,(bor zjn vader t0trjksbestuurder
en een nadeelig verdrag poest sluiten. Nu benoemd, belegerden nu de bisschoppen van
daagden Hendrik'soudevjanden vanallekan- HalberstadtenHildesheim destadBrnnswtjk,
otdat in 1190 doorbepidGeling der aartsbisten oy,vooraltoen deKeizeropdenRjksdag tsc
t!Splers(1178)zjnmisnoegenoverdienVorst hoppen van Mainz en Keulen een verdrag
llet bljken.Hj werd terverantwoording ge- gesloten werd. Men hield zich daaraan niet
roepen op deRjksdagenteRegensburg,Mag- lang, doch de vjandeljkheden namen een
debuxg en Gorlar,endaarhj nietverscheen, einde, toen Hendrikts oudste zoon - latçr
cAtmpe zjn opvolger - in
werd hj op den RlksdagteW iirzburg(1180) a1s Hendrik de s'
vogelvrj en van alzjneleenenvervallenver- het huweljk trad met Agnes, dochter van
klaard.OttowczlWittelsbaA verkreegBejeren, pfalzgraafKoenraad aandeA'
# ,een broeder
Bernltard '
pc> Askaniën Saksen,de Keulsche des Keizers.Hendrik overleed te Brunswjk
aartsbissehop Engern en W estfalen, terwjl in 1195,en wordtvoorgesteld a1seen dapper,
00k aan de Overige aartsbisschoppengedeelten edelmoedig,werkzaam en volhardendman,die
zjnerlandenwerdentoegekend.oostfalenwas in den strjd tegen hetl0tvan geen bezwjdaarentegen eenallodiaalgoedenkonhem door ken wist,en daarenboven hpndelen njverden Rjksdag nietontnomen worden.Hexdrilc heid, kunst en wetensehap m zjne Staten
echter greep naar de wapens, versloeg bj bevorderde.
HallerfeldedeKeulschebenden,overwonzjne Een A àrfo.çran Wrf
dldf
/lï/k,te weten:
tegenstanders uit Oostfalen en nam t& icF
zj
Rèndrik de Jbw.pr:(1514-1568),een zoon
bisschop van Halberstadt,gevangen.Ongetwj- van Hendeik de Ox41.Hj werd geboren in
feld hadhjgezegevierd overalzjnevjanden, 1489 en was een heftig tegenstander van de
indien hj nietroekeloosgraafAdolfrJlHol- Kerkhervoxming.Nietlanynahetaanvaarden
dfeG van zich verwjderd had.DeKeizertrok der regéring kwam htj m 00r10g met den
m et het Rjksleger voorwaarts naarSaksen, bisschop van Hildesheim en verloor den slag
en Mn Hendrik'
s vasallen werd een term/n bj Soltau (29Junj 1519).Doordegunstvan
** het vaandel van keizer Iiarel V werden eehter later aan hem
gesteld, binnen welken ZP
den vogelvrj-verklaardemoestenverlaten.Nu en zjn neefEroltdelanden vah'
Hildesheim
len Boerennam Hendrik de wjk naarzjn schoonvader tnegekend.Voorts snelde hj in f
in Engeland. Van al zjne landen en steden krjg den landgraaf'
oam A'
edz:l enden hertog
bleefalleen Brunswjk hem getrouw ,hetwelk TGn Raksen te hulp en nam deel aan den
400r den bisschop van Keulen vruchteloos be- Blag bj Frankenhausen. Toen hj op het
legerd werd.Om niet alles te verliezen,viel punt stond om tegen Goslar ten strjde te
hj in 1182 te Erfurtden Keizertevoeten trekken, riep Karel V hem te hulp tegen
smeekte Om genade,doch verkreeg alleen de den Paus en tegen Vepetië. Hendrik trok
toezegging,dat hj zt
jneeMant
len Brunswkk naar Italië met 1000 we'lgewapenderuiters)
en Liineburg z0u behouden.Niettemin moest doch zjn l
eger versmolt door besmetteljke
h.*n0g 3Jaarbuiten de grenzenvan Dtlitsch- ziekten, en hj zelf ontkwam, a18 knecht
land als balling leven,zoodathj zich met verkleed, ter naauwernnûd aan de handen
zjngezinnaarEngelandbegaf.beaartsbissehop zjnerbelagers.Intusschen had deHervorming
van Keulen,Phillpq,in onaangenaamheden in zjne er:anden belangrgke vorderingen
met den Keizergewlkkeld,spoorde hem aan gemaakt,doch Hendrik bleef op den Rjksom terug tekeeren,en sedert1184 toefdehj da4 te Augsburg (1530) getrouw aan den
QngestoordteBrunswjk.DeKeizervertrouwde Kelzer en aan de voorvaderljke leer. Kort
hem echternid en verlangdebd zdn vertrek dMrnageluktehd hem ,zjn broeder Wlll>
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na eene lzlarige gevangenschap tedwingen 1742 t0t kolonelvan hetleger,(lat een inval
t0t een verdrag, waarbp hetregt van eergt- deed in Moravië. De Prins woonde den slag
geboorte in het Huis van Brunswjk werd van Czaslau bj,verdedigde destad Taborin
erkend.Na het Schmalkaldisch Verbond,in Bohemen en Onderscheidde zich in 1745 inden
1537 d00r deProtestantsche Vorsten gesloten, slag bjHohenfriedberg.Nahetsluitenvanden
trad Hendrik op als opperbevelhebber van vrede huwde hj in 1752met prinses 'W illtelket leger van het daartegenoverstaand Ver- mina eJA Hessen-CJ.S:dJen ontving hetfraaje
bnnd.Hj bedreigde Goslaren Brunswjlk,die domein Rheinsberg ten geschenke.In den Zenu de Schmalkaldische Bondgenooten te hulp venjarigen 00r10g trt
)k hj met uitstekende
riepen.Hendrik trok terug voordeovermagt, krjgskundigebekwaamhedenten strjd.Nadat
doch weldra had dezenietalleenzjneerian- hj veel tOtde beslissingvan hetgevechtbtj
4en) maar 00k het hechte W olfbnbûttelver- Praaghad bjgedragen,streed hj in den slag
overd.W é1bragthj een aanzienljk leger te bj Roszbach,waarhtjgewond werd,enont.
velde,doch werd in den slag bj hetklooster ving het opperbevel over de troepen in den
Höckelem omsingeld,zoodathjzichmetzjn omtrek van Leipzig.In1758stondhj aanhet
nudsten zoon Vietor moest overgeven.Toen

hj na den slag bj Miihlberg (1547)wederop
vrje voeten gesteld was, z0u Brunswjk
boeten voor 'tgeen het ten behoeve zjner
vjanden gedaan had,doch bj hetbelegeren
dier stad deed de graaf '
van *(5z/.
#'
eJ# een
invalin W olfenbiittel,zoodathj zichgenoodzaakt zag een verdrag te teekenen,waarna
hj,bjgestaan door Maurits,keurvorstvan
Saksen,metzjnebeidezonentegen Mansfeld
oprukte.BtjSierersl
tanen had de ontmoeting
der beide legers plaats (9 Julj 1553);HenAik behaalde de overwinning, doeh zjne
beide zonen sneuvelden, en Maurits werd
z00 zwaargewond,dathj kortdaarna overlqed.N0g eenmaal kwam hj in botsing met
den vjand enJoeg hem bi
jSteterburg op de
vlugt.De dood zjnerzonen hadhem echter
diep getroFen. Slechts e0n derde Z00njde
mismaakte J'
t
di'
l
u, bleef hem over, en hj
koesterde V0Ordezen, die t0t hetProtestantismus overhelde, geene genegenheid,zoodat
jjP
** zelfs pogingen deed, om zjn onechten
Jzvic; doo1
'den Keizer te doen
Z00n EitelA'
wettigen.Toen evenweldeze m islukten,ver-

zoendehj zich metJuli'
tfsen werdopgevûrderden leeftjd minder afkeerig van de leer
van Lutker. Hj overleed in 1568. Hj i:
bekenddoorzjneliefdeJegensErarpzlTrott;
men verhaaltnameljk!datdezeopzjnbevel
teGandersheim in schljn gestorven en begraven is, terwtjl hj haar in stilte naar het
kasteelStaufenberg lietbrengen,waarzjhem
7 kinderen sohonk.
Men Aàr/o,
g ran Sîkzi;en Ablo.çranPolen,

nameljk:

hoofd van een armeekorpsvan 25000manjmet
den last om Saksen te dckken en hetspitste

bieden aan hetovermagtige Rjksleger.Door
wè1overlegdobewegingen en kleinegevechten

wisthj den togtdervjandente belemmeren,
zoedatI'
rederil
c11tjdw0n)enhjdekteden
aftogtvandezennadenederlaagbjHochkirch.
Den schitterenden veldtogt van 1759 opende
hj aanvallenderwjze,drong inBohemendoûrj
verwoestte de magazjnen der Oostenrjkers,
en keerde toen dewapenen tegenhetRjksleger, voorraad en gevangenen buit makende.

Toen hjvoortsnaardemark Brandenburggeroepen werd,wisthj na hetverliesvan den
veldslag bj Kai en vooralvan dien bj Kunersdorfdoor misleidendebewegingenhet00stenrjksche en Russischelegerzoolanginwerkelooze spanning tehouden,totdatzjnbroeder hetgeleden verlies hersteld had.In 1740
bood hj met 40000 man het hoofd aan de
Russen,ontzetteBreslau enbereiktezjndoel
zonder een beslissenden slag tewagen.Minder
glansrjk was de veldtogt van 1761,waarin
Hendrik Yvegens de zwakheid van zjn leger
eene verdedigende houding m oest M nnemen.
In 1762 bragt hj door welberekende aanvallen deOostenrjkersaan hetwjken,doch
hierop volgden onderscheidene rampen,daar
deliniejaanzjnebewakingtoevertrouwdjeene
te groote uitgestrektheid bezat.Doorde overwinning in den slag bj Freiberg droeg hj
voorts nietweinig bj t0t hetsluiten van den
vrede.DM rnabegafhjziehwedernaarRheinsberg,om M n de studie enaan zjnevrienden
zjne dagen tewjden,dochzjntegrootvertrouwen op onwaardigen veroorzaakte huiseljke onaangenaamheden,zoodat hj zich liet
scheiden van zjne gemalin.In 1770nam hj

Hendrik 11 ofde Vrome.Hj werd geboren
in 1191,was een zoon van hertogHendrik de
G/carA en van de heilige H edwi
tePetersburgdeelaandeonderhandelingenover
.q,poogde
bj het aanvaarden van zjn bewind (1139) de verdeeling van Polen en onderscheiddezich
Pplen tegen de Mongolen te beschermen en door zjnebekwaamheida1sstaatsman.Gedu-

zjneSileziseheerianden teverdedigen.Alleen rendeden Bejerschen Successie-oorlog (1778)
ditlaatstegeluktehem.Hjsneuveldein 1421 trok hj met90000man naarSaksen en <el9
nadat de Keurvorst zich met hem vereenigd
in den Volkerenslag bj Wahlstadt.
had,in Bohemen.Gebrek aan levensmiddelen
noodzaakte hem echter t0t den terugtogtnog
yrederikA'
-tlrfk Lodewl
jk,een breedervan vôôrdat de vrede gesloten was.Frederik T#%1koning I'
redeçik II.HjwerdgeborenteBer- lem 11 hield prinsHendrék van alleregeringsRe-qérende Jzjzzf6zl'
van A vdz,zie Aeluz.
Een Tz'
lzl.
îvan Trlidt
:dz
î,te weten:

zaken verwtjderd,weshalvedezehetplan0p
vatte om zich naarFrankrjk te begeven,'
tgeen echterdoordeomwentelingverjdeld
werd.Aan den oorlog tegen Frankrl
'
jk,welke
voeding van den Prins,en benoemde hem in in strjdwasmetzjnebeginselen,nam hjgeen

1jn den 18den Januari1726 engtlnoott0taan
hetoverljdenvan zjnvaderFrederikWillemI
nagenoeg geenerlei onderrigt. Fredevik 11
zorgdena zjnetroonsbeklimming voordeop-
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deel en overleed den 3den Augustus 1802. den had,overleed hj teSagresden13denN0Een Trïw: ran Tpz'
J..
çcI,te weten:
vember1460.Hj heeftdegrondslagen gelegd

Hendrik #eZeevaarder(D0nHenriqueelNavegador),den vierden zoon vankoningJodo1.
Hj werd geboren te oporto den 4denMaart
1394 en onderscheidde zich reeds vroeg z00we1 door ridderljkeoefeningen a1sdoorwetenschappeljkestudiën.Inzonderheidlegdehj
zich t0eop de aardrjks-)wis-,sterre-enzeevaartkunde.Reedszjneeerstewapenfeiten bj
d.
everoverinj van Ceuta (1415)en a1sopperbevelhebberdervlootbtjhetontzetdezerbelangrjkevesting (1419)maaktenzjnnaam beroemd.Toen hj zich in 1420 belastzag met
het bestuurderAtkikaanscheaangelegenheden,
vgstigde hj zich te Sagres in Algarvië,de
ulterste zuidwestkust van Portuqal.T0t op
dien tjd had devlootslechtsgedlend om de
keopvaardjschepen tegen deMooren tebeveiligen,doch thansvormdehj grootscherplannen.BehalveeenarsenaalstichttehjteSagres
eene sterrewacht en bragtdezeinverbandmet
eeneiàrigting,waarJongeedelliedenonderwjs
konden ontvangen in dezeevaartkunde.Voorts
rustl hj ieder jaar een schip uit,hetwelk

voor den lateren wereldhandel van Portugal
en vot)r zjn bloeialsktllnnialemûgendheldj
terwjlhj tevensnieuwewegenaandescheepvaartaangewezenendewereldgeschiedenisvan
de Middellandsche Zee naarden Atlantischen
oeeaan overgebragt heeft.

Ttvee.
MdzcFzpzyez
lnœt JfrdcAfjnameljk:
genoemd Huis gesproten.Hj wasaartsdiaken

Hendrik 1 ofHendrik'
x . Vio den,uitlaatst-

der Keulsche kerk en een bloedverwant van
een bisschop van Keulen,en werd in 1250de

opvolgervan Gosemi
jnteUtrecht.Hjoûrloogde

met de Gelderschen en stichtteuitden buithet
sterke kasteelVreeland,om zich tebeveiligen
tegen de aanvallen der Amsterdammers.O0k

bouwde hj den nieuwen Utrechtschen tbm ,

begiftigdehetnonnenkloosterderHeiligeMaagd

Maria te Horst nabj Deventer, stichtte een
kapittel te Steenwjk,en overleed den 3den
Jun/ 1267.
iTendrik f; OfH-drikrqnze@r- ,eentelg
Van laatstgemeld geslacht. Deze, een zoon
Van Filips, keurvorst van de Pfalz, was

onder hetbevelvanmoedigeenbekwameman- bisschop van Spiers, werd in 1524 met eennen in zeewerd gezonden Fm ontdekkingen parige stemmen t0tbisschop van Utrecht gete doen.In 1420 vonden Teutam FJzen Gon- kozen en zag zich door paus Clemenn FTf in

nalvesZargo) door storm van den koersge- diewaardigheid bevestigd.Hj belegdein1525
bragt,heteilandPorto-santoen daarnaMadelra. eene kerkvergadering m zjn bisdom ,alwaar
Beide eilanden w erden w eldra van volkplan- eenige nieuwe feestdagen werden vastgesteld,
tingen voorzien.In1424vestigdeHendrikzjne en toen degemeenteraad van Amsterdam eene
M ndacht Op hetbezitderCanarischeeilanden, Ordonnantie had uitgevaardigd tegen de ge4och hj lid zjneregten opdieeilandengroep heimeljkehuweljken,dagvaardde hj dien te
varen,Om eene botsing metSpanjetevermj- Utrecht.Dezeechterbeklaagdezichbjkeizer
den. Inmiddels had in 1431 Gonsalres Velho KarelF,dieop zjnebeurtden Bisschop ter

Cabral de Formigas-Eilanden en in 1432 Sta
Maria Ontdekt,waarop van 1444 t0t 1453 de
Qverige Azoren volgden. Aan de kust van
Afrika waren deexpedities,Knoz.
gendrikuitgezonden,niet verder doorgedrongen dant0taan

Kaap Bojador.Men beschouwdeheta1seene
onmogeljkheid dieom tezeilen,hetgeenechter
in 1434 aan denstoutmoedigen Gilfcwedgelukte)die in hetvolgendeJaarzjnetogtent0t
Angra dosRuivosvoortzette,terwjlBddaya
in 1436 bj de Rio de Our0 het anker liet
vallen-- Nadathjzichvoortsgeruimentjdmet
de binnenlandsche aangelegenheden van Portugalhad bezig qehouden,vatte Hendrikin
1441zjneontdekkmgsplannenweder0p.Indat
JaarstevendeNwnoTzidït?
wztotaanCaboBranco
en zeilde in 1443 t0t aan Ilha d0s Garcas,
terwjlDiazin 1445hetGroeneVoorgebergte
bereikte.Een jaar later nam Lancerota met
Md
eren deAr/ingroep in beziten nntdekte
de Senegal, en m 1447 vorderde Alnaro A rnandes t0t aan de andere zjde van SiërraLeona.NadatHendrik in 1449opArguineene
vestinggestichthad,ontstondweldraeen leven4ig en winstgevend handelsverkeermetdebewoners der westkustvan Afrika.In 1455voer
Cadamosto de Senegalopovereenafstand van

60mjlenenontdektedeGambia.opeentweeden

verantwoording riep naar 'sHage.W egenseen

invalder Gelderschen in hetStichtdroeg hj
hetwereldljk bestuurvan zjn bisdom op aan
Karel F, als hertog van Brabant en graaf
van Holland, en vergenoegde zich met het

kerkeljk gezag.Ditgeschieddeden zlstenOc-

tober1528 en werdden QostenAujustus1529
door paus Clemens VI1 bekrachtlgd. In dit-

zelfdeJaarwerdHendrikgekozo totbisschop
van W orms;- voortsbekleed4ehjdewaardigheid van bisschop van Frisingen,en overleef
lden llden Julj 1552.
Een Graal '
plzzGelderenZl/zAdzz,nameljk:
Hendrik T, een zoon van Geeraart wcl

Nassau.Hj werd in 1131 oyvolgervan zjn
vader in degrafeljkewaardlgheld en onderscheidde zich door voortrefeljke gaven naar
ligchaam en geest.In 1161nam hj deelMn
de twisten tusschen God
lrodbbisschop van
Iltrecht, en de erf
genamen van Imdov over
de stedevoogdjvan Groningen.GraafHendvik
koos departjvan laatstgenoemdenen maakte
zich Ineester van de stad,welke door graaf
z'ltl
ri.
s111,alsbondgenootvanden Bisschop,
belegerd, maar (l00r hem en Dirk,heer ran

Batenburg z0o dayper verdedigd werd, dat
eindeljk door bemlddeling van den Aartsbis-

schop van Keulen een verdrag gesloten w erd.

toqtvond hj de Kaap-verdischeEilanden,de Hendrik schonk velegoederen aan geesteljke
rivleren Casamansa en Rio-Grande!benevens gesti
chten, was grhuwd met Seinare,eene
de Bissagos-eilandey.Nadat Hendrkk in 1458 dochter van Godjr%ed *> Bouillon,en over-

no-

la voorspoedlg tegen de Mooreugestre- lee; in 1162.
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E- refo.g van zggkdes, te weten:
van den çrondlegger van Nederlands onafHend6kttweeden zoon van Albentran SJk- hankeljkheld,werd geboren op het Bl0t te
sen,gouverneurvan Friesland.Htlwerd ge- Dillenburg den 15den odober 1541,ontving
boren in 1473, en zag zich in 1499, toen eene uitmuntende opvoeding, en toog reeds
.

zjn vadernaarDuitschland vertrok,methet vroeg ten oorlog.Hj bevond zich bj het
bestuur in Friesland belast.W egenshet 0p- leger van prins W illem 1 bj den roemrtjken
leggen van nieuwe schatting kwamen de Overtogt van dezen over de Maas,en streed
Friezen in opstand en belegerden hem in latex metzjn broederLodewj;k in Frankrjk.
Slaardamahuis teFraneker,zoodatzjn vader Voorts stond hj den Prins terzjde bj het
enErik '
t)
c,
lBrunswj;kzich derwaartsmoesten ontzet van Bergen, en sneuvelde met zjn
begeven t0t ontzet. Toen hertog Albert kort broeder Lodemi
jk op de Mokerheide (1574);
daarna overleed,liethj zjneDuitscheStaten Zelfs de ljken van dietweedapperen heeft
achter aan zjn oudsten zoonGeorgeenFries- men nietterugqevonden.
land aan Hen* ik.Deze vond hier echter zoo
Hendrik Otuwé'
r, graaf ram #l##x , door
lm'
lr genM md.
veeltegenkanting,dathjzjngebiedafstond sommigen Hendrik zlrs,f Cas'
#jWaS e0n Z0011 van graafErnst 6fldïvlïr,
aan zjn broeder,die er in 1504 gehuldigd Hi
werd. Hendrik trok toen ter bedevaartnaar stadhouder van Friesland, Groningen en
Spanje,maar was later een dereerste vor- Drenthe,en van Hedîoig ,%yM@,eene dochter
sten, die de leer van L'atlter aannamen,ter- van Hendri
ke
T?flkf
,
:. àertog '
tun .
& 11.
9,
!n#.
wjlhj na den dood zjnsbroedersa1sdiens Hj werd geboren in 1611,en nadatprins
erfgenaam de Hervomuing i)lzjneStatet
ain- Frederik Aàz/c/rik bewerkt had,dat hetregt
voerde.Niet lang vôör zjn dood droeg hj van opvolging in destadhoutlerljkewaardigde regéring Op aan M anrits ran Saksen,en heid was toegekenf
l aan zjn 7-jarigen zoon
overleed den 28sten Augustus 1541.
W lllem , nam Friesland kortdaarna een derEenige G'
rt
zlw en Prinsen fxcfltet /z'
à.
:nan geljk besluitten biàhoevevan graafHendrik.
Aanvankeljk k0n Siad en Landehiertoeniet
F'
cddt:l,nameljk:
Hendrik rczzArassam, Vianden,Dlfzen OJJzenelleboyen,heer ran Wret8l,Grimbergen enz.,
een zoon van Jan rt- N assa. en van EloalefA,eene dochter van Hendrik,landgraafran

besluiten, doch volgde Frieslands voorbeeld,
toen Mrnst in de loopgraven te Roermond
dooreenmusketkogelwerd gedood.Intusschen

washetstat
lhoudersehapn0ggeenszinserfeljk
gemaakt in zjn geslacht.Hj waseen voord
stander der vrjheid, bevond zich meestal
bj hetleger,en ontving den 6denJulj 1640
bj hetbestormen van Hulsteen pistoolschot
zich onder I'
ilips de x
vcF
zt
ms:, Maœimil%aan in het achterhoofd,waaraan hj acht dagen
en Karel F als staats- en krjgsman,werd later overleed.

M:#:ep.Hj werdden 3lsten Mei1504 de0pvolger van zjn oom Enyelbreyt'
xzzNassa%,
kinderlooB te Brussel overleden,in alzjne
Nederlandsche heerljkheden, onderscheidde
.

stadhouder van Gelderland en Holland,streed
Hendmik Ctuivlie IIt prins 't)czzzAlddcz
d
4 en
met moed en beleid in de Geldersche oorlo- een Z0On Van W illem I'
redœrik (broeder en
gen,werd meermalen als gezantnaarbuiten- opvolgervandenvoorgaande)envanAlbertina
landBche mogendheden afgevaardigd, en 0n- ##A
):.
:,pxinses'
tsn Ortwt#-Ac,
$dJz?
z(dochtervan

derteekendemededen 3denJunj1515teDor- FrederikHendrlk).Hjwerdgeborente'sHage
drecht in de vergadering der Staten de ade den 18denJanuarj 1657.opzevenjarigenleefvan huldiging van Karel a1s graafvan HO1- ttjd verloûrhj zjn vader,t
liebjhetbeproeland.Deze zond hem in 1519 in gezantschap
n= r Frankfort, w aar de Keurvorsten zich
vereenigd hadden om een keizer te kiezen,
en vooralhet beleid van R endrik rcs N assan
bezorgde hem de kroon.Voortswerd Hendrik

ven van een pistool zich zelven trof,doch
reeds in 1G59 de toezegging had verkregen

der opvolging van ztin zoon. Zj werd door
de Staten van Frieslalzd bekrachtigd met bjvoeging, dat tût aan zt
jne meerdeqlarigheid

opperbevelhebber van h0t Keizerljk leger, de regéring zou worden waargenomen door
hetwelk tegen Frankrjk te velde trok.Hj zjne moedera1svoogdes.Op ls-jarigen Ouderbelegerde M ousson, veroverde deze stad en
bestormde Mezières, doch zag ztch door den
dapperen tegeustand van Bayard genoodzaakt

dom legde Hendrik Ctzàz
zlïr ais toekomen;

echtgenoote O/tz/?x#e, eenige dochter van Jan
nan OAdlpsd, prins rJs Or@R)'e, sckonk hesa
een zoon?AJIJvan OAJIPA,
:,prinsv@n Oran
je
van wien de Z'
Rjiqer titelsen goederen erfde.
Hendrik, graaf ran Nassa'
ttt Dsedz, Dillenl>.g enz.,een zoon van '
W éllem t graaf van
Ntlvs,:cz?
x,en van Julialta,dochter van loltho,
grufran dfpll6r.t
/en Ctyizwyfejs,eenevoox-

De stadhouderhad gedurig onecnigheid met
prins Willem 111.Nt1eens wegens hetbevel
van dezen, dat troepen, welke in Frieslan;

statthûuder den eed afin handen der Staten,

en zjne waardigileid werd in 1675 erfeljk
om afte trekken.Later rakte hj met20000 verklaard in zjn geslaeht.W egenshetgezag,
voetknechten ell 6000 ruitcrs derwaarts,ver- ttat zjne moeder had weten te verkrjgent
overde Picardië en plunderde het laud,maar kwam htjeerstop zzjarigenleeftjd iylhet
moest bj Péronne metverlies terugkeeren. volle bezit van het stadhouderljk bewind,
Niet lang na dezen veldtogt overleedhj te waarna Albertina zJfze,:zich naarD uitschland
Breda den iden october 1538.Zjne tweede begaf(1679),dot!h weldra terugkeordo.

en Groningen in bezettinglagen,zich bj het

Staatsche leger moesten voeren? dan weder
wegenshetafdanken vankrjgsvolk,dattloor
Frlesland en Gronlugen werdbezoldiqd.De
Staten van Friesland namen hetkwaljk,dat
trelelijke vrouw. Hj was alzoo een broeder een en ander gesthiedde buiten Ivoorkennis
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hun Stadhouder,die tevens t0t kapiteingeneraal benoemd was. Toen zich echter in
1685 v00r ivillem.het uitzigt opende op de
Engelsche kroon,kwam doorbemiddelingvan
Johamnen 1lcl der K JJ> ., hoogleerM r en
raad Van Hendrik Casimie, eene verzoening
t0t stand, waarna aan dezen de post V3n
derde veldmaarschalk in het leger van den
Staatûpgedrac n werd.In die betrekkingnam

liefde predikte.Hj gprak van denaardzjner
godheit
l en van het koningrjk,hetwelk hj

de Staten van Fneslandwarenmisnoegd,toen
na den dood van den prins r- W aldeek de
hertog r- Holddn dewaardigheidvaneersten
veldmaarschalk ontving.Hendrik 0J,
:'
J-'
Jrwas

Rondelen edderrymischespro
-ken'',- enpDre
griindige refereinen, die H. N.wedder syne
vyande am daeh gegeven heft (alle 3 van

V:n

wilde stichten. Coornhrt kwam methem in
kennisen zocht- hoewelte vergeefs- hem

van hetongelmde zjnerstellingen teoveo
tuigen. Deze werden n0g overdreven d00r
zjne aanhangers,die zich alsuitverkorenen
beschouwden.Hj schreef:pRevelatioDeiof
G0d in zjnegrootevoorzeggingenz.(1604)'',
hj deel aan onderqcheidene veldtogten, en - pcomoedia, een gedicht des spels van
rtreed zoowel bj Senefa1s bj Fleurus.In Sinnen (1575)'', - pDe lieder edder gesan1689 werd hj treede veldmaarschalk,doch gen H.Ntclaes) enz.'',- sRefereinen unde
(1575)'', - voorts plnstitutiq puerorum etc.
echter zwak van ligchaam en niet bestand (1573)'' en eenige handschrlften, aanwezig
tegen de vermoejenlssen van het oorlogsbe- opHdebibl
lotheekderLeidscheMaatschappj.
endmks tW ijbrandl,een verdiensteljk
drjf.Een va1van hetpaardberokkendehem
eene borstkwaal, en hj overleed den 25sten Nederlandsch schilder,gebqren4enzlstenJunj
Maart 1696. In de Archives de la maison 1744 te Amsterdam ,ontvlng zjne eerste 0pd'Orange-Nassau'' zjn onderscheidenebrieven leiding aan de teeken-acadômie aldaarj vesvan hena opgenoraen.
tigde zich te Haarlem ,waarhg in eenebellendrik rJl znassa%,heer ran t/Moëgkdrk, hangselfabriek werkzaam was,deed eenereis
een kleinzoon van prins Mawrits en van de naar Engqland, en werë in 1786 kastelein
Jonkvrouw rx Mecltelen, een zoon van Lo- in Teyler's stichting en opzigter van hetka-

dewj;k vanNJ:#J$fjheervanderZdckd,Bener- binet van schilderjen teHaarlem ,welke beod:r#en Odnk,in 1679metzjnebeidebroe- trekking hjgedurende33Jaarbekleedde.Hj
ders d00r keizerLeopold metden grafeljken schilderde landschappen en stadsgezigten,
titel begiftigd. Hendgik trad reeds vroeg regenten-en familiestukkens werd corresponin dienst, werd in den slag bj Senefge- dent der 4de klasse van hetKoninkljk Nekwetst, en redde in dien van St.Denis het
leven van W illem 111. Deze tûch bevond
zich steeds in het heetst van het gevecht,en
de ridder d'Eselainnilliers zette hem het
pistool op de borst,toen Hendmik dezen door
e0n welgerniktschot uit den zadelwierp)-

derlandsch Instituutjen overleed te Haarlem

schalk benoemd,en nam aan de zjde van
dien veldheer deel aan den Spaansehen Successie-oorlog.BtjRamilliesatreed hj aanhet
hoofd derNederlanders en had er bjna het
leven verloren,daar l)j ef
lelmoedig genûeg

werd hj metdeartsen Beekersen Arntzenil
ts

den 28sten Januarj 1831, eene belangrjke
kunstverzameling achterlatend.

H endriksz (Pieter), een verdiensteljk
Nederlandsch geneeskundige,geboren teEnkhuizen den zosten Augustug 1779, werd in
v Generaal 1804 t100r de provinciale geneeskundige com0en feit, hetwelk door de Stati
m et het gejchenk van een eeredugen, een missie tot stadsheelmeesterbevorderd enklom
paar prachtlge pistolen en gouden toonasiera- vervolgens in militaire dienst op t0tden rang
den beloond 4verd.De Prins benoenade henl van chirurgjn-maloor. Later was hj eerst
tct hopman en hield hem steedsin zjnena- lector en toen buitengewoon hoogleeraar aan
bjheid.Bj Neerwinden (1693)JoegHelr
t
xlrLk, de hoogeschoolteGroningen,waarhem tevens
aan het hoofd eener kompagnie Hollandsche de doctorsgraad verleend w erd.Inzonderheid
gardes, twee Fransche escadrûns overhoop, maakte hj zich aldaarverdiensteljk bj het
trok door een derde heen en verkreeg eenige heerschen dervolksziekte in 1826 en zag zich
standaarden en gevangenen.In Engelandw erd in 1829 t0tgewponhoogleeraarbenoemd.Toen
hj voorts onder M arlborowgk tût veldmaar- voorts in 1831 de chölera begon te woeden,

%eweestwasom eenkrjgsgevangen Bejersch

mtmeester zjn zwaal'
d te iaten behouden.
Deze wilde den maalschalk van achteren
doorsteken, doch Tverd in zjn opzetverhinderd dool'een rjknecht,die hem doorschoot.
O0k in den slag btj oudenaarden won hj
lauweren, en overleed in 1708, nadat hj
korttevoren btjhetlegerdepiekVervangen
haddoordebajopet.

benoemd om den aard dier epidemie te onderzoeken, weshalve hj zich maanden lang
te Hambtlrg en te Berljn ophield.Na den
aooop der zending vereerde de Koning hem
met een kûstbaren ring.In 1832 verzochten

verkreeghj eeneervolontslagalshoogleeraarj
weeseenedergeljkebetrekkingteAmsterdam
van de hand en vestiqdezich op hetbuitenverbljf Zuiderburgbj 'sHage,hetwelk voor
hetbehandelen van heelkundigeziektegevallen
ingerigtwerd.l1j wasridderderordevanden
Nederlandsehen Leeuw, lid van onderscheidene genootschappen, en overleed'den 3osten

H endrik N lcolaas9 een dw eeper der October 1843. Hj schreef onder anderen:
16deeeuw ,geborenteM unster,vertoefdegerui- /
)Oûrdeelkundige beschrjvinç van de voormen tjd te Amsterdam,alsmede te Epden, naamste heelkundige operatien in het Ngsoen stelde zich hooger dan M ozesen Cltr'
%8t'
u%%, comium Academ icum teGroningen van 1810-

daar eerstgenoemdr de hoop en de tweede 1815 (1816)'', - en plleelkundige operatiën
hetgeloofverkondlgd had,terwjlhj zelfde en waarnemingen in het Nosocomium Acade-
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micum te Groningen 1815- 1817 (1823)''.
H endrix (Sim0n),geboren den6denAugustt
ls 1768 uit eene langer dan eene eeuw te
Middelburg gevestigde Israëlietische fàmilie,

zetteden geldhandelzjnervooroudersvoort,
en werd door eerljkheid en als hoofd der
irmaAbral
tam # S'
l
mon.
à&zl#r1 (00m enneef)
de voornaamste bankier Van het toen rlog
bloejende Mlddelbm-g.Toen in den laatsten
tjd der Fransche overheerschingin Vfalcheren dekrjgswetwasafgekondigd,werdHen(?,Ha op den 19den Decembex 1813 meteenige
andere aanzienljke ingezetenen,zooals mr.
J. H . Sehorer (later got
lvernolr van Zeeland) D.& ScAerer,mr.N.C.Zczzàlyrec/èf.
j
'
ex
Rittltem , & 0.de Wrly. en M . C.f.
Tersllths gevangen genomen en in de vestingVllssingen gegjzeld.De Franscheopper.

het uitsterven van de beide eerste werd .
R8-

néerI11'
pt- Henegowwen(f960)destamvader
eenernielwe Leuvensche ljn,terwjlhj het

geslachtdergl.
aven rc,
gzHenqqonwenvoortzette.
Eerle erfdochter van ditgeslachttAicF
lilt
?:ge-

naamd (f 1086),bragthetgraafschap tenhuweljkaan Bl
mdelvl
in VI,graafr@n Tz7c-&ren,die zich in Henegouwen Bowlelri;n I
noemde.Ztjnzoon Bol
tdemqn 11moestVlaanderen afstaan aan zjn 00m RobertdeFrïed,
en overleed in 1098 in Palaestina.op hem
volgden Boudelvr
qn III(f 1120)en BoMdmrj;n
JF (f 1170).Zjn zoon en opvolgerBolbde?zlï.j
'
l V vereenigdedoorzjnhuweljkmetM@r.f
/tw.
e/AJ van den N zl,
s(1191)de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Bondew'
qn
VI(van Vlaanderen IX ),een telg van dezen
echt,werd in 1204 deeersteLatjnschekeibevelhebberj generaal Gilly, gafeerBt voor, zerteConstantinopelen schonk zjne erfgoedat die inhechtenisneming geschied was t0t deren aan zjne olldste dochterJohanna,wier
handhaving der rustvan heteiland,doch be- heldhaftige gemaal,prinsFendinand mlzlPor-

weerde later,dath.
j daardoorderigtige 0p- J'
?
zpc/,den slag bj Bouvinesverloor.Op .
T*

brengst derrequisitiënhad willen verzekeren. kanna volgde in 1244 hare zusterM argarethay
Aan bedreigingen,om zjne eischen metje- eerst gehuwd met Eossehaart nan zrdqvz?d.:,
weld te doen uitvoeren, ontbrak het nlet. daalma metGwydercsDampierre.In 1246werd
Niemand was eehter bereid om ,methet o0g Henegûuwen aan (le kinderen uit het eerste,
0P den wankelenden toestand van hetKeizer. en Vlaanderen aan die uit hettweede huwerpk, de geëischte gelden voor te schieten, li
jk toegewezen,en in 1272 aanvaarddeJan
daar vermoedeljk het geleende nimmer zOu 11'tlczlA'vesnes.eenkleinzoonvan Maçgaretltat
terugkeeren. Het mag dlls als eene daad van na velerleioneenigheid tusschen dezeen hare
vaderlandsliefde van Hendro wordenvermeld, zonen, de regêring van Henegouwen,hoewel

dathj erin toestemde 50000 francsaan tre- despanning tusscll
ende beideljnenooktoen
sorbiljetten teescomptéren.Hj behoeddcdaar- n0g niet ophield. Aan Jan 11 was in 1299
door zjne landgenooten voorgeweldigerequi- door zjn huweljk ook Holland en Zeeland
Kt
iën,waaxvan de gevolgen, bj den opye- ten deelgevallen,maar nog lang moesthj
wonden staat dergemoederen niette voorzlen daarover strjd voeren metVlaanderen.HoeW aren.
welzjnebondgenooten,deFranschen,in1302
Hendro overleed den 24sten Augustus 1825. bi
j Kortrjk in den vermaarden Sporenslag
Zjn otldste zoon Jaeobl
u Heyman .
f'
fàzzdriz eene geduchtenederlaagleden,wistzj*n zoon

volgde hem als bankier 0p. 00k deze was W illem I het gezag in Henegotlwen te handin verschillende openbare betrekkingen werk- haven.Het tjdperk zjner regéring (1304..
zaam , b.v.als lid der Regtbank van K()0p- 1337) is de gouden eeuw van ,
dat gewest.
handelen der Kamer van Koophandelen Fa- Willem 11 sneuvelde in 1355 in den oorlog
brieken enz.te M iddelburg.

tegen de Friezen,en l
ztjwerd opgevolgd door
Nadatdoûronvoorziellet'
ddsomstandigheden, zjne oudere zuster M amgaretlta,die Holland
even na de om wenteling van 1830,het alge- en Zeeland als huweli
jksgift medebragt aan
m een geachtehuis tegrondew asgegaan,bleef haren gemaal keizer Iuodewqk F', alzoo
totheden bj destadgel
zootenin herinnering, aan h6t Hais van Beticren. Na fleze Vorstin
dat hetkantoorlieverliquidoel'detdandathet voerden hare zonen hetl
rschappj in Henegottstaande bleeft)n zieh zetfverrtlkte,watreg- wen, nameljk '
W lllem JJT,(lt
zder wiens betens had kunnen geschiedeu, maar ten prjs 8tuur de Hoeksche en Kabeljaauwschetwisten
van een eervollen naanl, dien genûemde J. een aanvang namen, terwjl tttj zeifin 1359
A.Hendro t0taan zjnoverljdi
m ûp To.
jal'i- t0tkrankzinnigheidverviel?en Albreeht?overfr, eeu zoon vau
gellleeltjd,den 15den zflei 1864,mogtbe- ledtln in 1404. 'ffzst'lem f'houden.
Wibreeltten een broedt
lrvan Jqn vanWf
##m:7
?,,
R enegouwo-ll, in het ïaatp
.'n ilonnott'
iaj tlen strt
jdhaftigen pisstà
-hop van Luik,regeordo
in het Fransch Haiz
la'
tbt, het vadetlant
l(
1f;
l. van 1404 t0t 1417? t)n na hem (1e t.vea
oude Nerviërs, was weleer een graafsi
lhap, ligtzlnnige a1s ktkelle '
Jqeoba prtx4 BeLm en
hetweik een godeelte v:),11het tegbnwûordig'e (zif
?aldaar),t
ii:na veiewtlderwfsardighet
n
ten,

België en Frankrtjk omvatte.Reeds in de 9de tegeljk met hare Qvlrrige k
ant
ten,()0k llenoeeuw bevond :etzich onder(le heerschappj y'otlwen 111 1433 afstond aan lletHuis van
van een grafeljk geslatlltt. welltsstamvader, Bottryondr
iè'
.Op deze yfjr
t.
tlvervlelt
lltg'
raafGiselbert '
ptzzl M àstsuart
lè', dë sc,koonzoon van
keizer Loiltari'
lbs was. Dezo stam verdeetde
zich na den dood van dienszoolllleiniev de
Lan-qhals(# 916)in 3 takkon, ualrteli
jk (le
hertogen '
van N eder-T%f/ztvï,zw6kl? de graven
41/zw,Leave,n en de graven 'ltag' ./Fex/wouvt,e'
zz.Na

schap m et de ovenge Bourgondische bezittingen in 1477 aan hetl'
luis ilàbsbtqq,hetwelk
het, val) 1.556 t0t 1713 aan fl'3 Spaansllhe,

daarua aan de flostonrtjksellelt
jn behoorend?
t0t aan de gronte Fransehe (kmwtmteling be-

hield. Inm iddels etthter was setlert tlen V'
refltz
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der Pyreneën (1649) het zuideljk gedeelte Annptatio ad loca nonnulla N. T.''en aanmetdehoofdstad Valenciennesaan Frankrjk vaardde den 22sten September 1827, a1s 0ptoegevoegd, waar het 00k thans n0g een gedeelte uitmaaktvan het DepartementduNord.
Hetoverigevormdein 1815 methetW aalsche
landschap TournaisistDoornikl,methetNamensche distdct Charleroiea eenige stukken
vanBrabanten Luik,tevorenmetHenegouwen
het Fransche departement Jemappes uitmakende,eene Nederlandsche en in 1830 de he-

volger van ran Fbprdf,het hoogleeraarsambt
te Leiden met eene roratio de grammatica

dendaagsche Belgooh,
er pelcl Henegouwen,
die thansop rmm 67% D geogr.mj1 0mstreeks901000inwonerstelten Bergen(M0ns)
t0t hoofdstad heeft.
Hengel (W essel Albertus van),een uit-

dienstige beschaving van het hedendaagsch
Europa'' in 4 deelen in hetlicht,welke van
eene naauwgezette bronnenstudie en van eene

literarum sacrarum interpretatione''.Hjopepde
hierzjnelessenoverhermeneutiekenexegese,
en deed in 1829 onderdentitel#anplnstltutio
oratorissacri''een handboek overpredikkunde

verschjnen.Voortsgafhj van 1831t0t1844
eene pGeschiedenis der zedeljke en gods-

groote belezenheid getuigt. Hj schreeftegeljkertdd een uitmuntenden rcommentarius
stekend NH erlandseh godgeleerde,geboren te pep etuus in epistolam Pauliad Philippenses
Leiden den 12den November1779,bezochtde (1838)'',werd den lzdenNovember 1849 beLatjnsche school van zjne geboortestad en giftigd met een eervolemeritaat,en leverde
werd er in 1798 aan de hoogeschool inge- na di
entjd zjnepLaatsteleerrgdenen(1851)''
schreven al8 student in de theologie.Na het zjn gcommentarius perpetuus ln 1 Cor.XV,1
aieggen van zjn proponenfsexamen washj meteene belangrjke pEpistola ad W inerum
achtervolgenspredikantte Kalslagen (1803- (1851)'',benevens de rlnterpretatio epistolae
1805),teDriehuizenen Zuidschermer(1805- Pauliad Romanos (1854- 1859,2 dln)'',1810)enteGrootebroek (1810-1815).Inmid- voorts verhandelingen over ,De betrekking
dels bleek het,dat hj de studie dergodge- van het gevoel t0t het uitleggen van den
leerdheidmetdenmeesten jvervoortzette.In Bjbel(1853):'enover:Degavedertalen'',1808 en 1809 leverde hj in de rBibliotheek en eindeljk onderscheldene opstellen in tjdvan theologische Letterkunde''een 5-talver- schriften,terwjlhj deelnam aan devoorbehandelingen over ,De eauwigheid der toeko- reiding en bewerking der vertaling van het
mende strafen'' benevens andere bjdragen, Nieuwe Testament,in 1868 van wege de Sp
terwjlin die Jaren 2 zjnergeschriften door node der Nederlandsche Hervormde Kerk in
het Haagsch Genootschap werden bekroond hetlichtgegeven.00k was hj bestuurderen
enuitgegeven,nameljk:poverdeopwekking seeretaris van het Haagsch Genootschaj t0t
van Lazarus(1808)''en ,overJezusHemd- verdediging van de ChristeljkeGodsdlenstj
vaart (1809)''
.Dezelfde eer vielin 1811 te en lid der commissie voor de Protestantsche
beurt aan een betoog rover D00p en Avond- Kerken in Nederlandsch Indië.Op zjnglsten
maal''.Voorts werd door Teyler's Godgeleerd verjaardag werd hj dooreeneernstige ongeGenootschap aan zjne verhandeling nover steldheid aangetast,en hj overleed te Leiden
het gevoelen van Eberhard wegens den oor- den 6den Februarj 1871.
H engist en H orsa zjn de namen van
sprong van den Christeljken godsdienst''in
1814 de zilveren en aan die roverdeninvloed 2broeders,dieheerschappj hebbenverkregen
van de karakters en denkwjzederEvange- in Engeland.Omtrent hen bestaan 2 verschillisten en Apostelen op derzelver schriften''in lende sagen. Yolgens de oude Friesche kro1815 de gouden medaille toegewezen, ter- nieken Waren zj zonen van den Frieschen
wjl voorts bjdragen van hem verschenen hertog Udov A'
lz'
t?
s,en toen wegensOverbein de werken van het Haagsch Genootsohap. volking een aantalJongelingen door het lot
Op grond diergeschriften werd hj doorden werd aangewezen, om elders volkplantingen
hoogleeraar van 'lrtmrdf aanbevolen voor het te stichten, moesten ook H engist en H orsa
professoraat in de theologie te Franeker,dat het land verlaten. Met eene vloot stevenden

hj den 28stenDecember1815aanvaardt
lemet
eene roratio de elementis disciplinae theologicae bene ac diligente;
r pertradandis''.Hj
bekleedde er het redoraat,hetwelk hj den
5denNovemberl8l;overdroejmeteenenoratio
de singulari religiûnis chrlstianae vi atque
eëcacitate ad plam honestamque puerorum
educationem'',bleeferruim 2jaarwerkzaam ,
en aanvaardde in Junj 1818, als opvolger
van m inkenbery,hethoogleeraarambtte Amsterdam met eene rede .De religionis christianae disdplina,verae ac nativaeeloquentiae
uberrima nutrice'', werd er lid van de 3de
klasse van hetKoninklgk Nederlandseh Instituut en was er tevens werkzaam als predi-

zjnaarEngeland,waarzj doordenKoning
gastvrj werden ontvangen,ja,zelfshetuitzigtop belooning verkregen,indienzj hunne
krachten wilden leenen t0t verdediging des
lands tegen de Scoten. Deze werden nu uit
Engeland verdreven, en Hengot, die inmiddels meer landgenooten ontboden had, ver-

kreeg zooveelland a1shj meteeneossenhuid
beleggen kon, zoodat deze, in smalle repen
gesneden? diende om hem een aanzienljk
grondbezltte vexschafen,waarna hj destad
Lancaster deed verrjzen.Vervolgensdee; hj
zjnebekoorljke nichtReonts(Reonixa)overkom en, die zoozeer aan den Koning beviel,
dat hj haar ten huweljk verlangde,waarin

kant.Hj gaf dan ook van 1821 t0t 1827 Henyist toestemde, onder voorwaarde, dat

3 bundels rLeerredenen''in het lichtt- van hem het gewest Cantuarië zou worden afge1830 t0t 1832 door 2 deelen gNieuwe leerre- staan. De rjksgrooten, hierover verbitterdj
denen'' gevolgd. In 1824 sthreefhj zjne beroofden den Koningvan zjne wurdigheid.
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De beide broeders grepen naarde wapenen, studeerde te Bonn,waar hj zich metongedoch Horsa sneuvelde en Hengist zag zich meenen jver toelegde op dewjBbegeerte en
genoodzaakt, Engeland te verlaten. De K0- oostersche talen, zooals bljktuitzjne verning herkreeg zjn troon,en nu 00k keerde taling van de gMetaphqsica''van A6.
%t6t6les
Henyést terug, vlammende van wraakzucht (1824)en uitdebewerklng der ,Moallakah''

over de geledene nederlaag. Hj haaldeden van Amroelkais(1823).In 1823 begafhjzich
Koning over, om op nieuw een verbond met naarBasel,waarhjzichaanvankeljkaansloot
hem te sluiten en dat op eene vreedzame aan de Rationalisten, doch later,zich meer
vergadering met zjne edelen te bezegelen. en meer afzonderend,eene tegenovergestelde
Op die vergadering nu kwam Henyist met rigting volgde, zonder evenw el de theologie
zjne Friezen,die ongewapendschenen,maar wetenschappeljk te beoefenen.Reeds in het
ieder een m es onder hun kleed verborgen volgende Jaar werd hj privutdocentin de
hadden, en bj zjn uitroep rNimmet oure godgeleerdheid te Berljn,- voortsin 1826
saxas! (Grjpt uwe messen!)''vielen zj op buitengewoon enin1828(naastSeklelcmaeker,
de nietskwaads vermoedende Engelschen aan. Aoczl&r en M arltdneke)gewoon hoogleerur
Van dezekwamen 450 om het leven.Henyist en in 1829 dodorin detheologie.A1s schrjbleef 00k verder wraakoefening houden,zoo- ver had hj grooten invloed doorzjnepEvandat de Koning de vlugt nam.De vertoornde
Britten aehtervolgden hem en deden hem in

gelische Kirchenzeituns'', het vooaaamste
orgaan der orthodoxie ln Pruissen.Van den

een toren, waar hjveiligheid zocht:in de beginne streed ditblad tegen hetrationalismus
Vlammen omkomen,Waarna zj een nleuwen ofliever tejen de critische verklarinqderjeVorst kozen. Toen werd 00k Henyist door wjde schmften, de buitengewone lngevlng
den prinsvan Gloeestergevangen genomen en van dezehandhavende.AllengsheeftdezerKironthoofd,terwjlmen zjne landgenootenver- ehenzeittlng''zich t0t verdediger opgeworpen
strooide of als slaven verkocht.
Volgens de Angelsaksisehe sage verlangde
Vortigern, koning der Britten,in 446 ot'447
hulp Van de opperhoofden der Angelen en
Saksen tegen de Piden en Scoten. Toen
stevenden Hengist en H orsa,afstammelingen
van Odin, derwaarts, stapten in Kent aan

van de orthodox-Luthersche leer.Sedel.
t 1866

rigtteHenqstenbergzjneaanvallenhûofdzake-

ljk tegenlleDuitscheProtestantenvereeniging.

Hj zochtvoortsdenPruissiseh-oostenrjkschen
o0rlog van datjaardienstbaarte maken aan
zjn plan, om in de geannexeerde gewesten
de orthodox-kerkeljke rigting tedoen zegewalenverdreven devjanden,diereedsStam- vieren, dtlch zjne plannen leden schipbreuk

ford en Lincolnshire bereikt hadden.In hun
vaderland teruggekeerd, spraken die beide
mannen van de zwakheid der Britten en van
de vruchtbu rheid van hetdoorhen bewoonde
gewest,waarna zj zich met eene vloot van
16 schepen en eene menigte volksw ederom
derwaarts spoedden.De Jutten vestigden zich
in Kent,de Saksen in Essex en W essex,en
de Angelen meer noordwaarts. Zes of zeven

op de inzigten desKonings.Henystenber.gOver-

leedden 28stenMei1869.Vanzjnegeschriften
noemen wj: mchristologie des Alten Testaments (1829- 1835, 3 d1n; 2de druk 1854-

1857)'', - rBeitr:ge zur Einleitung ins Alte
Testament (1831- 1839,3 d1i1)''
, - ,C0mmentariiberdiePsalmen (-1842- 1845,4 dln;
2de druk 1849-1852)'
ëuterungen
'
pErl
iiber die wichtigsten und schwierigsten Ab-

Jaren laterrukten Vovti
gernenCaflyevn,zonen schnitte des Pentateuch (1842,dl1)''- mDie
van Vortkqern,metAmbrosi
tn ad.
?XZ:J'
JJZ3.
I,
:tegen oFenbaring des heiligen Johannes erlâutert
die indlingexs te velde.In den slag btjAege- (1850--1851 2 dln ; 2de druk 1861 1862)''
lesthorp (455) werd Catqqern gedood door - XD asHohelied Salom onisausgelegt(1.85B)''
H orsa, doch deze sneuvelde door de haud

e
pDi

W eiszagtm gen des Propheten Eze-

van Vortigern,terwjlHenyistde vltlgtmoest chiel(1881- 1868,2 d1n)'',- pGeschichtedes
nemen.In hetvolgendeJaarechterversloegen Reichs Gottes unter dem AltenBunde(1869Hengisten zjnzoonAeskdeBrittenennoem- 1870!dl1- k eerstehelftl''?- en pDasBuch
den zich nadien tjdkoninyeu van Kent.O0k Hiob erl:utert (d1 1,1870),t, - terwj)htj
in 2 andere veldslagen behlelden ztjde over- vele opstellen heeft geleverd in de rEvangehand. H engist overleed in 488, en na hem lischen Kirchenzeitung''
, weike na zjn dood
heerschte zjn zoon gedurende *4 jaar.V0l- dûor den superintendent Tauselter teBerljn

gens deBritsche sage kreeg H oty'
ist,een zût)n in denzelfden geest werd voortgezet.
van W '
t-tgisl? het eiland Ruitzina,door de
H enke.Onderdezennaam vermeldenwj:
Angeisaksen Tllanetgelloemd?ten gestshenke,
Adol
f
q O&'
1Jicf4 Heinrielt Henke, een ver-

nadat hj het? naar de wjzevan Dido,met
eene Ossenhtlld omspannen had, en haalde
daarna versterking uit zjn vaderland.Ook
voerde hj zjne schoone zuster Rowena met
zich, waarna het verhaal overeenstemt met
het Friesche. Beoefenaars der geschiedenis

diensteljk geneesheer.Hj werd geboren te
Brunswjk den lzden Apxil 1775, bezocht
aldaar het glmnasium en studeerdeteHelmstedten te Gottingen indegeneeskunde.Nadat
hijzich nazjnepromotiekortentjdteBrunswjk Opgehouden had,vergezeldehj alsljfartseen Holsteinsch edelman naarSchwansee,
vestigde zich in 1802 in zjnegeboortestad,
in 1805 te W olfenbiittel, en werd in laatstgenoemd jaar buitengewoon hoogleeraar te

trekken hetechterzeerin twjtbl,ofHengist
en Hlwna ooithebben bestaan.
Hengstenberg (ErnstW ilhelm),bjzjn
leven de hoofdleider der Orthodox-kerkeljke
partj in Pruissen,geboren teFröndenbergin Erlangen.Gedurende de oorlogentegen Frankhetgraafsehap Mark den zosten Oetober 1802, ri
jk sehreefhiihetpllandbueh derallgemeinen
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und spedellen Pathologie(1806-1808,3dln)''
, van het theologisch seminarium te W plfenen het rHandbuch zur Erkenntnisz und Hei- bi
ittel, en werd in 1839gewoon hoogleerajr
lung derKindçrkrankheiten (1809,Qdln;4de 1
t
e
8
4Ma
8r
t0bturege,rswa
ribhlljoti
nec1
t0
e4d9e,t0lnt
teab
h
a8
r4
is6e
ntit
nwe
18
uitgave 1837)''.In 1809 maaktehj een aanvang met zjne lessen over geregteljke ge- ephorus van het seminarium werd aangesteld.

neeskunde en schreefvervolgenszjn pluehrbuch der gerichtlichen Medicin (1812; 13de
dxuk 1859)M,waardoorhj grooten roem verwierf.In 1816 werd hj gewoon hoogleeraar
in de physiologie, pathologieen geregfeljke
geneeskunde,ontving in 1818 hetbestuurover
de ziekenhuizen,zag zich in 1821t0thofraad
benoemd,en overleed den8stenAugustus1843.

O0k heefthjn0guitgegeven:rAbhandlunpen

aus dem Gebiete der gerichtlichen Medldn

(1822-1834,2dedruk,5 dln)''
,- zjn pzeitschrift fiir Staatsarzneikunde(laterdoor lehedld.
s voortgezetl'', - en rDarstellung der
Feldziige der Vexbiindeten gegen Napolepn in
den Jahre1813-1815(1814- 1816,4d1n)''.Zjn broederHermann INJAdI- EduardAdlb,
geboren te Brunswjk den 28sten 8eptember

Hj overleed aldaarden lstenDecember 1872.
Van zjne geschriften vermelden wj:pGeorg
CalixtundseineZeit(1853- 1860,2 d1n)''
,XPabstPiusVII(1860)',- pKonradv0nMarburg (1861)'',- nDieEröfnung derUniversitâtMarburg (1862)'',- rKasparPeucerund
Nikolas Krell(1865)'',- pZur neuern Kirchengeschichte (1867)'',- pJacob Friedrich
Fries (1867)'',- pschleiermacher und die
Union (1869)'', - pZur Einleitung in das
theologische Studium (1869)'',- en pEine
deutsche Kirche (1872)''.
Henkel(Heinrich),een Duitschstaatsman
en regtsgeleerde.HjwerdgeborenteSchmalkalden den 9den Januarj 1802,studeerdete
Marburg,vestigde zich alsadvocaatte Kirchheim jwerd in 1825 procureurbjhethooggeregtshofte Marburg,doch nam in 1830zjn

1783,werd hoogleeraarteHalle,schreefonder
andel*en: Versuch einer Geschichte des deut- ontslag! om zich t0t een professoraat voor
schen peinlichenRechts(1808- 1808,2 dln)''
, te berelden.lnmiddels bragten de omstandigèeehtwissenschaft heden hem op het gebied der staatkunde.De
pluehrbuch der Strai

(1815)'', - pDarstellung des gerichtlichen schok derJtllj-omwenteling deed zich 00k in
Vefahrungsin Strafsachen (1817)'1,- eneen Marburg gevoelen,en Henkelnam metwoûrd
uitstekend pHandbuch des Criminalrechtsund en schriftdeelaan den strjdvoordevrjheid.
der Criminalpolitik (1823-1838,4 dln)''.Hj I
bn1833verkreeghjalsat
yevaardigdevoorMaroverleed te Brunswjk den 14deùMaart1869. urg zitting in den Hesslschen Landdag.00k
Heineol
tTMJY, Konrad Henke, een ver- op de belde volgende Landdagen was hj
diensteljk en vrj
'zinnig Protestantsch godge- werkzaam ,bejverde zich om goede wetten
leerde, bovenal zeer ervaren in de Kerkge- t0t stand te helpen brengen, doch werd in

schiedenis.Hj werd geboren den 3deqJulj
1752 te Hehlen in Brunswjk, bezocht het
gymnasium in de evenzoo genoemde hoot
'
dstad en studeerde te Helmstedt, waar hj

1836 nietherkozen.Inmiddelswashj pobergerichtsprocurator''te Casselgeworden en had
eene uitgebreide practjk, zoodat hj weinig
tjd overhield voorstaatkundigebemoejingen.

gewoon hoogleeraar in de theologie benoem d

rigting,en schreefvoortsin1839- 1840:pBemerkenswertheRechtsfâlleundgerichtlicheEnt-

zieh in 1777 tot buitengew oon en in 1780 tot

zag.In 1786 schonk de hertog van Brunswjk

Toch bewoog hj zich steeds in de liberale

hem de betrekking van abtvan M ichaëlstein

scheidungen''.In 1845 werd hj wedernaar
bj Blankenburg.In 1801 werf
lhj generaal- den Landdag afgevaardigd en stond er aan

superintendentderdiocéseSchöningen,in1803 het hoofd van de verdedigers fler verdrukte
abt te Königslutter,en kort tlaarna vice-pre- Duitsch-Katholieken. Op den Landdag van
sident van het Consistorie en ctlrator van het 1847wilde deregéring hem aanvankeljk weCarolintlm teBrunswjk.In 1807 washj als ren, doch in 1848 verspreidde zich 0ok over

gezant tegenwoordig bj de inhuldijing van Hessen een beter licht.De ergste vjanden
den Koning van W estfalen te Parjs,en in der vrtjheid werdenverdrongen,ennuschaarde
1808 bezocht hj a1safgevaardigde de W est- zich Henketmet dezjnen rondom den troon
faalyche Standenvergadering te Cassel. lïj van den Keurvorst, tevens niet nalatende de
overleed te Brunswjk den zden Mei 1809. rCentum gravamina nationishassiacae (H0nGroote'
a rtlem behaalde hj t'
toor de uitgave derd bezwaren van het l'
Iessische v0lk)''op
van zjne plfi<chengesehits
kte(dl1- 6,1788- te stellen,welke door de inwonersvan Cassel
1804; tweede druk 1195- 1806, voortgezet aan den Keurvorstwerdenavergereikt.Htjzag
van dl 8- 9 in 1818- 1820 door Vaterlt'. zich nu door 2 kiesdistricten t0tlid van het
Vonlïsvermelden wj van hem:yLineamekzta Parlement te Frankfort benoem d, m aar w as
institutionum fldei christianae hlstorico-criticarum (1783;2dedruk 1795)''1- rKircheugeschichteden 18Jahrhundel
'ts (1802) , popuscula academ ica (1602)1
.:
2 en een paar bundelB rpredigten''. Zpn zooll Ernst Z?4dlcï.g
Theodoe A evzke, geboren te Helmstedt den

22sten Februarj 1804,werd in 1828 buitengewoon hoogleeraar in de îvjsbegeerte en
godgeleerdheid aan het Carolinum te Bruns-

wjk en daarna te Jena,verkreegin 1836 de

betrekking van rconsistûrialrath''en directeur

gver de halfheid derParlementsleden hoogst
ontevreden,zoodat hj weldra t0t den Land-

dag tert
lgkeerde.Hoewelwjhem in1849weer
in het centrum van 't Parlem ent aantrefren,
volgde hjhetrompparlementnietnaarStuttyart? maar begaf zleh a1s afgevaardigde voor
FritzlarnaarhetVolkskuisteErfurt,terwjlhj
tevensvoor den Landdagw erkzaam w as.Toen
OostenrjkenBejerenaanhetverzetvanHessen
een ein4e maakten,werdHenkelt0tkerkerstraf
veroordeeldenkwam eerstin1853wederapvrje
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voeten.Gedurende den tjd der readiehield
hj zich van het staatstooneel verwjderd,
maar toen in Pruissen meervrjzinnigedenkbeelden begonnen teheerschen,werdhjnogmaals t0t lid van den Landde gekozen.De

gebeurteni%en van 1866 droegen zjne volkomene goedkeuring weg en hj beschouwde de
annexatie van Hessen als een zegen voo1'het
land,al <elhet hem smarteljk, datdaard00r de grondwetverviel,waarvoorhj z0o
dapper gestreden had. De krjgstogten van
1870 en 1871hadden zjneonverdeeldesympathie.Inmiddels waB hj t0t plustizrath''benoemd,ontving het eereburgerschap van Cassel, de orde van 4en ltooden Adelaar van
den Koning,en overleed te Casselden 26sten

Junj 1873.
HeM e (Friedrich Gustav Jacob),een verdiensteljk geneeskundige,geboren den 9den
Julj 1809 te Fiirth in Franken,studeerde in
1827-1832 te Bonn en Heidelberg,waseenigen tjd assistent van Rudol
pM btjhetontleedkundig muséum teBerljn en werd erin
1834 prosector onder Jokann M ûller.A1s lid
eener sttldentenvereeniging werd hj voorde
rrgtbank geroepen en veroordeeld,maarontvlng genade;doch eerstin 1837verkreeg hj
vergunning?om zich alsprivmatdocentte Berljn tevestlgen.In 1840werdhjhoogleeraar
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nakomelingen achter, die hunne bezittingen
op onderscheidene w/zen verdeelden. Toen
hetgeslachtder graven '
van A-le?l
er.gin 1583
metgraat'Ernst Geprg was uitgestorven,verviel het gxaafschap) met uitzondering van
Sehmalkalden,aan keurvorBtA'
ngu8t'
plzzSaksen.Later werd hetaan verschillende vorstenhuizen toegewezen, tddat het in 1815 voor
een gedeelte aan Pruissen verWel, en voor
een ander gedeelteaan hethertogdom SaksenMeiningen-Hildburghausen.Een klein gedeelte
behoortthanst0t W eimar,een ander t0tG0tha. en Schmalkalden t0t Pruissen.- Gru f
Herman van .
&elweIer# was in de 2de helft
der13de eeuw gehuwd met M argaretl
ta,eene
zuster van W illem JJ, graafvan llolland en
Roomsch Koningqvan haar isdefabelin 0m-

lo0p,datzj h>rgeyaalopeens365kinderen
geschonken heeft! dle in de kerk te L00sduinen gedooptztn.
Hennep (CannabissativaL.),eenenuttige
plant,wiervezelsvooraltot hetvervaardlgen
van touwwerk,zeildoek,enz.dienen,behoort

t0t de familie der Hennepplanten (Cannabinae), welke naauw verwant is met die
der Netelplanten (Urticeae).Zj iseen tweehuizig gewas.De manneljke planten,in 0ns
land qellinys genoemd, onderscheiden zich
door eene trosvormige bloeiwjze, en hare

in de ontleedkunde,later 00k in de physiolo- bloemen door een bloemdek, hetwelk d00r

gie te Ziirich,totdathj in 1844 alstweede
hoogleeraar in de anatomie naar Heidelberg
vertrok.Hieropenf
lehj vervolgens00klessen
over pathologiej alsmede over anthropologie.
In 1849 werd hj er directeur del'nntleedkundige inrigting,en in 1852 hoogleeraar in
de anatomie enz. te Göttingen.Hj schreef
onder anderen: rHandbuch der rationellen

Pathologie(1846-1850,2 dln,en laterl'',DHandbuch derallgemeinen Anatomie(1841)''
en een uitstekend rHandbuch der systematischen Anatomie des Menschcn (18551864)''.Voorts leverde hj oen aantalaadere
werken en vele opstellen in tjdschriften.
H enna is de naam van eene roode kleuria
stof, aanwexig in de bladeren van Lqwson'
'
lnermLs L., een boom ,die in Egypte,Syrië

diepe insnjdingen in 5 deelen verdeeld is,
welke vöör hetOpengu n der bloem elkander
dakpansgewjs bedekken, maar later wjd
openstaan, - voorts door 5 m'
eeldraden met
korte helmdraden en groote,langwerpigehelm-

knopjes. Bj tle vrouweljke hennepplanten,
zaailingen genaamd,Btaan de bloemen aarvor-

mi
g aan detoppenopeengehoopt.DebloeNenj
van een schutblad voorzien,hebben een eénbladig bloemdek,dat zamengerold is en eene
langwerpige spleetopenlaat)waaruit2draafl-

vormige,behaardestempelste voorse,
hjn k0men,terwjl het ter plaatse,waarzich het
vruchtbeglnsel bevindt, buikig en gezwollen
is. De vrueht is een nootle, dat door
het overbljvend bloezndek Omgeven wordt;
de zaden ztln kiemw itloos en bevatten eene
gekromde kiem.De hennep is eene eenjarige

en Oost-lndië grneit on ook naar M rest-lndië
werd overgebragt. Die kleurstof wordt door plant m et een opgerigten, ruw en, kantigen
Azkatische vrcluwen gebezigdtom eelle rood- stengel i)n 5- t0t g-tallig-gevinde blatkren,
achtig-gele kleur aazi hare nagels te geven di* beupden aan d*n stengel meestal tegendoordefl
jn-gestampte blat
lertm erOp vastte overgesteld t)n hooger afwisseleuil geplaatst

binden.Ook dient zj om marokjn-lederte zjn.Debiaadjeszjnlancetvormig,tûegespitst,
kleuren. D e wtetelvan vermelden bflom ,in
Europa bekend a1s lladiz Aleannae verae, 1evert eene gele kleurstof,en de geurige blnem en geven eene vlugtige,w etrieltende Olie.
Vogrm a.
*tig graafschap
H enneberg, 0*en
1
in Franken, is Z0n
outstaan verstt
huldigd
9, 0en geslaeht $'81,
11 g'
M n de P0//t)'.
Taven
die zich izaar een burgt, 2 Jur gaans
ten zuidw esten van M einingen, m aar thans
reeds lang t0t puin vervallen, graven van
A'
ds?zeùdr,ç noemden. Het graafschap had ûp

gezaagd, van boven ruw ,en van onderzacht-

harig.W j voegen hierbj eeneafbebldingvan
de gewone henneppiant. Men ziôt in @ een
gedeelte van een tak m etmanneltjke,- inb
ztllk een gedeelte met vl'iluw6lg
''ke bloemen,
in ceenemallneljke- enikldeeneVr0uwelijke bloem vergroot.
Het verschil in grootte en eigenschappen,
hetwelk men bj de hennepplantopmerkt,is
afhanksljk van grondgesteldheid erlklimaat.
Zij heeit in ons land eene hoogte van 2 t0t

3 Ned.el,maarwûrdtin den Beneden-Elzas
omvang. Gottt
cald .
f,een zot)
n van Poppo .
f, dubbel z0o hpog) en in Italië n0g hooger.
verkreeg in het begin der 12de eeuw het Zj sehjnt eigenljk in Perzië en 00stburggraafschapW iirzburg en liethetaanzjne lndië te huis te behooren. Hennep uit Cbi-

verschillende tjden een zeer verschillenden
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neesch zaad is in Engeland zeer in trek.In verbreed is,terwjldebovenlipeirond,onveronsland wordtin alleprovindënhenne?ver- deeld en gewelfd,de onderlip 3-lobbig en m'm

bouwd,doch zj tierthetbestop een llgten,
vochtigen kleigrond.Zj vereischtvoortseene
goede bemesting en wordt in Meiuitgezaaid.
Bj het oogsten van den hennep worden in

beide zjden aan haren voetmeteen hollen,

scherpen tand voorzien is,donr de omgekeerd
hartvormige of z-spletige middelste l0b,door
4 m eeldraden1 van welke de ondersten de

A
ulstuseerstde gellingsen inSeptemberde langstenzjn,d00rtweehokkige,meteenkleple
zaalllngen opgetrokken. Het zaad van deze openspringende helmknoppen, door een aan
wordt op het land afgedorscht, en men bewaart de dikste stengen voor seâilhennq.De
dunnere zaailingen worden met de gellings
geel gedroogd t0t bindltennp ,daarna 8 of10
dagen onder water te rooten gelegd,daarna

den t0p z-splltig stjltle, en door eenigzins
afgeronde,zaamgedrukte noot
les.
Dehennepnetelszjn eenlarigeplanten,die
in geheelEuropaen Midden-Aziëgroejen,en
thans 00k in Noord-Amerika nietontbreken.
weder gedroogd,en eindeljk gebraakt,om Van de inlandsche soorten noemen wj:de
de vezels van de
lokt
gele(G.ochrohoutige deelen af
leuca Law.
4 met
'

te scheiden. Van
bovengemelden
schilhennep worden de vezels het lint - afgeschild,waarnamen
de stengels t0thet
vervaardigen van
zwavelstokken gebruikt.Ilennepmaarkten Yiorden
in 0ns land vooral
gehouden te Hengelo en te Dinxperlo. De ZuidHollandsche hennepisdebeste;dan
volgt de Rigasche
en daarna de Petersburgsehe.Den
8chilhennep bezigt
m en t0thetmaken

@
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O>f.)o0k gele400vendel genaamdy
a1s onkruid op de
bouwlanden voorkomende,- depd-

meene(G.Tetrahit
L.
4metlicht-roode,
soms wit-gevlekte
of witte bloemen,
-

van kabelsen netten,- envanden

bindhennep maakt

groote, witaehtiggele bloemen en
geelgroene,viltige
bladeren, de Liebersche borstkruidenopleverend,de 'tersekilkleurige

.r

@

Hennep.

Galeopsi.
gJ##J

Bönningh..,met de
voorgaande soort
sterk overeenkomende,- en Galdoyuïw Ladanw
Z.yzich inverschillende verscheidenhedenvertoonende.

menflnere touwsoorten, pakgaren enz-, terwjl de Ejnste H ennepin (L0uis),eenvermaardreiziger,
soort,gellhg geheeten, het hooggeroemde geboren te Ath in 1640, omhelsde na voleinHollandsehe zeildoek, benevens het hennep- digde studiën den geesteljkenstand.Hj werd
linnen levert. Het hennepzaad is een goed Franciscaner m onnik en in een klooster te
vogelvoeder, en m en kan er o0k eene olie Parjstotpriestergewjd.Hetlezen van ver(oleum cannabinum) uit slaan,diein dege- slagen van zendelingen naar de Nieuwe W eneeskundetepaskomt.Deoverbljvendehen- reld deed bj hem de begeerteontwaken om
nepkoekenworden,evenalsraap-ûfljnkoeken, oûk derwaartstetrekken.Eerstbegafhj zich
t0tveevoederaangewend.
naar eene zjner zusters te Gent, om het
In het Oosten teelt men vooral hennep om Vlaam sch te leeren, en vertl*ok toen naar
de dronkenmakende,bedwelmende krachtvan Italië,waarhj van den generaalzjnerorde
eeneharsachtigezelfstandigheid,diegeljkpoe- den last ontving om aldaar en in Dtlitschlan;

derdenjtengelen debladerenbedekt.Inonze de voornaamste kerken en kloostel'g te bezoestreken ls er die zelfstandigheidslechtst0teen ken. Later werd hi
j te Maastrichtaalmoezegering bedrag in aanwezig,doch inhetOosten nier bijeen regementen wasOoggetuigevan

komt zj van versehillende deelen derplant. den slag bj b'enef. Eindeljk werd hj t0t
D e daarvan bereide stof draagtden naam van zjne bljdschap naar La Rochelle gezonden,
om zieh alszendeling naarCanada in te seheltasji.
%(ziealdaar).
H ennepnetel (GaleopsisL.)isdenaam pen. In 1667 vertrok hj met den vromen
van een plantengeslacht uit de familie der kn
ranLoisdeZl'
pt
x!naarQuebec,engedurende
Lipbloemigen (Labiatae). Het onderscheidt zjn verbljf in het fort Frontenac vatte hj
zichdooreenklokvnrmiqen,3nervigenkelk,in het voornemen op,om langs de Ohio de zee
5 tanden uitloopende,dle doornig en aan den te bereiken.EerlangbegafhjzichmetLasdle

t0p even groot of 00k wel verschillend van op een ontdekkingstogt.De reizigersvertrokgrootte zjn,dooreene regte!van binnen on- ken in Augustus 1678 en bragten den winter
behaarde bloemkroonbuis, 41e M n 4en mond (l0Q< aan (le Niagara,vanwaar Hennepin naar
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gemelâ fort terugkeerde, om 2 andere mon- toefde.In zjn vaderland teruggekeerd)veB-

niken af te halen.Zj bezochten voorts de
%roote meren van Canada en bereikten de
rlvier de Illinois, aan wier oever zj eene
sterkte bouwden. Ltualle nam de terugreis
aan naarFrontenac,tûaarlTennepin zettezjne
togten voort, werd door de Indianen Vevangen genomen,doch zagzich eindeljk doorde
Franschen bevrjd, waalma hj terugkeerde
naar Europa.Hj bereikte zjn vaderlandin

tigde htjzich indenabjheidvan Lyon:maar

zag btjhetbeleg dierstad zjneteekenlnqenj
studiën en schetsen doorde vlammen vernleld.
NuginghjnaarParjs,maarwerdergewikkeld
in de zaak van Grenelle en in den kerkergeworpen.Na zjn ontslaq steldehj eenedoor
hem geschilderde allegorlsche voorstelling ten
toon, die door het Instituutbekroond werd.

In hetvolgendejaarleverdehj zjnberoepd
stuk: porestes) door de Furiën vervolgd'',
door het Instituut den eersten prjswaardig
gekeurd en thans in het Louvre aanwezig.
ging hj metverlofztjneroversten naarH0l- Na dien tjd ontving hj velebestellingenvan
land, vestigde zich te '
sHage,toen te Am- aanzi
enljke personen,doch een zamenlooj
sterdam ,en overleed te Utrecht.Hj schreef: van ongunstige Omstandigheden werd aanlelXDescription de laLouisiane nouvellementdé- ding, dathj naarMilaan vertrok,om aldaar
couverte au sud-ouest de la ntmvelle Fxanee fresco's te schilderen.Voorts begafhj zich
etc.(1683q2dedruk 1688)7
',inhetItaliaanseh naar Holland met het qlan Om naar Zween in hetHoogduitjch vertaald,- rNouvelle den tereizen,doch bj zpnekomstte'sHage
déct
m verte d'
un tres grand pays situê dans haalde koning Lodewj;k hem over, om het
l'Amérique, entre le nouveau Mexique et la paviljoen te Hurlem teversierenmetfresco's,
MerGlacialeetc.(1697enlaterbjherhalingl'', aan degesehiedenisvanhetKeizerrjkontleend.
le voyage dansun paysplusgrand Ditplan werd evenwelverjdelddoordeinljrNouvel
que l'
Europe etc.(1698 en later bj herha- ving van Nederland bj Frankrjk,en HenneMix vestigde zieh achtervolgens te Brusselj
l'
1ngl'',- mReizen doornieuw-ontdektelanden g'
(1698)'',- sReizen door Noord-Amerika of Antwerpen en Luik en zag in laatstgenoemde
de Ontdekking van Louisiana (1703)''j- en stad zich belast met hetbestuurvanhetAthenaeum van schilder- en teekenkunst.Eenige
5Beschrjving van Europa (1698)''.
Hennequier (Jerhme),een verdiensteljk jaren daarna werdhjprofessoraan deAcadégodgeleerde, geboren te St.omer in 1633, mie te Doornik, en bleefhier werkzaam t0t
voegde zich in 1650 bj de orde derDomi- aan zjn dood op den 12den Mei1833.Debenicanen.Zjne oversten zondenhem naarhet ro@*emde historieschilder Louo Gcllcif is een
1682, werd guardiaan van een klooster in
Artois en had voor goed den lust verloren
om weder naar Amerika te trekken.In 1697

collège van St.ThomasvanAquinasteDouay, Zllner leerlingen. Behalve porestes'' in het
om aldaar in de theologie testudéren.Daarna Louvre, heeft men van hem den pslag der
gafhjzelfonderwjsaan dieinrigting en was Pyramiden''in het Hôtel des Invalides)er tusschen 1669 en 1672 eerstereqent.Zjn hetportretvan den mu rschalk Perignose,-

jver in hetverdedigen van de stelllngen der Napoleon v6ör den slag bj Nazareth en bj
Thomisten berokkende hem vele onaange- Quiberon,- hetplâfond,Frankrjk voorstelnaamhedenjdie men zochtte verzachten door lende,indezaalderAntiekeninhetLouvre,hem aanzienljke waardigheden op tedragen. en rDe uitreiking der ridderknzisen van het
In 1673 washt1 prior van het klooster te Legloen van Eer aan het leger der kusten
Doornik,en Q Jaar later zond men hem naar van den Oceaan te Boulogne''.Te Luik heeft
Kamerrjk, om er onderwds te geven in de men van hem pDe opolering der 300 Fxantheologie.Ook werd hj in 1678 t0tdodorin chemonézen'', - in de kerk van St. Jan
de godgeleerdheid benoem d, - voorts t0t aldaarpst.Jan,deApocalypsisschrjvende'',deinitorin deprovincie van St.Rosa teLuik, teEckerme bjRjsseleene rHeiligeMaagd'',
zoodathj zic'
h in 1656 naarRomebegaf,om en 4 andere schilderjen,- teMalmedy een
een nieuwen generaalte kiezen.Daarna was Vagevuur'',- te Doornik een rchristus in
hj prior te St.omeren wjddezjnelaatste het graf'',en 5 tafereelen uitde geschiedenis
levensjaren M n de studie.Hj overleed den van St.Ribert,- teRjBselosoerates,zjne
l3den Maart 1712,nadathj eenereeksvan leerlingen onderwtjzende''.O0k schilderdehj

godgeleerde werken in hetliehthad gegeven
over de absolutie enz.

te Amsterdam het portret van maarschalk
Dumonceaut- de rGeboorte van den Koning
Au> ste),een uit- van Rome'' enz.
H
e
nne
gui
n
(
Ph
i
l
i
p
pe
stekend hlstorieschilder, geboren te Lyon in
H ennert(JohannFrederik),eenuitstekend
17*62,
ontving il
l zjne geboorteplaats Onder- wiskundige en wjsgeer,geboren te Berljn
*
** vader den 19den October 1733, ontving wiskundig
WIJS ill de teekenkunst en toen ZPn

hem nietveroorloofde zichhieraantewjden,
verliethj op l4-jarigen leeftjdheimeljk het
ouderljk huisen begafzich naarParjs,waar
hj eene plaats verkreeg in hetatelier van
Danid.Nadat hj zich 2 Jaarhieren in het

onderwjsvan SwlzerenE'
aler,4afreedsvroeg,
zelfsdoorgeschreveneverhandellngen,trefende
bljkenvaneenuitmuntendenaanlegenspoedde
zieh in 1755 naarParjs,waarhj tweeJaar

vertoefde ten huize van NieolasJb:/ADelinle,
wèlvoorzien muséum van den hertog ran Or- hoogleeraar in de astronomie aan het Collège
Iecw.
s geoefend en tevens de lessen aan de de France,wiens lessen hj bjwoonde,alsacadémie bjgewoond had, vertrok htjeerst mede die van Lemonnor, hoogleerM r in de
naar Florence en vervolgensnaarRome,waar wiskundige natuurkunde. Vervolgens vertrok
P* naa' Lei4en 0nl e' eene wiskundige
hj totin hetlutstdervoorgaandeeeuw ver- h*
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nProfetie
schoolteopenen,waar0ok nan AVf
Z'
IJ- zjne schrift, dat den naam draagt van wor
dt in

opleiding ontving.In 1764echterwerdHenno.t, van Henoch'' en waarop gedoeld
inplaatsvan& Castillont0tbuitengewoon,een het 14de vers van den rBriefvan Judas'' is

Jaar latertotgewoon hoogleeraarin dewjsbegeerte, wis- en sterrekunde te Utrechtbe
noemd.Daar schreefhj een uitgebreid wiskundig leerboek,Faaraan hj 10jaararbeidde.

vermoedeljk opgesteld nadeverwoesting vap
Jerusalem. Men heeft daarvaq eene Aethioplsche vertalingjuitgegevendoorL-rence(Oxford,1838),en doorDillmmnn(Leipzig,1851).

hj eeneNederlandschevertaling van suitgelezene verhandelingen over de wjsbegeexte
en fraaje letteren'',getrokken uitdewerken
van deKoninkljkeMaatschappj van W etenschappen te Berljn.W egens ontsteking aan
zjn regter00g,diehem hetgebruik van dit
laatste deed verliezen,verkreeg hj in 1802
op zjn verzoek een eervolontslag,en overleed den 3ostenMei1813.Hjwaseenjveraar
voordewetenschap,enzjnkarakterwordtzeer
geroemd.Van zjnegeschriften vermelden wj

nameljk M pltarmaoearelta Z6pllir:(Gentiana
chiraytak0œb.),eeneoverbljvendeplant,welke
in Indië ten noorden van de Ganges groeit.
De stengelsvan deze zjn zeerbitterenonder
den naam vank
%tèite.
nC/zircyfleinden handel
gebragt;zj komen in werking overeen met
de gelegentiaan (GentianaluteaL.),en velen
zjn van meening,dat de Arabische artsen
die stengels bedoelden, alszj van rcalamus
aromaticus''spraken.
Henrici(Christian Friedrich),a1sDuitsch

Het bestaat uit 9 qeelen,van welke deeerste
H enricea Lema/e is de naam van een
3 de pElementaMatheseospurae''endeoverige plantengeslacht uit(le familie der Gentianeën.
6de sElementaMatheseosduplicatae''bevatten. Het onderscheidt zich door een 4-spletigen,
V0ormeergevorderdenwerden erdeslnstitutio- sterk afttaanden kelk,eeneradvormigej4-deenes astronomicae etc.''bjgevoegd.Hj onder- lige bloemkroon, slangvormig gebogen helmwees tevens de wjsbegeerte volgens zjne knoppen, 2 breede stempels en eene eenhokXAphorismiphilosophiae(1781)''.o0kbezorgde kige zaaddoos.Het omvat Blechts ééne soortj

n0g, behalve de reeds aangehaalde: Genaue
Harmonie deB Sinnlichen mit dem Verniinftigen in der Natur des Afenschen (1753/'
Gedanken iiber den W erth und Niitzen der
Lustspiele'', - arraité du thermomètre,0f
1
il est parlé d'une nouvelle l0i de la chaleur

(1759)'', - pGrondbeginsels der wiskunde
(1769)'',- pDipsertationsphysiquesetmathèmatiques (1771)''j- rcommentatiodebarometria (1787)'', - pLessen over de eerste
beginselen der wjsbegeerte (1822,eenevertaling van Spaan4'',- en gBeattie,Grondbeginselenderzedeljkewetenschappen (1795,
3 d1n in 4 stukkenl''.Voorts heeftmen van
hem verhandelingen in de werkenderKoninkljke Académie te Berljn:psur lavie d'Archimède (1766)'',- en psur lesmoyensde
t
b nner la plus grande perfection aux lunettes,
dontlesobjectifssontcomposésdedeuxverres''
,
in de werken van hetBataafsch Genootschap: nover achromatisehe of Dollondsche

verrekjkers enz.(1772)'', - in dievan het
StolpiaanschLegaat:rDesensumorali(1774)''j
- in 4ie van het Koninkljk Nederlandsch
lnstituut: 'r'verhandeling over de ophaalbruggen (1812) ,- en in dievan hetZeeuwsch
Genootschap: ronderzoek over de ware gedaante der aaxde (1772):',- en ponderzoek
of de onzekerheid omtrent de ware gedaante
der aarde een aanmerkeljken invloed hebbe
op sterrekunde en navigatie''.Eindeljk vindt
men oystellen van hem in degActa erudito-

dichter onder den n= m Poander bekend,
werd geboren te Stolpen in Saksen den 14den

Januarj 1700,studeerdeteW ittenberg en te
Leipzig in de regten en lçgde zich vervolgens
t0e op dedichtkunst.Hj bekleedde verschillende betrekkingen bj de posterjen en bj
de belastingenj en overleed den loden Mei
1764.Zjnegedichten onderscheidenzich door
geestigheid en een opgeruimden tûon.Zjverschenen onder den titel: pErnstscherzhafte
und satirischeGedichte(4dedruk,1748- 1751j
5 dlnl''en rsammlung vermischter Gedichte
(1768)''.O0k heefthj pDeutsche Schauspiele
(1726, 3 dlnl'' uitgegeven, welke evenwel
weinig lqfverdienen.
H enrlötte. Onder dezen naam vermelden
wj:
Kenriëtte Ar ïl ran Frankrnk,eenedochter van Hendrik IV en Maro &ïMedoL.Zj
werdgeboren teParjsin 1609 en tradin 1625
in hethuweljk met Karel Stwkt,laterk0ning Karel 1 van Engeland.In den beginne
gevoelde zj zich zeer gelukkig,doch later,
na de ontbinding van het Parlementten gevolge deroneenighedenmetSpaqjeenFrankrjk,noemdezj zich rde ongelukkige Koningin''
.Op grond van een vermoeden,datzj
haren gemaalt0tde R.Kp,
tholiekeKerk wilde
brengen, besehouwde het volk haar als de
oorzaak van alle ram pspoeden.Toen de K0ninkljkefamilie in 1643 Londen verliet,nam

zj dewjk naarHolland,wMrzjharekost-

rum Llpsiensia'', - in de pBibliothèque des baarheden verkocht! 0:atrcepen aan te wersdences et des beaux arts'',- inderW erken ven, met welke zj naarEngeland overstak.
De haat der inwoners van Exeter,waarzj
der HollandseheMaatschappj'',enz.
H enoch, naar de oudste stamtafel het het leven sehonk M n eene dochter, en de

hoofd van hetzevendemenschengeslacht(Ge- nadering van een vjandig legernoodzaakten
nesisV),wasdezoonvanJered.Erwordteene haar in 1644 om naarFrankrjk te vlugten,
bfeljkegetuigenisgegeven van zjn vromen d
waar zj vruchtelooszich t0tOostenrjk en
wandel,metbjvoeging,datGodhem wegnam , e overlge M ogendheden wendde) om haren
waaraan men doorgaans de beteekenis heeft gemaal te helpen. Na de teregtstelling van
gehecht, dat hj 0? buitengewone wjze naar dezenbegafzj zich inhetkloosterteChaillot,
hoogere gewesten ls Qvergebragt.- Het ge- maar moesthetwegens(leQnlustene rFronde
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verlaten,waarna zj zich te Part
js vestigde
en een zeer kûmmerljlt leven leidde. 0Ok
toen haar oudste zoon als Karelff den Engelschen troon beklom , keerde zj nietnaar

Conventie,ontvingSerripftjdelgk hetOpperbevel over de Nationale garde te Parjs.In
den nacht van den lsten op den zdenJunj
concentreerde hj de troepen en bezette in

dochtervan de voorgaande.Zj werd geboren
te Exeter den 16den Junj 1644,en trad in
1661inhethuweljk met Fllt
i
ps'
t,
tzw,Orl6ans,
tweede zoon van Anna tan Op.
:J6x,
r'
#k.Zj

gaan,doch Henrlotverklaarde datzj hetgebouw nietmogten verlaten,voordatzj32Giroldjnen hadden uitgeleverd.Vruchteloosgaf

Engeland terug, maar overleed in reeds ge- den oehtend van den 2den den Omtrek van
noemd klooster op den lodellSeptember1666. het paleis der Vertegenwoordiging met 80000
HenriëtteAnna,hertogin ran Orleans,eene man.DeledenderCnnventiewildeùhunsweegs

de voorzitterbevel dien aanvoerder in hechtoonde zich echter niet zeer gehechtaan ha- tenis te nemen; doch deze deed het gesehut
ren gemaal en Ontving gaarne de hulde van op deafgevaardigdenrigten,zoodatzj in de
koning Lodmvi;k XIF, van den graaf ran vergaderzaalmoesten tertlgkeeren,waarnat0t
GlicF
le,van den hertpg ras u
'
lfbznvlpvfFz en de gevraagde uitlevering besloten werd. Nu
anderen,en wikkeldezlch daarbj in velerlei zag Henriotzichbenoemdt0tOpperbevelhebber
intrigues! zoodat de Koning llaar.nu en dan van dc Nationale garde.Hj waBvoortshet
beschermlng moest verleentm.0ok gebruikte blindewerktuigvanRobesylerre,wiensbloedige

hij hMr a1s werktuig totbevordering zjner bevelen hj uitvoerde,en werd doorden va1
staatkundige plannen.In 1670 ondernam zj, van dien man medegesleept.Den 9den Therop zjn last,metveelvertoon eene reisnaar midor werd een bevelt0t inhechtenisneming
Vlaanderen en scheepte zich vervolgens in te tegen hem uitgevaardigd,maarhj ontsnapte
Calais,om ,zoo hetheette,aan eene uitnoo- naar het Luxembourj,pl
aatstezich aan het
diging van haren broeder,Karel11 van En- hoofd der gendarmerle en drong metdeze in
geland, te voldoen. Intusschen had zp reeds het vcorhof van het gebouw der Nationale
binnen 10 dagen en te midden van allerlei Vergadering. Hier nam men hem gevangen,
feesten dien srorst uit de Triple Alliantie doch CoFnhal, de voorzi
tterderJacobjnen,
losgemaakten hem een bondgenootschap doen bevrjdde hem gewapenderhand op last van
sluiten met Lodewl
jk XI7/
*tegen de Neder- den gemeenteraad.Nu jldehj naarde Place
landen. om haarhierbtj ter zjde te staan, du Caroussel,wist de aldaar aanwezige troehad zj de jonkvrouw deQ'
lferolip:wegens pen aan zjne zjdetebrengen en ruktemet
hare ongemeene schoonheid t0t helpster ge- deze naar de Nationale Vergadering. Reeds
knzen. Deze wist het hart van Karel 11 te had eene kompagnie het geschut op het ge-

trefen,werd zjnemaîtres,en zag zich door bouw gerigt,toenhjinhetbeslissendoogenhem benoemd tot hertogin van Tprf:plovffFz. blik aarzelde vuur te doen geven.Toen eerst
Acht dagen na haar terugkeer uitEngeland, N7erden de troepen gewaar,datmen hem in

29 Junj 1670,werd dePrinseste St.Cloud
plotseljk ziek,en overleed reedsden volgenden dag.Men hield hetervool
-,datztidoor
vergifw as Omgekomen,en beschouwde haren
jvyrzuchtigen gemaal ofden ridderdeLorrglse,dien zj in ballingschap had doen zen-

hechtenis wilde nemen,waarna zj afvallig
van hem werden.Heneiotvlood naarhetstadhuis,waarzich0okzjnlotgenootenbevondenq
doch alshj metdezein eeneheftigewoordenwisseling geraakte,wierp Cy nkalhem uithet
venster, waarna hj,in een beerputgevallen

den, a1s de oorzaak van haren dood.Dit is en zwaar gekwetst, gevangen genomen en
echter volgens veler gevoelen eene dwaling. den 28sten Junj 1794 tegeljk metRobesporre
Lodewj;k XIV betreurdeJaren lang haarover- terHegtgesjeld werd.
enrlquel Dupont,Louis Porre S'
6'
lljden.Hare dochter Maria Ztlit
::,in 1679

gehuwd met Karel 11,koning van Spanle, riquel genaamd, een verdiensteljk Fransch
overleed in 1689j - en eene anderejA nna graveur, geboren te Parjs den 13den Junj
A r ïl, werd de gemalin van den hertog ran 1797, werd op lsjarigen leeftjd een leerling
8avoye, Flfe Amadlln 11,later koning van
Sardinië.
H enriot (François),bekend uit den tjd
der groote Fransche Omwenteling,werd ge-

boren teNanterrebijPal sin 1761.OpJeugdiren leeftjdbegafhjzich naardehoofdstad,
leldde er een ellendig leven en kreeg eindeljk eene aanstelling bj de belastingen.Hj
verloor ze,omdat hj in den nachtvan den
lzden op den 13denJulj 1789 de opstandelingen bj de verwoesting der tolhuizen gehol-

pyn had,diende daarna a1sspion bj depolicle, en werd wegens dietbtalin Bicêtre opgesloten.Na ztjn ontslag in het begin van
1792 nam hj tjverig detllaan de gruwelen

van den schilder Gulrin,doeh bepaalde zich

na 3 Jaar bj de graveerkunsten genoothet
enderrigt van Berric.Tn 1818 opendehj een

atelier en leverde kleine gravuresvoor uitgevers,alsmede platen voor hetprachtw erk van

Lanrent rLe Musée R0ya1.'' Voorts gaf hj
bljken van ongemeene kunstvaardigheidopde
tentoonstelling van 1822,waarhj eenegravure bragtnaareene schilderj van vanDilck.
'

XEene dame methare dochter.''Laterecàter
werkte hj naar schilderjen van nieuwere
Fransche meesters.T0tzjneuitm untendegravures behooren:pDeafstandvan GustaafW asa

(1831)1'naar Hersent,- pcromwell bj de
doodkist van KarelI(1833)''naarPa'
ulDeder Revolutie en werd als een der Septem- Iczpc/ld, - zluord Straflbrd, ter strafylaats
bristen t0t aanvoerder van eene sectie sans- geleid (1840)'' naar denzelfden, - en de

culottes benoemd.Toen de gemeenteraad den ChristusConsol
ator(1842)''naarAryScl#àr.
3lsten Mei1793 een aanval wilde doen op de VoertreFeljk is0nk zjnegravurenaarpL'
hé-
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micyde des beaux arts''van Pa'ul.D:JAPtW:,
benevens de rBegrafenisvan Christus''en,Het
te vondeling-leggen van Mozes''naar stukken
van laatstgenoemdenschilder.Henriquel-Dwpont
werd in 1849 1id der Académie en ontving Op

voormalig bedrjf,datvanpleitbezorger,terug,
nadat hj een mandaat naar de Vergadering
te Philadelphia van de hand gewezen had.
Laterechter behoordehj wedert0tde leden
en was er aanvankeljk een tegenstander,
4e wereldteqtoonstelling van 1855 de groote daarna een verdediger van het foederatieve
eere-medaillel
stelsel.In 1794 keerde hj t0thetambteloos
H enriquez (Jan Chrysostomus),geboren leven terug,wilde ook in 1796 nietherknzen
te Madrid in 1595 uiteenaanzienljkgeslacht, worden t0t gouverneur,en overleed den 6den
maakte groote vorderingen in de wetenschap Juntj 1797.Hj waseen uitstekend redenaar
en werd monnik van de orde der Cisterdën- en gafalsstaatsman velebljken van schransers.Zjne naaste bloedverwanten verkeerden derheid,doorzigt en moed.
Hens (Frans Johan), een verdiensteljk
aan hethertogeljk H0fteBrusselen Op hun
verzoek werd hj naarde Nederlandengezon- Vlaamsch schrjver, geboren te Antwerpen
4en en in 1622 t0t geschiedschrjver zjner den l3den November1834,overleedop jeugorde benoemd.O0k verkreeg hj den titelvan digen leeftjd den 25stenSeptember1855.Hj
padre'' dien men vroeger alleen aan abten, was htllponderwjzer:eerst teGent,laterte
deinitorenenvisitatorenhadtoegestaan.Einde- Antwerpen, besteedde niet alleen de dagen
ljk zaghjzichaangesteldt0tgrootpriorvande aan de hem opgedragen taak, maar o0k de

ordevan Calatrava.Hj beoefendemetgrooten
jver de geschiedenis, - vooral die zjner
orde, en overleed te Leuven den 23sten December 1632. Van zjne talrjke geschriften
noemen wj:p'
rhesaurus evangelicus,seu de
viris sanditate egregiis CongregationisHispanicae ete.(1619)', - rS01 Cisterciensis in
Belgio (1622)'',- pvita JoannisRusbroquii
etc.(1622)'''- gFascitmlussandorum ordinis
Cisterciensisetc.(1623,2dln.t.
0),,,- nC0nstantia catholica, seu de persecutionibus Hibernorum libri 11 (1623)'',- en rRegula,
constitutiones etprivilegiaordinisCisterdensis
etc.(1630 fo)''.Voortsliethj onderscheidene
handschriften achter.
H enry (Patrick), een van de verdiensteljkstegrondleggersderonafhankeljkheidvan

nachten aan zjne geliefkoosde stlzdiën, en

werd doordetering aangetasten weqgerukt.
Zjn belangrjkst werk ,De veroverlng van
Mexico'' geeft getuigenis van zjne groote
talenten. Zelfs had hj den moed, weinige
maanden vôörzjn d00d datboek Om tewerken, het4gelk eerst na zi
jn Overljden d00r
zjne vrienden werd uitgegeven.
Henschel (Johann Werner),een beroemd
DuitschFebe
houwer,
brel
uadr
j 1782 geboren teCasselden
14den
was eerstin zjnegeboorteplaatseen leerling van den beeldhouwer

Heyd? zag zich vervolgens geplaatst op de

Acade'mie van Beeldende Kunst aldaar, en
ver&rierf Tveldra eene gouden medaille voor
het modéleenergroep,pHerculesen Omphalé''
voorstellend. Een reusachtig standbeeld van

Noord-Amerika,werd geboren den 29stenMei DHerculesmetzjn knods'',volgenseigenvin1736 in hetgraafschap Hannover in Virginia, ding,verschafte hem eenlaargeldom tereizen.
legde zieh eersttoe op den handel,doch be- Eerst ging hj naarParjs?waarhj dekunstpaalde zich vervolgensbjderegtsgeleerdheid, gewrochten van het Musee Napoleon bewonznodat hj weldra als pleitbezorger k0n op- derde en in het atelier van David naar het

treden.In het begin van 1765 werd htj4e- levend modélschilderde.In 1810 ontving hj

kozen t0t 1id van het Huis van Afgevaardlgden, en kwam hier krachtig in verzettegen
de Engelsche zegelwet. Na dien tjd genoot
hj het vertrouwen des volks, bleef 11d van
het Huis tot aan de omwenteling,had zitting
ixl vele belangrjke commissiën, en woonde
voortsalsafgevaardigdeheteersteCongrèsbjj
hetwelk den 4den September 1774 te Phila-

van het Fransch bestuurte Casseldeopdragt,
om een marmeren standbeeld van Napoleonte
leveren voor het Koningsplein aldaar,zoodat

delphia gehouden werd.Bj detjding van de
geleverd waren, bragthj vrjwilligersbjeen
en noodzaakte den gouverneur van Virginiaj
den buskruidvoorraad,uitdemagazjnenweggehaald, weder derwaarts te voeren.ln 1775
Ferd ht)
'benoemd t0tbevelhebberdertroepen

iguren, die a1s gipsafkietsels de vertrekken
van het Koninkljk paleis zouden versieren,

eerste gevechten, welke in Nieuw-Engeland

hj zich aanstondsderwaartsbegaf.Kleingeestigenajverwasintusschen oorzaak,datmen
de aanvankeljk aan hem toevertrouwde taak
opdroeg aan een Fransch schilder. Daarentegen vervaardigde Hensoheleenigeallegorische

alsmede het praalgrafvan generaal#$ICwdmas.
De schilder Bwry had hem aanbevolen aande
Koningin der Nederlanden,die metde Keur-

vorstin van Hessen bj hem eene pcaritas

met 2 kinderen'' bestelde. Van dit meesterln Virginia en kort daarna t0t gouverneur stuk ,in 1818 voltooid,bestaan 3afgietselsin
van dezen Staat. In die betrekking maakte gips, van welke een in de verzameling van

hj zich verdiensteljk doort0tbevestigingder den kunstenaarachterbleef,terwjldeOverige
Constitutie mede tewerken,en doorherhaalde naar de beide Vorstinnen werden gezonden.
verkiezingen bleefhjaan hethoofdderuitvoe- Voorta leverdehjborstbeeldenvandenschilder
rendemaytt0taan1779,alswanneerhjvolgens Bltry en van den hoogleeraar Liclttenberg.In
de wetnlet herkozen m ogtworden.Toenw erd 1818 werd hj gewoon lid van de Académie
hj 1idvandeW etgevendeVergadering,waarna van Beeldende kunsten te Cassel. Bezoeken
hj tegen het einde van den 00r10g nogmaals in de menayerie van nanAken aldaaxgaven
benoemd werd tot gouverneur van Virginia. hem aanleidmgj den leeuw in verschillende
In het najaar van 1786 keerde hj t0t zjn standen voor te stellen.0ok volgden,op last
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van den Keurvorstvan Hessen,Onderscheidene inzonderheid aangetrokken door de ideale rigandere beeldhouwwerken,zooalsde4 jaarge. ting derOud-ltaliaanscheschool.onderanderen

tjden,een praalgrafvoorden overleden zoon scllilderdehjteRomehetgrootedoek:pchristlls
van den Keurvorst enz. In 1832 werd Hen- en de Samaritaansehe vrotlw''.In 1828 keerde
dcFzelbenoemd t0t leeraar in de modelleer- en hj terug naarBerljn en werd ert0tprofesbeeldhouwkunst aan de KeurvorsteljkeAtla- sOr aan de Académie van SchooneKunsten en
démie van Schoone ktlnsten met den titelvan t0t Hofschilder benoemd.In 1848 stond hj
professor. Zjn belangrjkstltunstgewrocht is aan het hooftlvan hetkorpskunstenaars,dat

hetstandbeeldvan Bonifalt
ius,den lidenAu- zich aan de zjde schaarde der reactionaire
gustus 1842 teFuldaOnthuld.V0OrdenKoning partj.Na dien tjd heefthj nietveelmerkvan Pruissen vervaardigde hj DH ermann en waardigs geleverd, doch zich hoofdzakeljk
Dorothea''naar Göthe,eene zmarmeren groep, bezig gehouden met de vermeerdering zjner
thans te Potsdam geplaatst.Henseheloverleed verzameling portretten van beroemde tjdgenooten?die hj naar hetleven Op hetdoek
teHRo
meden!5denAugustus1850.
enschenlus(Godetkidus),den zlstenJa- bragt.Zjnemenschlievendheidwasdeoorzaak
ntmrj 1600 te Venray,een stadje in Lim- van zi
jn dood-Hj snelde eon man terhtllp,
burg, geboren, genoot te 'sHersogenbosch die vôôr et
ln omnibus nederviel, en Ontving
hetonderwtjs van Joltannes .
fpDlzl#'
!f.
:, be- daarbj eene gevaarljke wond,welkehem den
zocht voorts de gymnasia te Kortrjk en 26sten November 1861 deed bozwjken. Als
elders, zoodat htj eene Ongemeene kennis schilder belkleedt hj geen hoogen rang in de
verkreeg van deLatjnsche en Grieksche ta- geschiedenisc
lerkunst,hoewelzjn rchristls
len, en vereenigde zich in 1635 met zjn vôör Pilatus''en mDeHertog van Brunswjk
bovenvermelden leerm eester t0t het bewer- op het balte Brussel''zich door een warmen
ken der rActa Sanctorum.'' In 1643 gaven ttlon en een levendig voloriet onderscheiden.

zj de pActa Januarii''in 2 deelen,enin1658 VooralOok bezathja1sportretschilderjrroote

de pActa Februarii''in 3 deelen in hetlicht. yerdiensten.- Zjnebeide zustersLolblsa en
Op uitnoodiging van prins Aleœander VII en W ilhelmina hebben zich als dichteressen b()-

Goswj)n Xïcke!,generaal der Jezuïeten?tOt
zich naar Rome, om bouwstoffen voor zjn
werk teverzamelen.Hj bleeferbjkans2l
/c
jaaren keerdein 1661 naarAntwerpenterug.
wier orde Henseltenilu behoordet begat'deze

kend gemaakt.BeidervoortbrengselenzjndoolKletka in 1847 uitgegeven.- Zjne echtgenoote,I'
anny,was de zuster van den beroem-

den componistMendelssohn-Bartltoldy.Zjwerd

geboren teHamburgden14denNovember1805,
In 1665 verscheen het eerste deelder pActa componeerde Onderscheidene liederen,enoverMartii''!waarna Bollandusoverleed.Toenkoos leed den 4den Mei 184:.

H enselt (Ad01f),een uitstekend klavierhj Dan%ëlTcy:zd?vtl
/lcl.
stOtmede-arbeideren
bewerkte methem de rActa Aprilis(1675):'. speler, geboren te Schwabach den 12den Mei
Zjn tweede medewerker, Daniè'
l Ccr#osï'
lf.
s, 1814, ontving te Miinchen zjneopleidingin
werd in 1678 door de pest weggertlkten ver- de muziek ten huize van den geheimraad
vangen door Conradns J'
czlé zw'lf.s,w aarna in I'
ladt, en wél van diens eehtgenoote, eene

1680 de eerste 3deelen derrActa Maji''wer- leerling van Voyler.Hj bleefert0taan zjn
den uitgegeven.O0k I'
ranlqsews.
/tZerJI.
Mwerkte lide jaar en begaf zich toen,door koning
M n de voortzetting der rActa'',toen Henselte- Lodewj;k ondersteund,eerst naarHltmmelte
li'
yd den lzden September 1681 in zjn 82ste W eimar en vel-volgensnaar W eenen,om de
levensjaar overleed. Van zjne overige ge- hoogeredeelen der kunsttebeoefenen.Daarna
schriften noemen wj:pExegesishistorica seu wjdde hj zich aan de behandeling van zjn
diatriba de episcopatu Tungrensiac Trajec- instrument met z0o groote vljt, dat zjne
tensi etc.(1653)''
, yvita R.P.Joannis gezondheid er onder leed. om zich te verBollandii''?- en rD e trlbusDagobertisFran- zetten,ging hj eerstnaarKarlsbad,en toen
corum reglbus diatriba (1655).,,
naar Berljn,waar hj grootopzien baarde,
H ensel(W ilhelml,eenverdiensteljkDuitsch hoewel hj slechts in besloten gezelschappen
historieschilder, geboren te Trebbin den Gden speelde. Nadat hj eenigen tgd te q'eimar
Julj 1794,wjddezich teBerljnaanvankeljk vertoefd had,yaf hj openbare concerten te
aan de beoefening der schoone bouwkunst, D xesden,Leipzlg,Breslau en Petersburg,en
doch bepaalde zich vervolgensbj de schilder- hier ter ylaatse werd hj totkamervirtuoos
kunst.Nadat hj in den bevrjdingsoorlog als derKeizerlnbenoemd.Hj bleefergevestigd,
vrjwilliger gestreden had, zag hj bj zjn geeft er les in demuziek en zendtvan tjd
terugkeer zich genoodzaakt,kleine teekenin- t0t tjd compositiën in het licht.Zjn spel
gen voor almanakken enz. te vervaardigen, wordtzeergeroemdalsOngemeen liefeljk en
ten cindein hetonderhoudzjnernaastebloed- w elluidend.
verwanten te voorzien.Daarna knoopte hj
H ensler (Karl Friedrich), een zeer verbetrekking aan met W aelten schilderde eene diensteljk tooneeldichter,geboren te Schalreeks van tafereelen uitberoem de drama'sten hausen in 1761, studeerde te Göttingen en
behoeve van het voorportaal der conttertzaal vestigde zich in 1784 te MTeenen,waarhti
in den nieuwen sehouwbtlrg.In 1821 wekten zich aan de dramatisehe dichtkunst wjdde
zjne teekeningen voorde uitvoering van h0t en in 1804 het rlueopoldstsdter Theater''in
feestspelglualla Rookh''de algemeenebewon- huurnam.Hj hervormdeditin eendegeljken
dering en bezorgden hem de middelen om 5 voll
tsschouwburg. ln 1817 belastte hj zich
Jaar in Italië te toeven.Hier gevoeldehj zich m et hetbestuur van den sc,houwburg ran der
VIII.
19
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W ien''
, paehtte in 1818 de schouwburgen te
Baden en te Preszburg, en opende in 1822
een door heza zelven gestichten schouwburg
in de rlosephstadt''. Hj overleed den 23steu
November 1825.OngeveerQ00 tooneelstukken

heeft hj in hetlichtgezonden)en van deze
zjn vooral rDas Donauweibchen'' en pDie
Teufelsmjhle''algemeenopgevoerd.
Henzl.onderdezen naam vermelden wj:
SamuëlA '
ewzi Ot
'Henze,een Zwitsersch 0mwentclingsman, geboren te Benzin 1701.Hj
bekleeddeeerstdebetrekkingvanklerkbjde
zoutbelasting en kwam daarna !ls kapitein
in dienstbj den hertog ran Mo'dena.Later
keerde hj naar zjne geboorteplaats terug,
maarwerd,alsdeelgenqotaan democratische
woelingen,naarNeufbhatelgebannen (1743),
terwjlhj naztjnterugkeervruchteloosmoeite
aanwendde, om t0t bibliothecaris aan de
Openbare boekerj te worden benoemd.Hierdoorverbitterd,beraamdel1j metanderen in

veldtogttegen Bactriöen Sogdiana(329-328)

ontving hj hetopperbevelovereen phalanx,
veroverde met Perdieeas de stad Peucela aan
de Indus en trok metde voorhoede van het

leger ûver die rivier.Bj den overtogtover
de Hydaspes(327 vöôrChr.)en bj den slag
tegen Por'
tsbevond hj zich met zjne hipparchiebjhetarmeekorpsjwaaroverdeKoning
zelfhetbevelvoerde?. en zag zich vervolgens
naar een anderen Indlschen vorst,Porwhafgevaardigd, om dezen t0tonderwerping te be-

wegen.Bj den aftogt (326)voerdehj bevel
over hd hoofdleger, hetwelks langs den
linkeroeverderHydaspesz0llaftrekken.Later

vereenigde hj zich metde troepen,diezich

onderbevelvan Aleœander bevonden,en trok
met eene afdeeling door het land der Ara-

bieren, terwt
jl Aleœander met eene andere
zich naar de kust begaf. Met den Koning
bestreed hj vervolgensdeGedrosiërs entoog
eindeljk over Acarnanië naar Perzië. Hier
schonk Aleœander hem Drypetis, de dochter
van Darlu en de zuster van zjne eigene
gemalin ten huweljk met een aanzienljken
bruidschat,terwjlhjvoortsbjdealgemeene

1749 een plan) om de regéring afte zetten,
een dictator te benoemen en de grondwetaf
te schaFen. Het werd echter ontdekt) en
Henzi en n0g 2 anderen moesten hun aanslag
verdeeling van den buit eene gouden kroon
boeten met den dood.
Heinria Sàpzi)edele'
t
wn Hrf/zf
zr-,beroemd ontving.Latervergezeldehj den Koning op
wegens zjne kloekmoedige verdediging van een togt langs de Tigris naar opis, doch
de vesting ofen.Hj waseen kleinzoon van keerde ziek naarEcbatana terug)en overleed
4en voorgaande en werd geboren te Bern in aldaar in 325 vöôrChr.
1785.In 1804 zag hi
j zieh alskadetbj de Hepltaesfion 'ptis Aleasndvlë, een Grieksch
genie geplaatst, en w as ill 1848 generaal. taalkundige.Hj leefdeomstreekshetmidden
A1s zoodanig was hj kommandant van de van de 2de eeuw na Chr.ten tjde van Havesting Peterwardein,en na den valvandeze tfzitxs'
l
;,
v en Antoninus Pildj en schreef een

werd hj door de Hongaren krtjgsgevangen
naar ofen gebragt.Toen deKeizerljketroepen deze stad innamen, wert
l hj op zjne
belofte, dat hj nietmeer tegen de Hongaren
vechten zou,oy vrjevoetengesteld,en bleef
bj den aftogtdlertroepen a1sbevelhebberte
Ofen achter.Toen Görgeiden 4dep Mei1849
de overgave vorderde? gaf hj fler ten antwoord,dathj devestlng t0top denlaatsten
man verdedigen zou. Met slechts 5000 man
hield hj 17 dagen stand tegen 30000 Hongaren,en dezevonden oy den QzstenMei1849,
bj de laatste bestormlng,hem metwonden
bedekt en stervende.In 1852 is te Ofen een
gedenkteeken terzjnereerverrezen.
Hepar Llever,in descheikundel)zieZul
a-

handboek (Encheiridion)dermetriek,datzeer

merkwaardig en door Gaisford (oxiord 1810,
LeHipe
zphaes
ig 1832t
)us,
tlitgz
e1
qeeve
n wer
d.
Vuleam'
us.
H epp (Kar1 Theodor Friedrich),een verdiensteljk regtsgeleerde, geboren te Altona
den toden December 1800!werd in 1830 privaatdocentte Heidelberg ln 1832 hoogleeraar
in de regten te Bern,en een jaarlater te

Tiibingen, waar hj den 3den Maart 1851
overleed.Hj schreef:Versueh iibereinzelne
Lehren derStrafrechtswissenschaft(1827)::,Kritische Darstellung derStrafrechtstheorien

(1829)'' pBeitrage zurLehre vOm Hochverrath (1833)'',- DasStrafsystem u.s.w.
(1866)'',- pueberdieZul:ssigheitderTodtesstrafe (1836)''
,- sDie Theorie derZurech-

tlel'
tlerlizltfizeezd.
H epatica jzieAnemoon.- Men geeftdien nunq (1836):')- pDie Zurechnung aufdem
naam 00k aan middelen, die tegen lever- Geblete des.civilrechts (1838)''
j- pbarstellung und Beurtheilung der deutschen Strafziekten wgrden aangewend.
H epatlet is eene donkeresoortvanzwaar- rechtssysteme (1843- 1845, 2 dln)'', - en
spaat met een bitumineusen reuk.Deze delf- KDie politischen und unpolitischen Staatsverstof komtin Zweden voor.
brechen und Vergehen nach gemeinen und

H ephaestion. onder dezen naam ver- wiirtembergischen Rechte(1846)'.

melden wj:
Hepltaestion,een vriend en een dergeneraals
van Aleœ@nderdeGrppfe.Hjwasgeboortigvan
een aanzienljk geslacht uit Pella en komt in
het begin van den Perzischen Oorlog voorals
dienende bj de Koninkljke garde tepaard.
Na de Overwinningbj Arbéla (331vöörChr.)
werd hj aanvoerder eener afdeeling,en een
Jaar later benoemde Aleœander hem tothipparch bj de beredene garde.Gedurende den

Heppe (Heinrich Ludwig Julius), een
Duitsch sehrjver overgodgeleerdeOnderwerPen, geboren te Cassel den 3osten Maart
1820, Yverd eerst godsdienstleeraar dââr ter
plaatse,en in 1850 hoogleeraarin detheologie

teMarburg.T0tzjnebelangrjkstegeschritten
behooren:rGeschichte derHessischen Géneralsynoden v0n 1568- 1582 (1851, 2 d1n)'',

teDi
ekonfessionelleEntwickelungderaltyrostantischen KircheDeutschlands (1854)',-
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Protestantismus Plat
o, k
%pe'
l
uèplu'
àen-Aristôteles,en schreef
Onderscheldenegeschiedkundigewerken?waar.

(1856-1859, 4 dln)', - sDogmatik des
deutschen Protestantismus im 16 Jahrhundert
(1857, 3 dln)''
,- gGeschichte desdeutsehen
Volksschulwesens (1857-1859,5 d1n)''
,XD ogmatik derevangelisch-reformirten Kirche
(1860)1'
,- en rDasGelehrtenschulwesen im
Mittelalter (1862.
à''. Voorts bestreed hj in

van de overbljfselen in de gHistorlcorum
Graecorum lkagmenta (1841)''doorM illeruitgegeven zjn.O0k hield men hem te voren
voor den vervaardiger van 2 geschritten)die

door apderen op beteren grond aan zekeren

Heraelt
tus worden toegekend,nameljk van

onderscheidenevlugschrittendehyperorthodoxe de gAllegoriae Homericae'',in 1782uitgegeven
door Schow, en van gDe incredibilibus'' crigevoelens van Villmar.
H eraclèa Of Herenlesstad is de naam van tisch beschouwd in de sMythographi(1843)''
me
er dan 20 steden der oudhej
d.Deme
rk- van W esterman.
waardigstevan deze wasHerade'
ain Bitlt
yniè',
O0k eenigeGriekschegeneeqkundigendroem'm de Zw arteZee gelegen,en Om die reden gen dien naam ,zooals H erael%desrlzà Tarente
00k we1 Pontica genaamd.Hare bouwvallen (240 vôôrChr.),een uitstekend arts derem-

vindt raen tegenwoordig bj hetdbrpErecli. pirische school.Hj heettvele nutteloozegeZj werd omstreeks hetjaar 550 vôör Chr. neesmiddelen atkeschaft en zich omtrent de
door de Megarensers, volgens anderen door
de Milesiërsgesticht,verkreeg hetkustgebied

derMariandjnen)legdeeldersdegrondslagen
vanonderscheidene volkplantingenenbezatgeruimen tjdeenaristocratischenregéringsvorm.
In 364 vôôrChr.kwam zj echteronderhet
gezag van tyrannenjnameljk van Clearaus
en zjne nakomelingen,later onder dat van

werking der overigen zoeken te vergewissen,

terwjl hj voortsde heelkunde,inzonderheid
de oqgheelkunde,aanmerkeljk bevorderde.
H eraclitus?een Grieksch wjsgeer,geboren te Ephesusm Klein-Azië,leefdeom streeks

hetjaar500vöôrUhr.enwerd,wegenszjne

zwaartillendegem oedsgesteldheid,diehem zelfs
den Omgang m et mensohen deed vlieden,we1

eensalsdeweenendewjsgeertegenoverDem6Nletonbelangrjk OokwasHeracleainImeanië crifl,M als den layeltenden gesteld. De vrucht
(Beneden-ltalië),eene volkplanting derinwo- zjner in eenzaamheid volbragte nasporingen

Striö en eindeljk onderdatderRomeinen.-

ners van Tarente.Die stad is bekend a1s de w as een boek overdenatuur derdingen,hetgeboorteplaats van Zeuœisen wegensde over- w elk,naar men zegt,den titelvan rM usae''
ragmellten,doorSaleiermaelter in
w inning van koning Pyrrhwsop de Rom einen droeg.Uit tt
(280 véôr Chr.). 00k vermelden wj n0g het pMuseum der Alterthumswissensehaften''
Heraelea in Plttàiotis in Thessalië,nietver verzameld,schjnttebljken,dathjhetvuur
van Thermopylae,eene kolgniederSpartanen, beschouwde als het Oorspronkeljk element,

en Heraclex in Paeonia (Macedonië) met waaruitalle andere wezenszjnvoortgekomen.
den bjnaam Sintica,hettegenwoordigMelenik, Hetoorspronkeljke vuuristevensdewereldgeest, die door middel derzintuigen in den
op den westeljken oevervan de Strymon.
H èraclés,zie lllreqlls.
m ensch doordringt, Om dezen t0t bew ustheid
te brengen)terwjlna den dood dezielt0t
Heraclgum ,zieBeerenklaauœ.
H eracllden noemt men de zonen en ver- datoorspronkeljk vuurterugkeert.- Deleer
dere nakomelingen van Hlraclls (Hérculés), van Hlracllt'
l
u werd laterdtlorde Stoïcjnen
-

vooral hen, die volgens de sage met hulp aangellomen en met de zedeleer van Sl
krates
der Doriërs hun regt op den Peloponnesus in verband gebragt.lp de geschiedenis der
deden gelden, en in de gew esten, door de wtjsbegeerte is kéracl'
lfl.
s vooral een merkDoriërsveroverd(Argos,LaconiëenMessenië), waardig persoon alstegenstallder van deEleals Koningen heerschten.Ongeveer80jaarna atistthe school, die een eeuwig en onverau-

de verwoesting van Troje drongen zj in derljk z4n aannam en dusatle Ontwikkeling
Aetolië,en volgens denraadvan het'Delphisch als schùn besehouwde, terwjl daarelltegen
Orakel, Om eelz drie-oogigen veldheer te kie. Héraclltl
tshetOnveranderljke z4'03looehende)
zen, erkenden zj Ozylos, den zoon van en ilz alles de beweging van een OnophoudeAndraemon, die, Op een één-oogig muildier 1jk Irorden erkende. Zplle uitspraken getuigezeten, wegens een moord de vlugt nam gen van de diepte zjner gedachten, maar
naar Aetolië, t0t hun aanvoerder. Onder de geljken veelop Orakelspreuken en ztjn verre
leiding van dezen trokken zj van dezeezjde van duideljk. Zjn voortreFeljkst geschrift
in den Peloponnesus, Overwonnen in een legde hj in den tempel te Ephesus aan de
bloedigen veldslag Tisamen'
l
ts,den zoon van
Orestes, veroverden llagenoeg het geheele
schiereiland, en verdeelden het onder hunne
aanvoerders. Argos vicl nu aan Temen'
as,Lacedaem oniëaalzdetweeli
nysbroedersProcles
en Eurysthenes, Messeniè aan Cresphontes,
en Elis aan Oœyl'
tts ten deel. Zöô luidt
althans het verhaal.

H eraclides, een Grieksch wjsgeer en
geschiedschrjver uitHeracléa Ponticaen 0111
diereden Pontiel
tsofspottenderwjzePompie'
tts
(de Proùkzieke) genaamd, leetde olstreeks
hetJaar 328 vôör Chr.,hoorde de lessen van

voeten van Dona.Eenevolledige verzam eling

der tkagmenten van zjne werken en eene
beschouwing zjner leer vindt men in rDie
Philosophie Herakleitos' dtls D unkeln v0n

Ephesûs(1858,2 dlnl''van Lauualle.

H erâclius, keizer van het oost-ltomein-

sche rjk,geboren in 575,wierp met At
kikaansche troepen den Overweldiger Pltocas
van den troon, deed hem onthëofden, en

ontving in 610 de kroon. Hj herstelde de
tuchtin hetleger,gafnieuwe w etten aanden
Staat,versloeg den eorlogzuchtigenKltosroes11

in de Jaren 622 t0t 627 in onderscheidene
19*
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veldslagen, en sloot vrede m et diens ZO0n

graanvelden,dorpen,landhoeven,groene wei-

Sirvoes waardoor hj hetHeiligekruis,hetwelk laatstgenoemde uit Jerusalem geroofd
had,terugkreeg (14 September629,hetfeest
ter kruisverheëng).om aan de godsdiensttwisten Van zi
jn tjd 00n einde te maken,
vaardigdehj hetbeveluit,datmen overhet
monotheletismushetstilzwjgen z0u bewaren.
Onder zjn bestuur maakten de Saracenen,

den en springbronnen bedekt,en de koningstuin (Bag-sjahi) beschouwde men weleer in
het Oosten a1s een van de wonderen der

aangevoerd doorM oltammedtzich meestervan
Egypte, Syrië en de vruchtbaarste gedeelten

van zjn rjk, en hj overleed in 641, zjn
gebied achterlatendeaanzjnezonen ConstanJiwl: en Constantinus Aàrcclepll.s,uit 2 ver-

schillende huweljken gesproten. De eerste

leefde slechts kort, en de tweede bekleedde

sleHchets
eedl
nyeak,
lfjazaierdWeKe
iz
er
d.
ral
ape
nk
nl
njdkee
.waardighei
H erat is de naam van een khanaat in

Afghanistanaandenoordoostoljkehellingder

wereld.In de stad vervaardigtmen beroemde

degenklingen, rozewater, zjden en wollen

stofen, en men verzamelt er eene groote
menigte lndische voortbrengselen,waarmede
de markten van Kirman, Jesd en Ispahan
worden voorzien.Heratis de sleutelvan den
grooten weg uit Perziëdoor Afghanistan naar
Indië en voor de belangen van den handelen
van den oorlog zeer merkwaardig.Als het
middelptmt van den Karavanenhandelen als
de stapelplaats tussehen Indië, Afghanistan
en W est-Azië strekte de stad van ouds tot
steunpuntaan alle veroveraars,die uitW estAzië in Indië doordrongen.Omdatmen haar
00k uit hetnoorden bereiken kan,hebben de
Perzen, gesteund door Rtlsland,in den laat-

hoogvlakte van Iran, en strektzich van de sten tjd meermalenpogingen aangewend,om
steppen derToerkomanen zuidwaartsuit,met destad in hun bezitte krjgen,weshalve de
wigvormig beloop, t0t aan het groote meer Engelschen met den gezaghebber van Herat
Hamoen ofZareh in Sedsjestan.Hetgrenst een 0f- en defensiefverbond hebben gesloten.
ten westen aan de Perzische provincie Kho- - Men verhaalt,dat de stad door Aleœandev
rassanj alsmede aan de meer zuidwaarts ge- deGrppf:isgesticht.Zj werd in hetmiddeh
legene Zoutwoestjn,en ten oosten aan Kan- der 7de eeuw met geheel Khorassan aan de
dahar,eeneprovindevan Afghanistan.In het Arabische Khalifen onderworpen.In 1381viel

algemeen bevat het land het zuidoosteljk ztjin handen van Timoer,enonderdeopvolgedeelte van het oude Khorassan,en telt op gers van dezen verhiefzj zich t0teen zetel
nagenoeg 3000 D geogr.mjlomstreeks een derPerzischew etenschapenletterkunde.Later
millioeninwoners.D00rhetnoordeljkgedeelte maakte zich de Usbeksche Tartaar Seltaibeg
looptderotswoestenjvanHezarehen Aimak, van haarmeester,en onderzjne onmenscheuitloopersvan den Hindoe-Koe,van welkede ljke heerschappj werd de welvaartder stad
zuideljkstehetdalvan deaanvankeljkwest- voor altjd vernietigd.In 1510 zag hj zich
waarts stroomende en daarna in de steppen door Ismaël &J van den troon geworpen,
zich verliezende Heriroed begrenzen. In het en de stad werd aan Perzië toegevoegd,

noorden wonen er de Turksche Kisilbasji terwjl in 1749 de Afghanen zich van haar
(Roodmutsen),deEimak,een zwervendvolk, meestermaakten.Bj de oorlogenjdoorbroehetwelk zich van de Perzische taalbedient,
en de Hezareh,een stam der Usbeksche Tartaren. In het vruchtbare da1 der Heriroed
bestaat de bevolking meerendeels uit onder-

ders van hetvorstenhuis der Doeranigevoerd,

werdMokammed,derdezoonvanTimoer-%ael
t,
naarHeratverdreven,waarhjeenafzonderljk
rjk stichtte en in 1829 overleed.Op hem
worpene Tadsliks,en voor'toverige uitAf- volgde zjn zoon Kamran-k
îiaat en Herat
werd wegens de veroveringen derEngelschen
ghanen,welke er heerschappj voeren.
Deevenzoo genoemde hoofdstad,deeenige en Russen een zeer merkw aardig punt. In
m erkw aardige plaats vanhetgeheeleKhanaat, 1855 viel dit Khamaat weder in de handen
ligt85geogr.mj1ten westen van Kaboelen der Perzenj die het echter weldra m oesten
40 geogr.mjlten zuidoosten van Mesled,in verlaten,terwjl het thans geregeerd wordt
eene vruchtbare dakvlakte der Heriroed,een door Yakoeb, een zoon van den Vorst van
uurgaansvan deze,die meneroverschrjden Kaboel.
kan langseene brug,welkeop 26 bogen rust.
H eraugières,ZieBergen (AdriaanJansz.
De stad,die eenebevolking heeftvan 100000 van).
volgensanderen van 50000- zielen,vormt
H érault (De),eenekustrivierinhetzuiden
een langwerpig vierkant, omgeven door een van Frankrjk,ontspringtterhoogtevan1600
aarden wal, welke 13 t0t 16 Ned.elhoog Ned. el bj den Aigoual in de Cevennes,
en met een muur ter hoogte van 8 t0t 10 stroomt in eene zuideljke rigting benedenNed.el,alsmedemeteen30-taltorensgekroond waarts en stort 1 geogr.mj1 beneden Agde
is.De walis voortsOmringd do0reenegracht zich uit in de Middellandsche Zee.Zj heeft
ter breedte van 10 Ned.el.Heratiseend001- eenelengtevan 23 geogr.mjl,dochisslechts
h0f van naauwe, donkere, vuile straten en overdel
aatste11/:mj1bevaarbaar.
Het de
partement Hératllt,bestaande nit gcstegen. De huizen zjn er meerendeels van
deel
t
e
n
van
het voormalig landschap Langueeene verdieping voorzien.HetKoninkljk paleis
beteekent er niet veel,en de groote moskee d0c,t
eltoy 1124 D geogn mjlbjna 430000

verkeert in een vervallen toestand. Rondom inwoners (1n 1872). Het derde gedeelte des
de stad ontwaartmen overalsporen van voor- lands wordtdoor uitloopers van de Cevennes
malige grootheid.- Hetda1der Heriroed is ingenomen, terwjlaan de zuidoosteljke helmet boomgaarden, bloemtuinen,wjnbergen, ling groote vlakten en moerassen zich uit-
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breiden. Afen heeft ereenige kleine rivieren, regtsgeding deBKûningswaBhj op reiBnaar
zooals de Vidourle,de Lez,de Hêxault!de hetdepartementMontblanc,dochhjzondzjne
Agout, de Orbe enz. Langs de kust vlndt toest
emminj in,om dien Vorstte veroordee-

men overeene lengte van 8 geogr.mjleene len.Na zkn terugkeervoegdehj zich bj de
reeks van lagunen of strandmeren (étangs), Borgpartj,ondersteundehaartegen t
leGirondie veel zout opleveren.In denabjheid van djnen,was voorzitterderVergadering,toen

Capestang verhet'
t zich de Malpas,doorboord
van een tunnel terlengte van 1;0,terbreedte
van 8 en terhoogte van ; Ned.el,waar het
kanaal van Languedott doorheen vloeit. Dit
laatste is er, in verband met de Aude,de
eenigewaterwegvanhetbinnenland;deoverige
kanalen, zooals die van Lunel,Montpellier,

Henriot deze beiegerde, en werd daarna lid
van het Comité du Salut Pablic.Op last van

dit laatste begafhj zieh in September naar
de departementen van de Bovenrjn,om er
htltstelselvan hetSchrikbewind in toepassing

te brengen. Toen hj vervolgens met zjne

vrienden Danton Desmoal'
lnsenz.een m eerg0-

Graves,Roubine enz.ytergezamenljkelellgte matigden weg w ilde inslaantwerdhjinMaart
van 104geogr.mjl,liggen langsde kustter 1794 gevangen gelzomen,den zden Aprilvoor
onderlinge verbinding van de luerenensteden. de om wentelings.regtbank gebragten 3 dagen
In de hoogste gedeelten van hetdepartement daarna,in weerwilvan zjneuitstekendever-

verrjzen reusachtige rotsgevaarten, en tusschen deze groejen kastanjeboomen en verbouwt men graangewassen,terwjlde dalen
met amandel- en oljfboomen versierd zjn.
Men winterop 19 (
Zlgeogr.mjluitmt
lntenden Wljn, zooals de Lullel- en Frontignansoorten (muskaatwjnen).O0k kweektmen er
veel meekrap.Het rjk derdelfstoFen levert
ervoortssteenkolen,jzer,marmerenligniet,

dedigingsrede,geyaillotineerd.Zjne r'
rhéorie

de l'ambition''lsln 1802 dût)r k%alyk& in het
lieht gegeven.
H eraut.Dewaardigheidvanherautisharen
Oorsprong verschuldigd aan detournoojender
m iddeneetlwen.Omdat uitalle lallden ridders

derwaarts trokken, om naar den prjs der

overwinning te dingen,waren er ambtenaren
noodig, die kennis hadden van de w apens
welk laatste onder den naam van fossiele alsmede van de regels elzgebruiken,waaraan

asch (cendrestbssils)t0tverbetering van den men zich in hetkrjttehoudenllad.Devoorgrond aanyewend wordt. Voorts leggen de logpersderherauten waren bj de Griekende
lnwoners zleh toe op de zjdeteelt,d(
)zout- x'
t
ikk,x'ç en bj deRomeinen det'
etiales.Deze
winning,depaarden-en muilezelstbkkerj en waren als boodschappers van oorlf)g f:fvretle
deoestervisscherj,en munten vooraluitde0r onschendbaar,verschal-ten vrjgeleide enz.Ten
het vervaardigen van zjden stoflbn,lakens, tjde van hetridderwezenvormdendeherauten
welriekende wateren, zeep en likeuren. De aan de vorsteijke hoven een afzonderljken
wol-,katoen-en zjdefabrieken verschafl'
en er stand,behoorljk onderwezen in alleswatop
werk aan 20000 personen.De aanzienljkste den adelbetrekkinghad.Zjmoestennameljk
kooysteden van hetdepartement zjn Mont- naauwkeurig bekend wezen met den hoogen
pelller en Cette,onderling dooree'
n spoorweg
verbonden, - alsmede Bêziers, Agde, L0dève en Pézenas. Hérault is verdeeld in 4
arrondissem enten en heeft Montpellier t0t
hoofdstad.

R érault de Séchelles (Jean Marie),1id
der Nationale Conventie in Frankrjk,was
een telg van adelljken stam en werd geboren
te Parjsin 1760.Reedsvroeg kwam hj aan
het H of en verkreeg in 1781 de betrekking
van advocaat des Konings bj hetgeregtshof
Châtelez, en 5 jaar later bj het Parlement
te Parjs.Bj hetuitbarsten derOmwenteling
voegde hj zich bj de Nationale garde en nam
jverig deelaan de bestorming derBastille.Na
dereorganisatiederl
'egtexljke magtwerd hj
Koninkljk commissaris van het Hofvan Cas-

en lagen adel,metbeider wapens,regten en
eigendom men?en w aren voorts belastmet de

regeling der openbare feesten.Zj beslisten

over de geschillen Om trent den adeldom ,ver-

vaardigden stamboomen, ontwierpen of wjzigden de wapens en waren zelfs regtersover
de zeden van den adel. Bj de tournoogen
hielden zj wapensellouwing el
zbepaalden of
degenen?die zlch aanmeldden,regthaddenom
tt
lt den strjd te worden toegelaten.Men verdeelde hen in 3 klassen,Ivapenkoninyen,#:rtzf4-

ten en perseeanten (poursuivants). Laatstgenoemden waren leerlingen. Om als zoodanig
aangenomen te worden,werd getuigenis ver-

eischtvan den onberispeljlten wandelvan den
candidaat.Daarna werd hj gedooptmetwjn,

ontving een nieuw en naaln en werd voorzien
satie,en in 1791 lid vallde W etgevende Ver- van een wapenrok. Na een dieusttjd van 7
gadering voorParjs.W eldrakwam hj Open- #
i
F
aren k0n hj herautworden indien 2w apenljk in verzet tegen de regêring en wasde koningen en 4 herauten getuigden,dat hj

voorsteller van het besluit,volqens hetwelk steedszjnpligthadvervuld.Alsdandooptezjn
de stedeljke regéring metdevelligsheidspoli- meester? de vorst, hem op nieuw , schonk
cie belastwerd.Hj bleefniet btliten de gru- hem een anderelz naam en bezorgde hem een
welen van 10 Augustus 1792,maarschreefze anderen wapenrok. Bj het kiezen van een
toe aan eene zamenzwering van koningsge- wapenkoning of bj het ontvangen van den
zinden, terwtjl hj de instelling Ondersteunde hgQgsten graad riep m en zogveelwapeukoninvan eene buitengewone regtbank - een voor- gen en herauten bt
leen alsmogeljk was,om
looper van de om wentelings-regtbank.Hetde- aan defeesteljkheidden grootsten luisterbj
partement Loire vaardigde hem af naar de te zetten.Verklaardon dezegzzamenljk,dat
Nationale Conventie? waar hj aanvankeljk de candidaatdehem toegedachteeerverdiende:
de zdde koosderGlrondjnen.Gedurendehet dan werd hj doorden Vorstgekroondenont-
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.In 1797werd
<ng den naam van eene der provindën des der Philosophie''en 5V0m Ich''

lands.De wapenkoninyen,welkethansnog, hj huisonderwjzerteBern en zetteertevens
bj voorbeeld bj kroonlngsfeesten,werkzaam gedurende4Jaarzjne nasporingen voort.Hj
zjn, vertoonen naauweljks een schjnselvan achtte hetnoodig t0t de eerste beginselen der
den voormaligen glans.
wjsbegeerte aftedalen,zoodath'
# metjver
Heresiq ofHaeresie,zie Kettern.
die der Ouden bestudeqrde,inzonderheid die
H erbarm m of R erbarium vivum van hettjdperk vôôrS'
oeratesenPlato.Voorts
noemt men eene verzameling van gedroogde legde htlzich t0eop dewis-en natuurkunde
planten.Dezemoetendaarvoorzooveelmogeljk en kwam toen reeds t0tder ondslagen eener
bj dag en bj droog wedergezochtworden, wiskundige zielkunde.00k werd aldaarzjne
waarna men ze in eene blikken botaniseer- belangstelling in de opvoeding en vorming
bus legt, om ze voorts te huis te laten der menschen krachtig opgewekt.Familie-aandroogen.Planten metzeer dikke,sappigesten- gelegenheden deden hem in 1800naarDuitsch-

Fe1sen bladeren dompeltmeneenigeseconden
ln heet water.N0g fraajerechterzullen zj
droogen,wanneer men zetusschenvloeipapier
legt en ermeteen warm strjkjzerOverheen
stnj
'kt,totdat zj haar sap grootendeelsver-

land terugkeeren,en nadathg eenigentjdin

totdat z'
d geheelen aldroog zjn.Bj hetindompelen in het water moetmen echter zorgen,datde bloemen droog bljven.Niet-vleezigeplantenlegtmen eenvoudigtusschen bladen
qltreer-ofvloeipapier,waaraan zj haarvocht

losophischesStudmm (1807)'',- nHat
lptpuncte
der Metaphysik (1808)'',- en rAllgemeine
praktischePhilosophie(1808)''.Tn1809vertrok
hj a1shoogleeraarnaarKönigsberg en moest
er zjne krachten verdeelen tusschen zjne
wjsgeerigeonderzoekingenenhetbestuurvan
een paedagogisch seminarium. Daar schreef
hj:rLehrbuch zurEinleitung in diePhilosophie (1813,4de druk 1837)'',- rluehrbuch
zur Physiologie (1816,3de druk 1834)'',-

Bremen gewoond had, vestigde hp zich in
October 1802 te Göttingen a1s privaatdocent.

Hier schreef hj: rpestalozzi'
s Tde eines A.

b.c. der Anschauung wissenschaftlich ausgeloren hebben. Dan plaatst men ze tusschen flihrt (1802, Qdedruk 1804)'',- ,1De Plwj
atoversche vellen vloeipapier en herhaaltdie be- nici systematis fundamento (1805) ,- n j.
werking'
,entelkensnaeenhalfetmaalwederom, gemei
ne Pâdagoyik (1806)'',- rueberphi-

afstaan, en tusschen die bladen plaatst men

lanklesvan dezelfde grootte,Opdat devochtlgheid van de eene plant niet t0tde andere
doordringe. Zulke lagen bezwaart men dan
met een gewigt of men plaatst ze onder de
pers.De drukking mag evenwelniette groot

Psychologie,als W issenschaft neu gegriindet

zjn,daar in dit gevaldeplantendeelen hun auf Erfahrung?Methaphysik und Mathematik
natuurljk voorkomen verliezen en alzoo voor (1824- 1825,2 dln)'',- pAllgemeineMetaeen later onderzoek nietdeugen.Gedurende physik nebst den Anfângen der philosophi-

eenigen tjd ververschtmendageljkshetvloeipapier, daar deplanten fraajerbljven naarmate ztisnellerdxoogen.Zgndeplantendroog,
dan legtmen zetusschenschrjfpapier,enmen

schen Nattlurlehre (1828- 1829!2 dln)'',-

plaats,w aar men deplantgevonden heeft,en

gen iiber d1e St:rke einer Vorstellung a1s

en rEncydop:,
die derPhilosophle auspraktischen Gesichtspunkten (1831,Qdedruk 1841)''.

Van zjne kleinere gesehriften vermelden wj
matlgenam en geschrevenw orden,benevensde lehre(1811)''1- opsyciologischeUntersuchun-

voeytereeneétiquettebj,waarop destelsel- voorts:Psychologische Bemerkungen zurT0nrangschiktvervolçensde gewassen volgensde Function ihrer Dauer (1812)''1 nTheoriae
natuurljke familien. W anneer men zulk een de attradioneelementorum principiametaphyherbarium door geschikte middelentegenscha- sica (181Q)'',- yueber meinen Streit m1t
deljkeinsectenbeveiligt,bljfthetlanggoed, der Modephilosophle dieser Zeit (1814)'',Ja, men heeft herbaria, die eeuwen oud en DGesprëche iberdasBöse (1817)'',- ppedanog altjd bruikbaar zjn.Hetnutvan zulke g
ogigesGutachteniiberSchulklassen (1818)'',
verzamelingen behoeft niet te w orden aange- - pDeattentionism ensura causisqueprimariis
wezen.Hetisveelverkiesljkerdeplantzelve (1822)'',- en rueber die Möglichkeitund
te zien dan hareafbeelding ofhare beschrj- Nothwendigkeit, Mathematik aufPhilosophie
ving, - vooral is dit van toepassing voor an zu wenden (1822)''.Zjn verlangen om aan
vreemde gewassen,diemen nietaltjdlevend eene universiteit werkzaam te wezenj die
kan te zien krjgen.T0t de qroote herbaria meer dan Königsberg hetmidflelpuntwasvan
van Europa behoort00k hetRpksHerbarium wetenschappeljk verkeer, bewoog hem , in
te Leiden,hetwelk een merkwaardigen rjk- 1833 aan een beroep naar Göttingen gehoor
dom van Oost-lndische en Japansche planten te geven.Hier verschenen van hem ,behalve
bevat, vooral echter het Herbarium van het onderscheidene kleine verzamelingen:o
isz
' umr
Britsch Muspum te Londen.
padagogischer Vorlesungen (1835, 2te druk

Herbart (Johann Friedrich),een Duitsch 1841)'',- mBriefezurLehrev0n derFreiheit
wjsgeer,geboren te oldenbury den 4denMei des menschlichen W illens (1836)'',- pAna-

1776,bezocht het gymnasium m zjnegeboortestad en studeerde te Jena,waar hj weldra
in aanraking kw am metFzcAfc.W eldraechter
koesterde Herbart omtrentdewjsbegeertezelfstandige denkbeelden, zooals bleek uitzjne

lytische Belepchtung des Naturrechts und der

Moral (1836)M,- en twee aqeveringen van
DPsychologischeuntersuchungentl83g- l84ol''.
Hj overleed den 14den Augustus 1841.Eene
uitgavevanzjnegezamenljkewerken(1850beoordeeling der eerste beide geschriften van 1852,12 dln) is bezorgd door Hartenstein.
Bchnllin.q pUeber die Möglichkeit einer Forrn
Volgens de wjsbegeerte van Herbartisde
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onderstelling van slechtséénbeginselensleehts tiB0k011.Aanvankeltlkmoestzjgeweldigworsteééne methode een vooroordeel.Daax het de lenmetharetegenstanders,dochlangzamerhand

taak derwjsbegeerteis,kennisuitbegrippen heeft zj eene groote uitbreidiny verkregen,
en n0g altjd bljft zj onvermoeld volharden
wjsgeerige onderzoekingen aan:welkeover- tegen de verschillende Hegeliaansche scholen.

te vergaderen, neemt Herbart 3 klassen van

eenkomen metde aloude verdeellng inphysica T0t hare voornaamste aanhangers behooren

sleio
à,Ei
vnertTohro ,Str'
?
w
-4(natuurkunde),ethica (zedekunde)endialectica Drobiselt T.ftzrftw.
(redeneerkunde). Volgens de beteekenis der pell, k%eMlling, Taute, Y ifz, Volkmannenz-,
begrippen onderscheidthjnameljk detheore- en sedert 1860vonden zj een orgaan in het
tische vraagstukken,die op de kennis berus- DZei
tschrift fir exade Philosoghie im sinne
ten van 'tgeen is en geschiedt,van deaesthe- d8s netlern philosophisehen Reallsmus'',uitgegeven
door Alliltn en Ziller.- Er heeft zich
tisch-pradische,wier beginselen,zonder over
het zjn en geschieden te beslissen,eenebe- een comité gevormd,Om hem in 1876,ophet

oordeelende waardebepalingbevatten,waarbj eeuwfeest zjner geboorte,een gedenkteeken
men n0g deforméletaakderlogica(redeneer- te Oldenburg te stichten.
H erbell (Johan Frederik Maurits), een
kunde) moet voegen,Om de regelmatigheid
van den gedachtengang te Onderzoeken. A1s verdiensteljk letter- en oudheidkundige,getheûretisehe hoofdwetenschap beschouwt hj boren te Rees in 1752,sttldeerdete Duisburg

de metaphysica.Haar uitgangspuntis hetge- en te Franekeren onderseheiddezichzoozeer,
gevene (bestaande),en harenoodzakeljkheid dat in 1770 aan hem delastw erdopgedragen,
bljktuithetfeit,datin dehoofddenkbeelden Om het Franeker handsohrift van Rbeatius

van hetbestaande (hetding metzjneeigenschappen? verandering, stof,zelfbewustzjn)
tegenstrjdigheden verborgen zjn.Dezelaatste
ontstaan doordien men hetzqndein gestrenje
beteekenis nietzs6 kan denken als desehyn
vereischt.Hierdoor komt hj t0thetbeslult,
dat de verscheidenheid en de afwisseling op

het gegeven gebied derverschjnselen niette
begrjpen zjn bi
jde Onderstelling van sleel
hts
êéne werkeljkheid.maar datmen onvermjdeljk eene hoeveelheid van werkeljkheden

met de bestaande uitgaven te vergeljken.
Daarna zag hj zich geplaatstbj 4en baron
tltoe Sc/ztctrzrzdzlùer.g en Hohenlanhbery,diezich

sederteeniyen tjd bezig hield methetverzamelen en ultgeven der rplakaten en Charters

van Friesland''waarin hj door Tholenen A.
ffàdzwc geholpen werd. Na den dood van

.

eerstgenoemdeverleendeKerbellzjnenbjstand,

en toen û0k debaronoverledenwas,ontvingen
Herbell en eenige andere bekwame mannen
den last,htm door Gedeputeerde Staten opgem oet aannemen,uit wier onderlinge verbin- dragen,om deuitgavenderpFriescheCharters''
dingen en verhoudingen m en zoow eldevorm en voort te zetten.Hj gafhieraangevolg,zoodat
derverschjnselen (ruimteen tjd)alsdestof- in 1793 een 5dedeelvanhet,,Gr00tPlakaat-en
feljke natuur en hetleven desgeestesmoet Charterboek van Friesland''verscheen,waarin
aieiden. ln hetpradisch engodsdienstigre- alle staatsstukken van 1602 t0t 1686 opgenodeelte der philosophie bevindt Herbamt zlch men zjn, met aanteekeningen van Herbell
op het standpunt van Jaeobi en verwisselt verrjkt.Voortsheeftdezegeleerde een groot
het zelfbestuur der pradisehe rede (volgens aantalgesehriften van den uitstekenden hoogKanl) met de waardebepalingen van een Ont- leeraar Petrns Otzgzl.P:: in het H oogduitsch
wikkeld gevoel.Hj stelthetzedeljk Oordeel vertaald. Herbell werd vervolgens ontvanger

geljk meteen aesthetisch oordeel,en noemt deriorenen in hetdorpEngelum (in Menalhet zedeljk leven een prachtig kunstwerk. dumadeel)t - voorts in 1790 saeretaris der
D e 5 pradische denkbeelden, welke uitdat

stad Franeker, verloor deze betrekking in

beginsel voortvloejen, ztln de vrjheid, de 1795 en wjddezieh ambteloosaan zjne gevolkomenheid,dew elw illendheid,hetregten liefkoosde sttldiën, w erd in 1802 seeretaris
de billjkheid. Toegepaste zedeleer is zoowel van Sneek,en in 1811 voorzittervan deregtopvoedkunde als staatkunde. De godsdienst ba
aanlegwe
al
aaara
.mlli
opnk van eersten wjz
rd
kz
te
0r
twa
aanszhj
tjn
wortelt in een door teleologische natuurbeeene loffeljke
schouw ingen Opgew ektgevoelvanbewondering overljden in 1819.
en eerbied voorden ondoorgrondeljke.Vooral H erbelot (Barthélemy d'),een verdiensteechter heeft Herbart zjne krac,
hten besteed ljk beoefenaar der Oostersche letterkundo,
aan de psychologie (zielkunde),en wèldoor geboren te Parps den 4den December 1625,
zjneschranderepoging,om devoorstellingen vertoefde na het voleindigen zjner studiën
o
f inwendige toestanden der zielalsevenzoo geruimen tjdin Italië,vooralteRomeen te
vele psydusche krachten te besehouwen en Florence?werd na zjn terugkeerKgninkljk
hare onderlinge werking aan eene wiskun- tolk voor de Oosterschetalen,en gingin 1666

dige berekeniny te onderwerqen. Hierdoor
slaagde hj er ln,depsycholoçlschestudiën,
dnordewjsbegeertevan Kantln denaanvang
dezer eeuw op den ae'
hteryrond geschoven,

wederom naar Ttalië, waar hj zjn verbljf

met een nieuw leven te bezlelen.W egens de
mathematise,hebehandeling derpsychologisehe

aeaendll
l
etCollègedeFranceteParjs,enoverden 8stenDecember1695.Zjne pBiblio-

hypothesenoemdezjneschoolzichderexade'',
voortswegensharen strjdtegenhet,transcendentale idealismus van Kanten zjne volgelingenlgafztj(
zieh den naam van denrealis-

thèque Orientale'',uitgegeven door Galland te

hield aan het H 0f van Fevdinand fT,groot-

he
rtog van Toscane.Laterechtorza?hjzieh
geplaatst als hgogleeraar in de Syrlsehe taal
Partls in 1697, verbeterd door Sehultens en
Relske ('
sHage 1777- 1799, 4 dln), en in
het Daitsch overgebragt door Sc/
zxlz (Ealle,

Q96
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1785-1790, 4 dln), bevat veel belangrjks. land geschreven is. Zjnelevensbesehrjving,
H erberg is een woord,hetwelk als l
teri- door hem zelven opgesteld en loopende t0t
1545, word in 1805 teOfen uitgegeven?- en

berga reeds in het oud-Hoogduitsch voorkomt

en oorspronkeljk debeteekenishadyanlegee- zjnepGesantschaftsreisenachSpanien''ism 1846
plaats,terwjlhetin detweedehelftdermid- doûr Cltmel te W eenen in hetlichtgezonden.
deneeuwengebouwenaanduidde,waarreizigers
Herbert.Onderdezennaam vermeldenwj:
een nachtverbljfkondenvinden.Reedsinover- Herbert, ook welHerebert'n en Hardbertus
ouden tjd had raen in hetOostendekararan- genaamd!bisschop van Utrecht.Hj waseen
sera'n, - in Griekenland,vool
-alin steden, strjdhaftlg kerkvorst,die,naarhetvoorbeeld
w aar vele vreemdelingen zamenvloeiden,de zjner voorzaten, zich een onbeperkt gezag
pandokeLa,en in hetRomeinsche rjk de ccy- aanmatigde over Groningen en Drenthe.Toen
ponaeofdeversogga.Gedurendedemiddeneeuwen de Bisschop in 1138 eenereisdeednaarRome,
vonddevreemdelingveelaleengastvrjverbljf versterkten de Groningers de St.W alburgsin de ridderburgten,alsmede in de kloosters, kerk,ten eindezich tegen zjne heersehappj
waar een afzonderljk vertrek,ltospitill
,
m of te verzetten.W eldra echterverscheenhjmet
hospitale genaamd, voor hem geopend werd, een leger vöör de vest,veroverde de stad en
terwjl voorts vooral in de steden lterbergen bragthetz00 ver,datde Groningershem hulontstonden. Dââr vereenigden zich tevens na digden en bj eedebeloofden,datzj destad
het voleindigd dagwerk de gezellen van een zonderzjnetoestemming nimmermetmuren,
of ander gild.Hetregt om zulk eene herberg poorten en torenszouden versterken.Naauwete houden wasgewoonljk aan deneigendom ljks had de Bisschop dezezaak in ordegevan zoodanig perceel verknocht. Eene her- bragt,toen Diek FT,graafvan Holland,een
berg was in den regel van een uithang- inval deed in het Sticht. Herbertechter trok

een qewoonte die o0k zjnevjanden onmiddelljktegemoet,versloeg
in onzen tjd n0g geenszms verdwenen is. hen en voerde Otto,denbevelhebberen tevens
lloorgaans was zulk een uithangbord be- denzwager van den Graaf,gevankeljk naar
bord voorzien,

schilderd methet beeld van een ofanderdier,
b.v.van eenleeuw ,beer,adelaarenz.,hoewel
men er ook w el eene z0n, eene ster, een
M00r, eene kroon, eenige visschen enz.op
afbeeldde. Naast zulke herbergen, die den
reiziger doorgaans slechts een armoedig ver-

Utrecht. Ilierover was lutstgenoemde z00

vertoornd,dathj meteeneaanzienljkeovermagtUtrechtbelegerdeen zichgereedmaakte,
de stad stormenderhand in te nemen.De Bisschop zag, dat het zwaard hem niet baten

z0u en nam zjne toevlugtt0tgeesteljkewabljfaanboden,verrezen in de tweede helft pens. In kerkeljk plegtgewaadgehuld,met
der lide eeuw in de groote steden de hôtels, den herdersstafin dehand en hetboek,waar-

bestemd voorden aanzienljken stand.Behalve
op de badjlaatsen en in de vorsteljkeresidentiën,vlndtmen deze vooralin de Rjnstreek en in Zwitserland,waarzj zich hier
en daartotprachtige paleizen hebben ontw ikkeld.W ereldberoemd zjn dehâtelsBea,
n JNvageteOuchy bj LausannejM onnetteVevay,
Byron bj Villeneuve '
aan het Meer van Ge-

uit hj het banvonniszou voorlezen,indien

de Graafhetbeleg nietwilde opbreken,in de

andere,trok hj,gevolgd dooreen aanzienljken stoet geestelp
-ken, uit de poortnaar de

vjandeljke legerplaats. Bj zjne komst ont-

zonk graaf Dirk de moed.Hp- ontbloottehet
hoofd,boog de knieën en smeekte vergilenis
van den eerwaardigen Kerkvorst.D ezeschonk
neve
' , het Hôtel de la Metropolete Genève, hem den kus des vredes en sloot methem
J'
unyfçaublick teInterlaken,Bauren BawrJl een duurzaam verbond van vriendschap.H erLacteZûrich,en DreiAWP/:teBasel.Voorts bertoverleed in 1150.
vermelden wjnog:Irring-llbl
ue,Astor-Honse, Edward,lord H erbertOf Cherb- y,een EnM etropolitan-en St..M Ct?JtX.S-AJJJ teNew-York, gelsch deïst.Hj werdgeborenin 1581op het
het Lourre en het Grand-Hôtelte Parjs, slot Montgomery in W allis,studeerde te OxhetLanyltam-Hôtelte Londen,en hetAmstel- ford en bezochtdaarna hetvasteland.In 1609
JJJ:Jte Amsterdam.
vertrok hj md Engelsche hulktroepen naar

ITerberstein (Sigismund, vrjheer von), de Nederlanden,waar hj zich ln den oorl0g
een uitstekendstaatsmanengeschiedschrjver, onderscheidde, en in 1616 a1s gezant naar
gebol-en in 1486 te W ippach in Kraïn,stu- Parjs.Daarhj zich jverig in debresstelde
deerde in de regten, doch nam daarna dienst voor de Protestanten en hierdoorergernisgaf,
bj het leger, en onderscheidde zich in den werd hj teruggeroepen,doch Jqcobns f,bj
00rl0g tegen de Turken.De Keizel'benoemde wien hj zich regtvaardigde, zond hem welhem t0tbevelhebbervan deruiterjteKraïn, dra terug.In 1625 begafhj zich naarzjne
bekleedde hem m et de w aardigheid van hof- goederen!waarhjeen ambtelooslevenleidde.
raad:en belastte hem metonderscheidenege- Bj hetultbarsten der onlusten onderKard I
wigtlge zondingen, b.v.in 1526 naar Rus- kooshj aanvankeljk dezjdevan hd Pa1
*leland.Laterwertlhjgeheimraad en voorzitter m ent, maar veranderde later van gevoelen.
van de com missie der geldmiddelen, doch Hj overleed in 1G48.Inzjnegeschxiften:rDe
keerde in 1556 tothetam bteloosleven terug, veritateproutdistinguitnrarevelatione(1624)'',
en overleed den 28sten Maart1566.Zjne rRe- - rDe eausis errorum'', en rDe religione

rum Moscoviticarum eommentarii (1549; in gentilium errorumque apud eos causis (Am1557in hetDuitsch vertaaldl''werdenin1841 sterdam 1663 en laterl''zochthj metgroote
en 1843 op nieuw uityegeven en vormen het scherpzinnigheid aan te toonen,datmen bj
beste werk,hetwelk ln dien tjd overRus- hetaannemen van een stelselvan natuurljke
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godsdienst de geopenbaarde,alzoo het Chris- portretten te schilderen. Ditgelukte hem bj

tendom ,zeergoed kan missen.Nazjn dûod uitnemendheid,en toen hj eenportretvan de
verschenen van hem :pLifeand reignofHenry toenmalige prinses Vietoria vervaardigd had,
VlII - ppoems'' - en oMemoirs''.
waszjnefortuingemaakt.In1835bragthjzjn
Mdney,lordHerbert,eenEngelschstaatsman. DRendez-vous''op de tentoonstelling,hetwelk
zeer geprezen werd. Veel l0f viel 0ok ten

Hj was de zoon van den elfden graaf ran
Pembrokeuit dienstw eede huweljk meteene
gravin W oronzow en w erd geboren te Richraond den 16den September1810.Hj bezocht

deel aan zjne stukken:pHaydee(1834)'',DHetgebed (1835)'7)- pEen gevangene door
condottiêribevrjd (1836)'',- pDesdemona)
de schoolte Harrow ,studeerde te Oxford,en biddende voor Cassio (1838)5'en aan onderwerd reeds in 1832 door South-W iltshire af- scheidene andere, ontleend aan de werken
gevaardigdnaarhetParlement,waarhjzich van Byron en aan de geschiedenis Van Vebj deToriesvoegde,destjdsonder deleiding netië.Hj sloot voorts vriendschap m et den
van lord Peel.llverig streed hj tegen de architect Payneen liet zich door dezen overvrjzinnigebeginselen derW higs,en werd in halen, om tf)t de R.Katholieke Kerk t0e te
1841 in hetdoorPeelyevormde kabinett0t treden. Den invloed Van dezen stap merkt
secretarisder Admiralitelt,en in 1845 t0tse- men op in zjneschilderjen,zooalsinderVeeretaris van Oorlog en lid van hetministérie netiaanscheprocessie (1838)''- rtzeerlingen

benoemd.In dien tjd onderging hj eenedergeljke verandering als Peelzelf.Schoon te
voren een jverigvoorstanderderbeschermende
regten,liep hj in 1846 metzjn chefen het
meerendeel zjner ambtgenooten over t0t de
verdedigers van hetvrjhandelstelsel,en toen
het kabinet voor de vereenigde slagen van

zjne voormalige tegenstanders en vroegere

vöôr eene kloosterpoort(1840):1enz.Wjders
schilderde hj: pDe ontvoering eenerVenetiaanschebruiddoorzeerooversultTstrië(1841)'',
nvoering van het Christendom in
.De i
Bretagne (1842)''- rchristusen deSamaritaansche vrouw (1843)5', - rsir Thomas
More en zjne dochter(1844)'',- plletprocès der zeven Bisschoppen (1844)'',- pDe
jeuydige Jezus btjhetaanschouwen van een
kruls (1847)'' - plbhannesdeDoopervôör
Herodes'',enz.Oûk heefthj onderscheidene

voorstanders bezweek, behoorde Herbert t0t
de kleine schaar der uitstekende staatsmannen,die,onderden naam van volgelingenvan
Peel, gematigd conservatieve beginselen m et stukken geleverdindezaalvanhetnieuwePareene vrjzinnige handelspolitiek verbonden. lementsgebouw ,zooals: pM ozes?met de tatb',- rsalomo's
Toen in December 1852 lord Aberdeen de teu- len der wet van Sinaïafdalend'
rllet bezoek der koningin
gels vau het bewind in handen nam , zag eerste regt''
,
1
,- rveyHerbeet zich wedez'om benoemd t0tsecretaris van Seheba , rDe tempelbouw,,
Van O0rl0g en m oest a1s zoodanig alles in oordeeling der valsche propheten'',- sDaniël
gereedheid brengen voor den strjd tegen Rus- in dln leeuwenkuil'',enz.Evenzoo heefthj
land.Van derampspoeden van hetEnrelsche zich belast met hetschilderen van tafereelen
legerin deKrim had hj zich echternletste uit de drama's van M akspere ill eene zaal
wjten,daarhetbestuurderoorlogszaken aan van datzelfde gebouw, en zich daarmede
den hertog ran Neweastle was toevertrouwd. zöö jverig bezig gehouden, dat t0t het
Niettemin bezweek het ministérie-dlerdeezl, voortbrengen van andere stukken geen tjd
en Herbertlegde de betrekking van secretaris beschikbaar bleef.Sedert 1846 ishj lid der
van Koloniën,welke hj in hetkabinet-Tcl- Koninkljke Académie.
merston aanvaard had , weldra neder, om dat
H erberts (Herman) of Herbers,een verhj de benoeming eener commissie van Onder- diensteljk godgeleerde, geboren te Grol in
zoek naar den toestand van hetleger a1seen Junj 1540, werd tussehen 1560 en 1564 a1s
votum Van w antrouwen beschouw de. Gedu- conventuaalin eenkloosteropgenomen,maakte
rende4jarenleiddehjeenambteloosleven,doch er zich bekend m etden Bjbelen metdegewerd inJunj 1859wederministervanOorlog schritten der Hervormers, en verliet het in

1566 om in 1566 alspastoorte W interswjk
wezen.Alva'
s komst deed hem de wjk 11emen, waarna hj eerst bj de Ilervormde gemeenteteNeder-W ezeleninls7ibjdieteDordheidgeschokt.Om zicheenige1.
11stteverschaFen rechthetleeraarsambtwaarnam.Zjnewelspreliethj zich t0tlord Heebertt
?/-Lea benoemen kendheid bezorgde hem grooten roem , z00en werd lid van hetHoogerhtlis.Zjnekwaal datmenteGouda- aanvankeljktevergeefsverergerde eehterzoozeer,datl1j weldra zjne moeitedeed,()m hem derwaartsteroepen.Evenportefeuille moestnederleggen en op zjn kas- alsCoornltertenCoolhaeskoesterde11jruimebeteelW ilton den zden Augusttls1861pverleed. grippen omtrent de vrjheid van onderzoek en
Te Salisbury is den 29sten Junj 1863 een het gezag der Overheid in kerkeljkezaken,
standbeeld terzjnereeronthuld,
zoodathj in oneenigheidgeraaktemetzjne
C
John Jb#dr:'Hevbert,eenverdiensteljk En- alvinistlsche am btgenooten. D eze vermeergelsch schilder. Hj werd qeboren den 23sten derde,toen htj in 1582 Ophield,over den CaJanuarj 1810 te Maldon ln het graafschap techismus te prediken.De regêring zond hem
Essex, bezocht in 1825 de Koninkljke Aca- zjn ontslag, doch inmiddels was hj reeds
onder Palmerston.Met jver vervulde hj de
pligten zjner betrekking,en ofschoon hj niet
alle misbruiken bj hetleger uitden weg k0n
ruimen,heefthjveleverbeteringeningevoerd.
Inmiddelshad overmatigearbeid zjnegezond-

in den geest der Hervorm ers werkzaam te

démie van SehooneKunsten teLonden)maar naar Gouda vertrûkken,waar men hem met
Zag zieh weldra door arm oede genoodzaakt, open armen ontving.W è1poogde deraadsheer
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Adriaan 1)
J. der M yl6 te Dordrechteene ver- predikant te Gouda beroepen,en volgde het
zoening t0tstand te brengen,doch deze leed voetspoor van zjn vader.Immers metzjne
schipbreuk opdestjfzinnigeid dertegenpartj. ambtgenooten schaarde htJzich aan de zjde
De zaak kwam nu voor de Synode,maar de der Remonstranten en deelde in 1619 in hun
gemeente van Gouda wilde haren beminden lot.HjweigerdedehandelingenderDordsche
leeraar nietderwaartslaten trekken.Nuwerd Synode en de Acte van Stilstand te onder-

in 1591 te 'sHage t0tzjne excommunicatie teekenen.Laterechterishj t0thetondertee-

wegens onregtzinnigheid besloten.De Staten
lieten hetechterz00 vernietkomen.Johannes
Uytenbogaerten Franeiseus '
tllgzLansbergen traden als bemiddelaars0p,en den 22stenAugustus 1596 hield eerstgenoesade in de groote
kerkteGoudaeeneverzoeningsleerredeywaarna

kenen van deze laatsteovergegaan.Men ver-

moedt,dathjin 1647n0gleefde.Hjschreef:
XCortende daerbewys uit de heylige schriftuyr van 'tghevoelen der ghereformeerde leeraren,die ten huydighen daghe van sommighe
Remonstranten ghenoemt worden, aangaende

deelfjarigestrjdeeneindenam.Herbertsk0n de godljeke predestinatie endeandere anclenu in vrede zjne prediking voortzetten,en vende poincten enz.(1616)''een boek,waaroverleed den 23sten Februarj 1607.Hj was vanin 1647eenderdedruk verscheen,terwjl

een uitstekend gûdgeleerdeen mag beschouwd het 00k in hetFransch vertaald werd.Daarop
worden als de voorlooper der Remonstranten. verscheen een gTeghenbericht'' van Jacobus
n,toen predikantte Deventer,enhierop
Immershjverlangdevrjheidvanovertuiging, Reniu.

vrjheid van onderzoek,en verwierphetbin- een schrjven van Herberts,getiteld:rchrisdend gezagvan geloofsbeljdenisen cateehis- telycke verdedigingh ende breeder bewys uyt
mus.Geen wonderalzoo,dathj aangevallen de H.Schriftuyr vandeleeredergereformeerde
werd door de Calvinistische predikanten van Kerckendienaren, die men Remonstranten
dien tjd.Van zjne geschriftennoemen wj: noemt, aangaende de godtlyke Praedestinatie
rCorte verdaringe over de woorden Pauli, enz.(1617)9'.
geschreven totten Romeynen, cap.2 vers28
H erbort von Fritzlar, een Middenenz.(1584)'',-- sveldra verseheen van eene Hoogduitsch dichter, vermoedeljk t0t den
onbekende hand:DKort endewaerachtighver- geesteljken standbehoorende,verkeerdeaan
#hael,waeromme de particuliere Sqnodusvan hetHofvan den landgraafHermann 1lJl TA'
Zuyt-Hollant het boeck Hermannl Herberts ringen, op wiensverzoek hj in den aanvang
predicant te Gouda)genaemtcorteverclaringe der 13deeeuw het pLiet v0n Troje'' een beenz.alsonsuyver ende schadelick gheoordeelt rjmd verhaalvan den Trojaanschen 00r10g,
ende hem van het predick-ampt ghesuspen- vervaardigde.Hetisgeschreven in den Nedèrdeert0ft opgeschorstheeft(1592)''
,- waar- Hessischen tongval,zoodatde taalhetmidden

tegen hj schreef: pTeghenbericht Hermanni houdttusschen H00g-en Nederduitsch.Zj is
Herberts,dienaer deswoortsbinnenterGoude, nietzoozuiveralsdie zjnerdichterljketjigestelt tegen een seker boeexken,geïntitu- genooten,- en hetzelfde geldtvan rtjm en
leertcortendew aeraehtighverhaelete.,w elke maat.
w t den nam e van den Zuyt-H ollantschen SyH erbst. Onderdezennaam vermeldenwj:
Jbhan FdetfricA W illtelm Wàràdf,predikant
node pnlangs teghen hem wtghegheven enz.

(1592)M.- Voorts schreefhj:pEene corte bj de St.Maartenskerk teBerljn en tevens
ende grondighe verclaringhe van den Anti- eenverdiensteljknatuurkundige.Hjwerdgeehrist, waerinne angew esen w ordt, dat die boren te Petershagen in het vorstendom M inPaus niet alleene Antichrist sy, maer 00k den en maaktezich vooral bekenddoorzjne
een yegelyc mensch by hemselvenvervreemdet besehrjvingvangelededieren.T0tzjnevoor-

synde van den geest Christi.Ghedrucktt0t naamste werken behooren:pv ersuch einernaVianen by Dierick Mullem'',- rBekentnisse tiirlichen Geschichte der Krabben und Krebse
des gheloofs van verscheyden art.der Christ. (1782--1804. 3 dlnl'' - rlturze Einleitung
leere 1591'5,- sW aerachtighe beschrt
jvinghe Zur Kentniss der Gewiirme (1787- 1789, 2
allerarticulen en poinden,waermede Henric dlnl'') DNatursystem derKsfer (6d1n)'',van den Cornput en Servaes Janszoon,die- nNatursystem der Schmetterlinge (7d1n)'',naers des W oordts binnen Dordrecht, Her- en rNatursystem der ungeiiigeltrn Inseden
mannus Herberts, haren ghewesenen mede- (de laatste3 werken 1798- 1800)''.Hj overdienaer van valscheleere beschuldichthebben. leed teBerljn den 5denNovember 1807.
W aernevensghevoechtisHermanniantwoorde
Ed'
tta/
rd Herbst, een verdiensteljk Oosten-

(1592)'',- rNaerderverklaringheoverXXXII rjksch regtsgeleerde. Hj werd geboren te
articulen door Hermannus Herberts, dienaer W eenen den 9den D ecember 1820,studeerde
des Mroorts binnen der Goude gedaen enz.'', aldaarin deregten)begafzich na zjnep1'
osse van derechtveerdighmakende
rBekentni

motie in staatsdienst,en w erd in 1847gewoon

Paulijbese,
hreven 2 Thess.11 vers3enz.'',natie. Antwoorde
pvan de eeuwige predesti
H. Herberts'',- mAntwoort H.Herberts Op

betrekking naar Pl'aag, w erd er in 1859 t0t
rectorgekozen,en zag zich in 1861 afgevaardigd naar den Boheemschen Landdag en door

-

ghenadeJesu Christi(1592)'',- rEene corte hoûgleeraar in de regten aan de universiteit
verdaringe over die woorden des apostels teLemberg.In 1858 vertrok hj in dergeljke
verscheyden objeden'' - en pcorte onder- dezen naar den Rjksdaç.Hierbehoordehj,
als leider van de Dultsche constitutionéle
wysinghein deChrist.religie (1607)''.
Zjn zoon Theodorus A'
drellzz.
sz.Herberts, partj,t0tdeuitstekendsteredenaars.Hj nam

studeerde te Leiden,werdin(1597alsderde deelaandeberaadslagingen overallelbelang-
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rjkeaangelegenheden,waslidvanvelecommis- raamden geboortedag van hetkind- geborene
siën,en werddooronderscheideneBoheemsche

overhetgeheelegeslachtderperseïden,waartoe

gemeenten t0teereburgerbenoemd.T0tzjnc Hlroullsvan dezjdevan zjne moederenvan
merkwaardigste qeschrlften behooren:rHand- zjn stiefvaderbehoorde,heerschappj z0uvoe-

buch Ges österrelchischen Strafrechts (1855, ren,- en nu zorgde Here,datdebevalling van
2 dln; 2dedruk 1865)'' - psammlung v0n Alcmene vertraagd?maar die der gemalin van
strafrechtlichen Entscheidungen des obersten Sthenelus bespoedigd werd. Zj zond voorts
Gerichtshofs(1853;3dedruk1858;rNachtr:ge'', 2 slangen naar de wieg van XJrCVIJ:,welke
1860)'',- en pEinleitung in dasösterreichi- echter door dit kind werden geworgd.Zjn
scheStrafproceszrecht1860)''.
stiefvader Amphitryon zorgde,dathj in alle
Herculano de Carvalho e Araqjo schoone kunsten door de beste leermeesters
(Alexandro),een uitstekendPortugeesch dich- Onderwezen werd. Hlrnnlês maakte dan 00k
teren geschiedschrjver,geborente Lissabon ongemeenevorderingen,doch betoondeweinig
den 28sten Maart 1810,ontving zjne weten- aanleg voor de behandeling derlier.De straf,
schappeljke opleiding teParjs,waarhj zich hem deswege door Linn.
g,zjnmuziek-onderbekend maakte met de letterkunde der be- wjzer toegediend, kostte dezen het leven.
schaafde volken van Europa,- 00k metdie Ampàitryondrneghemderhalvedebetrekkingop
der Duitschers. Na zjn terugkeer voegde vankoeherder,en volgenshetverhaalvanProhj zich metgeestdriftbjdeliberalepartjen tfic'
ll.
swerd hjtoenopdenkruiswegaangezocht
maaktezjnnaam bekenda1smedewerkeraan door de W ellust en de Deugd om êe'ne van
constitutionéle dagbladen en a1sredacteurvan beiden t0tgezellin te kiezen,bj welke gelehet blad rpanorama''.In dit laatste vonden genheid hj zjnekeusbj laatstgenoemde bezjne dichterljke bjdragen grooten bjval, paalde. De legende verdeelt de daden van
zoodat hj besloot zich aan de dichtkunstte Hêrcnlls in 3 klassen, nameljk die zjner
wjden.In een uitgebreidgedichtPA v0z do Jeugd, diewelke hj in dienstvan E'
Jyspropheta (1836 en laterl''schilderde hj met JA6V.
9verrigtte, en de bjkomende daden
donkere kleuren in droomen en visioenen de (parerga).In deeerste plaatsdooddehj een
toekomstvan zjn vaderland.Daaropvolgde leeuw, die bj den Cithaeron woeddeen de
DA harpa do crente (1838 en laterl''
,desge- kudden van koning Tltes#ns(of Thestousjbeljks een staatkundig-godsdienstiy gedicht. roofde;bj diegelerenheidverwektehjbj de
Beidestukkenwerdeninzjneppoeslas(1850)'' 50 dochters van dlen Vorst even zo0 vele
opgenomen.Vervolgensschreefhjeenpaarr0- zonen.Bj zjn terugkeerteThebenbevrjdde
mànsy- endaarnapLendasenarrativas(1851), hj deze zjne geboorteplaats nietalleen van
ene smadeljke schatting)welke zj aan de
2 dlnl''eenereeksvan sagen uitdeyeschie- e
denis van Portuyal.Voorts gafhj zpneuit- orchomeniërsbetaalde,maar dwong 00k dezq
stekende pHistorla de Portugal(1845enz.
l'' een dergeljken cjns aan de Thebanen op te
in het licht, alsmede een ander belangrjk brengen. Creon?koning van Theben,gafhem
werk rDa origem e establecimento da lnque- daarop zjne dochter M eyava ten huweljkj
siçao em Portugal(1854- 1855,2dln)''.Reeds welke hem 3 zonen schonk. H era echter
in 1841 washj t0t1id derCortesbenoemd, m aakte hem krankzinnig, zoodat hj zjne
en later werd hj bibliothecarisdesKonings. kinderen met eigen hand doodde.Uit berouw
Herculânum ,eigenljkRertmlaneum,voor- en schaamte over dit gruwelstuk verbande
heen na Napelsen Capua devoornaamste stad

hg zich zelven uit Theben en vermeed geruivan Campanië,werd in de nabjheid derkust men tjd allen omgang met menschen,totdat
door de Oseers gesticht, doch later meeren- hj eindeljk,van de bloedschuld gereinigd,
deels bew oond doorGrieken,dieuitBeneden- op last van het orakelte Delphi,zich naar
Italië derwaarts waren getrokken. Reeds in Ewrystlten begaf en in dienst van dezen
63 na Chr. werd de stad door eene aardbe- de r'rwaalf W erken'' volbragt, welke deze

ving gedeelteljk verwoest,doch in 79naChr.,
onder de regéring van T'
it'
ts, bj eene uitbarsting van den Vesuvius,metdenabjgelegene steden Pompeli en Stabiae ter diepte
van Q0 t0t 30 Ned. el onder een aschregen
bedolven zoodat zelfs van hare standplaats
een spoor overbleefen later daarboven P0rtlcien een gedeeltevan Resina verrezen.over

deq delvingen aldaarzie onderPompqii.
H erculés, door de Grieken Hlraellsgenaamd!een zoon van Ze'
as(Jupiter)en Alcmene,ls de vermaardste heid derGrieksche
fabelleer. Hj wordt daarin vermeld als het
dichterljk ideaal van een dappere,die een
onvermoeiden strjd voert voor het heilder
menschheid. Nooit was Here (Jun0) jaloerscher op haren eclltgenoot dan ditm aal?z00dat zj reeds vôôr de geboortevan He
'reulls
debitterstevjandinwas vandezen.Ze'
ushad

hem opdroeg.Hj doodde nameljk den Neméschen leeuw die in het boschrjke da1
Neméa zi
n verbljfhield, door dat ondier,
.j
w elks huid voor w apens onk:ietsbaar Nias,

in ztjne arsaen tever:iorgen;-- hj dooddej
geholpen door Jolaus, in de m oerassen van

Lerna eene vreeseljkewaterslang,wierafge-

houwen koppen gedurig in dubbelen getale
aangroeiden;- h'
Iiving eene hinde metgou-

den hoornen,aan Artlmis (Diana)gewjdqhjgreephetzwja,datdeomstrekenvanden

berg Erymanthusin Arcadiëteistel.de,en bragt

hetop zjneschouderslevendnaarEury8tlte'
t
bs,
die z0'ö bang werd?dathj in een ledig vat
wegkroop;- hj relnigde in ééndag destallen van A'tb
yias, koning van Elis,en ruimde
de meststof op,er door 3000 runderen gedu-

rendegeruimen tjd opgestapeld,doorderivieren Alpheus en Peneus er doorheen te leigezworen, dat de op dien dag - den ge- den; hj dooddefdeStymphaliden,ontzet-
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tend groote roofvogels met koperen vleugels, hem aan Ompltale, koni
nqin van Lydië.Na
snavels en klaauwen; - hj vingte Creta het voleindigen van zjn dlensttjd straftehj
een stier,dienPosddon(Neptunus)weleerop een aantalongeregtigheden van vroegerdagen.
de bede van M inos uit de golven had dotm Iltl toog meteen legernaarTroje,om Laôoprjzen,waarna het dier niet door M inos, medon, den vader van Hesione,te tuchtigenj

zooals hj beloofd had,aan den zeegod geofferd)maar bj zjn veegevoegd was;hierop
had Neptwnus den stier woedend gemaakt.
Toen Hereulendatdiez*opzjneschoudersnaar

00k wapende hj zich tegen Avias,omdat
beiden hem het bçdongen l00n hadden onthouden.TeCalydonhadhjinmiddelsdegunst

zoeken te verwerven van Deianira.eene dochE'
urysteu droeg, sidderde deze van angst eI
1 ter van Oeneus,en nadathj metden rivierliet het beest 10s hetwelk naar Marathon g0d Aeltelons om haar bezit gestreëen had,
snelde; hj bragt de maenschenetende paar- was zj zjne vrouw qeworden.Toen hj met
den van Diomêdes,koning van Thracië,welke haar naar Trachis relsdejontmoette hj aan
alle vreemdelingen verslonden,aan zjn last- de rivier Evenus den centaur Nenns,die de
gever;- hj haaldevoordezentdooreenige reizigers V00r geld naar de overzjde bragt.
anderehelden geholpen,den gordelvan H%- Toendezebj hetoverdragenvanDeianirazich

yplyfe,koningin derAmazonen;- hj bragt onwelvoegeljk Jegens haar gedroeg,doodde
hem de runderen van den uit3 ligchamen be- A J'rCIIJ: hem raeteenepjl,die in hetvergif
staanden Geryon;- voorts de gouden appels der slang van Lerna was gedoopt.Bj het
uit den tuin der Hesperidenà- en haalde, sterven leerde nu Nessu aanDeoniradekunst

met verlofvan Pl%to,den drlehoofdigen hel- om een minnedrank voor AJZNIJ: te bereihond, Cerbernsgenaamd,uit de onderwereld den. Ileze nu, te Trachis aangekomen,veren bragthem derwaartsterug,nadathj hem zam elde een leger, om w raak te nemen op
getoond had aan E'srystheus.
Oichalia.E-ytIbsen zjne zonen sneuveldenj
TerwjlHlrculls de landen doorkruiste om de stad werd veroverd en geplunderd,en Jble

dehem opgelegderwerken''tevolbrenjen,verrigtte hj o0k n0g andere heldenfelten,die
gewoonljk met den naam van bqkomende
f
zwlzl (parerga)bestempeld worden.Daartoe
behoortzjn gevechtmetdeCentauren opden
berg Pholoe in Arcadië,- ztjne deelneming

gevankeljk Feggevoerd. Bj zjn tengkeer

stichttes/rcllgdophetvoorgebergtevan Euboea
een altaar ter eere van Zeu en zond naar
qzrachis 0ra een wit gewaad te bekomen,
ten einde aldaarop waardigewjzeoferanden
te brengen. Deianira verna:a van den bode,
aan den strjd der Ooden tegen de Retlzen, dat 00k Jole aldaar aanAvezig Tvas, en daar

waarbj hj Aleyonens doodde, en aan den zj vreesde, dat haar gesaaal aan deze de
togt der Argnnauten,- de bevrjding van voorkeurzou geven,bestreek zj hetgeviaad

Hesione,die,om den toorn dergoden te stil- saetden rainnedrank,naarhetvoorschriftvan
1en, door llaren vader aan een zeem onster Ness'
tbs bereid. Hlrenlls trok het aan, doch
wasprjsgegeven,- de OprigtingderZuilen zoodra het warm werd, begon het vergifte
van Hércnle's, - zjn terugkeer van Iberië werken, zoodat de held,door ptjn gefolterd,
(Spanje)naarArgos,- zjn strjdmetAntaeus) tegeljk met hetgewaad hetvleesch van het
B'
tçsiris en Cycn'
u8,- de bevrjding van den ligchaam reet. In dien toestand bragt men
aan den Caucasusvastreklonken Prometheu&., hem in een schip naarTrachis,waarDeianira.
en van Tltese'
as, die zlch in de onderwereld van het voorgevallene onderrigt, zich door
bevond.Nadathj aldie daden volbragthad, ophanging van het leven beroofde. Hlrcuïh

keerdehjnaarThebenterug,waarhjMegara
tenhuweljk gafaanzjn getrouwen medgezel
en dienaar Jolaun en naar Oichalia toog,
waar koning E-ytus zjne dochterJolehad
toegezeyd aan dengenen,diezjne zonen in
het schleten zaet den b00F overtrof.Hoewel
hi
j allen 0VerW0n, verTvlerf hi.j Jole niet,

begafzich toen naarden bery Oeta,stâpelde
e1*eene houtmjtop,zettezlch daarop neder

en gaf toen bevel, die in brand te steken.

Zjn medgezel Philodltes bewees hem deze
laatsteliefdedienst.Toen devlam derhoutmjt

zich verhiet',daalde eenew olk naar beneden,
die onder hetgerommel van den donderhem

oradatrlen vrees koesterde voox een nieuNven wegvoerdenaarden hemel,waarAtltene(Miaanvalvan krankzinnigheid.W erkeljk werd nerva),die hem gedurende zjn leven steeds
hj hierdoor aangetast,nadat hj inmiddels beschermd had,hem binnenleiddein denkring
Alcesth uit de onderwereld in de armen van dergoden,- waarhjzicllvoortsmetHerevem
haren gemaal Admdus texuggebragt had,en zoende en met H ebetde godin der eeuwige
in eene woeste vlaag wierp hj lphât'
t
bsden Jeugd,in hethuweljk trad.
oudsten broeder van Jole en zjn trouwsten
Over de beteekenisdezez'sage is door olzdvriend,van de muren van Tirynthus.H oewel hûidkundigen engodgeleerden veelgedachten
gezuiverd van dezen doodslag, gevoelde geschreven.Ztjst
shjntgcen geschiedkundigen
hj zich daarover bezwaard,zoodathj ziek grondslag tehebben,maarenkelopverschjnwerd en het Orakel te Delphi raadpleegde. selen der nattlur te doelen. Vermgedeljk is
Daar de Pythiahem geen antwoord gaf,plun- Hlreltlh het zinnebeeld der zon, die in gederdehjdentempel,roofdedendrievoetweg stadigen strjd met wolken,nevelen en tlamep streed zelfsmetApollo.Eindeljk zeidehet pen door de 1Q teekenen van den dierenriem
orakeltdathjvan zjneziekte z0uherstellen, haren voor de menschheid z0o weldadigen
indien hj zich voor den tjd van 3jaarals loopkring voleindigt. De dichtkunst echter
slaaf verkocht en den koopprjs aan Ikeytu heeft zich van dien vertegenwoordigerderzon

schonk. Dientengevolge verkocht Hermen meester gemaakt,om hem t0teen ideaalvan
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krachten heldenmoed te verhefen.Daarenboven hebben de Attische dichters hem t0t een
held gekozen van het kluchtspel, en hierin
t0t een toonbeeld van ruwe, lompe krac,ht,

30t

Ptolemaews daarmede enkelden bergrug aan-

dllidt,diede Sudeten metdeCarjathen verbindt.

Fransche aardxjkskundlgen geven

den naam van H ereyniselt ?lerst
/dfe/del aan al

Onmatig in het gebrtlik van spjs en drank. de bergen tusschen de Alpen, de Rjn,de
D e kunst steltht,m in standbeelden voor als Noord-Duitsche vlakte, de Elbe in Bohemen
een voorbeeld van ontzettende,door oefening en de Thaya in Moravië, terwjlvele Dtlitgestaaldespierkracht.DatbljkttlitdenTorso schers dien toekennen aan delange reeksvan

van Belvedère,een gew rochtvan den Athener bergketens, berggroepen en hoogvlakten,
Apollonius?en uit den Farnésischen Hérculés welke een bergzoom vormen, die zich
te Napels,door den Athener Glycon naarhet langs denoordoosteljke laagvlakteuitstrekt,
oxigineelvan Lysqpplbs
mvervaardigd.Vanzjne alzo0 hetW esergebergte,den Harz,de Thiiavonturen en werken vindtmen vele reliêf- ringsche en Saksische bergstreek,de bergen
voorstellingen op oude Grieksche vazen.
van de Lausitz,het Reuzengebergte en het
Hlrewlls is ook de naam van een groot hoogland van Glatz.
sterrebeeld ten noorden van den Equator.Het
He
./
on
de#
rdezennaam vermeldenwj:
Jo
krder
ann GO
J/H6
heeft een zeeronregelmatigenvorm ,maarmen
81002 R evder,een ui
/
tstekend
kent het aan 4 sterren van de 3de grpptte, Duitsch schrjver.Hi
j werd geboren te M0hin een onregelmatigvierkantgeplaatsttusschen rungen in oost-pruissen den 25sten Augustus
W ega en Arcturus.Dat vierkant bevindtzich 1744, toonde reeds vroeg een gunstigen aan-

in deverlengde1jn,dievan dePoolsterloopt leg,en bezochtdeLatjnscheschoolvanzjne
naarde naastbjstaande sterin den staartvan geboorteplaats, waar de rector hem 00k 0nden K leinen Beer; het staat Om trent dtlbbel derwjsgafin het Grieksch en Hebreeuwsch.
zoo ver van de Poolstera1sdezeverwjderd In 1760 kwam hj bj den diaconus Trescho
is van hetgrootevierkantin denGrooten Beer. als schrjver in dienst en maakte jvezig geHetsterrebeeld Illreullsontwaartmen in den bruik van de aldaar aanwezige boekerj.
aanvang van Junj omstreekste middernacht In 1772 deed een Russisch oëciervangezond-

in het zuiden;hetbevatmerkwaardige nevel- heid, die te Mohrungen ingekwartierd was
vlekken en dubbelsterren, en volgens velen geweest, hem het aanbod, om hem mede te
ligt in de westeljke knievan Hlrenllshet nemen naar Königsberg,hem er onderrigtte
punt,werwaarts Onze z0n methare planeten geven in de geneeskunde en hem tevens van
en kometen zich beweegt. T0t Iléreltlls be- een traanfstel te genezen,bjaldien Herder
hooren ongeveer 100 sterren, die met het eene geneeskundige verhandeling voorhem in
bloote 00g Of met zwakke kjkers zigtbaar het Latjn wilde vertalen.Herder nam het
zjn;depraehtigste echterzjn slechtsvande gretig aan,doch vielbj deeersteontleedkundige les reedsiniaauwte,zoodathjdegeneesderde grootte.
De Z'
tilen ran A'
JrCIIJ.
Cnoemde men in de kunde moestlaten varen.Zjnbesluit,om zich
dagen der Oudheid debeidevoorgebergtenaan nu bj degodgeleerdheidte bepalen,werdverde Straatvan Gibraltar,CalpeenAbila,thans sterkt door zjne begunstigers,diehem eene
Gibraltar en Ceuta. Men beschouwde ze als betrekking aan het Friedrichscollegium bede grenzen der wereld, en m eende dat ze zorgden, waarbj hj tjd genoeg vooreigen
door Hlr-lls aldaar waren geplaatst.
studie overhield.1Ij kwam voortsin kennis
R ercynisch woud (Het),in hetLatjn met Kant, die hem toegang verschafte tot al
H ercynia & 1'x , in het Grieksch A rkynia of zgne lessen.Intusschen gevoelde hj zich niet
Orkynia,isdenaam vanhetboschrjkeqebergte aangetrokken door de qestreng-wjsgeeriye
vanMidden-Duitschland,hetwelkzichtlltstrekte school,maar oefende zich ln degodgeleerdheld
van deRjn t0taandeCarpathen,terwjlbjde metdie verhevenegevoelens,welke hem later
oude schrjversook deelen van datwoud 0n- ilf staat stelden,eene hervorming op datge-

der dien naam worden vermeld.Reeds bj
Arist6teles was het Hercynisch woud bekend; volgens hem nam heteen aanvang bj
de Tster (D0nau).Caesar geeftaan dat woud

biedvoorttebrengen.Metheiliyenjverbezield,
zocbt hj gestaâg zjne kennlsuittebreiden
en werd niet moede, de onmeteljke velden
van kunst en poëzj,van natuurwetenschap,

eene breedte van 9 en eene lengte van 60 letterkunde en geschiedeniste doorkruisen.In
dagreizen en rekent daartoe de geheele berg- het najaar van 1764 ging hj alscollaborator
streek ten noorden van de Donau,terwjl aan de domschoolnaar Riga? metwelke be-

zjne tjdgenooten allerlei wonderljkeverha.
. trekkinghjlaterdievanpredlkantvereenigde.
len omtrent datw oud m ededeelen.Strabo k0n Zjneleerlingen entoehoorderswarenmetinzich niet geheel en al van de berigten van ni
ge toegeneyenheid aanhem verknocht.Zjne
Cqesqr losmaken, en gaf aan dat bosch de taal was zôo duideljk, dat allen gedrongen
plaats van het hedendaagsche Bohem erwoudy waren te luisteren,en hj vond zo'ô groûten
geljk o0k VellejnsTcff
lrc?
zlkfd.VolgensI'
lor'
l
ts, bjval,datmen ereenegrooterekerkbûuwde.
TJcsf'
lf,
s en Plini'
us is het Hercynisch woud In 1767 ontvi
nq hj een beroep alsinspecéén met het Thiirinrerwoud. Naar qelang teur dex St.Petm-sehoolnaar Petersburg;niet

echterdeaardrjkskundlgen degesteldheldvan alleen wees hj het van de hand,maar hj
Duitschland naauwkeuriger leerden kennen, legde o0k in 1:69 al zjne betrekkingen te
zoodat e1k gedeelte zjn eigenaardigen naam Riga neder, om eene groote reis te onderontving, naar die mate begon de algemeene nemen.Reedsbevond hj zich teParjs,toen
n=m meer en meer te verdwjnen, zoodat hj benoemd werd tot onderwjzer en gods-
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dienstleeraarvan den prinsec,
o HolsteLn-A tln. rGeist
lderebrëischen Poesie(1782;3dedruk
Hj begaflzich dientengevolge naarEutin en 1825, 2 dln)''.Alspractisch wjsgeerleverde
reisde eenige maanden daarna met den Prins hj eenereeksvan belangrjkebeschouwingen
naar Straatsburg, alwaar hj evenwel voor over de natuur, den m ensch en het maatdebenoeming bedankteen wegenszjneoude se.
happeljkverkeer.Zjneoudheidkundigeveroogkwaaleen halfjaarvertoefde.Hj slooter handelingen dienden 0m, naar hetvoorbeeld
vriendschap met Göth,
een bleet'diebetrekking der edelste Grieken,de harmonische ontwikonderhouden.Toenreedshadhj verschillende keling van den mensch te bevorderen.Steeds

geschritten illhet licht gegeven,waarin hj
metjeugdige vermetelheid alsverdedigerder
gevoelens van Lessing en W inekelmannen als
bestrjderdervooroordeelen en dwalingenvan
zjn tjd was Opgetreden.Zjne pFragmente
iiberdieneuere deutscheLiteratur(1767)''en
zjne rlfritische W :lder (1769)''bezorgden
hem grooten roem,terwjlhj op hetgebied
der godgeleerdheid niets van belang leverde.
Niettemin ontvingàjteStraatsburgeenberoey

zochthjdensmaakteztliveren en hetgevoel
voor het schoone op te wekken. Het verledene, waar het grootsche voorstellingen

aanbood,bragthj in herinnering en vestigde

de aandacht op hetvolkslied en de legende,
Op Ossian en Sl
takspere, op de dichtkunst
van hetzuiden en de tkaaiste voortbrengselen

der Grieken. Wat hj schreef was geschikt
om den lezer met geestdrift te vervullen en
Inetliefdevool-hetverhevenetebezielen.Zjn

a1s hofprediker, superintendent en consistorl- hoofdwerk vormen de Onvoltooide:rldeen zur
aalraad naarBqckeburg?en in 1771toog hj Philosophie der Geschichte der Menschheit

derwaarts.Hierverwierthj weldraden roem

(1784- 1741)4 dln44dedruk 1841,2 dln)''.

van een uitstekend podgeleerde,zoodathj in Hj wilde de geschiedenis der menschheid

1775 als professor ln de thôologie naar Göt- voorstellen als eene groote, zamenhangende
tingenberoepenwerd.Hj aarzeldeechtermet reeks van gebeurtenissen, w elke eene v0ldeaanneming,omdatdeKoning ztjnebenoe- maakte toekomst voorbereiden.Die toekomst
het doelen streven der stervelingen ming niet onvoorwaardeljk goedgekeurd had

en men het houden van een colloquium (za- bestempelde hj liefst met den naam van
menspraak)van hem verlangde.Toen hj niet ltwnani
,
teit.Dezelaatstehuldigde hj alseene
te min op hetpuntwas,hethoogleeraarsambt godin;methaarbragthjallesinverband,te aanvaarden, ontving hj een beroep a1s voorhaarwerkte hj metonvermoeiden jver.

hofprediker,generaal-suyerintendentenopper- Herder behoort t0t zulke mannen, die zich

consistoriaalraad 'te W elmar.Hj spoedde er met hun veelomvattenden geest a1s het ware
zieh heen in 1776 en k0n er zich ongestoord naarallekanten uitbreiden,zoodatzjveeleer
aan zjne geliefkoosde studiën wjden.D.e t0tvolkomenheid opwekken dandatzjzelven
kostbaarste vrllchten van zjn geestkwamen iets volkomens voortbrengen, hetwelk hun
er t:t rjpheid,en te W eimar zalnooituit duurzamen roem bezorgt.Hj iswegens zjne
hetgeheugen gaanwathjerdoorzjnegroote beschouwingen Op qoeden grond meermalen
gaven gedaan heeft v00r den bloeiderw eten- teregtgewezen, en ln zjn strjd tegen Kant
schap. Hj vooral heeft veel bjgedragen om bevond hj zich ongetwjfeld op een dwaalweg.
die stad t0t het Athene van Duitschland te Niettemin heeft hj groote verdiensten. Hj
verheFen.Trouwens zjne grooteverdiensten heett een schok gegeven aan de beschaving
werden door hetregérend vorstenhuis allezins van Daitschland,door duizenden in geestdritt

erkend.In 1789 werd hj vice-president,in te ontsteken voor het eeht-menscheljke.De
1811 president van het opper-consistorie groothertog van Saksen-W eimar,KamlZC.
I./I.
SJ,
eene betrekking,vöôr hem doorniemand van plaatste in 1819 een zerk op zjn grat'met
burgerljke afkomst ooit bekleed, - en de hetopschritt:rluicht,Liebe,Leben''.In 1844
Keurvorst van Bejeren nam hem op in den vierdemen teKönigsbergenelderszjnloosten
adelstand.H erder overleed den18denDecem ber geboortedag,en in 1850 werd te W eimarzjn
1803.In zjnepschriften (1805--1820,45dln; bronzen standbeeld onthuld. Grootscher geTaschenausgabe 60 dln? 1827--18309 4 dln, denkteeken is hem echter gestichtdoorzjne
1852- 1854)''heefthj zlch eenonvergankeljk weduwe) Ma,ria CJJPJIJ Flacltsland, door
gedenkteeken gesticht.Men verdeeltze in drie het schrjven van hare: KErinnerungen aus
klassen,naar gelang zj handelen overgods- Herder's Leben'' welke in 1820 door J.G.
dienst en godgeleerdheidj- overletterkunde Mûller in 2'deelen zjn uitgegeven.Uitzjne
en kunst,- en overwjsbegeerteen geschie- nalatenschap zond men n0g de volgende werdenis.

ken in het licht:nHerder's Lebensbildjsein

Herder'
soorspronkeljkegedichten zjn over
het geheel van weinig belang, maar zjn
dichterljk talentschittertmetgrooten luister
in zjne vertalingen,- bjzonderook in zjne
PVolksliedern (1778;hetlaatstin 1840)'5,en
m den.
pcid (18055hetlaatstin 1861),,wejke
na zjn dood in het licht verscheen.A1sgodgeleerde verwierfhjgrooteverdiensten door
zjne onbekrompene opvatting van hetChristendom,doorzjneafkeerigheid vanbepaalde
leerstellingenj alsmede door zjne verklaring
der Heilige Schrift: geljk hj diegafin zjn

chronologisch geordneterBriefwechsel(18461848, 3 dln)'', rAus Herder's Nachlasz.
Ungedriickte Briefe v0n Herder und dessen

Gattin (1856-1857, 3 dlnl'' - pllerder'
s

Reise nach Italiën.Herder's Briefwechselmit
seiner Gattin von Augustus 1788 bisJuli1789

(1859)''
, - en rvon und an Herder. Unge.
drickte Briefe aus Herder's Nachlasz (18611862)3 d1n)'.
Sigmund a#.'
ssçs
ldf Wolfyany, vrjheer ron
Aàrtfdr, een zoon van den voorgaande en
geboren te Biickeburg den 18den Augustus
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1776.Hj werd opgevoed te W eimarjwaar E ereford een derwesteljke graafschapeenige reizen met Götl
te hem opwekten t0t penvan Engeland,teltopbjna391/!1 geogr.
het beoefenen derdelfstofkunde en dermjn- mjlOmstreeks 130000 inwoners.àjn bodem
ontginning.Na hetbezoeken van het gymna- onderscheidt zich door eene bevallige afwissium vertoefde hj in 1794 een jaarteNeuf- seling van heuvels, dalen en vlakten. De
châtel, en nadathj teJena en teGöttingen hoogste toppen vindt men er op de Hatterel-

gestudeerdhad,leydehj in 1797teFreiberg
zich t0e Op den mjnbouw.In 1800 beyafhj
zich eehter naar W ittenberg om er ln de
regten te studéren.Toen hj vervolgensnaar

Freiberg terugkeerde,zag hj zich in 1803
benoemdt0tassessorinhetmjndistrictSchnee-

berg,en in 1804 t0tgoberbergambtsassessor''

engBergcommissionsrath''teFreiberg.lljwerd

keten aan de westzuidwesteljke,en op de
Malvernhills (400 Ned.el)aan deoosteljke
grenzen.De belangrjkste rivier isdeW ye,
zich na een loop van 26geogr.mjluitstortende in de Sever
Zni
jen beroemd Wegenshare
bevallige oevers.
ontvangt aan hare regterzjdedeMonnow en aan delinkerdeLugg
metde Arrow en deFromie,enisbjhoogen

na den dood van Cltarpentier belastmet het waterstand t0tHay - 61
/2geogr.mjlboven
opzigtOver hetfabricèren van blaauwe verw- de stad Hereford V001*pramen bevaarbaar.
stoFen,- voorts was hj werkzaam (1809) Voorts heeft men er het Leominster- 0n
ord-kanaal.De grond is
bj dejzersmelterj Pankien bj dezoutgroe- het Gloucester-Heref'
ven van W ieliczka in het groothertogdom er in het algemeen zeervruchtbaaren slechts

W arschau,zoodathjJarenlangbj afwisseliug
zjn verbljfhield teW arschau en teW eenen.
Hj werd doorden Koning vanSaksen inden
stand der vrjheeren opgenomen.Laterwerd
hi
j 1id van hetcollegievoorgeldeljkezaken
te Dresden, en daarna achtervolgens gvice-

1/,cderoppervlaktenietvoorcultuurgeschikt.

Behalve granen, vooraltarwe en gerst,verbouwt men er zeer veel Oott, weshalve er

eene groote hoeveelheid appel- en perewjn

verzonden wordt,- alsmede veelhop.00k

de veeteelt, vooralde schapenfokkerj,iser

berghauptmann''y:Berghauptmann''en sober- van grootbelang.De bosschen leveren er veel
berghauptmann.'Hj Overleed te Dresden den eikenhout,endebodem bevaterjzer,hetwelk
29stenJanuarj 1838.Eerstna zjn doodwerd echter t0theden nietgedolven wordt.Behalve
zjn plan Openbaar,om demjnenteFreiberg handschoenfabrieken in de hoofdstad en in
door eene diepe sehacht te Meiszen te ont- Leominster,alsmede zeilmakerjen en touw-

ginnen,in zjn werk: qDel*tietb meiszener slagerjen in Ledbury en eenigeweverjenvan
Erdstollen (1838)'',en u1tzjne nalatenschap grove linnen stoffen, heeft m en er nagenoeg
werden g25 Tafeln Abbildungen der vorziig- geenefabrkoken.Hetgraafschap zendt3afkelichsten Apparate zur Erwërmuny derGeblë- vaardigden naarhet Parlement: de steden
seluft auf den Hiittenwerken'' ln het licht Herefbrd en Leominster ieder e
'én.
gegeven.Hj heeft den vooruitgang van het
De ltofdstad Herefordjin een bevallig en
vruchtbaar oord aan de W ye en aan het
mjnwezen in Saksen Ongemeen bevorderd.
H erdersdicht (Het),deho'derszang Of'de Gloucester-kanaal, alsmede aan het vereenibueoliselte zpék'
tj(van hetGrieksche#o1?xJ2oç gingspunt van 5 spoorwegen gelegen, is de

ofkoelterder) drukt de yewaarwordingen uit zetel van eenbisschop)enbeziteenehoofdkerk

van menschen,welke zlch in dien eenvoudi- van het jaar 1115, benevens eenige m erkgen, Onbeschaafden natuurstaat bevinden, waardigegebouwen,zooalshetbisschoppeljk
waarin het herdersbedrjf in hunne nOg zeer paleis)het geregtshof? hetraadhuis enz.Men
beperkte behoeften voorziet.Het herdersdicht vindt er 3 letterkundlge genootschappen,een

kan dramatisch oflyrisch zjn.In heteerste instituutvoorambachtsliedenmeteeneboekerj,
geval draagt het den naam van ecloge en een natuurkundig genootschap en onderscheionderscheidt zich door levendigheid,- ln het dene hospitalen.Erzjn voortsongeveer16000

tw eede dien van idylle en is m eer van w ee- inwoners,die handschoenen,flanelen hoeden
m oedigen aard.
vervaardigen en een uitgebreiden handel drtl
'-

Hoeweldeze diehtsoort0nsin een tjd van ven met vrllchtenwjn, h0p en rum.Er vergeringe ontwikkeling verplaatst, i, zj zelve heft zich een gedenkteeken ter eere van

van veel lateren oorsprong. Thep'
crïff
x,
çj 4e Nelson,en Garrick is in die stad geboren.

vader der bucolische poëzp, leefde na het Andere steden van dit graafschap zjn Leotoppunt van den bloei der Grieksche letter- minster (6000 inwoners), Ledbury (4000
kunde. Op hem volgden Bion en M osclt'
us in inwoners)en Ross(4000 inwoners).
H erem a is de naam van een oud en aanGriekenland,en Virgili'
t
u bj deRomeinen.Na de herleving der letteren ontstonden in zienljk Friesch geslacht.Hiertoebehoorden:
Italië de parcadia's'' die 0ok in onsVaderland
Otto A '
drevlt:, die m ede het Yerbond del.
gretig werden nagevolgd. Daarin deed men Edelen onderteekende.Hj wasin 1578grietherders optreden, doch ulen legde hun de man van Rauwerderahem,woondeteDeersum
gektmstelde taalder beschaving en der senti- en waseen jveraarvoordeUnievanUtrecht.

mentaliteitin den mond.Hetsierljkste herValerinsOt'eigenlgk WatzeA'
drdzz
ll,in1550
dersdichtvan nieuwereu tjd isvoorzeker mIl pasteor en deken te Nieuwland bj Bolsward.
pastor fido (1585)''van Gnarini.O0k Neder- Hj wastevenseen grootregtsgeleerde enbelandsche dichtershebben zich op hetleveren vond zich later te Brussel, waar hj als
vanherderskouten vOlttzangentoegelegd.onder biechtvader werd toegekend aan A'
oerd rt
xzl
hen bekleedtPooteene eervolle plaats.
Bel
jma en Hartman Galama,die den zden
R ere,zie Jnno.
Junj 1568 te Brusselwerden Onthoofd.
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Herem ans (Jacob FransJohan),eenverdiensteljk Vlaamsch letterkundige, geboren
te Antwerpen den 28sten Januarj 1825,genoot aan het Athenaeum van zjnegeboortestad eeneuitmuntendeopleiding,onderscheidde
zich reeds als studentdooringenomenheidmet

zjne moedertaal,werd in 1843onder-bibliothecaris der stad Antwerpen,en vervaardigde
vaderlandsche gedichten,die in jaarboekjes
en tjdschriften eene plaats vonden.Later
evenwelbepaaldehj zich meerbjtaalkunde,
critiek en aesthetiek.Te Antwerpen knoopte
hj eeneduurzamevriendschapsbetrekkingaan
met Jan '
ptz,zl Beers. Met dezen en De Laet
stichtte hj in 1845 hettjdschriftplletTaelverbond''
,terwjl hj reeds vroeger met ran

district Minden van de Pruisgische provincie

W estfalen, ligt 1 geogr. mjl van Bielefeld
aan den spoorweg van Keulen naar Minden
en wordt door de W erre en de Aa in de
Oudstad,Nieuwstad en Radewig verdeeld.Er
iseene R.Katholieke en eene Evangelische
Kerk, een gymnasium en een muséum voor
kunst en oudheden. Het aantal inwoners

bedraagt ongeveer 12000; zj houden zich
vooralbezig mettabakskerverj,metkatoenen vlasspinnerj en metden handelin linnen
garens. Een nonnenklooster, aldaar in 1789
verrezen, gaf aanleiding t0t de stichting der
stad; het werd opgeheven in 1802. Herford
was voorheen eene hanse-stad en werd in

1631 eene vrje rjksstad.In 1647moestzj

rercà/lol:l,Rosneelsen CartoleeneVlaamsche zich onderwerpen aan den keurvorst van
vereeniging voor koorgezang had in hetleven Brandenbltr.g, verviel in 1803 weder aan
geroepen.Nadathj van 1844 t0t1845leeraar Pruissen,in 1807 aanW estfalen,en keerdein
derLatjnschetaalwasgeweestteMechelen, 1815 t0tPruissen terug.- Het@rrondissement

zag hj zich in laatstgenoemd jaargeroepen Herford telt op 8 D geogr.mj1ruim 70000
tot het professoraat in de Nederlandsche taal inw oners.
aan het athenaeum te Gent. Hierstichtte hj
Herfst,zieJaargetnden.

met Rens, ,
% :J!cdrf, Blommaert en Degerikœ
H erfstbloem en noemt men hier en daar
het Vlaamsch Genootschap,nam in 1847 deel het l
angworteli
g ùkt
/ekrf
zid (Hypochoeris raaan het manifest,waardoorde Vlaamsche let- dicataL.
4,zie Bi
ygekrnid.

H erfstdraden noemtmendeuiterstqlne,
terkundigen hunne houding in den strjd der
staatkundigepartjen bepaalden,en poogdein zjdeachtigedraden,dieop droogeherfstdagen
1848 door woord en schrift dengenen moedin weleensin de luchtzweven.Diedradenzjn
te boezemen,dievooreeneinljvinginFrank- afkomstig van kleine qinnenjwelkealsdan
rjk vreesden.In 1854 werdhj belastmetde in verbazend groote m enlgte voorkom en.
lessen in de VlaamscheletterkundeaandeuniH éricourt,een stadjemet3000inwoners
versiteit teGent,waarhj thansalsgewoon in het Fransche departement Haute-saône,is
hoogleeraarwerkzaam is.In 1856 stichttehj merkwaardig door de gevechten van 15,16en
met de Wcdf.
v en Campens het pLeesmuséum'' 17Januarj1871,waarindePruissischegeneraal
hetwelk de besteVlaamsche schrjversonder non W erder methet14dearmeekorps- 35000
uissen en Badenschen - tegen 160000man
zjne medewerkers telde, en waarvan de Pr
uitgave in 1859 Averd gestaakt. In 1874 nam Franschen onderBo- bakizegevierend streed.
hj, op verzoek van den Gentschen uitge- Reeds vöör die dagen hadden kleine ontmoever Hoste, de leiding op zich van een twee- tingen vele gevangenen in handen der D uitmaandeljksch tjdschrift nllet Nederlandsch schers gebragt.De bewegingen van von < :rMuaéum''
. Hj issedert1871 correspondérend der, het zenden der Badensche divisie in de
lid van de Koninkljke Académie van België qank van denvjand en hetleggen van eene
en ontving van den Koning derNederlanden
de ridderorden van de Eikenkroon en van den
Nederlandschen Leeuw.Heremansis een v0lbloed Vlaming?die zich door een scherp 0ordeelen een zulveren smaak onderscheidt.Van

zjnegeschriftennoemenwtj:pBeknopteNederduitschespraakleer(1846;11dedruk1871)'',DBeknopteNederduitscheversiqcatie(184642de
druk 1856)''/- pletsoverhetrjm (1847)''1DLevensschetsvanKarelLodewjkLedeganck
(1847)'',- pLevensschets van Johan Theodoor van Rt
jswjck (1850)'',- plteuruitde
verhalen van Zschokke (1850)'' - ,H.
Zschokke,Novellen(1853)'',- rJ.vanVondel,
Vier treurspelen,enz.(1853)''
,- pletsover
gN
eweest zjn en geweesthebben (1853)1'
ederlandseheDichterhalle(1858-1864),!,DNederlandschemetriek(1862;2dedruk1874)'',
-

andsch
pFransch-Nederl

brug over de Oignon, misleidden Bonrbaki

geheel en al.In de nabjheid van Villersexel
ontwikkelde dezemeeren meerzjne krachten;hj verwachtte er een grooten veldslag,
en wasverbaasd,toen hj den lodenJanuarj
den attogtvan het14dekorpsoymerkte,hetwelk door zjnegeheime beweglngen zich in
verband had gesteld metdebelegeringstroepen
vô4r Belfort.Na hetverwerven van datv00rdeel vestigde T0n W erder zjn hoofdkwartier
teBrévilliersbj Hêrieourt.Dâârhad deslag
plaatstegen eene4-dubbele Overmagt,terwjl
de Dtlitschers tevens blootstonden voor een
uitval uit Beltbrt. De bekwame Pruissische
generaal nam uitstekendemaatregelen om elke
overrompeling te voorkomen.De verdediging
van hetcentrum werd toevertrouwd aangeneraal ron ,VcFl-dliok.ç, die der vleugels aan de

en Nederlandsch- generaalsDebscl
tûtzenvonDeyenfeldmetronder

Fransch woordenboek (1867- 1869)''
,- rHIIfl'
- Golfz,terwjlde gencraalsronGl/zzldren Keller
mann VOn Fallersleben en de Nederlandsche de reserve kommandeerden.Van de zjde der
letterktmde (1874)'',- enp'
W erkenvanzuster Franschen werd het 20ste armeekorpst van
Villersexel komend, tegen den regtervleugel
Hadewgch (1875,metdr.Ledeganeklb'.
H erford of Herrorden, eene axrondisse- der Duitschers,het 18de (methet 24ste in rementshoofdstad en garnizoensplaats in het serve)tegen hetcentrum te Héricourt,enhet
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15de tegen ;en linkervleugeluitgezonden,terJod- n Aelgc,eigenljk Jouke,een zoon
wj1zich deartilleriemetmeer dan100stuk- van W atneJplke: te Minnertsga en t0tbovenken en Q batterjen mitrailleuse:in devoor- vermeld geslachtbehoorende.Hjwerdgeboren
hoede bevond. De 3 dagen van den veldslag den 3den Februarj 1704, studeerde teGr0onderscheidden zich dan 00k doormerkwM r- ningen, waB eerst predikant te Simonswoldj
digeartillerie-bewegingen.Van Duitschezjde daarna te Drogeham en Harkema-opeinde,

k0n, wegens het geriuge aantal, van een
aanvalgeene sprakewezenqmendiendeerzich

schreef eenige gedichten en kleine opstellen,

en ûverleed den zlsten Junj 1782.- Zjn
slechtstebedverendeingenomenstellingente zoon Eliza was later procureur-fscaal te
behouden, - vooral die te Héricourt.Den Leeuwarden.
Joltannes Heringa,e0n Z00n Van Jodoœtn.
15den Januarj maaktën de Franschen zich
meester van onderscheidene omliggende dor- Hj werd geboren te Drogeham den llden Japœ ,doch bj de qeweldigeverwoestingen,die nuarj 1733,studeerdete Franekerin deg0ddeDuitscheartillerleaanrigttetk0ndeFransche geleerdheid en was achtervolgenspredikantte
infanterie geen voet gronds bekomen van de Beetsterzwaag,Marsum ,W inschoten.ScheemBtellingen derDuitschers.Den volgenden dag da,Njmegenen 'sHage.In deresidentiebleef

deden deFranschen eenigeafzonderljkeaan- hj de laatste40Jarenzjnslevenswerkzum ,
vallen en wierpen zich des namiddags met zag er zich gewikkeld in den strjd overde

e
ene gpote overmagt op den regtervleugel, regtzinnigheidvan Klemanjpxedikantte Vonr4ie eenlge stdlingen verloor,welkeechterdes burg, sehreef daaroveronder den pseudonym
nachts grootendeels door generaal Keller her- J'
ustus ZJe/APZACJ'
,: Pa6s
.c
'f
x:: cRa#portaanoverd werden.Den liden Januarj vielen zj gaande de verdediging der regtzlnnlgheid van
weëer in handenvandeFranschen,dieevenwel D.Kl
eman, op de dassisvan '
sGravenhaqe
deB avonds door een algemeen Oprukken der den 6den November 1778 uitgebrachtdoorV1Duitschersteruggedrongen werden,zoodathlln sitatores libroram'' was geruimen ttld beniets anders overbleef dan af te trekken, stuurder en voorzitter van het Haagsch Gewaarna e0l Werder bevelgaf den vjand te nootschap t0t verdediging van de Christeljke
A'ervolgen.Dezeverloort0tdenQ4stenJanuarj Godsdienst, werd in 1814 emêritusten overQ000 gevangenen en 3- t0t 4000 dooden en leed in 1815.Hj was eengelukkigbeoefenaar
gewonden. Het aantal dooden en gewonden derLatjnschepoëzj,gafvoortsmetGreidaaan de Duitsche zjdebedroeg60oëcierenen wldeene rNaamljstderpredikanten,diesedert
de Hervorming gediend hebben in de ClaBsis
1500 mynschappen.
Hemk ofmilderJ#ï# (RaphanusRaphanis- van Franeker (1761)''illhet licht!en heeR
trùm L.jis de naam van een nnkruid,datin nietweinig bdgedragen t0tdevormlng van:
nns Vaderland algemeen voorkomt.Hetiseen
Jo#ocx.
sHerinya Flizl': zoon,eenuitstekend
eenjarig gewaB,datin Jlmj t0tAugustusmet godgeleerde.Deze werd geboren te Gordjk
gele doch 00k we1metwitte ofpaarsaehtige den 14de
n October1765,bezochthetgymnabloemen bloeit en t0t de familie der Kruis- sium , daarna de hoogeschool te Gronlngen,

bloemigen (Cruciferae),t0tde afdeelingRa- waar htlzich metjverop denude talen en
phaneae en t0thet geslachtRaphanusbehoort.
Het onderscheidt zich door een snavel,welke
3-maal langer is dan de laatste aanzwelling
der haauw ,door onderste bladeren,dieregel-

v
ervolyens Op de godgeleerdheid toelegde,
verdedlgde in 1785 eene rDissertatio philolop
ica-theologicadeformulabaptismi'',en werd
m 1786hulpprediker,en kortdaarnapredikant

matig liervomnigzjnmet7t0t8eironde,tegen- te Njkerk op de Veluwe.In 1791 vertrok hj
overgestelde en uitelkanderstaande,ongeljk naar Vlissingen,en reedshetvolgendeJaar,
grtande zjBlippeneneenezeergroote,eironde nadat hj tot doctor in de godgeleerdheid
elndslip, en door geaderde bloembladen.Het bevorderd was,aanvaardde hj hethoogleerdraagt o0k wel den naam van krodde,aele aarsambt te Utrecht met eene roratio de
kidk en knopkerik en wordtwe1eens metde theologiae in scholis institutione ad praesenipublicae Christianae eonditionem prueig
Henelmnga
jjekvoidsde
(Snin
sva
arv
ve
rnd. tdeemnteRe
de
aa
ap
mi
nen
es
ei
nsZ.
ou)
(l
er
nwa
aa
r accommodanda'',terwjlhj ertevens

zienljk Friesch geslacht.Van de leden noe- de predikdienst waarnam. Zjne*lessen,zjne
men wj:
leerredenen en zjn omgang bevielen ongeDowwe A '
eriw.çtz, een mede.onderteekenaar meen, en ztjn roem werd verhoogd,toen hj
van het Verbond der EdelenendenlodenSep- zjne geschriften bekroond zag door het
tember 1568 door Zlra gebannen.
Haagsch Genootschap.Vruehteloosberiepmen
E do Ae'rix.gl,hoveling te Rauwerd en deB- hem aan het athenaeum te Amsterdam en

geljks 1id van het Verbond der Edelen.Hj
vertrok metzjneechtg
enoote,Anna Apprt
s%
naax Emden, en ovel'leed aldaar den l3den
Augustus 1575.Zjneechtgenoote stierferin
1586,dûch beiderstoleljk overschotwerdin
1610 naar Rauwerd overgebragt.
J%w, Laas en Oene S'
dril-t
/tr,desgeljks0n-

aan de académieteLeiden;hj bleef- 00k
in moejeljke dagen onderdeFranseheoverheersching - zk'ne krachten wjden aan de
Utrechtsche hoogeschool,ontving in 1835 een
eervolemeritaat,enoverleeddqnl7denJanuarj
1840. Herinya heeft op de vorming van
Nederlandsche godsdienstleeraren grooten in-

derteekenaars van hetVerbondderEdelen,- vloed gehad.Zjn leerstelsel wa8 geheel en
en Binnert S'
eril.çtK, volgens Te 'ctzfer de alopBjbel
schenrrondslaggebouwd;hetwas
laatstevan zjn geslrht.Deze werd kapitein beknopten volledlg,helderenduideljk,eenin 1619
en
over
l
ee
d
i
n
1638.
vo
u
d
i
g
e
n
go
ed gerangschikt.Metongemeene
'
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angstvalligheid verklaarde hj de verborgenheden desgeloofs.Hj waszeerervaren in de
Kerkgeschiedenisy
dochdepastoraalofherderljke
werkzaamheid is inzonderheid veelaan hem
verpligt.00k washjdewelwillenderaadsman
van allen, die zich bj hem vervoegden,en
voor de afwezigen gaf hj zjn rlterkeljke
Raadvrager en Raadgever''in het licht.Als
onderwjzerin de predikkundehadhj voorts
een weldadigen invloed,daarhj steedsaandrong opeenvoudigheiden gemoedeljkheidOp verlichting van het verstand en veredeling
van het hart. Meermalen bekleedde hj de
rectorale waardigheid, - t0telfmaalt0e was
hj.praeadvisérend 1id derSynode,en in geheelzjn levenswandelgafhj een voorbeeld
van orde, naauwgezetheid, w erkzaamheid,
spaarzaam gebruik van den tjd en Christeljken zin.Hj was lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap,van de Hollandsche
Maatschappj van Wetenschappen, van het

voor 's hands geene beslissing.Toen vertrok

Heriold meteen talrjk gevolgdoorFriesland
naar het zuiden en ging metzjn gezin en

onderhoorigen, ten overstaan des Keizers,
plegtig t0t het Christendom over, huldigde

Lodewl
jk als leenheer van Denemarken en
ontving hetgraafschap Rhiustri(Rustringen)
in oost-Friesland ten geschenke,terwjlhj

later 00k m et bezittingen in 0ns Vaderland
beleend werd. Immers men vindt vermeld,
dat Rnrik de Noorman en zt
jn broeder
H eriold ten tjde van keizer Lodewj;k Duur-

stede (Vicum Dorestadum)in teen verkregen.
Toen Heriold na den doop in zjn vaderland terugkqerde,bleven zjn zoon en neef
aan het Frankische Hof. Hj voerde een
volledigen toestelmedevoo1*de heilige dienst,
en 2 m onniken,Ansganin en A'lltbertns,ver-

gezelden hem.Later werd hj uit zjn rjk
wederverdreven,vervolpensdool
'demagtdes
Keizers in zjne waardlgheid hersteld,doch
Zeeuwsch Genootschap, correspondérend 1id in 827 op nieuw van hetbewind ontzet.Ditvan het Bataviasch Genootschap,lid van de maal waren alle pogingen van Lodewjjk
derde klassevanhetKoninkljk Nederlandsch vruchteloos, zoodat Heriold zjne overige
Instituut en van de M'
u tschappj van Neder- dagen in de N ederlanden doorbragt.

landsche letterkundete Leiden,alsmederidder
H eritiera Dryand. is de naam van een
der orde van den Nederlandschen Leeuw . plantengeslachtuit defamiliederSterculiaceae.
st
chriften vermelden wj: Rede- Het omvatboomen die langs de keerkringsVa
v
oenrinz
gjnbejge
he
overljdenvan StevenJan Van kusten van Azië groejen. Zj dragen z-bedGeuns (1795)'', ppraktikaleaanmerkingen dige,éénhuizige bloem en zonder bloemkroon.
en bjvoegselsOp H.C.Bergen,Gedenkwaar- D e s-deelige kelk om sluit5 m eeldraden,m et
uchtbeginsel t0t eene bllis zamengedigheden uithetlevenvanJezus(1800,2dln)''
, het vl'

r gedachtenisvan wjlen JanFrederik groeid;- voortszjn de aan denrtlggevleupre
van Beeck Calcoen,hoogleeraar in de wjs- gelde, kransvormig geplaatste blaasvruchtjes

begeerte, wis- en sterrekunde aan de hooge- houtig gesloten.M littoealis Dryand-,aan de
schoolte Utrecht(1813)''
,- oTientalbjbel- stranden van geheelIndië yroejende, heeft
oefeningen in leerredenen (1818)'', g'riental door eene digte kroon met zllvel'w itte bladeleerredenen ter aanprjzing van Christeljke ren tusschen de overige kustgew assen een
deugden (1826)''
, - pKerkeljke Raadvrager eigenaardig voorkom en. Het hout van dezen

en Raadgever (1826- 1843, 4 dln)'', - en
XNagelateneleerredenen (1840- 1842,2dln)'',
Voorts leverde hj onderscheideneporationes''.
verhandelingen in dew erken van hetH aagsch
Genootschap, in die van het Koninkljk
Nederlandsch Instituut, en bjdragen in de
Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek,indeG0dgeleerde Bjdragen, in de Kunst- en Letterbode,in hetArchiefvoorKerkeljkeGeschiedenis,enz.

boom iszeervastenduurzaam;hj komtbj
Rumphi%.
g en Valenti;n vooronderden naam
van Atunboom.
H erkaauw ende dieren (Ruminantia)is

de naam van eene merkwaardige orde van de
klasse der Zoogdieren.Imm ersdaartoe behoo-.

ren de nuttigste huisdieren.Zj onderscheiden
zich doorhetvermogen,om deeensopgenomene
plantaardige spjzen later.in hun mond terug

te brengen,ten einde ze op nieuw tekaauw en.

H erinnering ,zie Geheugen.
Hiertoe bezitten zj eenbepaaldeljk daarvoor
H eriold , een zoon van Arulo, koning ingerigten maagtoestel,welke bj dek0eop
van Denemarken,regeerde,na hetsneuvelen de volgende wjzeiszamengesteld.In plaats
zjns vaders,met zt
ln broederReylnfrid.De van uit éêne ruimte! bestaat de maag uit 4

Denen echterverloegenhem ,waarnahjhulp
zocht bj keizer Lodewl
jk, den zoon en opnaarSaksen,van waarHeriold zjne tegenstanders door geduriqe invallen verontrustte.
Eindeljk werd hem ln 809 weder deelaan
de regéring gegeven, doch er Ontstond verdeeldheidtusschen hem en zjnemederegenten.
Hetgeschil werd in 822 door Lodewj;k op
den Rjksdag te Frankfort bjgelegd.Hetvolgende Jaar evenwelverscheen Heriold op den
Rjksdag te Compiegne envroegondersteuning
tegen zpne vjanden.Lodew%jkzonddegraven
volger van Karelde Groote. Deze zond hem

Theotar en H ruodmond naar Denemarken om
de zaken te onderzoeken, doch er volgde

ruimten.De eerste ls de pens (rumen),de

grootste van allen en van binnen meteene
ruwe, van vele harde, schier hoornachtige
tepels voorziene laag bekleed; zj dienttot
bergingvanhetverzameldevoedsel.Detweede,

demltts(reticulum),isveelkleiner,vanbinnen
ruw en met 4-,5-ofG-hoekige,diepevakles
netvormig bezet en langs de reheeleoppervlakte van kleinetepeltlesvoorzlen.Zjgeljkt
op een bolvorm ig aanhangselderpensen dient
om kleine hoeveelheden spjs uit deze teont-

vangen,m et eenig vochttotballen te vormen
en deze door den slokdarm naar den m ond
terug te zenden.De drAnken gaan deels terstond naar de derde maag.D eze,de boekpens
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(echinus),Graagtharen naam ,omdatzjeene
menigte ploojen vûrmt (bj de koe 100),
welke als de bladen van een boek op elkanderliggen.Zj ontvangthetherkaauwdevoed:el, een gedeelte der dranken, en de melk,
waarvan deJongedieren leven.De4demaag,
de leb (obomasum)is na depensdegrootste.
'
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maag van achteren:a en bzjn alain ;g.1,
# is de opening naar de boekpens,eezjn

ploojen in de geopende boekpens,J is het
kl
apvlies bj den overgang van de 2demaag
in de4de,yuqzjnpl0ojenlndeleb,1wjstop

len is nameljk betrekkeljk veelkleiner,en
de muts veelgrooter,zoodatzj aanzienljke

hoeveelheden drank t0t zich kunnen nem en.
Behalve de kameelen en lama'sbehooren de
herku uwende dieren t0t de tweehoevigen.
Men onderscheidt herkaauwende dieren zonder

%
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/

A'

slokdarm langs de muts naar e,de opening
van de boekpens, loopt, - en in ;g.2 de

dromedarissen en lama's.De pensder kamee-

//
$
wt>%.

:

van de muts,in JJ hetkanul,datom den

mond (pylorus).
Zulk eene maag vindt men, behalve bj
runderen,bj geiten,schapen,hertenenz.,voorts met eenige wjziging bj kameelen,

- ''<

A'

,

in vakken verdeeld wordt,in t
fd den ingang

rimpels aldaar, en k is de onderste maag-

w
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hoornen (kameel,dromedaris,lama),- met
rolle At
ltvzl6l (hert, rendier), - met #plle
ltoornen (rund,schaap,antilope),- en met
Aporawltvfdl.
s(girale).De vermeldin'
g van de

Z
A

namen der herkaauwende Gieren is reeds
voldoende om op de groote diensten opmerk-

Zaanà te maken, welke zj M n den mensch

bewjzen.
Pig.1.Maagvaneen jong rund.
Herhn.Onderdezen naam vermeldenwj:
I'
riedrLa A'
erlil,een uitstekend schilderen
H=r inwendig bekleedselis zeer weekyz00dat zj overeenkomst heeft met de darmen
en met de maag van den m ensch.De eerste
3 magen zjn bljkbaar afdeelingen van den
blinden zak, welke aan de linkerzjde der

beeldhouwerderoud-Duitscheschool.Hjwas
een leerling van ran Eyek;wj vinden hem
in 1442 werkzaam te Ulm , en in 1460 te
Nordlingen,waarhj den 12den Octaber1491

overleed.ln deGeorgs-kerkvan laatstgenoemde
stad vindt men n0g onderscheidene voortref-

ljke schilderjen van zjne hand,- voorts

8 stukken in de Jacobs-kerk te Rothenburg,
in den d0m te Meiszen pDe u nbidding
der Koningen''
, - en in de Mauritskapélte
Niirnberg 2 stukken met onderscheidene Hei-
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ligen. Ook op hetgebied der houtsnjkunst
heefthj voortreleli
jke stukken geleverd.Zjne
zonen Jesse en Hans waren desgeljks verdiensteljke schilders.
GantierA'
erlïz
)!eendapper,maarwoestkrjgsman in onzen vrjheidsoorlog tegen Spanje.Hj
was geboren te Valenciennes,en zjn vader,
aldaar kapitein toen de stad in 1567 door
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Fig.Q.Maag van eenjongrund.
Mlaag van den tûensch gevonden wordt (fl1ndus ventrict
zl: en bj verscheurende dieren
zeer klein is. Al die magen zjn zoodanig

zamengevoeqd,dat de slokdarm zich in het

midden bevlndt. In btigaande afbeeldingen
ziet men in ;g. 1 de maag van een Jong
rund op ïjjs van de natuurljkegrootte,en

wélin a den slokdarm ,in bbbde pens,in cc

vooruitgpringende ploojen,waardoor de maag

Noircarmes werd ingenomen, moest bj die
gelegenheid zjn jver voor de Hervorming
lnet den dood boetell, terwjl 8 dagen later

ook de oudste zoon van dezen onthoofd werd.
Nu nam Gautier met nog 3 andere broeders
in vertwj-feling dienstonderdeW ildeGeuzen.
Zgne
** broeders werden gegrepen en opgehan-

gen,en hj zelfzag zich,nadat men hem

neus en aoren afgesneden had,t0tden brand-

stapelveroordeeld.Hj ontsnapte evenwelen
verbrandde nu uit wraakzucht alle priesters
en Spanlaarden,die in zjne handen vielen.
Voorts was hj één van deopperhoofden der
W atergeuzen bj de veroveringvandenBriel.
De tjd van zjn dood isonbekend.
H erloszsohn (Karl),eigenljk EœrlG:@r#
Reyinald Aàrlodz, een verdiensteljk Duitscb
schrjver,geboren tePraagden lstenSeptemQ0*

:#8
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ber 1804, studeerde aanvankeljk in zi
jne het) om de onderlinge verbindtenissen aan te
geboortestad, later te W eenen in de regten, duiden,welke destedenvan Castiliëen Aragon
werd daarna ht
lisonderwjzer te Dewitz bj sloten ten einde den vrede te handhaven en de
Praag, en vertrok tegen het einde van 1825 aanmatigingen en roûverjen van den adelte

naar Leipzig, waar hj weldra door letterkundigen arbeid in zjne behoeften k0n voorzien.Hj overleed aldaarden lodenDecember
1849. Het belletristisch en crite h tjdschrift

keer te gaan.Zj werden daarbj ondersteund

zjne veel-gelezene romansbehooren wjders:
5Der Ungar(1832)'1,- nDel'letzsteTaborit
(1834)''
?- rW allenstein'
sersteLiebe(1844)'''
e Hussiten (1843),,,- sDieTochter
pDl
des Piccolomini (1846)'',- en pDie Mörder
W allenstein's (1847)''. Vele van deze hebben

rjks.W ie orde en wet verstoorden, wer-

hj in hetrBuch derLieder(1848;4dedruk
1857)'',waarop na zjn dood n0g rReliquien
in Liedern (185192de druk 1852)''gevnlgd
zjn.00k van zjnegeschiedkundige romans,
alsmede van zjnegezamenljke schriften zjn
uitgaven in hetlichtverschenen.
H erm an-onderdezennaam vermeldenwj:

wj1 o0k de handlangers der Inquisitiemet
dien naam weïden aangeduid.

strjd met Spanle gelukte hetden vjandbj
de belegering van Ostende een aantal Ho1landsche matrozen en loodsen in zjnemagt
te krjgen.Onderdezewasdeechtgenootvan
Catltarina. Deze snjdt haar lang hoofdhaar
af, vermomt zich in m ansgewaad en begeeft
zich in hetlegerderSpanjaarden.Dâârwordt
zj a1s een spion van prins M awrits aange-

nen en gesneuveld wasen Hermanfried weigerde volgens zjne belofte de helft van
zjn land af te staan aan den Koning der
Franken,trok dezemetzjn broeder Cl
tlota-

door de koningen,die zoodanig middelgaarne

aangreyen,om denovermoedderaanzienljken
te fnulken.Dergeljke verbintltenis ontstond

XDer Koinet'', door hem in 1830 gesticht, in Aragon het eerst in hetmidden der 13de
bleefgedurende 19Jaarbestaan.Vool'
tsschreef eeuw ,- in Castilië in 1282.In 1295slotende
hj een groot aantal geschiedkundige en hu- steden van Castilië en Leon onderling eenvermoristische romanstnovellen en kleine ver- bond,hetwelk degoederenvan elkenedelman,
halen, waarbj zjne rjke en levendige ver- die een bondgenootberool; ofbeleedigdhaden
beelding hem zeer te stadekwam.T0tzjne daarvoor geene voldoening wilde geven,met
beste sttlkken behooren voorzeker de pzeit- verwoesting bedreigde. Eene hormandad t0t
und Lebensbildern (1839- 1843,6 d1n)''
,- handhaving van orde en regt,welke gedtlrig
de pW aldblumen (1847,2 dIn)'',- en de door den adel werden geschonden, kwam
Phantasiegemâlden (1846-1847, 2 dln)'', in 1486 in Castilië t0t stand.De steden,die
terwjl 00k zjne pW eihnachtsbilder (1846; hiertoe behoorden,hadden een leger en be2de druk 1846)''grooten bjval vonden.T0t noemden regters in verschillende deelen des
den door de gewapenden opgepakt en voor
de regters gebragt.Geen rang ofstand,zelfs

geene gewjde plaats verleende bescherming

tegen de Hermandad,welkeallengsdennaam
van pde heilige'' verkreeg. Vruchtez
loos vermeer dan ééne uitgave beleefd.Ten behoeve zette zich de adeltegen eene instelling,die
van hetpMalerischetlndromantische Deutsch- door den Koning werd ondersteund. O0k in
lalld'' bewerkte hj rDas Riesengebirge und Aragon kwam in 1488ietsdergeljkst0tstand.
die Gmfschaft Glatz (1847;3dedruk 1849)''. In het midden der 16de eeuw ontaardde zj
Zjne dichterljke voortbrengselen verzamelde echterin eene veldpolicie ofgendarmerie,ter-

H erm anfned, de laatste koningderThiiringers en e0n zoen van BasLnvs,regeerde
aanvankeljk te zamen met zjne broeders
Balderik en lertltar, doch doodde laatstge-

genoemde op aansporing van zjne heersch-

Herman ofH erntann,vorstder Cherusken, zuchtige gemalin Amalberga (eene nichtvan
zie ulrtninius.
Tlteôderik, koning der Oost-Gothen),en verccflcrïlc Hrman,een voorbeeld van moed bond zich tegen eerstgemeldemetTlteôderik.
!'
,
en huweljkstrouw.Gedurende onzen worstel- koning der Franken.rroen Balderik overwon-

ei'tœ en met de Sakserstegen hem op,versloeg
hem in 534 aan de Unstrut,en lokte hem

ondervoorwendselvanminneljkeschikkingen
n=r Zulpich, alwaar hj hem, volgens de

merkten in den lterker geworpen,- helaas! sage, doodde door hem op eene wandeling
nietin dien van haren man.In hare radeloos- van den Btadsmuur te werpen. Eene andere

heid ontdekte zj haargeheim aaneenbiechtvader,die de gevangenen bezocht.Degeesteljke stond verbaasd overzooveelgeestkracht
en zelfverloochening;hj gafkennisvan deze
ontmoeting aan den graaf nan Wz
l
fcgfftw , die
niet alleen verlofgaf,datzj naardegevan-

sagevermeldt,datRermanfriednagenoemden
veldslag zich verschanst heeft op hetkasteel
Scheidungen en)toen ditbezweek) op zjn
eigen verzoek doorzjn schildknaap isomgebragt.Na zjn dood berafAmalbema zichmet

versehtjnenenbjhetvernemen,datCatl
tarina
alles had te gelde gem aakt, om haren man
uitde gevangenistebevrjdenof,indienditniet
gelukte,de ellendedergevangenschapm ethem
te deelen,hun aénstondsde vrjheid schonk.

onderkoning in Spanje en trad m hethuweljk

hare kinderen naar Itallë.
H erm angild, de oudste zoon van Leo'
l
yiook de beide echtgenooten vö0'r zich deed .gil#, koning der W est-Gothen? werd in 580

genisvan haren man werd overgebragt,maar

m etIngnndis)eene dochtervan Sigbert,koning
van Austrasië,enBrnlehâlde.Toenhareschoonm oeder Gundas'
tdnth,a pogingen aanw enddeom
haar tot hetArianismus te bekeeren en haar
H erm andad iseen Spaansch woord,het- wegens hare w ederstrevigheid mishandelde,
welk verbroedering beteekenten afstamt van werd Hermanyéld doorzjn vadergeboden:om
hetLatjnsche.germanitas.Aanvankeljkdiende Sevilla t0t residentie te kiezen, alwaar Jh-
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gundishem bewoog,t0tde R.Katholiekekerk

over te gaan.Zelfs stond hj Op tegen zjn
vader, doch leetl de nederlaag en werd in
ballingschapgezonden.Toenhjvoort:wederom
troepen verzamelde,werd hj gevangen genomen) en in 585 te Tarragona onthoofd.V(
)l-

gesteld.Op den Rjksdaq t
e Erfurt(1181)verkreeg hj het pfalzgraafschap Saksen,en na
den dood van zjn broederLodewî
jk II1 ook

hetlandgraafschap Thiiringen,wu rnahjzich

ve
stigde op den Wartbmy.D00r ltrachtige
maatregelen vernietigde hp de plannen van

gens sommigen z0u zulks geschied zjn om keizer Heitdrik T'V om zich van Thiiringen
hetgeloof,weshalvehjlaterheilig verklaard meester te maken, voerde t0t groot nadeel
w el-d.
voorzjn landverschillendeoorlogen,en wist
Eene oedenan &s Heili-qen.s'
6z'zz3l3l./î
dwerd e0n aantal Duitsche vorsten en graven te
in 1814 door koning Ferdinand T'Tf van

Naumburg te belezen,om den m et 's Pausen

Spanjeingesteld voorverdiensteljkemilitairen banvloek beladen keizer Otto IV aftezetten
rederik 11 te kiezen,waarna de Saksers
van de land- en zeemagt.Zj is in 3 kiassen en I'
verdeeld en verschaft aan de bezitters een

tegen hem opstonden en zich van de steden

pensioen,wanneer zj na hetOntvangen ll0g Miihlhausen en Nordhausen meesterm aakten,
10Jaarin dienstzjn geweest.Hetordeteeken zoodat hj zich weldra in zeer benarde Omis een gouden achtpulltiq kruismetzilveren standigheden bevond, waaruit hj evenwel
stralen,en het middelschlld draagt hetruiter- gered werd doordetjdige hulp van Frederik
beeld van den heiligen Hermanyild met het IL Hj waseen kunstlievend vorBtjbehoorde
omlallwerd omschrift: rlaremio a la constan- zelft0tde minnezangersen deed denberoemcia militar.''
den dichterljken wedstrjd houden op den
H erm ann. Onder dezen naam vermel- W artburg.Hermann overleed teGothain 1216.

Hermqnn #,
e Gebrekkelnke(Hermannus ConHermannranlzaœem%rq,bjyenaamdKnojook, tradlls),een schrjvervanbelangrjkebronnen
omdathj zjn verbljfhleld lnEisleben,waar voor de geschiedenis van Duitschland. Hj
dit gewas in groote hoeveelheid verbouwd en werd geboren den 18den Julj 1013,behoorde
genuttigd werdywas een zoon van graaf @J- t0t het grafeljk geslachtnon F4r1
'l.
gdAl,ontselberten zag zlch,gedurende hetvertoefvan ving zjneopvoeding inhetkloosterReichenau
Hendrik JT'r in Italië, door de Saksers en

den wi
j:

en aanvaardde aldaar het geesteljk gewaad,
vaderljk kasteel te Aleshuzen bj Biberach
overleed.Zjn belangrjkstwerkisrchronicon
ab urbe condita ad anntun 1054 (1529 en
1836)''
,met de voortzetting t0t 1066 van den

zwaben, in 1081 te Bamberg vergaderd,tot waarna hj den 24sten September 1054 op het

tegenkoning gekozen,waarnaSieyjkied,aartsbisschop van M ainz, hem de kroon opzette.
zjn plan om op terukken naarItaliè'werd
verhinderd doorhetoverltjden van zjn voor-

naamsten bondgenoot, Otto 'ppzl Nordlteim, presbyter Bertholdun uitgegeven in de oMonudaar de overige raadslieden van H eemann den menta Germaniae histol
-ica'' van Pertz.O0k
strjd om de Duitsche keizerskroon liefstop de kerkgezangen: rsalve regina''' - ?Alma
Duitschen bodem wilden voeren. Toen Hen- redemptoris'' - en pveni sande splritus,,
#rJk in 1085 met een leger in Saksen viel, worden aan hem toegekend.
nam Hermann devlugtnaarDenemarken,doch
.PX JHe
rmann,eenuitstekendDuitschkruidkeerde weldra tertlg, versloegt ondersteund kundige.Hj werd geboren teHalleden3osten

door hertog Wevt den Keizerbj Bleichfeld Junj 1640? legde zich met jver t0eOp de

aan de Main en veroverde W iirzburg.Zoodra krtlidkunde, bezocht de hoogescholen te W itechtel'in 1088 de Saksers zieh aan R endmik tenberg, Leipzig, Jena, Leiden, Rome en
IV onderw ierpen,deed H ermann afstand van Padua,ontving aan laatstgenoemde dengraad
den koninkljken titelen begafzichnaarzjne van doctor in de geneejkunde,bragtnogmaals
erflanden.Toen hj niet lang daarnade waalk- cen bezoek aan Holland en werd er in 1672
zaamheid der wachters van zjn kasteelopde door de regéringt ten behoeve der botanie,
proef stelde,w erd hi,jbj vergissing door hen naar Afrika, Indië en Ceylon gezonden,
gedood.
voorts te Leiden t0t hoogleexaar benoem d,

Rermann TTr landgraaf van Hessen. Hj welke betrekking htlna het vûlbrengenzjner

was een zoop van M aurits, landgraaf van 8-jarige reis in 1680 aanvaardde met eene
Hessen-cassel, ontving eene zorgvuldige op- redevoering: pDe usu hortorum et nata inde
voeding en schreef:robservationes historico- obleetatione''.Xet rusteloozen jverwas hj nu
mathel
zlaticaede annis1618- 1635(1635)'',- werkzaam aan de verbetering en uitbreiding
Deutsche Astrologia (1637)'', rHistoria vallden botaniscllen tuin te Leiden fm voerde
meteorolegica (1651)'' - en pllexaemeron tevens eene nieuwe rangschikking derplanten

(1652)'7.Na het ûverljden van zjllout
leren in, zooals blt
jkt uitzjne rFlol'
ae Lugdunobroeder Philkpp washj metde voogdjschap Batavae flores sive enum eratio stirpium horti
o
ver (le achteryeblevent)kindoren bëlast,en Lugduno-Batavi methotlo naturae vestigiis inoverleed zelfklnderloos in 1658.
sistente dispositarum etc.(t690)''
.LaterverHermann I (T1I),pfàlzgraafvan Saksen en beterdehj aanmerkeltiltzjne wjzevanranglandgraafvan Thiiringen.Hj wasde2dezonn sehikkinr, doch toen hj begonnen was de
van Lodewi;k deIqheren en van Juditlta,trok mededeehngen daaromtrent ter perse te legin 1180 te velde tegen H endrék deLeeuw,die
in den ban gedaan was, en w ertl den tsden

gen, werd htjop den 25sten Januarj 1695

Alei van dat jaar in een veldslag gevangen

geschriftell leverde hj n0g:rllortiacademid

door den dood w eggertlkt.Behalve genoem de

genomen?docb weldra wederop vrjevoeten Ltlgtluno-Batavieatalogus etc.(1687)'',- pPa-
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radisiBataviprodromuset:.(1689)'',- pparadisusBatavusetc.''
,eenwerkmetplaten,nazjn
dood(1698en1705)uitgegeven,- oLapislydius
materiaemedicae(1704)9',- rMusaeiindicicatalogus(1711)''
,- rMusaeum zeylanicum (1717
en 1726)'',- en pcynosura materia medicae
etc.(1726)''. 00k heeft men van hem n0g
nnderscheidene onuitgegevene handschriften.
Zjn plan,Om een grootwerk overCeylonte
schrjven,iswegenygebrek aantjdachterge-

1817 met ôén zjner vrienden eene school te

Niirnberq.In 1821 zag hj zich benoemd t0t
leeraar ln de wiskunde aan àetgymnasium
te Erlangen en vestigde er zich ln 1823 alB
privaatdocent in de staatswetenschay.Kort
daarna werd hj hoogleeraarin de wlskunde

aan het gymnasium en aan de polytechnische
school te Niirnberg,en bleefaldaar t0t 1827.

NLae
dhr
atbuhcjhz
ich bekendyemaakthaddoorzjq
derMathematlkundAlgebra(1826)

bleven.Volgenshet oordeelvan bevoegdeper- en door een geschrift rueberpolytechnische
sonen kan bovenvermeld rMusaeum Zeylani- lnstitute (1826- 1828, 2 stukkenl'',volbragt

C
zlalama1r, 'nii
eer
tdva
en
rzzHrma
oedeljk
nnnaaafrko
zms
jnt
eigaa'niteezenj
eke-

ningen door een onkundige opgesteld.Zjne

rjke verzameling van gedroogde planten is
HetplantengeslachtFermannia (ziealdaar)is

gebruiktdoorLlnnaeusen00k doorJ.2lr-lu .
naar hem genoemd.

Johann Gof#Hed Jacob S'
er-llvl,een uitstekend Dtlitsch letterkundige.Hj werd ge-

boren te Leipzig den 28sten November 1772,
studeerde aldaar en te Jena in de regten,

doch bepaalde zich weldra bj deletteren en
vestigde zich in 1794 te Leipzig a1sprivaatdocent na het verdedigen van zjn geschrift
DDe poeseosgeneribus''.In 1798 werd hj er
buitengeFoon en in 1808 gewoon hoogleeraarj
vierde den 18den October1844 hetvjf
ti:arig
gedachtenisfeest van zjne werkzaamheid a1s
professor, en overleed te Leipzig als aenior
der tmiversiteit den 3lsten December 1848.

Zjne voorlezingen over Grieksche schrjvers

en oververschillende deelen deroudheidktmde
onderscheiddenzichdoorlevendigheidvanvoordragt, door helderheid en scherpzinnigheid.

Voortsbejverdehjzich,eenegrondigestudie

der Grieksche t% 1en letterkunde te bevorderen door de stichting van een Grieksch ge-

hj eenereisnaarFrankrjk om hetonderwjs
aldaar in oogenschouw tenemen,en na zjn
terugkeer zag hj zich t0tbuitengewoon,in
1833 t0t gewoon hoogleeraar aan de universiteit te Miinchen benoemd.Toen schreefhj
zjnerstaatswirthschaftliehen Untersuchungen
(1832)'',we1kehem grooten roem bezorgden.
In 1835 werd hj benoemd t0t lid van de
Académie van '
W etenschappenjen sedert1836
Jaarljkst0tinspecteurdertechnischescholen,
terwjlmen hem voortsafvaardigdenaartentoonstellingen te Parjs, te Berljn enz.In
1837 werd hjlidvan denraadvanonderwjsj
daarna referendaris,in 1845 pMinisterialmth'
bjhetdepartementvanBinnenlandscheZaken
en diredeur der statistieke bureaux?en vervolgens staatsraad in werkeljke dlenst.In
1848 t0t 1id van hetParlementte Frankfort
gekozen,washj ereenvandemeest-begaafde
leden van het linker-centrum.Als plaatsvervangend voorzitteronderscheiddehjzichdoor
stigte onpartjdiqheid.Hj jverde ervooreen
Dultsch-oostenrjksch tolverbond,enbetoonde
zich 00k later hiervan een voorstander in de
BejerscheTweedeKamer,alsmedeophandelBcongreesen te Dresden,Frankforten W eenen.
D e dood rukte hem w eg uitden kring zjner

nootsehap (179s), alsmede door zich in 1834 drukke bezigheden op den 23sten November
te belasten maet hetbestuur van een philolo- 1868.
um.Yan zjne geschriften verme
gisc
ld
hensemi
wi
Jnari
:DDe
KarlA'
éllricFzHermann,een verdiensteljk
metrisGraecorum et Roma- Duitsch historieschilder.Hj werd geboren te
norum poetarum (1796)*',- pElementa doc- Dresden in 1802,bezochtdeacadémiealdaaren

trinae metricae(1816)'',- pEpitomedoctrinae
metricae (1818,2dedruk 1844)'',- pDemetris Pindari(in de uitgave vanrpindarus''van
Reyne, 1817)'', - rDe emendanda ratione
graeeae grammaticae (1801)'',- Degraecae
dictionisidiotismis(1802,4de druk 1834)'')XLibriIV departiculatïw (1831)'',- voorts
leverde hj eene uitgave der tragoediën van

laterdieteDiisseldorf,waarhjvooreenderbe-

(1800,2dedruk 1830)''1vandenrrrinummus''
van Plautus (1800),en vanpDeartepoetica''
van Aeot6teles (1802), enz.- MetCrenzer
gaf hj gBriefe iiber Homer und Hesiodus
(1818)''in hetlicht,enzjnepopuscula(18271830, 7 dlnl''bevatten vele merkwaardige
opstellen,alsmedezjneLatjnschegedichten.
Na zjn dood verscheen n0g eene doorhem
beweqkteuitgaveseanpBionenMoschus(1849)''.
FrIedrz'cA B enedictFGIA:J- nonH ermann,een
ervaren staathuishoudkundige.Hj werd geboren te Dinkelsbiihl in Bejeren den sdenDe-

geroemd.In 1844 werdhj naarBerljngeroe-

kwaamste leerlingen van CornelQ s gehouden
w erd,enschilderdemetGötzenbergerenInörster
de fresco's in denvoorhofvanhetuniversiteits-

gebnuw teBerljn.Latervergezeldehj CorneJ1.
: naar Munchen, alwaar hj naar cartons

van dezen onderscheidene fresco's schilderde
ill de Glyptotheek en de Lodewjkskerk.
Sôpkocles en vanonderscheidenevanEurl
pides, Voorts heeft hj er een aantal oorsprcnalsmede van de nNubes''van Aristôpkanes keljke stukken geleverd,welkezeer worden
pen,om er de ontwerpen van kkhinkelin het
voorportaal van het musétlm uit te voeren,

doch hj zag er van afjtoen hj opmerkte,
dat die ontwerpen berekend waren op het
licht-eFect.In dekloosterkerk aldaarschilderde

hj echter 14 fresco-beelden,de aartsvaders:
de proféten,de evangelistenenz.voorstellende.
Later schilderde hj 15 groepen,die dehoofdm om enten der ontw ikkelingsgeschiedenis van
D uitschland voorden geestroepen,- alsm ede

eenedergeljkereeks,belangrjkegebeurtenissen

cember 1795, bezocht hetgymnasium te Er- bevattende uitde geschiedenis van Engeland.
langen, studeerde te W iirzburg en stichtte in
Karl Fde#rïc/lHermann,een verdiensteljk
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Duitseh oudheidkundige.Hj werd geboren te van welke bjna de helft tot het Luthersehe

Franktbrt aan de Main,studeerde te Heidel- Kerkgenootschap behoort. De bovenstad ligt
berg en te Leipzig,ondernam vervolgenseene op een heuvelen bezit een tkaaimarktplein,
wetenschappeljke reisnaarltalië,envestigde doch onregelmatig aangelegde straten.Van de
zich in 1826 te Heidelberg alsprivaat-docent. merkwaardigegebntlwennoemenwj:DeEvan-

llierzag hj zieh in 1832benoemdt0tbtlitengewoon hoogleeraar,maarhjgafdevoorkeur
aan een beroep als gewoon hoogleeraar naar
Marburg.Hj werd erin 1833tweedebibliothecaris der universiteitsboekerj en belastte
zich methet toezigtop een philologisch seminarium.In 1842 gi
ng hj alsprofessorin de
welsprekendheid naar Göttingen,en Overleed
aldaar den 8stenJanuarj 1856.Van zjne geschriften noemen wj:rLehrbuch der griechischen Staatsalterthumer (1841- 1842,3 dln,
4dedruk 1855)'',- enrGeschichteundSystem
der platonischen Philosophie(dl. 1, 1839)''.
Voorts heeft hj etllgrootaantal- moerendeels Latjnsehe letter-en otldheidkundige
verhandelingen uitgegeven,- en na zjn dood
verscheenzjnepculturgeschichtederGriechen
und Römer(1857- 1858,2 dln)''.

gelische hoofdkerk in spitsboogstjl,deR.Katholieke parochiekerk!hetgebouw dergewesteljke vertegenwoordlging, het stadhuls,het
krankzinnigengesticht, hetmilitairehospitaal,
en het paleis van den baron von Wr#clo fl'tzl
met een musél
zm.T0tditlaatste behoorteene

aanzienljke bibliotheek, een kabinet van
schilderjen,eenevan oudheden,en eenevan

m unten en penningen,eene verzameling van

delfstoflbn.Hermannstadt is sederteeuwen de
residentie der Saksische graven, voorts die
van de Saksische vertegenw oordiging,van het
consistorie der Augsburgsche confessie in Siebenbi
irgen,alsmede van een Griekschenaartsbissehop. Alelz vindt er eene regtsgeleerde
faeulteit, een Evangelise'h en R. Katholiek

gymnasium,eene kweekschoolvooronderwjzers, benevens andere scholen,- voorts 0n-

H erm annia L.is de naam van een plan- derscheidene inrigtingen van weldadigheid.De

tengeslacht uit de familie der Buttneriaceën. njvereinwonersvervaardigen laken,hoornen
Het onderscheidt zich door een s-spletigen, kammen, hoeden, kaarsen, zeep enz.,en er
klokvorm igen kelk, eene s-bladige,spiraals- zjn 0ok vele loojerjen:een papier-en een
gewjs gedraaide bloemkroon en eene s-hok- buskruidm olen teene fabrlek van stearinekaarkige,veelzadigezaaddoos.Hetom vateenaan- sen eneenevan zwavelzuur,en 5boekdrukke-

ta1altjd groene heesters,welke aan de Kaap
de Goede Hoop groejen. Sommige van deze
behooren t0tdesierplanten,zooals.
S1bif-cata
Z .,metwigvormige,ljnvormige,stompe, of
aan den t0p 3-tandige,gaafrandige,aan beide
zjden w it-viltige of onbehaarde bladeren en

rjen.Deomstrekenderstadzjnzeerbevallig-Oorspronkeljk was zj een dorp en droeg den

naam van Villa Hermanni. Men meldt, dat
bedoelde Hermann een burger van Niirnberg
was,die aldaar in de lzde eeuw eene kolonie
stichtte,w elkereedsin 1223vankoningzldrll:

paarse bloemen,t0t aan éénezjdegeplaatste aanmerkeljkevogrregten ontving.
trossen gerangschikt.Zj vereischendeswinters H erm ansz.(W illem) van Gouda ofHereene warmte van 3- 80C. en worden door vllzzp'
lf:Goudanus,een Nederlandsch geschiedz=d en doorjtekken vermenigvuldlgd.
schrjver en een vriend Van Erasmu , verH erm annldes (Rutgerus),eenverdienste- toefdeal8m onnik m etdezeninhetAugustjner
ljk geschied- en letterkundige,geboren te klooster van Steyn bj Gouda.Hj was een
W ilna in Polen,volbragtna het voleindigen Zeer geleerd en braaf man en beschreef in

zjnerstudiën eenereisdoorFrankrjk.Enge- zjnwerk mDe belloGeldroGermaniae(1517)''
land en het noorden van Europa en werd den oorlog tusschen de Gelderschen en Holin 1647 rector aan het gym nasium te H arder- landers in de jaren 1507 t0t 1509.M attl
tae'
l
u

wj
k.Kortdaarna werd hjdoctorin deregten, heeft datboek Opgenomen in zjne pAnalecta
-

toen buitenqewoon hoogleeraarin derede- veteris etm ediiaevi.''.D egedichten vanH erneerkunde,en ln 1654 gewoon hoogleeraarin mansz. verschenen onder den titel van rodade historie en staatsleeraldaar.In hetramp- rum sylva (1494; 2de druk 1497) door de
bs
in
het
icht
qnook
spoedig jaar 1672 waakte hj als rector met Z
hoI'
g van Erasm'tI
uat
jns
chelwe
rke
vanschr
stieef
tt
hgot)d gevolg voorhetbestaanderhoogeschool, j n0g een paar
en aard.
e
B
noverleedden29ste)1Maart1G8.T
.Hjschreef: telRjlter
D ritannia Magna (1661)::h- !
penlnsularum
m ant (Godefridus),eellverdiensteljk

R .Katholiek godgeleerde,geborenteBeauvais
Slesonii et llolsatiae descriptio nova'', den GdenFebruarj 1617,washoogleeraaraan
)orthotonia sive doctrina deaccentibusGraecis deSorbonneteParjs.en overleed aldaarden
(3dedruk 1664)'' - en pDeGl'
aecia'
'terwjl llden Julj 1690.Behalve een aantalstrjdhj voorts tlitgaven leverde der werken van schxiften tegen Labadée 0n AK aresins,leverde
Sall,ustilts)F lorfzy,P etronlns e1A Nepos.
hj onderstheidtlne belangrt
jke werken over
H erm annstadt (Cibinil
mn? in het 11on- ktlrkgttstlhittdt?nis,zooals pllistoire dtts('olltziles
gaarseh N a-jy-szeben),de hoot
dstad van een (1695,4 dln,4de drtlk 1730)'', pllistoire
gewest in Slebenbiirgen en ook welde hoofd- des religions ou ordresmilitaires(1698)'',
stad van het geheele grootvorstendom tligtin ))Histoire des Ordres religieux et des congrê-

regnum Succiae,Daniae,Norweglae(1667)',-

eene bekoorljlte vlakteaan deSzeben,bestaat gations (1697,4 dln;2de druk 1710)'', als-

uit eene Bovenstad, Benedenstad, Jozefstad mede levensgeschiedenissen van eenige merken n0g 4 andere voorsteden,welke hoofdza- waardige m annen.

keljk door W alachen en Zigeunersbewoond

H erm aphroditism us (hermaphrodisia)

w orden, en telt ongeveer 20000 inw oners, of t'
tveeslaelttiglteid bestaat,bj zulke bewerk-
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tuigde wezens, wM r men de vonrplantings- tweedeLatjnscheve> lingontdekt.Deeerste
werktuigen van de beide seksen in hetzelfde uitgavevan den Griekschen tekstisvan Angindividu vereenigd ziet.Zulk een toestand is en Di
ndof
de gewone bj de planten en bj de laagst- H erm bstEdt (Sigismund Friedrich),een
georganiseerdedieren,zooalsweekdieren,ring- verdienateljk Duitsch scheikundige,geboren
wormen,straaldieren:ingewandswormen enz., te Erfurt den 14den April 1760, studeerde

doch bj hoogerontwlkkeldedieren env00r!1
bj den mensch eene minvorming,zooalsdmdjljk bljktuitden onvolkomenstaatjwaarin
zlch alBdan tle geslachtsdeelen bevinden.Eene
volkomene ontwikkeling van manneljke en
vrouweljke voortplantingswerktuigen bj denzelfden persoon is n0g nooitopgemerkt.Men

aldurin degenees-en scheikunde,enwjdde
zich vervolgens te Langensalza,H am burg en
Berljn, waar hj aan het hoofd stond van
artsenjwinkels,aan depradischepharmade.
W eldra maaktehj zich bekenddoorhetleve-

geeft derhalve den naam van hermaphrodieten
Mn hen,bj wie de voornaamste geslachtsdeelen der beiden seksen aanwezi
g zjn.In
zmimeren zin past men die benamlng t0e op

hoogleerur in de schei-en artsenjkunde te
Berljn,terwjlhem tevenshetopzigtoverde

allen,bj wie men wegensmisvorming 4er
uitwendige seksulle organen niet M nstonds
bepalen kan t0t welk geslaehtzj behooren.
Velevisschen,bjwie devoortplantingswerktuigen geheel en al ontbreken, noemt men
desgeljk:alzoo.
H erm aphroditus,volgens de Grieksche
fabellee!een zoon van Rrmen(Mercurius)en
Apltrodkte,werd d00r de nymfen op den berg
Ida opgevoed,doch gfng alsJongeling naar
Carië,wM r de nymfderbron Salmaks vruehteloo: zjne liefde zocht te verwerven. Nu
smeekte zj van de çoden,dat zj voorfmnn
altoosmethem vereenlgd mogtbljven,en zj
vond verhooring, daar beider ligchamen zoodanig vereenigd werden,datzj é1n schepsel
vormden,hetwelkhalftothetmanneljkenhalf
t0thetvrouweljk geslachtbehoorde.
Hermas vindtmen (R0y.XVI:14)vermel;onderdeleden derChnsteljkegemeente
teRome, Mn wie P* zjnegroetezendt.

hj laterhoogleerurin deBcheikundeMn de

ren eenervertaling van de werken van Lavoisier, zoodat men hem in 1791 benoemde tot

Hof-apotheek toevertrouwd werd.Na hetbekleeden van eenige andere betrekkingen werd

militaireschoolenz.,- in1810gewoonh004leeraar in de scheikunde aan de universitelt
te Berljn, en eindeljk pGeheimerund Ober-

medidnalmtlf'.Hj overleed den zzsten Odober 1833.Van zjnehlrjkewerken noemen
wj: psystematischer Grundriszderallgemeinen Experimentalchemie (1791- 1793,4 dln;
3dedruk 1823, 5 d1n)''
,- pGrupdrisz der
Farbekunst(1802;3dedruk 1825)''
,- pA1lgemeineGrundsstze ;er Bleichkunst (1804)'',
unds:tzederTechnologie(1816- 1825,
,Gr
3dln)'',- pchemische GrundsëtzederKunst
Branntwe
inzubrennen(1817 2 d1n;3dedruk
1841)'' - en pElemente dertheoretischenun4
practischM ChemieflirMilitârpersonen (1822j
2 dln)''.
Hermelkn (Mustelaerminea,ziebjgunde
afbeelding) is de naam van een diertje,hetwelk lt de orde der verscheurende zoogdieren en t0t het geslachtder W ezels behoort.

Onder dien naam schreef in het midden Het is grooter dan de eigenljke wezeljdes
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Het komtvoor
in Europa en

Azië, vooral in
Siberië, en beWoont gaarne

keljkbjdeB0erotsige wouden,
ken des Nieuwen Verbonds voegdejterwjl waarhetzich in holen kan verachuilen.O0k

men hetthanst0t de geschriften der Aposto- in 0ns Vaderland ontbreekthetnietgeheelen
lisehe Vaderen rekent. Geruimen tj; kende al.Hetwpfle werpt in April of Met3 t0t 8

men daazaan nietandersdan eeneLatjnsche
vertaling,doch in den laatsten tjdheeftmen
hetgrootstegedeeltevandenoorspronkeljken
Griekachen tekst,eene Aethiopiache en eene

blinde Jongen. De hermeljnen zjn bekend
wegenshunbloeddorst;zj voedenzich hoofdzakeljk met vogels,muizenjratten,mollen
en ejeren. Hunne huid levert een kostbur
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bont,- te kostbaarder naarmate ztlwitter en Dalzmann de pBeitrëge zur Verbessenmg
des öFentlichen Gottesdienstes(1785- 1788)''
van kleur en zachtervan haarzjn.
R erm en noemt men Op het gebied der in het licht.
v%otheus S'
er-e,
s, een Duitsch
kunstvierkante steenen zuilen,gekroond met
Joltann Ib'

een kop.Zjontleenenvermoedeljk hunnaam
aan gtandbeelden van dien vorm,die ter eere
van Eermes(Mercurius)te Athenewaren 0pgerigt. Men vereenigde met den kop van
A'
e- .
v o0k we1dien van Atltene(Minerva),
Hlradh (Hercules) en Erss (Amûr),engaf
alsdan daaraan den naam van Rermatkenae,
Hermeraclae en Hermerotes.Bj deRomeinen

romanschrjver.Hj werd geboren tePetznick
bj Stargard in Pommerenden3lstenMei1738,
s
tudeerde teKönigsberg in detheolorie,was
achtervolgens privaatdocent te Dantzlg en te
Berljn, leeraar aan de ridder-académie te
Brandenburg,veldprediker,in Silezië,enprotessor en inspecteur aan het gymnasium te

Breslau,waarhjalssuperintendenteneerste

droegen zulke standbeelden dennaam van Ter- professorin degodgeleerdheidden24stenJulj
vili (het meervoud van Terminns, den g0d 1821 overleed.Hj was de eerste,die den
dergrensscheidingen)?en men plaatste zeaan Engelschen familie-roman op Duitschenbodem
deopenbare wegen.O0k dekoppenvanstaats- planttt?, en se,
hreef: rGeschichte der Aliss

lieden,dichters,wjsgeeren enz.prjkten we1 Fanny W ilkes (1666;3de druk 1781):5 eens op zulke zuilen.Langzamerhand echter rsophlens Reise v0n Memel nach Sachsep
werd er de borsten het overig gedeelte van (1770- 1775,5 dln;3dedruk 1778,6 d1n)'',
irTöchleredlerHerkunft(1787,3dln)'',
den romp aan tqegevoegd.
rzt
H erm eneutlek , afkomstig van O n
Alanch Hermiion (8788,2d1n)'',- pBriefe
Grieksch woord, hetwelk gitle-qqen,verklaren und Erzëhltmgen (1808,2d1n)'',enz.
beteekent) is de wetenschap, die de begin-

Geov.q Aàr-ez,den stichter van eene philo-

selen en de hulpmiddelen aanwjst,waardoor sophisch-dogmatische schnol in de R.Katho-

pen den zin van een geschrift bepalen kan, l
ieke Kerk.Hjwerdgeboren den 22stenAyril
llien de opstellerdaarinnedergelegdheeft.Men 1775 te Dreyerwalde op hetgebied van Muns
verdeeltde hermeneutiek in algeîxeeneen bjh ter)bezochthetgymnasium teRheims,legde
ze&re. De eerste bevat de begi
nselen,naar zi
ch te Miinstert0eop derodgeleerdheid en

welkemen zich bj hetopsporenvan den zin de wjsbegeerterzag zich ln 1798 benoemd
eener uitspraak moet regelen, terwjlde t0tleeraaraan hetgymnasium teMi
inster,in

laatste het o0g vestigtop één enkelgeschrift 1807 tothoogleeraarln de dogmatiek aan de
of op eene verzameling van geschriften en universiteit aldaar in 1819 aan die te Bonn,
allesaanwjst,watmen t0teenJuistverstand en overleed den Q6sten Mei 1831.Zoowelin
van dezemoetin achtnemen.Debjzondere zjne geschriften nuntersuchungen iiber die
hermeneutiek is derhalve hetzelfdealsde exe- innere W ahrheitdesChristenthums(1805)'7-gése.Pastmen ze t0eop de GewjdeSchrift, rPhilosophische Einleitung ill die christkadan noemtmen ze Bl
jbelseh,
eAer-elC:'
Mfïek,en tholische Theologie (1819- 1829,2 dln;2de
de geschiedenis van deze is tevens die der druk 1831-1834)''
,- en rchristkatholische

Dogmatik (1819;2dedruk 1834,3 d1n)''
,als
in zjne lessen bejverdehj zich,de dogmatiek derR.KatholiekeKerk,op eenwjsgeerigen grondslagtevestigen (Hermesianismt
ls),
en eerlang had hj een grootaantalvolgelinMagdeburg den 24sten Augnstus 1736) stu- gen (Hermesianen),die in W estfalen en Rjndeerde te Halle, en werd in 1760 predikant Pruissen hethoûgl
eeraarsambtin detheolorie
te Horschendorf en 5 Jaar later te W aren. bekleedden en hunne gevoelensdoorhetrzeltAanvankeljk volgde hj eene gestreng-piétis- schrift fiir Theologie und Philosophie (1832)''
tische rigting, doch koos daarna die van zoehten teverbreiden.De aanvallen van Fz55het rationalismus.Zjne puntersuchung der disehmann, een ambtgenoot van Hermes, en
Frage:Ob Christus fiir die zeitlichen Strafen van W alter, Klee en auderen,die het l-lerder Siinde genug gethan?''was oorzaak,dat mesianismusvooreeneketterj t
litkretentblehj voorhet Consistorie geroepen werd,wes- ven geruimen tjd zondereenig gevolg.Eerst
halvehj iu 1774 alspredikantnaarJerichow nadat Spiegel, aartsbisschop van Keulen en
vertrok: van waar hj in 1777 als adjunct een aanhanger van Heemes,in Augustus1835
naar Dlttfiirt beroepen werd. ln 1789 werd overleden was? verklaarde et
me Pauseijke
hj poberprediger,Consistorialrath''eninspec- breve van 26 Septemberhd Hermesianismus
teur van het gymnasium teQuedlinburg,in voor ketterj.VerlofOm diebreveaftekgn1799 opper-Hofpredikant,legde in 1821zjne digen Nverd niet gevraagtl aan den Koniug,
betrekking neder, en overleed te Bonn den m aaf Deoste eon T'
risc/l6zil.g de nieuwe
6den Januarj 1822.Hj beschouwdedegods- aartsbisschop van Keulen, reeds lang tegen
dienst als eene voor ontwikkeling vatbare Ilermesingenomen,deeddenstudenten teBolm
levenswjBheid en niet a1s een systematisch in den biechtstoel verbieden, de lessen van
geheelvanleerbegrippen.Vanzjnereschriften Hermesianen bj te wonen, en legde voorts
vermeldenwj:nllandbuchderReliglon(1179; in zjn aartsbisdom aan al(
legeesteljken 18
4de druk 1791)M,- en pluehrbtlch der Reli- stellinyentegendeleervan HermesterOnt
lergion Jesu (1799;3dedruk 1802)*
'.Voortsgaf teekenlng voor. Te vergeefs zochten de
He
r
me
s
i
a
ne
n
z
i
c
h
i
n
o
nd
e
r
s
c
he
i
d
e
ne
g
e
s
c
hr
i
f
ten
hj met Ckamer de pAllgemeine theologische
Bibliothek (1784- 1187)''
, - en metFïdcAer te regtvaardigen,- te vergeefs begaven .El-

Bjbelscheexegése.
Herm es,zie M erourius.
H erm es.onderdezennaam vermeldenwj:
Johann z'
Mut
pq
:fHermes, een verdiensteljk
Protestantsch godgeleerde.Hj wasgeborente
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venieh uit Breslau en Braltn uit Boun zich leer en de levensh
vjsheid.Zj waren alleen

naar Rome:Om den Paus te bewjzen,dat vtlt
)r de priesters toegankeljk en werden op
het Hermeslallismus niet in strjd was met hooge feestdagen enkel uit de verte aan het
de leer der Kerk. De vervolgingen der Her- volk vertoond.Zj vervulden eene merkwaarmesianen namen weldra een aanvang. De diger0lbjdeNeoplatonischewjsgeeren,zoodra
hoogleeraren Bra'
tn en Acktefeld te Bonn in het Oosten de tooverkunst, de alchemie
werdenuithunnebetrekkingontslagen,waarna endergeljkegeheimewetenschappeninzwang

de regéring hun hetemeritaat toekende.Het
Ifermesianismus heeftvoortsin Pruissen meerm alen aanleiding gegeven t0t botsingen tusschen de Kerk en den Staat.

kwamen.Toen werd de Egyptische Heemes

vereerd met den bjnaam van Trismeqist'
tbs
(driemaal-groote),terwjldweepersindeHermetisehegeschriftenvoedselzochtenvoorhunne

Karl AàïwrïcF
z Ifermes, een verdiensteljk dwaasheid-ofdezeteAlexandriëinhetGrieksch
Duitsch dagbladschrjver.Hj werdgeborente zjn vertaald kan men niet met zekerheid
Kalisch den 12den Februarj 1800,studeerde zeggen;hetis echterbekend dat onder dien
te Breslau in de letteren,begafzich in 1823 n
lc
eho
sv
Zai
jam als
oelrsp
0r
Ve
0ird werd1watdelleoplatonaar Dresden,daalmaa1s leeraar aan eenein- nische

de geheimenissen leerde.

rigting van onderwjs naar Deventer,en in
wees daarbj op eeneHermetisel
tebfds,
1825 naar Stuttgart, waar htjhettjdschrift nameljk op eene rj s'
an wjsgeeren,diede
nBritannia''stichtte.Vall1828t0t1831woonde leer van Hermes had overgebragt.TotdeI'
lerhj te Miinchen alsredadeurvan pDasAus- metische geschriften,welke bewaard gebleven
land''en a1s privaatdoeent in degeschiedenis. zjn,rekent men:rpoemander sive de potesIn 1831 vertrok hj naar Brunswjk en be- tate ac sapientia divina'',- pAesculapii delastte er zich m et de redactie van de gyDeut- fnitiones'' - rlatromathematica'' - en rH 0sche Nationalzeitung''
, - later met d1e van roscopia''. Daar men aan H ermes de kunst
de nlfölnerZeitung'',werd in 1848 redacteur toekende,om door tooverzegelsschattentegen

van de rpreuszischeStaatszeitung''teBerljn, alle rooverj te beveiligen, heeft zjn naam
vervolgens van de pN eue Brem er Zeitung''te aanleiding gegeven t0tde gebruikeljke uituehtdiyt.g:Bremen,en keerde toen naarBerljn terug, drukking hermetiseltyesloten voor l'
alwaarhj op hetcentraalbureau derposterjen sloten.
geplaatst w erd on gedtlrende korten tjd de
H erm ias,bjgenaamddeW'
iko
p:r,waseen
redactie van Die Zeit''eneindeljk teStettin Christeljk schrjver uit de laatste helft der
die van de rNorddeutsche Zeitung'' op zich

nam.Hj overleed aldaar den 19denoctober
1856.Totzjnemerkwaardigstegeschriftenbehooren:pGeschichte der letzten 25 Jahre(als
supplementopdepMreltgeschichte''vanRotteek,
1842, 2 dln;6dedruk 1853,5 dlnl'' en

DH
Blicerm
keau
sjerZeitindieZeit(1845-1846)''.
eslanax ,een Griekseh dichter,die

2deeeuw.Hjschreefeengeestiqboektejende

Heidenschewjsgeeren,hetwelklnhetGrleksch
meteeneLatjnschevertaling in 1553enlater
onder anderen ook door M engel te Leiden
(1840)uitgegeven is.
H erm ione,thans Castri,isdenaam eener
voormalige stad in den Peloponnesusaan de
baai van Argolis. Volgens de overlevering

omstreeks het Jaar 330 vöör Chr. leefde, werd zj doorHermion,een zoon van Europa,
was een vriend en leerling van den dichter gesticht,bezat vele tempels, waaronder een
Philetasen schreefonderdentitel:rLeontion'' van Demeter OAfAtwïl,vermaarda1swjkplaats
een drietalboeken m et erötische elegiën. Uit voorvervolgden,enwaseene bloeilende koophetderde boek heeftAlltenaeus een vrj groot stad,wier haven zich te Maresbevond.Zj
werd lid van het Achaeisch Verbond en had
fragment medegrdeeld.
H erm es Trlsm ogistus is de Grieksche een bepaald grondgebied.Ten tjde van Paw
naam van een wezen uit de Egyptische fabel- tst
zpitz.
sprjkte zj n0g methare ringmuren en
leer,datnu eensa1seenegodheid,dan weder heiligdomm en.
als een historisch persoon w ordtvoorgesteld.
Hermione is 00k de naam eenerdochter van

In het alqemeen isdezeHermesdezelfde als
Thott of llever hj is het ideaalvalzdezen.
l1j isnameljk demiddelaartussehendegoden
en m enschen en als zoodanig het zinnebeeld
van hetEgyptischeyriesterdom.Om diereden
kent men hem de lnstelling toe van wetten
en zeden, de uitvinding van alle kunsten en
w etenschappentinzonderheid van detaal,van

Ares(Mars)en Apltrodltetvenus),of'volgens
anderen van Zeus (Jupiter) en Cythera.Haar

gnmaalCadmwssehonk haareenkunstiy,door

Hephaestns(Vulcanus)vervaardigdhalssleraad,
hetwelk steeds. onheilbragtaan de bezitster,

zoodat Hermione)naeenongelukkighuweljk

m et Cadmus, zoowel als deze in eene slang
veranderd werd. D en naam van H evmione
het schrit
'
t,van de wiskunde,van deartsenj- droeg Ook de eenige dochter van AVenela'asen
mengkunde, van de toonkunst,van het dan- Hllena.Zj bezateene(
lngemeeneschoonheid
sen,van degymnastiek,van de godsdienstige en trad,volgenseene belofte A-an haren vader,

plegtigheden enz. Hj mag dus besehollwd in het huweljk met Neoptôlemns (Pyrrlaus),
w orden als de vertegenwoordiger van alle

den zoon van Achilles. In de rAeneïs''van

kunst en wjsheid der priesters.Om diereden Tzirgili'
tbslezen wj,datzj reedsdegadewas
ashaarschaakte
werd hj aangemerkt als de vervaardiger der van Orestes,en datNeoptôlem'
gewjde Oirkonden,doordeGrieken pDeHer- na Orestes in zjn eigen huistehebbth
n gedood.
metische'' genaamd.Deze behelsden de gods- Zj schonlthem een zoon,Tisâmenusgenaamd.
dienstleer, de geschiedenis,de eeredienstjde Volgens anderen huwde zj later nog met
burgerljke en godsdienstigewetten,de zede- Diomldes.- Zie 0ok onder A steroiden.

HERMITAGE- HERNOSAND.
lfZ
W ïzl.
soorloogden.
H erm itage isdenaam van eenezeerfilne ren,welke tegen MaveibsH'
H erm 6polis9 zie Syra.
Franschewjnsool't,welkeaan dehellingvan
het granietgebergte l'Hermitage,op denlinker
Herm osillo, eene Alexicaansche stad in
oever van de Rhône,tegenoverdestadTornon de provincie Sonora en aan de rivier van
groeit. Men heett roode en witte; de beste dezen naam , ligt in eene vruchtbare vlakte

roode Boorten zjn die van Méalen Greëeux. en is door fraaje tuinen omgeven; zj telt
De hermitagewjn onderscheidtzich door een omstreeks 15000 inwoners. In haren omtrek
flnen smaak en een aangenamen geuryenaar verbouwt men veel graant hetwelk naar de
dien van braambessen zweemende, en door

havenstad Guyamas wordt gebragt, benevens

eene donkerroode kleur.Eigenljk moethj 8
of 10 Jaar 0? fusten dan n0g geruimen tjd
op Qesschen llggen, daar hj doorlengte van
tjd aanmerkeljk verbetert.
H erm od (de Strjdlustige) is volgens de

kosteljken wjn. Zj was voorheen slechts
eene militaire post,maarzj nam verbazend
t0e in bevolking, toen men in 1807 in hare
nabjheid rjkegoudmjnen ontdekte.Hettjd-

perk van haren hoogsten bloei valt zamen
Noordsche fabelleer een zoon van Odin en de methetei
ndederSpaanscheheerschagpj,boodschapper van dezen.Hj werd onderan- doch 00k thans is zj n0g eene aanzlenljke
deren naar Hela in de onderwereld gezonden stad.
,
0In Balder van daar te halen.Onk begroette
Hernad (De),eene rivier in Honjarje,
hj met Braga de krjgsheldenjdie in M'al- ontspringt in het Liptauer gebergte bp den
halla werden ontvangen.
KralowaHola,nabjdebronnenvandeW aag,
H erm bgenes, eell uitstekend Grieksch e11 stroomt eerst in t
?ene oostelijke en daarna
redenaar, geboren te Tarsus in Cilicië 0m- in eenezuideljkerigtinglangshetHegyallyastreeks hetJaar 160na Chr.,trad alsknaap gebergte,neemt de Göllnitz,de 'rarcza en de

van 15JaarreedsmetveelbjvalOpten aan- SAjo op,en stortzich uitin de Theisz.Een

hoore van keizer M areu HC/rJJI.
:en schreef weinig benedenKaschauwordtzjbevaarbaar.
een 'ierk in 5 boeken over de welsprekendH ernandia,P1'
o .et L.is de naam van
heid,hetwelk geruimen tgd alsleiddraad bj eenplantengeslachtuitdefamiliederH ernandiahet onderwjs gebruikt werd.Men vindthet ceaeBlum.Hetonderscheidtzichdoorz-huizige

in de rRhetoresGraeci''van W alz,terwjlde bloemen.De manneljke bezitten een bloemDProgymnasmata'',in het5deboek opgenomen
en t0thet einde der 18deeeuw enkeluiteene

krponachtig.s-deelig bloemdek met3 aanden
voet zaâmgegroeide,vruchtbareen6onvrucht-

Latjnsche vertaling bekend,ill1812 door
Veesenmeyerte Niirnberg zjn aitgegeven.
Hermon (DeGroote)wasin dedagen der
oudheid de naam van het zuideljk gedeelte
van den Anti-Lib:non (zie aldaar)in Syrië,
hetwelk zich ter hoogte van 2500 Ned. el
vexheft in den Dsjebl-esj-sjech, wiens met

baxemeeldraden- endevrouweljkeeenbloem-

sneeuw bedektekruin uitDamascus en Tyrus
gezien wordt.- De K leineA '
drzzle ,ongeveer

kroonaehtig,3-deelig bloemdekt- hetdraagt
voorts eene door dat bloemdek omringde
steenvrucht. Dit geslacht groeit in de keerkringslanden van Azië en Amerika.Demerk-

waardigstesoortisderammelendelH.sonoraL.
),
alzoo genoem domdatdeeenzadigesteenvrucht,

in hetbolvormig bloemdek besloten,bj het
ruischen van den wind een ram melend geluid

900 Ned.elhoog,verrjstin Palaestina,ten geeft, weshalve die boom op de Engelsche
zuidwesten van het meer Gennesareth.
H erm onduren is denaam van een grooten volksstam in ietbinnenland van hetoude
Germanië. Hj grensde ten westen aan de
Katten en Aias door de Mrerra van deze gescheiden,ten noorden aan deCherusken,wier

grondgebied zich aan deanderezjdevanden

W est-lndische eilanden den naam dru gtvan

Jaek ïlaJpz.Zjonderscheidtzichdooreene

ongesteelde,vrouweljkebloem tusschenQkort-

gesteclde,naakte manneljke bloemen.Deze
hernandia-soort levert goed timm erhout, en
van de takken vervaardigt men dobbers voor
visehnetten. Den bast gebruikt men als pum
geermiddel, en in Oost-lndië bt
lzigt men de

H a% uitstrektet voorts in het oosten m et de
Elbe aan de Sennonen,en in ldetzuiden met wortelstegenMangkassaarschpjlvergif,terwjl
het Thiiringerwald en het lqrtsgebergte aan de zadeneenepurgérendestûfbevatten.ztndel'e

de Varisken en Mareomannell. Aanvankeljk sûorten ztjn IL .
t
/f
xitzp.
dpz
y'
â,
sA'
t
lbï.,(lieopdeMa-

bestempelde m en ook de Herm onduren met carenhas.eilallden,en H .oviyera L.,dieinden
den naam van Suéven, doch in hetJaar 19 Indischen Archipel groeit. O9k van deze 2
na Chr.vinden wj hen afzonderljk vermeld soûrten kan de bastalspurgeermiddeldienen.

a1sdegenen,diedeheerschappjvan Catnalda

H ernösand 9dehoofdstad van hetZweedover de Marcomannen omverwierpen.O:k het sche gewest Angermanland en van het even-

kleine Suévische rtbk,door Vannius (totden zoo genoemde liin, ligt nabj den mond der
stam der Quaden behoorend) metde dienst- Angexmana-elf in de Bothnische Golf op

gevolgschappen van Marbod en Catnaïdq als het eiland Hernö, hetwelk door m iddelvan
vasallen van Rgm e tusschen de M arch en de twee bruggen met het vaste land verbonden
Gran gesticht, bezweek vool- hunne aan- is.Deze stad is regelmatig gebouwd, heeft
vallen (50). In 58 voerden zj een voor- nagenoeg alleen houten huizen en telt n0g
spoedigen 00r10g met de Katten over het geen 4000 inwoners.Hetmerkwaardigste gebezit van zoute bronnen aan de W erra,en bouw is er de nieuwe domkerk,in dejaren
in den tjd van Tlkitusonderhielden zj han- 1842- 1846 gesticht. Hernösand is de zetel
delsbetrekkingen metdeRomeinen.Het laatst van een bisschop,doch deze woontte Siibro,
w ordt hun naam genoem d metdie der volke- 3 geogr.mjl van daar.Dehaven wordt er
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doorongeveer 80 zeilschepen en 6 stoombooten bezocht, en planken vormen er een be-

en wreed. Vooralhad zjne zuster Ralome
op hem een zeer verderfeljken invloed.Hj
langrjk artikelvan uitvoer.- HetlönHer- deed zjne gemalin M œriamne,zjn zwager

nösandteltop bjna 427 g geogr.mjlOnge-

veer 130000 zielen. Daarln ligt 001t de stad
Sondsvall metruim 5000 inwoners.

Hero.Onder dezen naam vermçlden wj:
HeroteenepriesteresvanAphrodIte(Venus)
vermaardwegenshareliefdejegensLeander.op
eenfeestvanApltrodlte(Venus)enAdonis,het-

Aristobubtœ, beider moeder Aleœandra, den

Ouden vorstIljreanws en 3 van zjne eigene
zonen ter dood brengen.In weerwilvan den
haat der Israëlieten en van hetgevaar,waar-

medb de partjen in den Romeinschen burger00r10g hem bedreigden, handhaafde hj zich
in het bezitvan den troon,doorzich telkens
welk teSestos,OpdekustvanThracië,gevierd bj tjdsaan de overheerschende partj te 0nwerd,ontmoetten zj elkander?en ontwaâkte derwerpen. Augutu vergrootte zjn gebied

hunnewederzjdschetoeyenegenheid.Destand door er Trachonitis, Auranitis, Batanaea en
derpriesteresen de onwllderoudersverboden

de landen,van Zenodor aan t0e tevoegen.De

echter eene huweljksverbindtenis. Hierdoor
eehterlietdeJongeling zich nietontmoedigen.
Elken nacht zwom hj over de Hellespont,
en een fakkel,op een tozen aan deoverzjde
ontstoken,diende hem daarbj t0twegwjzer.
Toen hj eindeljk bj stormachtigwederdien
togt wugde,bezweken zjne krachten, en
werd hj door de golven dood op den oever

merkwaardigstegebeurtenisonderzjnbewind
wasdegeboortevan Cltbgstus.Hjdeedvoorts

geworpen aan den voet van den toren,waar

Sero hem wachtte.Bj hetaanschouwen van
hetljk vandengeliefdenjongeling,omklemde
zj hetdierbaar overschotenwierpzich daarmede in den vloed.Deze gebeurtenis werd
in gedichten, d00r
en later door
Sclillerjvereeuwigd.
Hero '
?
l.4 Aleœandvië, een C
ler voortreFe-

den tempelte Jenzsalem prachtiger dan ooit

herrjzen,versierde zjne hoofdshd metvele

merkwaardige gebouwen, Overwon de Arabieren en hun aanvoerder Arltas en vernietigde de Syrisch-Arabische roovers. In den

laatsten tjd van zjn bestuur smeedde zjn
zoonAntVatereenezamenzweringtegen hem,
doch hj deed dezendoorverworging om het
leven brengen. Zelf overleed hj 5 dagen
daarna,in hetjaar2onzerJaartelling.
Herodes Hgclelc/
y.ç,een zoon van den voorgaande.Hj Nverd ethnarch van Judaea,doch
zag zich wegenszjne verregaandewreedheid
in hetJaar 11vôôr Chr.doorA'
wgnstwsnM r

ljkste wis- en natuurkundigen van zjn tjd. Vienne in Gallië verbannen.
Hj leefde omstreekshetjaar 215 vöör Chr. Herodeswdxfïptdd,eenbroedervandenvooren schreef twee boeken sover het vervaar- gaande.Deze werd tetrarch vanGalilaea,doch
digen van automaten'', welke in 1601 door Callgwla verbande hem in hetjaar42 naChr.
Baldi zjn uitgegeven,benevensanderewer- naar Lyon, waarna hj in Spalse overleed.
ken.bepaaldeljk Overhetopstellen van 00r- Deze Herodes schaakte Her6dian, de vrouw
logswerktuigen,van welke slechtsfragmenten van zjn stiefbroeder,en deed Jokannes de
zjn overgebleven.- EenanderGrieksch wis- Oppwer onthoofden.Volgens het bjbelsch veru , op last van Pilat'
ta aan
kundige van dien naam leefde in het begin haal werd Jezl
der 7de.eeuw na Chr.D e beste uitgave van hem voorgesteld, door zjne hovelingen en
zjn geschrift over geometrieen stereometrie krjgslieden bespoten toennaarPilatl
a tertlgisdievan Ilkltselt(1864).
gezonden.Naar dezen Herodeszjn deHeroH erodes.Onderdezennaam vermeldenwj: t/ïcldlgenoemd,eenestaatkundig-godsdienstige
Herodesde Groote,koning van Judaea.Hj partj, welke dien Vorstalsden Messiasbew as een zoon van den E dom iet Anlzpater, schouwde.
die Op last van Caesar het ambt van procuHerodes TJ/
JJYZV:, een broedcr van den
rator bekleedde bj den Israëlietischen vorst voorgaande.Hj werd tretarch van TrachonïHyrcan'
tœ II.Genoemde Herodes werd gebo- tis, Auranitis en Batanaea, en overleed in
ren te Ascalon in het Jaar 62 vöör Chr.en het#jaar 34 na Chr.

zag zich in 48 vöör Chr.benoemd totstadlTerodes Agrippa I, een kleinzoon van H ehouder van Galilaea.Daarde Romeinen tevre- rodes de Grpo/: en een broeder van Herôdr
las.
den waren over zjn beheer,werd hem 00k HP
**hield zjll verbljf te Rome,m aar moest
het bestuur opgedragen van Samaria on Coele- wegensschuldeudewjknemennaarIdumaea.

Syrië, terwjl men hem tevens verhief t0t Laterkeerdehj naarRometerll
g,maarwerd
us in de gevangenls geworpen.
opperbevelhebber der land-çn zeemagt.Hj door T'ibêei'
streed vourspoedig tegen A ntf.gezlv.
s,den broe- N0g latqr echter verltreeg hj door de gt
lnst
derszoon van Hyrean'us 11, en trad in het

huweljk metMariamne,dedochtervanlaatstgenoemde, waarna de drieman Antoni'as hem
t0t tetraxch (viervorst)benoemde.W è1poest
hj bj devernieuwdeaanvallen vanAnt'
t
y
ronl
u
in 37 vöör Chr. het onderspit delven,tloch
door de Romeinen Ondersteund, keerde hj
weldra terug en verkreeg dewaardigheid van
koning van Judaea.Hj onderscheldde zich
doorstaatsmanswjsheid,doordapperheidendoor
zjne liefde voorkunsten wetenschap.Daarentegen washjzeerachterdochtig,ligtgeraakt

van Calf,g'
?
#l en Claltdi'
tts hetbeheer over den
lsraëlietischen Staatmetden titelvan koning.

Hj overleed in 44 na Chr.,en zjn gebied
werd als een wingewestingeljfd in hetR0meinsche rjk.Volgensde NHandelingen der
Apostelen''liethj Jaeobuster dood brengen
en Petrlts in de gevangenis werpen.
H erodes H-t
/rèwl 11, een zoon van

den
Herodes T/lïl@.
pzf.
s, en wasde laatstekoning

voorgaande. Hj verkreeg de tetrarchie van
der Israëlieten, alsm ede de laatste telg van

zjn geslacht. Hj ondersteunde deRomeinen
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bj de verovering van Jerusalem )verkreeg reis, nm vele landen en volken te bezoeken.
toen de waardijheid van praetor,en overleed Hetisvrj zeker,dathj reedsin zjneJeugd
omstreeks hetJaay 95 na Chr.
eene reisvolbragt naar de eilanden en kusten
Herodes (Tiberius Claudius),met den bj- van Klein-Azië,en dat hj na 462 dooreen
naam Aité-s.Hj werdgeboren in den aan- groot gedeelte van Azië en Afrika toog en
vang van de 2de eeuw na Chr.)behoorde tot lnzonderheid Egypte met naauwkeurigheid
een aanzienljk geslacht,enwjddezichreeds gadesloeg. Voorts weten wj, dat hj naar
vroeg m et goed gevolg aan de w elsprekend- Palaestina trok ,zich belangrjke berigten verheid.Daarna bekleeddehjonderL'
aei'
l
tsFlrf
4,
: sehafte omtrent Phoenicië, Tyrus en Sidon,
en M arcl
ts a#.
l/t)
z)1y.
:,wiens leermeester hj t0t aan Babylon en Suza,Ja, vermoedeljk
was,onderscheidene staatsambten.In 143 was t0t Bactrië en Medië doordrong,en zelfsde
hi
j consulte Athene,doeh daarzjnestaat- ktlstgewesten der Zwarte Zee in oogenschouw
kundiqe gevoelensachterdoehtwekten,legde nam.Na zjn terugkeer(456)vinden wj hem
hj zkne betxekking neder,om zich bj de in Griekenland,waarhjeenaanvangmaakte
beoefening der w etenschap te bepalen, en methetverwerkenvandeverzameldebouw stofoverleed omstreekshetjaar180.Zjne onme- fen.Hetisnietonwaarschjnljk,dathjalstoen
teljke schatten besteedde hj zoowelaan in- eenige gedeelten van zjn werk aan zjne
r
igtinren van weldadigheid, als vooralaan vrienden heeftvoorgelezen,doch de verzekehet stlchten van grootsehe gebouwen,waar- ring van Izaoianws,datzulks geschied is in
medehj Griekenland,AziëenItaliëversierde. 456 bj de olympische spelen,- voortste
T0t de merkwaardigste van deze behoorden Athene (445), te Corinthe en te Theben,
het odéon teAthene,aan zjne gemalin Re- wordtnietzonderreden betwjfeld.Nadathj
/lîl gewjd,alsmedehetTriûpium,een uit- zich geruimen tjd vooralte Athenehad 0p.
gestrekt park mettkaajetempelsen grafste- gehouden, ging hj meteen aantallandverden aan de Via Appia in de nabjheid van huizers in 444 naar Thuriiin Italië,om zich
Rome.In dat park heeft men latereen Mntal met dit land, alsmede metSidlië bekend te
Griekscheopschriften ontdekt,waarbj2,die maken,zonder evenwel zjn togtt0t lton:e
uit39 en 59 hexametersbestaan,waarschjn- uittestrekken.HjbleefevenwelinItaliëgeljk door den dichter Mareellus &tf/fdd ver- vestigd,voltooideerzjn voortrefeljk werk,
vaardigd en in hetLouvreteParjsgeplaatst. en overleed in 408.- Ditwerk,in 9 boeken
Van zjne redevoeringentdie hem den naam verdeeld,welke denamender9Muzen dragen,
van rrrong der He
llenen''en Koningderwel- is opgesteld in het Ionisch dialed en behoort
welsprekendheid',verwierven,!lsslechtsééne- t0t de belangrjkste gesehriften deroudheid.
rOverden Staat''- overqebleventendeecht- De inhoud is merkwaardig en ernstig,en de
heidvan dezewordtzeerlntwjfelgetrokken. vorm Onderscheidt zich door wM rdigheid en
Herodiânus, een geschiedschrjver der bevalligheid. De eenvoudigheid en getrouwoudheid,was vermoedelj'k een Griek van af- heid,waarmedehjzjneervaringenendeverkomsten leefdete Romeindejaren170-240 zameldeberigtenmededeelt,wekkenn0galtjd
na Chr.Men heeftvan hem eene geschiedenis de grootste bewondering,en zelfsdenieuwere
der Keizers,in 8 boeken en in de Grieksche ontdekkingen hebben de soms we1 eens beP*n0 mededeelingen
taal geschrevon.Zj loopt van Commod'
l
u t0t twjfelde w aarheid Yan Z@
aan Gordonus III en onderscheidtzich door bevestigd. Van de tal
rjke uitraven van zjn

zuiverheid van taal! duideljkheid, getrouwheid en vrjmoedigheld.De beste uitgaven van
ditgeschiedwerk zjn dievan lrmisclt(17891805,5 dln),Bekker (1826en 1855),en Iehr
(1848).- In dienzelfden tjd leefdeookAelius

werk noemen wj d1evan ScltweIgltâusr (1806,
6 dln), en die van Böltr (1830- 35,2 d1n;
2de druk 1855- 1861).

.

gedlchten van A pzzllrlkv voorkom en, alsmede

Merty#zJ,#zcfz.
: van Alexandrië, eelz zoon van

H eroën noemt men inzonderheid de ko-

ninqen,vorsten,krjgshelden enz.,diein de

Apo
llônius Dyscolns. Hj stond te Rome bj allestrjdersderOtldheid,diezichdoorkracht,
M arcws Hxrelï'..v zeer in gunst, en vervaar- moed, verstand en ervaring onderscheidden.
digde een aantalgeschriften van taalkundigen
inhoud,waarvan n0g uittrekselsenfragmenten

Bj Heslod'
an worden de mannen,die om Theben en Troje gestreden hebben en na hun

voorhanden zjn.Men vindtdeze o.a.in de dood naardeeilanden der gelukzaligen w erden
XGrammaticiGraeci''vanDindor
f,terwjlzjne overgebragt) met den naam van heroën be!'Catholica prosodia'.in 1860 doorM .ScFzr
zzli#f
ls uitgegeven.
H er6dotus,deoudsteGriekschegeschiedschrjver en gewoonljk de Vader der Geschiedenis'' genaamd, wel'd geboren te HaliCarnasstls irï Cari
ë in hd jaal'484 vöör Chr.
Hj vorm de zich, naar het voorbeeld en den

stempeld.Later gafmen dien o0k aan dezulkent die, wegens hunne afstamming van de
goden Of wegens hunne groote verdiensten,
door offeranden en gebedellw erdengehuldigd,
vooral O0k stichters van volkplantingen.
De heiligdommen der heroën onderscheidden
zich doorhunne eenvoudigheid van detempels
raad van zjn bloedverwant Panyasis) door der goden. Hierop echter vindtmen 00k uithetlezen der werken van Grieksche dichterst zonderingen, b.v. in het prachtige Theseion
vooralvan Hl
vnêrlts, en het schjnt,dathj te Athene - een tempelt aan Tltes-s gereeds vroeg het voornemen heett opgevat,Om wjd.- Men geeft den naam van l
teroiseh
een uitgebreid geschiedwerk te schrgven.On- aan datgene watbetrekking heeft op hethel-

dersteund d00r het aanzien en den rjkdom dentjdperk vaneen volk,-L-terwjlh'
erozsmns
van zjn geslacht, begaf hj zich weldra op gelegen isin grootsche,edele,verheveneM den.
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H eroïdes of helden- en keldinnenkiel
ten eene geel-koperen buis,is een werktuig, dat
noemt men eene eigenaardige soort van gedichten, die den vorm hebben van brieven,
waarin merkwaardige mannen en vrouwen
hunne lotgevallen en gevoelens mededeelen.
De uitvinder van deze dichtsoortis Oridi't
u;
zi
j heeft veel overeenkomst met de elegie,
doch kan 00k een tragischen toon aanslaan.

men thans veelalin den vorm van bjgaande
iguur vervaardigt. Het bestu tdan uit eene
Qesch, die luchtdigtmet eene kurk gesloten

isj terwjldoor dezen laatsten - desgeljks
luehtdigt- eene buisloopt,die aan de beide

Ook in nieuweren tjd heeftmen in Duitschland,Frankrjk en Engelandheroïdesgedicht,
doch deze zjn thansdoor sDichterljkebrieven'' vervangen.Trouwens deze diehtsoort is
door Herder in de pAdrastea''bepaald afgekeurd.

Ilerold (Louis Joseph Ferdinand), een
verdiensteljk Fransch componist,geboren te
Parjsden 28stenJanuarj 1791,verkreegeerst
na den dood zjns vaders vrjheid om zjn
aanleg voor de muziek te Ontwikkelen. In

1806 werd hj leerling aan hetConservatoire,
en oefende er zich met uitstekend gevolg
onder Louis Adam in het klavierspel,onder

Catel in de harmonieleer,en eindeljk onder

M lhul in de com positie.Reeds in 1812 verwierf hj den grooten prjsmetzjne cantate

De heronsbal.
XMademoiselle deLavallière''.Nu toog hj op
kosten van den Staat eerst naar Rome en
toen naar Napels, waar zjne opera: gLa uiteinden geopend is en bjna t0t 0y den

gioventtk di Enrico V'' op het Teatro del bodem derQesch afdaalt.Deze laatste lshalf
Fondo met bjval ontvangen werd.Toen hj met water ofeau de Cologregevuld.Blaast
in 1815 te Parjs was teruggekeerd,hielp men nu met kracht in de buls,dan wordtde
Boieldie. hem voort door zjne medewerking luchtboven hetwater zam engeperst,en oefent
t0thet voltoojen van de opera rcharlesde hierop zulk eene sterke drukking, dat het
France''.Daarnawerd eenoorspronkeljkstuk vocht,a1s men ophoudtmet blazen,d00rde
van Herold, plues rosières''in de opera co- buis wordt opgestuwd en alzoo eene kleine
miquevrj gunstigOntvangen.Hieropvolgden fontein vormt. Verlangt men een Heronsbal
Les clochettes'', - alsmede eenige andere op grootere achaal,dan maaktmen de Qesch
stukken, die niet veel opgang maakten. De van metaal, tevens zorgende, dat men bj

geringe degeljkheid van den tekstwas hiem den hals de buis door middel eener kraan
van vooral de schuld, zoodat hj, eenigzins kan sluiten. Hierna brengt men den toestel
moedeloos, stukken voor klavier schreef en
voorts werkzaam was aIsaccompagnateuraan

in verband meteene perspomp.Comprimeert

men op deze wjze de lucht totop 2 atmode Italiaansche opera. In 1823 brachthj de sphéren, dan wordt de waterstraalt0teene
opera rLe muletier''ten gehoore,w elke hem hoûgte van 10 Ned.elopgestuw d.Door het
een goeden naam bezorgde,- voorts pluas- openen en sluiten der kraan kan men dezen
thénie'', en eene metAuber vervaardigde ge- toe
Hstellatenweryenwanneermenverkiest.

legenheidsopera: mvendôme en Espagne''.In
1824 schreefhj de opera rLer0iRene''',en de

ergnsfonteln,zieI'
ontein.

H ero
-philus, de beroemdste ontleedkunOperette pLe lapin blanc''.Eerstin1826echter dige der Oudheid,werd geboren te Chaleedon

behaaldehj metzjnebevalligeoperapMarie'' en leetde ten tjde van Karel de Grooteen
eene glansrjke zegepraal,doch zjnedrukke diens opvolgers. Praœâgoras Van C0s was
bezigheid als chefde chantveroorloofde hem zjn leermeester in de geneeskunde,en hj
niet,haar aanstonds voort te zetten.Eerstin bleef geruimen tjd te Alexandrië als arts
1829 trad hi
j weder op metde keurige ope- w erkzaam .Na Erasistraluswashj deeerste,

rette rlo'illusion''. Mindcr gelukkig slaagde die gelegenheid vond, om zich door middel

hj het volgendejaarin pEmmeline''
,terwjl van ljken in de ontleedkundeteoefenen, en
in 1831 mzampa'' hem duurzamen roem be- hj maakte daarvan een jverig gebruik.Zjne
zorgde.Nadathj metanderen deelgenomen lessen werden doorlatere schrjvers!bepaalhad aan hetvervaardigen der opera pLa mar- deljk door Galênu ,aan de nakomellngschap
quise deBrinvilliers'',begonzjnegezondheid medegedeeld.Van zjne geschriften,vanwelke
te wankelen.Met grooten jver schreef hj inzonderheid een pontleedkundig handboek''
n0g rLa médécine sans médécin''en pLe Pré zeer merkwaardig was, zjn,behalve n0g
aux clercs'',welke laatste,in D ecem ber 1832 onuitgegeven aanteekeningen op de pAphoopgevoerd,algemeenen bjvalvond.Hj over- rismen'' van S pplkrates, slechts fragm enleed echter reeds den 19den Januarj 1833. ten bewaard gebleven.Opmerkeljk is het,
Zjne half-atkewerkteopera sluudovic''isver- dathj deeerste was,diebepaald achtsloeg
op de pols.Hetis echter eene dwaling,hem
H eronsbal, voorheen een holle balmet te beschouwen als het hoofd der em pirisch-

volgens door HaleAy voltooid.
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geneeskundige school, daar deze eerst later geven in 1728- 1730 in 4 deelen.Eene inleiding voor dit boek schreefHerrêra in zjne
door zjne leerlingen gestichtwerd.
H er6stratus is de naam van een burger pDeseription delasIndiasOccidentales(16015

uit Ephese, die, t
lit zucht Om zjn naam

2dedruk 1615)'
:.Van zjneoverigegeschriften

onverqeteljk temaken,in 356vöörChr.den vermelden wj: pllistoria del mundo en el
prachtlgentempelvanArtemis(Diana)tusschen reynado delrey D.Phelipe 11 (1601- 1612,
destad endehaven van Ephese inbrandstak. 3 dlnl'' - pcommentariosdel0shechosde
Hj moestzjn misdrjt'boeten metden dood, l0s Espanoles, Franceses ï Venecianos en
en de Ioniërsnamen het besluit,datelk,die Ttalia (1624):',- en pllistorla de Portugaly
zjn naam uitsprak,desgeljksvan hetleven conquista de lasislasde lasAçores (1590)':
z0u beroofd worden.Dit heeft evenwelniet

I'
ernandodeS'
6NJrJ,een Syaanschdichter.

verhinderd,da'
t ztjn naam bewaardbleet'i1
& Hj werd geboren teSevilla ln den aanvang
de geschiedenis.De nacht dezer brandstich- der 16de00t1W ,omhelsde n0
g lt
aat
den
oms
reek
she
V0
t0jS
ata
er
ting was tevens die dergeboorte van Aleœan- ljken stand,en overleed
#dr de Grpt?&.

1589.Door hetlezen vanRomeinsche,GriekH erpestis (Iaertn.is de naam van een sche en Ttaliaansche schrjvers had hj eene
plantengeslacht uit de familie derGemaskerd- uitgebreide kennis verw orventen als dichter

bloemigen (Personatae).Hetonderscheidtzich stond hj bj zjne tjdgenooten in zoo hoog
door een diep ingesneden, s-deeligen kelkt aanzien, dat m en hem den bjnaam van pde
van welke de 2 binnenwaarts gekeerde slip- goddeljke''toekende. H et schjnt, dat vele
pen kleiner zjn,dool'eenetrechtervormige, van zjnedichterljkevoortbrengselen verloren
s-deelige,nagenoJgz-lippigebloemkroon,door zjn geraakt. Onder de overgeblevene bevin4 meeldraden,een stompen stempel,en eene den zich vele van erotischen inhoud, die
Q-hokkige, z-kleppige zaaddoos. Het omvat zich door innig gevoel, benevens een aankruipendejneêrliggende,zelden opgerigtekrui- tal oden, die zich door verhevene geestdrit'
t

den,diein dekeerkringslanden groejen.Van ondexscheiden. Zjne pobras en verso''zjn
H. eolubrina X'
?4zd/A, ill Peru 0P moerassige door Pacl
teco (1582)en later onderden titel
plaatsen te vinden, bezigt men de bladeren van pversos (1619)'' in het licht gegeven,
bj wonden,doorvergiftiredieren toegebragt. alsmede geplaatst in de scolleccion (1786;
H. M onneria A'
kzlfA bezlt een scherpen,bit- 2de druk 1808)7'van Ramon Feroczltfez.Val
teren smaak, en in Oost-Tndië gebruikt men zjne geschiedkundigewerken vermeldenwj:
het kruid en de wortels dezer plant als ge- ,ltelacion de laguerra de Chipre (1572)'',neesmiddelen.
en rvida y muertedeTomasM0r0 (1592)''.
H errenhausen , een prachtig kasteelop
I'
raneescoWèrr/rl,bjgenaamd elT'
sjyb (de
1
/2 uur gaansafstandsvan destad Hannover Oude), een voortreleljk Spaansch schilder
en met deze door eene sierljke lindenlaan uit de schoolvan Sevilla, Hj werd aldaar
vexbonden, was vôör 1866 het geliefkoosd geboren omstreeks het jaar 1576 en was de
buitenverbljf der Hannoversche koningen. eerste,die zich boven de angstvalligheid der
W eleer behoorde het tot de bezittingen der oud-Andalusische schilders verhief.Zjneteeq
raven ron W allmoden. De tuin is aangelegd kening isJuist en kraehtigten hj lnar met
ln den trantvan Lenôtre;men vindtervoerts regt a1s de stichter eener nationale schllderfraaje waterwerken m et eene fontein, wier schoolworden beschouwd.Zjn pluaatste00rwaterstraal ter hûogte van ongeveer 40 N ed. deel''in de kexk van St.Bernarduste Sevilla
elwordtoygestuwd.In hetmausoléum aldaar is een meesterstuk van eompositie en van (50is het stoheljk overschot van koning Ernst loriet.Hetzelfde kan mengetuiqen van eene

d fzmt
/fzt
sïin 1851 bjgezet,en hetgedenltteeken, Heilige Familie''en van rDe ultstortingvan
aldaar ter eere van koningin I'riederlka ge- den Heiligen Geest''in de kcrk van Santa
plaatst,is van de hand van Raueh,.
Tnes aldaar!- terwjlde koepelderkerk
H erréra.Onderdezennaam vermeldenwj: van den helligen Bonaventura hem als een
A ntonio H erréra, een uitstekend Spaansch tlitstekend fresco-schilder doet kennen. Ook

geschiedschrjver.Hjwerd geborenteCuellar werkte hj in brons,en ditheeftwelligtaan-

ln 1549, heette eigenljk Toedesillas, maar leiding gegeven t0tde beschuldiging,dathj
verwisselde dezen naam met dien zjnermoe- met valsche muuters in verband stond. llj
der.In zjne Jeugd begaf hj zich naarItalië, was voor 'tOverige zeer ongemakkeljk van
verwierfer de gtlnst van Vespasiano Goz?ztwc, aard, zoodat niemand het bj hem kon uiteen broeder van den hertog 'van .
M IZZ3JCZI,en houden.Nadat hj in 1647hetaartsbisschopkeerde methem ,toen deze onderkoning van peljk paleis te Scvilla met zjl
ze ktlnstgeNavarreenValenciawerd,naarSpanjetert
lg, wrochten versierd had,ging hj in 1650naar
waar .
T'
il'
%s 11 hem benoemde t0t eersten Madridt waar htJ in 1656 overleed.Zjne
hi
tt
ni
ri
Cass
liogr
ë.aaf
Hi
jV
an de beido Indiën 0n Van schilderjen en toekeningen wordenthansm0t
overleed te Madrid den 29sten aanzienljke sommen betaald.Het muséum iIz
Maal'
t 1625,nadat hj kortte voren md de hetLouvre beziteenige vanzjnebestestukbetrekking van staatssecretaris was bekleed. ken,van welke vooral rDe Israplieten in de
Zjn hoofdwerk is de pllistoria general de woestjn''vermelding verdient.Deze kunste.

l0s hecllos de l0s Castellanos en lasislas y
tierra firme (1el Mar Oceano, 1492- 1554

llaar hield zich Ook bezig metbeeldhouw-en
bouwkundep de gevel van een tlel*kloostexs
(1601- 1615,4 dln).''Dit werk is voortgezet te Sevilla is (1001*hem ontworpen.
doox Gonzalez de Wfvcitx en nogmaals tlitgeFrancesco .
ffcz
rrlz'
t
z,bjgenaamd elM ozo (de
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Jonge) denJongstenzoonvandenvoorgaande.
Hj werd geboren te Sevilla in 1622,ontwikkeldezjn aanleg voor de kunstonder deleiding van zjn vader doch begafzichjNvegens
diens onaangename bejegening,naar Rome,
waar hj in hetschilderen van visschen z00zeeruitmuntte,dathj den naam verwierfvan
il z
g'l-t
pf
4plp deglized/.Na den dood zjns
vaders keerde hj naar Sevilla terug, waar
hj stukkenv00rkerkenleverde.Bjhetstichten
van eeneAcadémiealdaarwerd hjtweedediredeur.W eldraechternam hj zjnontslag en
ging naar Madrid,waarhj den koepelvap
het koor der St.Philippus-kerk met fresco'
s
versierde,welke zoozeer in den smaakvielen
van F'
5J@: 1V, dat hj 4en sehilder eerst
opdroeg,eene pHemelvaartvan Maria''in de
kapel der Madonna te Atooha tç schilderen,
en hem toen t0t hofschilder en later t0tin-

Antwep en hem u nstelde t0t hoogleeraar in

de teekenkunst.In 1767 zag hj zich door
den grûoten Ru d van Mechelen belastmetde
taak,om de voornaamste gebeurtenissen der
Vaderlandsche geschiedenis in teekeningen

voorte stellen.In 1771 stichtte hj teMechelen eene stads-académie van schilder-,beeldhouw-en bouwkundeonderhetbeschermheer-

s
chap van hertoq Karelflcz
:Lotharingen.In
1775 ontwierp hp prachtige zegewagens voor
het eeuwfeest van St. Ap-$fcl#. Meermalen
werden hem elders vereerende aanbiedingen

gedaan, doch hj vergenoegde zich metden

titelvan historieschildervan den Koning van
Zweden en eersten schilder der Staten van
Brabant.In 1798 vertrok hjuitBrussel,Avaar
keizer Jpzçf hem.in zjn atelier bezocht had

(1781), naar Antwerpen, waar hj t0t bestuurderen hoogleeraar aan de Académie van
tendantderKoninkljkepaleizenbenoemde.ln Schoone Kunsten benoemd was.Hj waslid
diebetrekkingmaaktehjzichdooreeneverre- van de4deklasse van hetKoninkljk Nedergaandeeerzuchtvelevjandeu,en overleedin landsch Instituut, en overleed den 18den Au1685.- Zjn ouderebroederRerrlraelz'
d
zùip, gustus 1827.Van zjne schilderstukken Ver(de R00de) wasdesgeljkseen genreschilder, melden wj: rVonrvallen uit het leven van
doch overleed opjeugdigen leçftjd.- Voorts St.Romualdus, ill de kerk te Mechelen,vinden wj Al
fonso de .EerrJrl,geboren te Het avondmaal''in de St. Nicolaaskerk te
Segovia in 1579, en Sebantiano Aerre
'ra,ge- Brussel, - pDe hemelvaart van Maria'' in
boren te Madrid in 1619, als kunstenaars eene abdj te Leuven,- en rDeEmmausverraeld.
gangers''in de hoofdkerk te Antwerpen.
Herréros (Breton de l0s),eenuitstekend
Herrich-schlFer (Gottlieb August),een
Spaansch dichter,geboren te Quelin depro- verdiensteljk beoefenaardernatuurljkehistovincie Logrono den 19den December 1800, rie,werd geboren te Regensburg in1799,stuontving zjneopleidingteMadrid,bevondzich deerde te W irzburg,Heidelberg en Berljn
van 1814 t0t 1822 a1svrjwilligerin dienst, in de geneeskunde, vestigde zich du rna a1s
ontving daarna een staatsambt bj de geld- arts in zjne geboorteplaats,en hiel; zich
middelen,en werd vervolgenssecretarisbjde tevens bezig met destudiederinsecten.Hj
intendance te Bativa,later te Valencia.Daar Overlecd aldaar den zden Januari 1854.Van
hj met de vrjheid dweepte,nam hj na de zjnegeschriften noemen wj:Eep vervolgop
restauratie zjn ontslag en leidde een ambte- de pFauna Insedarum Germ aniae''van Panzp
l00s leven.In 1834 genoothj echterde eer, (1830- 1844)''
,- pNomenclatorentomologit
ms
dathj,zondereenig aanzoek vanzjnezjde, (lsteen 2dedl.,1835- 1840)'',- rDiqwantot bibliothecaris der Nationale boekerj te zenartige Inseden (1831- 1852p9 41.)M,door
Madrid benoemd werd. Toen echter een ge- Hakn begonnen, - rsystematlsche Bearbeidicht,waarin hj Espartlroverheerljkte,aan- tung der Schmetterlinge v0n Europa (1843stootgaf,zag hj zich in 1840 van zjnebe- 1856,bj aoeveringenmetkoperenplatenl'',trekking beroofd.Drie Jaartevoren washj en mLepidopterum exoticorum pedes novae
benoemd tot1id derSpaansche Académie.Hj (1850- 1856,lsteen Qdereeksl''.
overleed in November 1873. Herrêrou heeft
H errnhut en R errnhutters, zie Broeen grootaantaltooneelstukken geleverd,die dergemeente.
met'ongemeenenbjvalzjn opgevoerd.Voorts H erschel. Onder dezen naam vermelden

schxeef hj: ppoesias sveltas (1831;Parjs
i640)11 - en de hekeldiehten: pcontra el
furorflarmônico (1838)'',- pcontraloshombrasen defensa delamugeres(1829)''l- rE1
carnaval (1833)'' - pcontra la maniacontagiosa de escribarpara elpublico (1833)'',nLahipocresia(1834):',enz.Eeneverzameling
zjnergedichten isin 1850- 1852in 5 deelen
te Madrid in het licht verschenen.
H erreyns (Guillaume Jacques),een verdiensteljk Nederlandsch schilder, geboren te
Antwerpen den loden Junj 1743,ontving de
eerste opleidingvan zjn vader,maarbehaalde
in 1765 aan de teekenacadémie den eersten
prjs meteene teekeningnaarhetnaaktmodél.
In hetzelfde Jaar werd hjopvolgervan d'Heur
a1s hoogleeraar in de meet-,bouw -en doorzigtkunde, terwjl tevens de regéring van

Wj:
Friedriel
t Y iIAeI- Herscl
tel, een beroemd
sterrekundige.Hj werdgeboren teHannover
den 15den November 1738 en was de zoon
van een muzikant? zoodat hj zelfop 14Jarigen leeftjd in dlenst trad a1shautboïstbj
een regement.In 1757 vertrûk hjnaarEngeland, waar de graafvan Dr l'lzeft)l hem benoemde t0t directeur van een korps muzi-

kanten.Daarna vestigdehj zich a1smuziekonderwjzer te Leeds,en vertrok vervolgens
als organist naarHalifax,terwjlhj zich in
1766 benoem d zagt0tmuziekdired eurteBath.
Inmiddels maakte hj gebruik van al zjn
vrjen tjd, om zicb in de wiskunde te oefenen, en het lezen der astronom ische werken
van Fergwson wekte btlhem een grootenjver
voor de stelTekunde. Daar hem de middelen
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ontbraken om ecn telescoop aan te schafen? der dt
lbbelstcrren.Hiert
loorwashj in staat,

nam hj h0tbosltlit Om er zelfilf
m tev()r.
- aal het KOuinkitjk Genootseihap te Londen in
vaardigen: en zo0 kwam hj in 1774 in 1823,op grond van 10000waarnemingen,eene
hetbezitvan een refleetor:waarmedehtjden ljst te bezorgen van 380 nieuwe dubbelsterring van Saturnus en de trawanten van Jupi- rel.Daaropvolgdcin1827etlneljstvan295,
terk0n waarnemûn.Van dien tjd at'volgden en in 1828 n0g eene van 324 zoodanige stergedurig nietzwe kjkers elkandorop:en som- ren.In 1830 deelde hj belangrjkeplaatsbem igtm van deze waren veelgrooter dan m tm palingen mede van 1236 sterren) welke htj
ooit tc voren gebezigd had. Oeen wonder met een zo-voets retleetor had waargonomen,

alzoo, t
lat hj daarmede telkens belangrjke en iu hdz:lfde Jaarlcverde hj inde rrranontdekkingpn deed. In 1780 leverde htj tl
tmll sactions'' van het Astronomisch Genootschap
bm.eltening van dtlhoogte dermaangcbergten, een opstel ûver de plaats van.364 sttzrren en

en den 13den Alaart1781vold hjdepl
aneet
Uranus, di0 in Engelald Ook thans nog bj
velen mot zjn naam wordtbestempeld,terwt
jlIfeesel
ielzelfhem ter eere van del Brit-

ovel'de mcrkwaardigc lewt
lginy derdtzbbelsterren.Daart
m boven hieid hj zlch bezigmet

natuurkuntlige nasporingell e11 delllde de uit-

kolnstcn daal-van mede in wetenschappëljke

schlln Koning rGeorgium sidus''nuemde.Uit ttidsehriftt)n en in zelfstandige werken.Daao
erkentûljjkheid riep George 1II hem in zjne toe bellool-en:rTlvatis: on sotlnd''in dll Ennabt
iheid, zoodat llèescltel naar Slough bj cydopaedia A'
Ietropolitana (1830):') s0nthe
W indsortoog en hier de sterrenhoopen en ne- theory of light'')
)1Preliminary discourse
velvlakken gadesloog en aantoonde, dat som- On the study of naturalphilosophq (1836)''
j
mige van deze meer dan 50000 sterren be- zoowel als rrrreatiseonAstronomy''lln,lloardvatten.Van 1787 tOt 1794 ontdektehj,ge- ner's Uyclopaedia'' gcplaatst. l-loogst merk-

holpen (
loor zjn 40-voets telescoop, z:s waardig is voorts zjn z
l-larig vertoefaan de
wachters van Uranus en twee van Satulmus. Kaap de Goet
le Hoop,waarhj01(1:1
.gunstige
In het algemeen behaalde hj nit
!t minder omstandighcdelz llet zuideljk hemolhalfrond
room doorhet vervaardigen van sttlrrekundige kon gadcslaan.Daar reeshd denkbeeld bj
werktuigen, waarbj zjjn broeder, een ver- hem op, hetwt,lk eerlang in het levcn trad)
diensteljk werktuigkundige, hem ter zjdo om Op vllrstthillende plaatsen metcorologische
stond?dan door zjnemerkwaardige ontdek- stations te stichten. Hj btàstreed de kosttm
kingen.Dool'middelvanztjnrcuztb
ntelescoop zil-lltll-oudel-nonling tlitoigol'llniddtllcnenw tzt)s
nam hj den omwentelingstjd van Sattlrntls de hulp derl'egôring van d()hand.D()groote
w aar, dien Lapïaoe reedslangs w iskundigen belangstelling,w'aal,lAltldcgoheelbcschaattlEuweg berekend had,en htJmerkto tcvensop) l-opazi
jnenasporiugen gadt
lsloeg,bleek votll
-al
dat deze planect, die in bouw aanmerkeljk in dc voelvuldige eerbowjzen?welke htlm na
van de overigelz verschilt) om eene as w t)n- zt
jn.tcrtlgkeer werdf
m toegekend.1;j de kreotelt, die loodregt staat op het vlak hal-tl ning van koningin Imintoria (1838) zag hj
loopbaan.Voorts kwam hj door zjll()waar- zich btmoemd tOtbaronet,e11de univm-siteit
nem ingen t0thctbesluit,datdezonnew az-m te

nietafkomstig isvan heteigenli
jkeligchaam

te Aberdecn ltooshel'n in 1842 t0tlord-rtlctor.
De waarnëmingen, (loor hem aan dt? Kaap

der zûn, m aar van een licht- en warm tever- volbragt, heet'
t ht
jnedergclegd in ztile pltespreidenden dampkring)die haar Omhult.T0t sultsOt'astronom iealobsorvationsm adcatthe

zjne belangrjke Ontdekkingen behoort ook Cape of Good Ilnpo (1847)''.Vervolgens betlie der dtlbbolsterren, en m et het Opzoeken werktc hj met andm-en,ten behoev: van
van deze hield htjzichna1778Onderscheidene zee-officierën? een pAfanual ot'scientiflc injaren bezig.l1j overltled Op h:tbuitonverbljf quiry (1849)'', schreefvoorts potltlilcs ()f
Slough den 25sten Augustus 1822.Zjne ver- astl
-onûmy (1849; 8$te drult 1866)'' als,
handelingen zgn meerendeelsin de rphiloso- mi
lde een pAlemoi'
r()t'b'rants
isBaily (t845)''1
phical q3la
-nsactions'' en iu andere Engttlsehe
werd in 1850 beklecd mct de btltrtlkkiug
l lllunt (lllastel.
tjdschriften geplaatst.- Alet Ongomoel
ae be- van directear der lfoninkljki
kwaamheid en volharding werd l1j btj zjne ot'thi
) l'
nint),Avaarvan hj echter in 1855
waarnemingen en bereltelxîngltn gollolpen door afstand (
leed ter gullstt
l van Graltam; lltj
ldell lode'lAlei1871.
zjjne zustel'C'
arol'
lne.Deze,g(
)bol'i
ln (
.
len lGden Ovet-ltlct.
Maart1750:heeftOndersclltlidenckometenont1*
1o.rsenen (D$ vtlllAlell il
1 vttrbald mqt
dekt, belangrtike verllandelingen il
z de gphi- hetl-tlggellltlrg en Inl?tdennervussympathicus
lnsophieal Transaetions'' geplaatst? en e011 het eentraalorgaan van h0t zelluwstelsel.Zj
DCatalogue()f stars (1798)''in hetll(!
ltt gege- bestaan tlittltlntlnleer ei-dan bolrontt:,eenigven. Na het Overljden van haren broedor zins brj-aohtige, grtjze en witte lkïassa?die
keerde zj naarIlannovertemlg)en stiert'a1- in verschiilende groote lobben vtlrdeeld ls en
daar dcn 9den Jalluarj 1848.
4 met etl
ne wateraehtigtl vloeistof (sert
lm)
5''
J'rJoltktF'
rcc/c,rfck Rrllliam Ilersohel,baro- gevulde holten Omsltlit.Ze ztjn (
ll
ngeven t
loor
nct, den eenigetl zotln van dlln voorgaanda. (
le bltenigt)hersenpan?welke uitverschillende
Hi.jwerd geborcn t(
)Slotlgh bj '
lsriudsor tttl
n bt
àendereu (zit
) Hoofd) is zalptengtlstt
lld: cn
.

7den Maart 1.792,stutlt,tll-tlo te Cam bridgt)en sltlc'
hts kloilltl olltlllir1gtll't htlei'
t voor hëtrugleverdc m et Peaeoek (l()ne bew ërking dcrdiffe- gomerg) eenige zeuttw en (t11 bloeflvaten.De
rentiaalrektming van Laevoiœ.Nu eeusalletln, llttl-sillltln vtlllcn f-le hersenpall volltomen en

dan wedermetJamesA
sbz
lfl wjddehj sedert zl'la l'ntlt peozige vliczen zoodanig Omgeven
1816 zjn tjdgrootendeelsaan dewaarneming on bev:stigd,datzi
l
'gedeeltelijk opdebasis
V1II.

21
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van den schedelrusten,gedeelteljk doorhet
gewelf van dezen gedragen wnrden, zoodat
zj vnor dnkking beveiligd bljven en bj de
bewegingen van het hoofd haren gewonen
stand behouf
len.Aan debinnenzjdevan den
schedelzjn zj omgeven door3 vliezen,nameljk eerst door het weeke Fzedewlh
lïd.
v (pia
mater), dan door het spinnewebsnlies (tunica
arachnoidea),en dan door hetkardeAdr.
:elvlies (dura mater),alshetbuitenste.Dehersenen bestaan uit eene zeer w eeke massa,
die verdeeld Nvordt in eene grïjze ofseltorszelfstandé
gl
tdd (substantia cinerea sive corticalis), en eene '
witte of mergzelfstandigkeid
(substantiamedullaris).De eerste vormt het
buitenstegedeeltederhersenen;zjisweeker
en vaatrjkerdan deandere,en bevindtzich
op vele plaatsen 00k in het middengedeelte,
de laatste vult hoofdzakeljk hetbinnengedeelte; zj isvasteren mindervaatrjk en
evertoontzick op slechtsweinigeplaatsenaan
de oppervlakte. Men verdeelt de hersenen in

.

groote(eerebrum),kleine(cerebellum)enmiddelltersenen (mesencepbalum).Degrootevullen

groote hersenen bj eerstgenoemdeveelmeer
ontwikkeld zjn.
Men beschouwt de hersenen a1s het werktuig van 'smenscben geest.D00r middelder

hersenenkomthjt0tbewustheid,engeschiedt
het vprmen van voorstellingen, hetdenken,
willen en gevoelen. Hoewelhetnietbetwjfeld kan worden,datbepaalde gedeelten der

hersenen hunne eigenaardigeverrigtingen hebben, bezit men daaromtrentweinig zekerheid.
Intusschen heeft men opgemerkt, dat de

groote hersenen meer bepaald bestemd zjn
voor de hoogere verrigtingen des geestes,
terwjlde kleinet0tonderhoud vanhetorganisch leven dienen.Z00staanbjvoorbeeld de
ademhaling en de beweging der onderbuiksingewanden in het naauwste verband met
het verlengde merg. Te vergeefs heeft Gall

(zie aldaar)in zjneschedelleerdaaroverwat
meerlichtzqeken te verspreiden.
H ersenzlekten. Als centraalorgaan van
het zenuwstelsel zjn de hersenen in den
regel in alle acute ongesteldheden betrokken.
Immers het gevoel van pjn komt door de
hersenen tot bewustheid, en al is er geen
pjn,men ontwaart een gevoel van onwelzjn, zoodra de deelen worden aangetast,
die van zenuwen voorzien zjn en dus

het geheele bovengedeelte van den schedelen
vervallen in 2 halfronden, gescheiden door
eene diepe groef,waarin o0k hetharde hersenvlies afdaalt. Op de geheele oppervlakte
ontwaart m en gekronkelde groeven, en tus- met de hersenen in verband staan.O0k het
schen deze dekronkelingen(qyri)derhersen- delirinm (zie aldaar) is meestal het gevolg
zelfstandigheid.- De kleine hersenen liggen van andere ongesteldheden.Eigenljkehersenin hetachterhoofd onderde groote,metw elke ziekten echter zjn zoodanige, waarbj de
,z
j door de br'
u.
q ran Tor/lif
zx
.(ponsVarolii) hersenzelfstandigheid aangedaan of de W erverbonden zjn,terwjlzj ervan gescheiden king der hersenen belemm erd is, zonder dat
worden dooreene plooivan hetharde hersen- men een ander ligchaamsdeelals Oorzaak van
vlies (tentorium cerebelli). O0k de kleine di
en ziekeljken toestand kan aanwjzen.Zj
hersenen bestaan uit2 symmetrische helften, openbaren zich in hypochondrie,melancholie,

die in hetmidden verbonden zjn.Hare opper- krankzinnigheid enz. (zie Zielsziektenj, vlakte heeft geene kronkelingen, zooals de voortsin ecl
amgsie,epilepsie,hysterie!tetagroote hersenen,maareen aantaldiepeil
:snj- nus, hydrophoble, geheele of halve verlamdingen, welke een aantal over elkander han- mingen, :aauwte en schjndood. - Tot de
gende lobben vorm en.D aaxonder ligthet'ver- hersenziekten in meerbeperkten zin behooren
lengde merg (medullaoblongata),hetwelk bj bloedarm oede en congestie van bloed, beide
hetachterhoofdsgatin hetruggem ergovergaat. m eestalhetgevolg van andere ziekten.Zoow el
Onmiddelljk uit dehersenen ontspringen 12 de eene als de andere roepen dezelfde Ver-

paar zenuwen, nameljk die van den reuk , schjnselen te voorschjn, nameljk hoofdpjn
het gezigt, hetgehoor,den sm aak,alsmede
van de huid en de spieren van het gelaat,
van mond en keel,en van deze loopen ook
eenige naar de halsspieren en naar de ingewanden der borst- en buikholte.De Ontleed-

en duizeligheid.Eene overmatige voeding der

hersenen komt in de Jaren der Jeugd wel
eensvoor,doch zeer zelden.Veelvaker ontstaat ontsteking der hersenvliezen met eene
overvloedige afscheiding, welke door hare

kundigen hebben voorts aan afzonderljke drukking Op dehersenen weleensgevaarljk
deelen derhexsenen namen gegeven,die meer wordt.Zj isdoorgaanshetgevolg vanmechamet haar uitwendig voorkomen dan methare
werking in verband staan.Een microscopisch
onderzoek leert, dat de hersenm assa bestaat
uit digt naast elkander geplaatste rezels,
welke zich nietvertakken en ()0k geen peesachtig omkleedselbezitten,alsmedeuitzennwcellen,die zich tusschen deze vezelsbevinden

nische werkingen, alsmede van overtollige

wa
rmte en tegrooteyrikkeling derhersenen,
en kan wel eens epldemisch heerschen. D e
hersenzelfstandigheid ljdt weleenB door te
veel bloed, doch hierdoor ontstaat weldra
afscheiding van sereus vocht ot'het barsten
van kleine vaten m et uitstorting van bloed.

en alsdeeigenljkecentraalorganenbeschouwd Ditlaatstewordtsomtjds zeerspoedigweder
woxden. De m ensch heeft,in verhouding t0t opgeslorpt,waarna de verschjnselen van verde ligchaamsgrootte,veelaanzienljkerhersen- lamming allengs verdwjnen; of er ontstaat
massa dan eenig dier.Zj weegt bj hem 1 eeneverdere ontsteking deraangrenzendedeet0t 1% Ned.pond,en bj den olifantslechts len, welke eene hersenverweeking en dienhet 3-voudige. Eene vergeljking van de ge- tengevolge eene verzwakkinq der geestverdaante van hetvoorhoofklbj den mensch en mogens veroorzaakt.Verzwerlngen in de herbj de dieren overtuigt 0ns tevens, dat de senen of versaagering van deze door gebrek
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aan voeding behooren t0t de zeldzaamheden. die de vaten der huid drukt en later de verH ert (Het) behoortt0tdeHexkaauwende sterving van het been en het afvallen der
Zoogdieren en vormt een geslachtvan dieren, horensveroorzaakt.Ditgeschiedtveelalinhet
die op de teenen loopen,gevulde horens be- voorjaar,waarna de nieuwe horensin Julj
zitten, en onderste hoektanden hebben, die hun volkomen wasdom bereiken.
aan de 6 snjtanden aangesloten zjn en op Het gewone hert ofedelkert (Cervus Eladeze geljken.De familie der herten bevat phus,zie bjgaandeiguur)onderscheidt zich
den eland,hetrendier,hetdamhert,hetedel- door eene fraaje gestalte1 door vlugheid en
hert,waarvan wj hier ter plaatse spreken, kracht. Het heeft een scherp gezigt en ge-

de ree en eenige andere soorten (Cervus Ca- hoor, een ilnen reuk,en legt bjzjn 100p
nadensis enz.).Zj leven in debosschen der de horensvan den moedig opgeheven k0p op
Oude en Nieuwe W ereld.UitAfrika isslechts zjn rug.Het heeft geene snjkznden in de

ééne soort bekend, - uit Australië geene bovenkaak, maar 6 in de onderkaak, van
enkele. Het voornaamste sieraad der herten welke de middenste 2 veelgrooterzjn dan
is hun gewei, dat men bj alle mannetjes, de Overige,- voorts 2 hoektanden daarnaast
alsmede bj dewtjfjesderrendieren aantreft. en 6 kiezen aan elke zjde.Hetwjf
jeofde
Het bestaatuitvertakte horens,die zich uit Mnde is kleiner, bezit geene horens, mM r
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Hetedelhext(Cerrît.
bElapltust.

rolronde uitsteeksels valz het voorhoofdsbeen
den rozenstok - ontwikkelen.Dezelaatste
is met huid en haren bedekt en neemtgestadig t0e in dikte.Aan hetbovensteuiteinde

onderscheidt zich desgeljksdoorvlugheiden

schranderheid. Het gewei van het edelhert
loopt uit in dunne? scherpe takken, wier

aantal t0t 24, ja zelfs t0t 32 kan klimmen.
van den rozenstok ontstaatJaarljks,van het De kleurderoude herten isr0sofkastanjeQde levensjaar af, de horen, aanvankeljk bruin en zj zjn geteekend meteenezwart
door een w ollig hllidbekleedselbedekt,maar achtige streep langs den rug. De kleur der
zeer snelgroejende,zoodatdebeide horens hinden is lichter cn eenigzins vaal.

in weinigewekenvolwassen zjn.Gedurende Dezeherten houden hun verbljfin debos4ien tjd vormt zich rondom den rozenstok schen derbergstreek en dervlakteen voeden

een kring van knobbels - de rozenkrans- , zich m et allerlei soorten van knoppen,bla21*

àQ4
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deren en grassen,- voorts des wintersmet fordschaap drMgt voortreFeljke w0l. Het
boomschorsen mos.In hetbarre saizoen ver- fabriekwezen is er van weinig belang;men
keeren zj in troepen in de digtstewouden. heeft er eenige zjdespinnerjen,en men verNa het afvallen der horensbegeven zj zich vaardigt er vlechtwerk van stroo,hoeden en

in luchtige kreupelboschles.Zjn de nieuwe
horens volwassen,dan zoeken zj metwoedend gebrul de hinden en brengen een bronstjd van 8wekendoormetloopenenvechten.
Dehinden brengen na verloop van 8 maanden

goed papier.Devoortbrengselen vandenlandbouw vlndenereenemarktinhetnabjgelegen
Londen. Uit het graafschap worden 3 leden
afgevaardigd nMr het Parlement,terwjlde
evenzoo genoemde hoofdstad er 2 derwaarts

één J0n4 - zelden 2Jongen - terwereld, zendt.Deze lMtste,aan debevaarbare Leeen
en hetJong bljftden geheelen zomeronder aan den spoorweg 4% geogr.mjlten noordde hoede der moeder.
Men vindt het edelhert in de onbewoonde
bosschen van geheel Europa,- in 0ns Vaderland inzonderheid in het Soerensche bosch

noordwesten van Londen gelegen,heeft ruim
7000 inwoners, 8 kerken,waaronder zich de
Michaëliskerk met een gedenkteekenvan Baeo
nœn FerlIJ- bevindtyeene korenbeurs,eene

bj Apeldoorn.Het aantal dezer dieren was Latjnscheschoolenz.,benevensoverbljfselen

weleer zôô groot,datJohann Gdpr.g 1,keur- van een oud kasteel,hetwelk weleer t0t gevorst van Saksen, er in de 17deeeuw meer vangenis diende voorkoningJeqm van Frank-

dan 15000 eigenhandig doodde.Hun vleesch rjk en koningDavid 11van Schotland.
levert een ultstekend wildbraad, - hunne
H ertha, zie Nerthws.
horens worden t0t het vervaardigen van
Hertog (Dux)was bj deoudeGermanen

velerlei voorwerpen, alsmede in de genees- de naam van een krjgsbevelhebber,gekozen
kunde gebruikt,- terwjlmen de huidt0t voor een bepaalden oorlog. Toen echter na
leder bereidt,en het hM r tOtvulling bezigt. tle vernietiging van hetW estersch-Romeinsche

Hert (Het vliegend), bekend onder den rjk de Germanen vaste woonsteden kozen,

naam van N c-xd Cerrus,is de grootsteEu- werden de hertogen bljvende opperhoofden
ropésche kever en behoort t0t de familie der derstammen,ja,dehertopel
jkewaardigheid
Bladsprietigen (Lamellicornia). Hetmannetje kwam in heterfeljk bezlt van aanzienljke
wordt we1 eens 8 Ned.duim lang,doch het geslachten. In den aanvang der 6de eeuw
wjf
je bljft veel kleiner.Deze keverisdon- vindt men hertogen bj de Thiiringersj de

kerbruin,bjna zwartvan kleur,endekrachtigebovenkaken vanhetmannetjegeljken op
het geweivan een hert;duraan ontleenthj
zjn naam.Dezeinsecten levenopenbjeiken-

Bejeren en de Bourgondiërs,en weldra 00k
bj de Alemannen, Friezen,enz.Devorsten

van die dagen oordeelden hetechter van belang,de zelfstandigheid dierhertogen zooveel

boomenjen demaskers verkeeren in het ver- mogeljk te belemmeren, zoodat tegen het
molmde houtvan deze.In volwassentoestand einde der regéring van Karelde Gzoof:overal

zjn zj z0o dik als een vinger,kaaskleurig graven en markgraven alszjne stadhouders
geel metbruinen k0p en pooten.Zj geljken aangesteld waren.Reeds onder Lodewj;k de
veel op de engerlingen der meikevers,doch
hebben minder rimpels op de huid en geen

' - everkregenevenweldezerjksambtenaren
a
hoorntles. De verpopping geschiedt in den van gewesteljke stadhouders des Konings.
grond.In goede aarde maaktdelarveom zich Keizer OttoI bejverdezich,om bepaaldeljk
heen een eivormig verbljf, datvan binnen zjne bloedverwanten of getrouwe dienaren
zeergladis.In 4wekenverandertzjin eene aan het hoofd der hertogdomm en te plaatsen,
p0p,en bj het mannetje is de k0p metde en koning H endrik III poogde deze laatste
weder den titelvan hertog metde betrekking

groote bovenkakentegenborsten buikgelegen. op te hefen, ofalthans de hertogen gedurig
De verpopping geschiedtin Aqgustus en Sep- van gebied te doen verwisselen.Gedurende

tember,doch de keverkomteerstin Junj of
Julj daaraanvolgende te voorschjn.Gewoon1jk vliegthj alleenna zonsondergang.In0ns
vaderland vindtmen hem in overjsseljGe1-

hetonrustigbewindvanzjn zoonRendrikTF
nam echterdehertogeljkewaardigheidt0ein
kracht en werd zelfserfeljk.Deerfeljkein
DuitsGhland waren Saksen,Franken, Beje-

derland Utrecht en Noordbrabant.In laatst- ren, Zwaben, Opper- en Neder-Lotharingen.
genoemde provincie heeft men 00k Iuuoanwn Zj zjn echtervôören naverdwenen,terwjl
Cdr/
peplM,
:,door sommigen vooreene afzonder- aan deze en gène bezittingen nieuwe hertogs-

ljke soort en door anderen voor eene ver- titelszjn verbonden.Eindeljk heeftmeno0k

scheidenheid van de voorgaande gehouden.
den hertogstitelgebezigd om een hoogen vorH ertford ofH erts,een der binnenland- steljken rang Mn te duiden.
sehe graafschappen van Engeland,isomsloten
H ertogenbosch ('s),dehoofdplaatsder
door Cambridge,Essex,Middlesex,Bucking- Nederl
andsche jrovinde Noord-Brabant,ligt
ham en Bedford.Langszjnenoordeljkegren- aan het vereenlgingspunt van de Aa en de
zen loopt eene heuvelketen met toppen,ter Dommel,onderden naam van Dieze bj Crehoogte van 300 Ned.el;doch voor 'toverige vetmeur in de Maasvallend,en aan denspoor-

is er de bodem elen,vay talrgkekleinerivie- W eg,die haar met Utreeht en zuidwaartsm et
het Belgische spoorwegnet verbindt,in eene
moerassige en grazige landstreek.Zj werd

ren doorsneden, met welde-en bouwlanden,
hoeven en buitenplaatsen bedekt.M en telt er
op 28,7 D geogr.mjlom streeks 180000 inwoners,die bjnaallen zich bezighoudenmet
landbouw en veeteelt.Het kortae rtige Hert-

gesticht doer GodlriedTTJ,bjgenaamd in &

Wieg, hertog van Brabantjin 1184,en ontving haren naam van deuitgestrektebosschen,
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welke zich in dien tjdaldaarbevonden.Later
werd zj de hoofdstad van een der4 kwartieren van het hertogdom Brabant,en t0tdit
kwartier behoorden de Mejerj van '
sHerto.

genbosch, de stad Grave,het land van Kuik
en dat van Ravestein. Nadat prins M awrits
k)x Oraw'e haar tweem aaltevergeefsbelegerd
had,werd zj in 1629 ingenomen door prins
Frederik A'
dltsrïk.Bjden MiinsterschenVrede
(1648)werdzj toegewezen aan den Staatder
Vereenigde Nederlanden en behoorde t0t de
Generallteitslanden. In 1794 viel zj na een
hevig bombardementin de handen der Franschen, werd in Mei 1810 door den Koning
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plant eenigen tjd getrokken waren,a1seen
geneesmiddelop vele wonden beschouwde.ln
de bladeren,bloemen en vruchten vindt men

eene roodekleurstof,hyyericumroodgenaamd.
T0t deHertshooiachtlgen in 0nsVaderland
behooren voorts A2Elodes L.,- M lt/snt,
L.,- JZ pvleltrum .r., A )montanum Z.,
A) tetrapter, Fr., - M gm drog%l-

Z., - en M knmifusum L.Sommige soorten
worden als sierplanten aangekweekt.
H ertshoorn.Dehorensvanherten komen
in vele opzigten overeen met de beenderen.
Van die horens vervaardigtmen mesheften en

allerleisierljkevoorwerpen.- zelfsgeheele
van Holland aan Frankrjk afkestaan,doch meubels. Hertshoorn wordt echter o0k wel
den 26sten Januarj 1814 doordetroepen der van houtnagemaakt.Van gerasptehertshorens
Bondgenooten in naam van den Sotlvereinen kan men eene geleibereiden,welkemetbeenVorst der Vereenigde Nederlanden weder'in derengeleiOvereenkomt.Bj drooge destillatie

bezit genomen.Gedurende de inljving van verkrjgtmen ui
thertshorensdergeljkezezfNederland in Frankrjk waszj dehoofdstad standlgheden a1suitbeenderen,nameljkeene
van het departement Monden van de Rjn. leeljkriekende, vlugtige olie en bruin geMen telt er ruim 25000 inwoners! die voor kl
eurde,koolzureammoniak,diezichyedeeli
een groot deel hun bestaan vinden ln garen-, teljk in de gedaante eenerwaterachtlge oplint- en speldenfabrieken, handel en binnen- lossing,gedeelteljk in dievan eenvastsublilandsche scheepvaart. Onder de openbare ge- maat vertoont.Olie,geesten zout van hertsbouwen is vooral de hoofd- of St.Janskerk hoorn, a1s geneeskundige praeparaten in gemerkwaardig alseen voortreFeljk monument bruik ,w orden thans uit beenderenverkregen.

van den spitsboogstjl.Zj rustop 150pilaren

H ertz(Henrich),eenverdiensteljkDeensch

een fraajen toren en met schilderjen van
Theodoor '
plw Tulden en van Dirk (!1 Bols
zjn bezienswaardig.'sHertogenbosch goldwegensharenatuurljke liggingvroegeralseene
sterke vesting, doch aan de tegenwoordige
eischen k0n zj zonderkostbarewjzigingniet
voldoen en is dan ook bi
j de wetvan 18
Ayril 1874 uit het vestingverband genomen.
Zj werd,behalvedoorden hoofdwal,dieuit

werd in 1817 in zjne geboorteplaatsstudent
in de regten en gaftevensgehooraan zjne
neiging t0t de dichtkunst.Hj trad heteerst
alsdichtexop in 1826methetbljspel:rHerr

en heeft een ongemeen welluidend orgel.O0k dichter, geboren te Kopenhagen den 25sten
het gouvernementsgebouw en hetstadhuismet Augustus1798,wasvan lsraëlietischeafkomst,

Burckhard og Hans Familie'',hetwelk aldade-

ljk veelbjvalvond.Dezeechtervielin n0g
grooterematç ten deelaanhetbljspelrFlyttedagen (1828)'' en aan devaudevllle pArvin-

gj
h
ern
ie(1829)''.HetbljspelpEmma'',hetwelk

8 bastions bestond, en doo1'de citadel, Pan 1832 metde belde voorgaanden uitgaf,
penbril genaamd, verdedigd door de Orther- behoortt0tdekarakterspelen.Nog altjdwas

schans Op den rjweg naarBommel,- door hj onbekend, toen zjnedesgeljksnaamloos
de retranchementen,aangelegd op den straat- uitgegevenepGjengangerbrevene,ellerpoetiske
weg buiten Hinshem ,- doorhetfortSt.An- Epistler fra Paradiis (1830)''algemeen opzien
thonie en het fort Isabelle, beiden aan den baal-den. In die brieven geeselde hj de smastraatweg naar Vucht,- en eindeljk doorhet keloosheid en bekrompenheid der toenmalige
fort Crevecoeur. O0k is zj de geboorteplaats letterkunde en letterkundige critiek. Daarna
van onderscheidene beroem de m annen,zooals deed hi
j desgeljks zonder naam , pAmor's
van den wiskundige 'd Gravesande, van de Geniestreger'' in het lieht verschjnen, een
schildexs Abraham ran Dïdpezl?/trc/zen Tlteodoor lïrisch,berjmdbljspel.Hjging voortin die
Tulden, Van den geschiedschrjver van rlgting inzjnerAnonym Nytaarsgave(1832):'
O'ls& lAo1w j en, naar men m eent, van den en rForaars-Nytaarsgave(1853)''.Nadateindeheldhaftigen H erman de ./fztyfdr.
ljk zjn naam bekend geworden was,onderH ertshooi(Hyperieum L.)isdenaam van nam hj, hiertoe in staat gesteld doorden
een plantengeslachtuitde familie der Hyperi- Koning, eene reis door Duitschland, Italië,
cineae.Het Onderscheidt zich door een 5-bla- Frankrjk en Zwitserland.Na zjn terugkeer
digen Ofs-deeligen kelk,dool.5 bloembladen, te Kopenhagen,wjddehjzichaanletterkunen door eene metkleppen opengaande zaad- dige bezigheden, werd vervolgens hoogleerdoos. Van de inlandsche soorten vermelden aar, en ontving in 1850 eene jaarwedde
wj doorboord Aerdyl/pï (H. perforatum L.
4, van 1000 D eensche rjksdaalders,hem door
ook St. Jlzl.
: krltid, 7'tw.t?J den D'
Mirdlen St. den Rjksdag uit eigen beweging toegelegd.
J'
JI:bloem geheeten.fletbeziteen stjfOpge- Grooten opgang maakte voortszjn treurspel
rigten stengel,lancetvormiye,zeerspitsekelk- nSvend Dyrings Huus (1.831131 alsmede
,eenromantischtooneelbladen, doorschjsend gestlppelde bladen en rSvanehammen(1841)''
helder gele bloemen.Het geurig kruid en de spel, - het gedicht pryrflng (1849)'', bloejende toppen,alsmede de olie werden en vooralzjn lyrisch dramarDedochtervan
voorheen in degeneeskundegebezigd,terwjl koning René(1846)''.Zjne dramatische stuk*@ van 1853 tQt1865 in
men de oljfoliej waarin bloemen van deze ken, 40 ixl getal, ZPn
.
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15 deelen in hetlichtgegeven.00k bezorgde te Berljn alsgeneraaloverleed.- De veldhj eeneuitgavezjnerlierdichtenvan1857t0t maarschalk aanschouwde het levenslicht den
1862 in 4 deelen.Van zjne novellen vermel- 4den September 1796 te Gro8zwerther in het
den wj rstemninger ogTilstande(1839):',- voormalig graafschap Hohenstein,trad in1811
XJohannesJohnson(1858,3d1n)',- enpEven- in diensten nam in 1814 deelaan de bestortyr og Fortëllinger (
.1
862)''.Hj overleed den ming vandenMontmartre.Hj doorlieyvoorts

25stenFebruarj1870.

Hertzwijn,zieBabir%ssa.

de verschillende rangen, en Werd ln 1852
generaal-majoor, in 1854 kommandant'
der

H erulers, 00k wel Erwlers en Aerulers bondsvestiny Mainz,in 1856kommandantder
geheeten,is de naam van een krjgshaftigen 6de divisie,ln 1858 luitenant-generaal,en zag
Germaanschen stam , die zeer lang aan het zich in 1860 bel>st met het bevel over het
Heidendom bleef vasthouden. Aanvankeljk 7de armeekorps.In 1863 werd hj generul

woonden ZP
@@ welligt onder den naam van der infanterie, en in den 00r10g tegen DeneRuardonen aan de kustder Oostzeejdoch la- marken (1864) bevelhebber der Pruissische
ter vinden wj hen op verschillendeplaatsen. troepen. Toen na de vruchtelooze vredeson-

Eerst worden zj vermeld als bewonersder derhandelingen te Londen devjandeljkheden
gewesten nabj de Zwarte Zee en alsmedge- hervatwerden,veroverdehj heteilandAlsen
zellen der Gothen bj dezeetogten van deze en na den Vrede van W eenen zag hj zich
in.de 2de helft der 3de eeuw ,- voortsin de
4de eeuw als onderworpen aan Ermanrieh,,
koning derGothen,- danalsvolgelingenvan
Yttila, - en na den d00d van dezen a1s

eerst benoemd t0t kommandant in de ElbeHertogdom men, en in 1865 t0t bevelhebber
van het 8stekorps in Coblenz.In den oorlog

ontmoet men hen in hetbegin der 5de eeuw

orde van den Zwarten Adelaar.Na den vrede

Van 1866 voerde hj zel
fstandig het bevel
bondgenooten derGepiden bjhetvernietigen over de Elberarmee, en nam daarmede deel
van de heerschappiiderHunnen.Ookbevon- aan verschillende gevechten,- inzonderheid
den zich Herulersbj devolkeren,dietegen echteraan den slag bj Königgrâtz,waarhj
het einde der 3de eeuw door keizer Maœimi- den linkervleugelderOostenrjkersvernietigde.
Jll: in Gallië werden overwonnen.W jders In den avond na dien slag ontving hj de

a18 medgezellen der Saksers bj hunner00f- ma
blee
af
r hj
bj aan het hoofd van het8stekorpsj

togten langs de kust van Gallië!- en 700
Herulers op 7 schepen bezochten m den l00p
dier eeuw dekusten van Galicië en Cantabrië.
Ook Onder de benden,metwelke Odoaoer in
476 een einde maakte aan het W estersch-Ro-

het llitbarsten van den oorlog van

1870 werd hj t0t gouverneur-generaal aan
de Rjn en van al de westeljke provindën
benoemd.In diebelangrjke betrekking nam
hjkrachtigemaatregelenvanverdediging,inge-

meinsche rjk,bevonden zich Herulers,- ja valdeFranschensomsalsaanvaller:mogten0phjzelf wordt een Heruleren koning derHe- treden,enzagzichin 1871bevorderdtotdenrang
rulers genoemd.Tegen het einde der5deeeuw van veldmaarschalk1waarnahjteBonnywaar
voerden zj heerschappj aan denmiddenloop hj zich gevestigd had,het redaehtemsfeest
van de Donau en woonden zg m'
kn de Theisz. van z/n 6o-larigen diensttjd vlerde.Van zjne
Men verhaalt, dat zj in hunnen overmoed zonen zjn 3 gesneuveld en is een 4dein
hun koning Rudolfgedwongen hebben om de 1870 bj Courcelles zwaar gewond.- Zjn
Longobarden te overvallen.Zj werden echter broeder HansAàrzncrfFzenzjn bloedverwant
door deze overw onnen,en nu m aakte keizer I'
eiedrich H#rls Herwarth,beiden geborenin
Anastasius (512)zich meestervaneengedeelte 1800,ztjn opgeklommen totden rang van gevan hun land ten zuiden van de D onaujter- neraalder infanterie.

wj1 de bewonersvan hetandere hetbesluit
namen,om naar Skandinavië te trekken.Van
de ingezetenen van eerstgenoem d gedeelte

H ervorm de K erk. Een dergeljk ver-

langen naar hervorming der Kerk, als in
Duitxhland ontwaakt en door Imtlter bevrevoegden velen zich bj de Gepiden.De Heru- digd was openbaarde zichook in Zwitserland,
lers, die binnen de grenzen bleven van het de Nederlanden, Engeland en Frankrjk.In

Byzantjnsche rjk,bewezen aan J'
astinianu Zwitserland plaatsten zich voqral Ulroâ
in de oorlogen tegen de Perzen, W andalen Z'
IOwJi en Johannes Odcolc-zctflld aan het
en Oost-Gothen belangrjke diensten. Toen hoofd der beweging. Toen in 1518 de Franlaatstgem elden door N a3'ses overw onnen wa- ciscaner monnik Bernhard & -do> op dergeren, verdween de naam der Herulers uitde ljke wjze a1s Tetxelden a:aatpredikteen
geschiedenis.
o0k Ziiric'
h bezocht?jverde ZwinglimetzooR erw arth von Bittenfeld (Kar1Eber- veelkrachttegen dlezwendelarj,datdeRnad
hard),een Pruissisch veldmaarschalk,behoort der stad den aiaatkramernietveroorloofdeom
t0t den Protestantschen tak van hetadelljk er binnen de muren te komen.Zelfs de bisgeslacht Herwartkjterwjl deR.Katholieke schop van Constanz, Rugo lltzs Landenberg,
den titelvoertvan Herwartlt'pppHohenburgen en zjn vicaris,JoltannesFllcr,hechtten het
in W iirtemberg gevestigd is. De eerste Her- zegelhunnergoedkeuring aan zjneprediking
xe fA, die zich naar Pruissen begaf,was de tegen den afaat,m aar kwam en hcftig tegen
grootvader van den veldm aarschalk en sneu- hem in verzet,toenhj op den weg derhervelde bP
** Kollin en een zoon van dezen bj vorming wilde voortgaan.Vruchteloos echter
Jena,terwjl een tweede zoon - devader zocht de pauseljkenuntius deze te keerte
van den veldmaarschalk - op denzelfden dag

gaan,- te vergeefsdeden 00k de Eedgenoo-

bj iutrst:dtzwaar gewond werd en in 1832 ten daartegen waarschuwend en dreigend

HERVORMDE KERK.
hunne stem hooren.Metonwrikbare beradenheid en geBteund door den Raad van Ziirich,
ging Z'
toinyli voort op hetingeslagen pad en
zocht de misbruiken op godsdienstig gebied
met n0g meer voortvarendheid dan Lwtlter
af te schalen. Met te meer kracht traden
echter de aanhangers der oude Kerk tegen
hem op, en de landsvergadering te Luzern
verbood hem de prediking.Daarentegendrong

32;

worden. Oeeol- padius en Tkœnas .v /
yr?
zer
stonden hier in het strjdperk tegenovereen
aantaljverigevoorstandersderR.Katholieke
Kerk, Van welke dr.Eek de vooxnaamste
was. Zwinyli k0n zich zonder levensgevaar
nietderwaartsbegeven.W élgafde R.Katho-

lieke partj vöör,datzj deoverwinning be-

haald had, maar het gesprek had niettemin
gunstige gevolgen voûr de aanhangers der
ZwinylL bj deze aan op de opheëng van het Hervûrming. In Graauwbunderland werd in

coelibaat,en werd daarbj ondersteund door 1526 eenevolkomenevrjheit
lvan godsdienst
velen van zjne vrienden,zooalsGeorc
qO#cI#- afgekondigd en toen eenJaarlaterde Herbens, Leo J'
lf#lp, Mmon t
sï
flzlef!Kaspar Me- vormde partj in den Rud teBern demeer-

gt
4l* enz.Om deze verdeeldheld omtrentde derheid verkregen had, openbaarde zich het
godsdienst uit den weg teruimenjverardende verlangen des volks naareepe hervorming op
de Raad van Ziirich eene zamenspreking del' zoo krachtige wjze,dat de Raad op nieuw
beide partjen Op den 29sten Januarj 1523, eene zamenspreking overzakenvangodsdienst
waar zoowel de R.Katholieke alsde hervor- vaststelde op den 6den Januarj 1528.ondermingsgezinde partj harebeweringen metuit- scheidene Eedgenooten namen daaraan deel!

.

spraken desBjbelsz0u staven.Ten behoeve en de vergadering werd zeer talrjk. Bj
van ditgesgrek bragt Zmingli 67 stellingen Zminyli?Oeeolampadilbs,Conradln TellïclAl'.:,
ter tafel, dle hj tegen den vicaris-generaal Berektltold Haller (den hervormervan Bern),
fàtx/
rer en Buryamer voegden zich
Faber zôö glansrjk verdedigde,datdeRaad Ambrosiwk .

hem aanmnedigde,om op den ingeslagenweg o0k D uitsehe hervorm ers.Hetgevolg hiervan
voort te gaan en datzelfde voorschreef aan was, dat 00k het magtige Bern zich aan de
andere predikers in hetcanton.Daardoor,als- zjde der Hervorming schaarde.De nieuwe
mede door zjne verklaring dierartikelen en leer verspreidde zich meer en meer in deverdoor de toespraken van hem en van zjn schillende eantons, hoew el Schwyz, Uri,
vriend Leo Jo#ce werd allengsgrooter aantal Unterwalden!Zug en Luzern in verzetkw avoor de leerder Hervorming gewonnen.Men m en. Reeds had het taeerendeeldercantons
verbande de altaren,beelden en zelfs de mu- de Hervorming omhelsd) toen de R.Kathoziek uit de kerken.De Raad gafaan de non- lieke c'
antons, die t0t vprdediging der oude
nen verlof de kloosters te verlaten, Onder- leer een verbond met koning Ierdinand,den
scheidene geesteljken traden in hethuweljk, broedervan keizerKarel Tr,haddengesloten,
een Duitsch doopformulier werd ingevoerd zich gereed maakten t0t een openbaren 00ren de mis afgeschaft.Intusschen verklaarden l0g.Tegenover deze vjandeljkebewegingen
zich de Eedgenooten te Luzern,Zug en Frei- sloten in de eerste plaatsZiirich en Constanz
burg, alsm ede de aristocratievan Bern tegen een verbond (25 December 1527)onderden
die nieuwigheden. Op aandringen van den naam van Bltr-qreeltt,en daarbj voegdenzich
m ad van Ziirich had vervolgens (26 Odober weldra Bern, St.Gallen!Biel,Miihlhallsen,

1523)eenenieuwezamenspreking plaatsover Basel en SchaR ausen (1529).OOk buiten's
de beelden en over de mis. Zwin-qliverscheen lands zochtmen bondgenooten teverkrjgenj
en behaalde wederom de overwinning. Met doch het waswegens de leervan hetavondn nkster 1524 w erden allebeelden afgeschaft, maal niet mogeljk , zich met de Duitsche

alsmede de mis, de getjden, debiecht,de Protestanten te vereenigen.D ezamenspreking
heiligen, de wjding,de kloosterregels en de te Marburg (1 October 1529)bragtde Proteskloostergeloften.De kloosterswerden inscho1en en arm enhuizen herschapen, en m et de
invoering der avondmaalsviering in bbiderlei
gedaante op den 18den April 1525 was de
Hervorming te Ziirich voleindigd.'
W eldra ver-

tantsche godgeleerden tot eenheid,m et uitzondering van de gevoelensomtrenthetavondmaal, en de Zwitsers konden alleen steun

vinden bj den Landqraaf van Hessen,die
door Ziirich en Baselln het Burgrechtopge-

scheen aldaarOok heteerstedeeleenerBjbel- nomen werd.Inttlsschen nam de verdeeldheid

vertaling, van welke het laatste in 1531 in Zw itserland toe.D e H ervorm den hielden
w erd uitgegeven.
eene gemeenschap raeer m et de 5 R.KathoMoedig en standvastig verdedigde Ziirich lleke cantons en zochten zelfs den uitvoer
aldie veranderingen in de leer en in de ker- van levensmiddelen derwaartste beletten.Nu
keljke gebruikentegen devjandigecantons, deden de R.Katholieken plotseljk eeninval
bepaaldeljk tegen Schwyz,Zug,Uri,Unter- 0P het grondgebied Van Ziirich,en de troewalden,Freiburg en Luzern.W eldra voegden pen,die hen in allerjlte gemoettrokken,
zich Appenzell en het kleine Miihlhausen werden den llden Octpber 1531 bj Kapjel
bj de voorstanders dernieuweleer,en 00k geslagen.O0k Ztrinkqïisneuveldein dienstxpd.
andere deelen van hetEedgenootschap namen
Doorhetgevechtbj Kappelwasnietzoovoorbereidende maatregelen, Om eene Kerk- zeer hetbestaan alsde uitbreidingderHervorhervorming in te voeren.Op grond eener uit- ming in deDuitsch-zwitsersche cantons 0P:0daging van dr.Eck werd,na lange onderhan- heven.Destemeer verspreiddezj zich echter
delingen, weder eene zamenspreking over in Fransch-zwitserland. In Neufbhâtelwerd

godsdienBtzaken vastyesteld,welkeden 19den zj verkondigdd00r*W illem FtV:J,- envan
Mei 1526 te Baden ln Aargau z0u gehouden

Bern versmeiddezj zith naarGenève,waar
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de Hervormde eeredienst in 1534 werd inge- eenheid teverpchaien,hoewelzjn Grooteen

voerd.Hier trad in 1536 Calrun op,dieop Kleine Catechismus (1536en 1541)geruimen
de ontwikkeling der Hervormde Kerk een tjd- vooralteGenève- alsgezaghebbende

schriften werden beschouwd.
De wegruiming der verdeeldheid met de
het canton Waadt. De gestrenge kerkeljke Luthersche Kerk omtrent de leer van het
tucht, door Calri;n gehandhaafd, bezorgde avondmaal, op eene zamenkomst te W ittenhem hevige tegenstanders,en deze wisten te berg, hield geen stand, daar de godgeleerverbazend grooten invloed oefende,en weldra
werd de Hervormde leer 0ok verkondigd in

bewerken, dathtjin 1538 door een besluit den te Ziirich nu nOg duideljkervoorhunne

van den Raad verbannen werd.In 1541 zag overtuiging uitkwamen, om elke verdenking
hj zich echter op eeneeervollewjzeterug- van eene gehuichelde overeenstemming met
geroepen, en toen werd Genève het middel- de Luthersche leer van zich af te werpen.
punt der Zwitsersche Hervorming.In 1558 Later werd in den sconsensus Tiguriensis
Btichtte hj ereeneacadémie,waar vele pre- (1549)''hetgeschil der mannen van Zi
irieh
dikanten gevorm; werden,die in hetbuiten- en Genève Omtrent hetavondmaalbjgelegd.
land de gevoelens van Calvj;n verkondigden. Van deZwitserschebeljdenisschriftennoemen
De Hervormde leer vond vooral aanhangers wj voortsden pconsensusTigurinus(1554)'',
in Hessen, in de Pfalz,in Hamburg en Bre- den rcatechismusTigurinus(1559)''1derC0nmen,in Brandenburg en Silézië,in Polen en fessioetexpositiosimplex(1566)''en de,For-

Hongarje. Voorts verbreidde zj zich over mula consensus Helvetici(1671)''jin 26 artiEngeland naarSchotland,en van Frankrjk, kels, in bekrompen orthodoxen geest opge-

Engeland en Schotland naar de Nederlanden. maakt door Heédegger, T-eetLnns, Riret- ,

Vooral van hier werd zj Overgebragtnaar Mareséws en anderen.Zj werd sedert1675

Noord-Amerika.
Intusschen heeft zich de Hervormde Kerk
in de verschillende landen zeer verschillend
ontwikkeld.Een algemeen kenmerk intusschen
is hare groote eenvtmdigheid,waarnp echter
de Anglicaansche Kerk eene uitzondering

allengs d00r de Hervormde Zwitsersche cantons aangenomen, maar 00k wegens hare
gestrengheid weldra weder afgeschaft.

Temidden van een zwaren strjd waseerst

volgens de grondstellingen van L'
stker,later
naar die van Caïlûjn 00k in de Nederlanden
maakt, - eene eenvoudigheid,bljkbaar in deHervormingdoorgedrongen.Nietweinigwerd
de afschaëng van alle beelden, altaren, zjerbevorderddoordenonafhankeljkheids-oorkaarsen, misgewaden enz., alsmede in den 10g deringezetenen tegen hetR.Katholiekeen

meer gemeenebesteljken vorm van bestuur, tyrannisérendeSpanje,hetwelkeenkrachtigverzoodat de bisschoppen door besturende lig- zetwektetegenzjnegeloofsregtbankenketterchamen werden vervangen. Heteigenaardige vervolgingen.DeNederlandschegeloofsbeljdeder Hervormde leer openbaarde zich aanvan- nis(ConfessioBelgica),diedengeestvan Calvun
keljk vooralin dievan hetavondmaal,daar ademt,is van hetjaar 1561.Toen in den
deze de R.Katholieketranssubstantiatiegeheel aanvang der volgende eeuw vooral Arminius

en al verwierp en in plaats van hetstoFeljk
slechts eene geesteljke nuttiging door het
geloofaannam ,zoodatdespjzen slechtsals
zinnebeeldige teekenen van bovenzinneljke

zjne stem verhief tegen de leer der voorbeschikking volyens Calrl
jn,kwam de Calvinistisehe regtzlnnigheid met grooten jver in
hetgeweertegen de Arminianen.De geloofsbeljdenis, pRemonstrantia''geheeten, waar-

eeneJuist afgebakende eenheid van leerstellingen als bj de Lutherschen.Op den rjksdag te Augsburg (1530) stelde Z'
tvinglizjne
geloofsbeljdenis ter hand aan den Keizer,

diny t0t het zamenroepen eener algemeene

nuttigen van hetvleesch en bloedvan Chré8t'tœ

voorregten doorden mond werden opgenomen. naar zj den naam van Remonstranten ontvinH et verschil van gevoelen tusschen Zwingli gen, doo1* hem in 1610 overgelegd aan de
en Ccl
rï
/zomtrentdezeaangelegenheidisnlet Staten van Holland, gaf den Calvinisten zo0 groot als sommigen meenen. M en vindt 00k Contra-Remonstranten of Gomkisten naar
in hetalgemeen bj de Hervormden nietzulk hun aanvoerder Gomarus geheeten - aanlei-

Natlonale Synode te Dordrecht, die in Mei
1619 de leer derRemonstranten verwierp en
de Calvinistische praedestinatieleerbevestigde.
doch daarenboven werd doordesteden Straats- Ditpludicium SynodiDordracenae''werdechter
burg, Constanz,Memmingen en Lindau eene in de Nederlanden niet als eene onfeilbare
afzonderljkegeloofsbeljdenis(Confbssiotetra- uitspraak aangenomen. De Remonstranten,

politana)ingeleverd,- en reedsin 1532ver- schoon aanvankeljk vervolgd, vormden een
scheen Baselmeteenenienwe geloofsbeljde- afzonderljk kerkgenootschap,hetwelk in1621
nis.Men weet voorts dat Op hetConcilie te van Episeopius eene geloofsbeljdenisontving.
Mantua eeneafzonderljkegeloofsbeljdenisder De overgroote meerderheid echter hield zich
Hervormde Kerk in Zwitserland is ter tafel
gebragt. Hiertoe vervaardigden Bullinger,
M yeonius, Grynaeus, Judae en M egander 4e
Confessio Helvetica'', welke door de steden
Ziirich,Bern,Basel,Sthalhausen,St.Gallen,
Miihlhausen en Biel aangenomen werd en in
Zwitserland haar gezag behield tot in 1839.

aan de beslissing der Dordtsche Vaderen en
bleefin ons land de heerschende Kerk t0t in
1795.

In de laatste 50 Jaar zjn intusschen de

Hervormden in Nederlandvooreengrootdeel
afgeweken van degestreng-calvinistlsche stellingen. Voorbeschlkkings-, voldoenings- en

00k Calrj;n was niet in staat,om aan de inspiratieleer hebben zj laten varen zonder

Hervormde Kerk eene volkomene leerstellige

zich van het Hervormde Kerkgenûotschap te

HERVOMDE KERK- HERVORMING.
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verwjderen ofditlaatsteop nieuw tehervor- byterianen omschreven hun geloof in 1648 in

men.Geen wonder,datzulksaanleiding heeft de W estminster-confessie,- en deSchotsche
gegeven t0t velerlei verdeeldheid. De eigen- ill de reeds veelvroeger door Joltn Xpoz 0p-

ljke Calvinisten, nameljk de Cltristell
jkGerformeerden, hebben omstreeks 40 jaar
geleden,aanvankeljk onder den naam van
Afgescheidenen, een afzonderljk kerkgenootschap qevormd,vooral onder deleiding van
de predlkanten Scholten en de Coek.Een aanvankeljke tegenstand van staatswege heeft
die beweging niet weinig bevorderd,en genoemd Kerkgenootschap telt thans in bjna
alle aanzienljke plaatsen van 0nsVaderland

gestelde pconfessio Scotica (1560)''.- De
Hongaarsche gemeenten hadden hunne pC0nf'
essioHungarica sive Czengerina (1557)''.In Duitschland, waar aanvankeljk slechts
enkele Noord-Duitsche steden zich met de
leer van Zwinglivereenigd hadden,w0n het

Calvinismusveld door zjne vereeniging met

de rigting van Melanehthon,welke M nvanke-

ljk met die van A tl
ter om den voorrang
streed.Bepaaldeljk omtrent de leervan het
hare kerken en scholen, waarvoor hetzich avondmaalwaren Calrj;n en Melannhthont0t
op voorbeeldige wjzegroote opofferingen ge- eenstemmigheid yekomen,en hetlagdusvoor
troost,terwjl het tevens eene kweekschool de hand,datbelderaanhangerszichvereenigter opleiding van predikanten te Kampen den tegen de leervan Luther.De wjziging,
bezit.
doorMelanehthon inart.10 derAugsburgsche
Zjn deze van het vooruitstrevend Her- Confessie gebragt,werkte niet welnig mede,
vormd Kerkgenootschap t0t de vroegere leer- Om deeenheid van zjnevolgelingen,doorde
stellingen terugyekeerd, - aan de andere gestrenge aanhangers van Lwtker met den
zjdeismenin dlevooruitgaanderigtingvoort- naam van Crypto-calvinisten bestempeld,met
geschreden, aanvankeljk vooralin de Gr0- de Zwitsersche Hervormden te bevorderen.
ninger school,maar in den laatsten tjd be- Terwjlin Keur-saksen eneldersdeMelanchpaald in die, welke met den naam van pde thonianen verdreven en in 1580 doorderF0rmoderne'' bestempeld wordt.Deze neemthet mula Concordiae''van de Nieuwe Noord.Duitecht-protestantsche beginselrvrjheid van 0n- sche Luthersche kerk uitgesloten werden,had
derzoek'' t0t basis, en besteedt hare kracht in de Pf
alzjin Anhalt,iy Hessey en elders
aan eene critische waardéring der gewjde het rcorpus doctrinaePhillppicum''een onbe-

schriften,weshalve zj zich geenszinsgehou- perktgezag.Allenysechtervond00kdeCalviden gevoelt,Om zoodaniqeverhalendesBjbelsj nistische praedestlnatieleer en de Hervormde
die met rede en ervarlng in strjd zjn,a1s leerin hetalgemeen hier ingang,zoodaterde
onbetwistbare waarheid aan te nemen. Uit eeredienstnaarhetvoorbeeldderzwitserschege-

een en anderbljkt,dathetHervormdeKerk- meentengeregeldwerd.Opdezewjzeontstond
genootschap in 0ns Vaderland in zoodanigen
toestand verkeert, dat het dringende behoefte
heeftaan eene doortastende hervorming.

naastdeLutherschekerkeenereeksvanDuitschHervormdekerken,diebjdenVredevanMi
inster (1648) werden erkend en in den keurvor
s
t
Johan
&
In Frankrjk hadden de Hervormde Ge./:
-vl# von .
& x&wHr# een

meenten (zieHvgenoten)veelte ljden.Anton magtigen beschermervonden.O0k indeRjnde C#x #ïel,predikantteParjs,stelde voor streken,Nassau,Bremen en eldersontstonden
haar eene geloofsbeljdenis Op, welke als Hervormde gemeenten. Het verschiltusschen
XGallicarqm ecclesianlm confessio fdei'' Op
eene Synode te Parjs in 1559 aangenomen
en op eene Nationale SynodeteLaRochellein

deze en de Luthersche gemeenten was groot
genoeg, om eene breede kloof te vormen.
Niettemin w aren de Hervorm den niet onge-

1571 bekrachtigd werd. Steeds bleven zj zind t0tvereeniging.O0k zjn door den loop
blootgesteld aan de aanvallen der Jezuïeten, des tjds de scherpe kanten bj de middendie o0k de gruwelen van den St. Bartholo- partjen dezerkerkgenootschappen langzamer-

maeus-nacht te voorschjn rieyen totdat zj hand afgesleten.weshalve eralle uitzigtop
volgens het Edictvan Nantes ln 1598 geduld

zamensm elting ontstaat, zooals zich dle in

werden.Vreeseljk echterwerden zj vervolgd, Pruissen sedert 1817 en in andere Duitsche
toen Lodewî
jk X1V datEdictophief,eneerst staten in de oEvangelischeUnion''reedsopen-

de groote Omwenteling in hetlaatstdervoor- baart.De brandpunten eener meer onbekrom gaande eeuw bragt er aan de Hervorm den pene zienswjze metbetrekking t0t de Hervrjheid van geloof.In onze dagen is o0k dââr vormde leer bevinden zich in Zwitserland te
tusschen de regtzinnigen, die aan de geloofs- Ziirich, in Duitschland te Straatsburg,en in
beljdenisvan LaRochellevasthouden,en de Nederland te Leiden.
hervorraden der m oderne rigting eene onherH ervorm ing (De) of Kerkltervcming
stelbare scheuring ontstaan, - vooralna de noemt men debelangrjkeverandering welke
besluiten derSynode,welkeereen paarlaarge- de middeneeuwsche Kerk in de 16deeeuw 0nleden gehouden w erd.- TnEngeland,waarde dergaan heef
t.Derroote schok t0tdie veranHervormde Kerk steun vond bjHendrik VIII dering werd in Dm tschland gegeven en heeft
zi
ch
me
t
kr
ac
htverbreid overhetnoorden van
en vooralbjzjnedochterElizabetlt,ontstond
naast de Hervormde Staatskerk - de Angli- Europa.Tegenstandtegen hetPauseljkgezag
caansche, die n0g veel van het uitwendige ontmoet men reeds vroeg in demiddeneeuwen
derR.Katholiekeeeredienstbehoudenheeften isbjkanseven oud alsdehiërarchiezelve.

eene gestreng-calvinistische partj, nameljk Hj werd opgewektdoorde onbeperkteheerdie der Presbyterianen,welkevooralinSchot- schappj overalle ChristeljkeVorsten en v0llandde overhand verkreeg.DeEngelschePres- keren,welke de Pausen zich a1sstedehouders
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van Cl
trlstwnaanmatigden,- door den over- zich, gesteund door de uitvinding der boekmoed,waarmede zj koningen en keizersin drukkunst,de wetenschap verbovende kloos-

den ban deden ofzochten afte zetten,terwjl terljke en kerkeljke vorming dermiddenzj de onderdanenvan den eedvan trouw ont- eeuwen,terwjl 00k de lettexkunde van die
sloegen,- door de listige staatkunde? waar- dagen een m agtige steun was ter bevordering
doorzjhun invloedpoogdenuittebrelden,- der nieuwe rigting.Deze wasuietlanger uitdoorde regtsmagt,die zj zich overalover sltlitend een verzettegen de hiërarehie en de
alle geesteljkepersont
m en goederen toeken- inrigting d:r Kerk, maar tegen de geheele

den, zoodatzj degewoneregtsbedeelingbe- middeneeuwsche ziqns-en denkwjze,zoodat
perkten en een grootgedeeltevan hetnationaal daardoor de grondslag van hetR.Katholieke
vermogen aan debelastbaarheidonttrokken,kerkgezag gese,
hokt werd.

doorde ontzettenderjkdommen,vooralvaste
In dien tjd van gisting ontstonddestrjd
goederen,welke de geesteljken en klooster- over den a:aat, waartegen een Augustjner
orden verworvenhadden,waardoorbelangrjke monnik,Luthergenaamd,zjne stem verhief.
bronnen van njverheid verstopt werden,- Men k0n nameljk boeten voor zjnezonden
door de belastingen,welke dePausengestadig
in alle landen hieven,- doox den hoogmoed

en hiervoor absolutie ontvangen door eene

zekere geldsom ,evenredig aan het misdrjf,
del'geesteljken,diedikwjlsaandeeenezjde voor weldadige oogmerken aan de Kerk te
gepaard ging metgroveonwetendheid,enaan
de andere m etvelerleiuitspattingen,w aartoe

betalen.D ie maatregel bragt veel geld opj
zoodatde Pausen er gebruik van maakten om
zj doorhetcoelibaatgebragtwerden.Aldie den toestand van hunne schatkist te verbetegebreken en misbruiken hadden reeds vroeg ren.Men wachtte te Rome niet langer totdat
aanleiding gegeven t0t verzet, zelfs toen het de zondaren aiaat kwamen halen,- neen,
geesteljk gezag in de R. Katholieke Kerk de Pausen zonden hunne gevolmagtigden naar
zieh het krachtigst openbaarde. Sedert het verschillende landen, om schrifteljken aqaat
vertrek der Pausen naarAvignon en sedertde tegen geld in te ruilen.W él werd daarbj
groote scheuring der Kerk was de toestand verkondigd,datzulke aiatenalleenvan kracht
ren voor berouwhebbende en boetvaardige
dergeesteljkheld allengstreuriyergeworden, wa
hadden tueht en zedeljkheld eene diepe zondaren,maar de aiaatverkoopers namen de
daling .ondergaan.T0t herstelvan deze wer- m oeite niet om zich daaromtrentte vergewisden in het begin der15de eeuw kerkvergade- sen en verleenden hunne papieren aan allen
ringen gehouden te Pisa,Constanz en Basel, die betaalden.De prachtlievendepaus Leo X,
waar men,behalveeene vereeniging derKerk dieaanzienljkesommennoodighadvoorzjne
00k hare hervorming in hoofd en leden be- h0fhouding, alsmede ten behoeve van zjne
doelde. Die pogingen t0thervorming,uithet zuster Mawgaretlta,had in 1514- 1516 in het
m idden der geesteljkheid ontstaan, hadden noorden van Europa den aEaat doen aanbiegeenszinst0t oogmerkjhetgezag derKerkte den, voorgevende dat de opbrengst m oest
beperken, maar hetover te brengen van den strekken voor een 00r10g tegen de Turken en
Paus op de Coneiliën. M en vond hiervoor voor de stichting der Pieterskerk te Rome.
redenen genoeg in hetm isbruik van het Pau- Deze aEaten w erden in 1517 00k in het bisseljk gezaq,in denoverwegendeninvloedder d0m Magdeburg door den Dominicaner monItalianen,ln de uitzuiging van andere landen nik Johmln Tetzelgeveild.Nu gesehiedde het2
ten behoeve van Rome,en in hetverval der dat eenige burgers van W ittenberg, die bj
kerkeljke tucht. Daarbj echter bleven de Izatlter kw am en biechten, de door dezen opkerkeljke leerstellingen en het beginsel der gelegde boete niet w ilden volbrengen, zich

kerkeljkemagtongedeerd.De Pausen echter beroepende op den aiaat,dien zj van Tetgel
slaagden erin,zelfsdehervormingen,diezj gekocht hadden. Dit gaf aanleiding t0t de
nu en dan uit nooddwang toezeiden,geduxig vermaarde 95 stellingen over boete en aqaat,
weder teverschuiven,zoodatin degesteldheid welke L'
uther den 3lsten October 1517 deed
derKerk geenerleiverbetering kwam .D aarom
lieten dekerkvergaderingen,vooralin Duitschland, niets anders achter dan wrevelen bitterheid, en de bezwaren der Duitsclle Kerk
tegenover de aanmatigingen en m isbruiken te
Rome vormden een onderwerp, dat na de

vasthechten aan de deur van de slotkerk te
W ittenberg, iedereen uitdagende, om daarover methem in redetwistte treden.Gemelde
stellingen waren tegen Tetzelgerigt,enA ther
beweerde daarin,dat de Paus de bevoegdheid
niet heeft Om de zonden te vergeven,m aar

15de eeuw Ook op de Rjksdagen telkens ter alleen Om de overtredersvrj tespreken van
sprake werd gebragt.
de kerkeljke strafen, - dat voorts G0d
Intusschen verkondiqden talrjkeverschjn- alleen de magtbezitom de zonden tevergeselen het einde der mlddeneeuwen.De regê- ven,en datverlossingvan deeeuwigepjnen

ring der Staten werd 01teene andere leest aan den boetvaardige niet ten deelvalt door

geschoeid,- het voormallg verschi!van hee- zjne boetedoening, maar door het geloof
ren en ljfeigenen begon teverdwjnen,- de aan de voldoening van Cl
tristws. Eindeljk
ridderschap verloor haar gewigt zoowel in opperde Lutlter de vraag, waarom toeh de

d
en oorlog als in het maatschappeltjk leven, Paus,indien hj de magt had iedervan de
de buxgers der steden daarentegen namen helsche stra'
fte bevrtlden,dat voorregt - en
t0e in welvaart en zedeljlte kracht,- ende zonder er eenig geld voor te vragen - niet
ontdekking eener nieuwe wereld verruim de uitstrekte tot alle geloovigen zonder onderden gezigtskring der oude. Tevens verhief scheid, daar immers de Christeljke liefde
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zulksvanhem vorderde? Die Btap van JaffAe dezen gelegenheid,om metda magteloosheid
wa8 nietalleen een aanvaltegen de ingewor- van zulk een wapen ill het openbaar den

telde misbruiken der Kerk,maarbraqt0ok spotte drjven,en zelfsdemagtdesKeizers
het onderscheid aan den dag tusschen lnnige

was niet sterk genoeg om de beweging in

vroomheiddesgemoedsentlitwendigekerkeljke hare vaartte stuiten.Karel Tf,diede zjde
handelingen.Daardoortoonde hj tevens aan, van Rome koos, ontbood den hervormer op
dathetgezag der Heilige Schriftgeldenmoest den Rjksdag te W orms.Dââr bevond zich
boven dat van den Paus. De regtmatigheid

Lutlterop den zostenAjril1521om zichvoor

van hetkerkeljk gezag werdalzeoin twjfel den Keizer en het Rpk te verantwoorden.
getrokken, en hierdoor ontstond de groote Met standvastigheid weigerde hj, zjne gestrjd, die gedurende de geheele 16deeeuw voelens te herroepen, en hj werd in den
en later met hevigheid heeft gewoed. De Rjksbangedaan.Frederik de Yfz:,keurvorst
wjze,waaro? Rome den stoutmoedigenmon- van Saksen,liethem echterin 'tgeheim naar
nik t0t zwjgen zocht te brengen, diende den W artburg brengeny 0m hem vooreerst
enkelom het twistvuur aan te wakkeren.De tegen allegevaartebevelligen.Naeenigentjd
pennestrjd Van lnetzel, Eek en Sylrddfer de echterverlietLwtl
terdezewjkplaats,om teWitPrierian bragt geen voordeel aan de R.Ka- tenberg het werk der Hervorming tegen overtholieke Kerk, en de poging van den cardi- drjvingteverdedigen.Immersmenhadaldaar
naal Cajetanu (1518),0na lznther t0t kalsate met ruwe hand de beelden der Heiligen uit
te stezmen,n0gminder.Eenwapenstilstand, de kerken verwjderd,doch Lwtker verltondoor bemiddeling van Miltitz getrofen,werd digde, dat hierin de evangelische vrjheid
eerlang door het ongeduld derstrjdzuchtige geenszins gelegen was.In 1523 stelde hj
tegenstanders verbroken, en nu was 0ok
JlyfAer van alle verpligting ontslagen. De

eene nieuwe regeling der eeredienst vagt,
w elke eerlang op vele plaatsen werd inge-

redetwist te Leipzig (Junj 1519) bragt de voerd.In 1524 verliet hj hetklooster,ontstrjders op een allerhagcheljkstgebied,na- deed zich van de monnikspj en verspreidde
meljk op datvan hetgezag van den Paus, het belangrjk gesehrift nAn dieRathsherren
zoodat Imther zich gedwongen zag als het aller Stëdte Deutschlandsdasz sie christlichen
gevolg van zjne gevoelens onverbloemd te Schulen aufrichten und halten sollen''- en

verkondigen,dathj hetgezag vandenPaus in 1525 wjdde hj voor deeerstemaaleen
en van de Kerkvergaderingen verwierp,en Hervormd geesteljke,Rorariwsgenaamd,t0t
alleendatdesBjbelserkende.Van datoogen- het predikambt.Een andere gewigtige stap
blik af openbu rde zich de magt der Hervor- van Imtker was,dathj in laatstgemeldjaar
ming in verschillende rigtingen.Reeds wasin in het huweltjk trad en alzoo een einde
Zwitserlandeenedergeljkebewegingontstaan maakte aan hetcoelibaatdergeesteljken in
(zie HerrormdeKerk),enweldrastrektedeze denieuwe Kerk.Debelangrjkstegebeurtenis
zich uitoveralle naburigerjken.Vooralde van datjaarwasevenwelhetoverljden van
geschiedenis van Duitschland en van 0ns keurvorst I'rederik en het aanvu rden der
Vaderland was eerlang op het innigst met regéring door zjn broeder Johann, die zich
die groote beweging verbonden.
openljk een voorstanderderHervormingverDe Hervorming zelve werd met hartstogte- klaarde en op aanzoek van L'tdher de regeljlten jver door A ther voortgezet.In 1520 ling van het kerkeljk bestuurop zich nam.
schreefhj een paarmerkwaardigevlugschrif- Z00 werd in Saksen de Hervorming door het
ten:rAn den christlichen Adeldeutscher Na. staatsgezag gewettigd, weshalve men thans
tion''en pV0n der babylonischen Gef:ngnisz regelmatig k0n voortschrjden Op den ingesladerKirche''.Inheteerstewektehjdevoxsten gen w eg. De Keurvorst deed in 1527 t0t
en aanzienljken opom zelvendehandteslaan 1529 een algem een kerkbezoek houden en de
M n eene grondige verbetering van den geeste- kerkeljke zaken naar de beginselen der Herljken stand,- en in het tweede deed hj vorminginrigten.Op dergeljke wjzemaakte
een heviqen aanval op het Pauseljk gezag. de H ervormlng 0Ok in Hessen en in andere
Hj verwlerp dit laatste, alsmede de ver- Staten?alsmedein derjkssteden,belangrjke
eering der engelen,heiligen en reliquiën, de vorderlngen. N0g altjd echter ontbrak haar
leer der zeven sacramenten, het onthouden een openljk, algemeen aangenomen getuigevan den avondm aalsbeker aan de leeken en nisschriftvan hare beginselen,en zj verkreeg
den ongehuw den staat der priesters. Desge- dit in de d0or M elanehtlton Opgestelde en
ljks bestreedhj de zondeverdelgendekracht doorLntlter goedgekeurderAugsburgscheConvan alle boetedoeningen,zooalsvasten,coelibaat, kloostergeloften, - voo1't: de mis,de
zielmissen, het vagevuur,het laatste oliesel,
enz. Te vergeef's trad Rome tegen hem in

het krjt.Aan zjne zjdestreed dehumanis-

fessie'' welke door onderscheideneProtestant-

sche vorsten 0n geesteljken onderteekend en
op den Rjksdag te Augsburg aanden Keizer
terhand gesteld werd.Zj herhaalden daarint
wat zj den 25sten April1529 op den Rjksdag te Spiers betuigd hadden,nameljk dat
ztj de Heilige Schritt beschouwden als den
eenigen regel des geloofs,terwjl zj tevens

tische beschaving, die allengs t0tkrachten
zelfbewustheid gekom en was en vertegenwoordigd werd door M elaneltton, Tflrïc/znon
rlfdezl en anderen, alsmede de afkeer der mededeelden,watin hunnelterken alsschrift-

Duitschers van de kerkeljke staatkunde en matig geleerd en alsmetden Bijbelin strjd

van de schraapzucht te Rome.De Roomsche verworpen werd.Deze Confessie was aanvanbanbul, ïh416c naarhethoofd geslingerd,gaf keljk onderteekend door Johann keurvorst
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van 'ckzel, Geoeg markgraafvan 2rJp&l- wensch mukten.Intusschen werd de hervor* .gj Ernst hertog ran Z'
#ldàslr.g, PMl
% ming de moeder eener krachtige beschaving,
euwent0tsieraadverstrekte.
landgraaf van A'
dddel, Wovgany vorst n@n dieInazaonnddeerhlaetideriesede
zelfstandigheid derEuro2.J,
JI/en door de steden Nùr
'nberg en Reutlingen, maar werd later aangenomen door pésche maatschappj d00rde Hervorming beallen,die zich btjde Duitsche Hervorming vorderd.Vöör haarontstaan werd door Rome
aansloten. Dit geschiedde 00k in hetbuiten- voorgeschreven, wie en wat in den Staat geland,bepaaldeljk door Pruissen,Koerland, doogd en geduld mogt worden. Niet alleen
Ljoand, Finland, ZTveden, lloor#iegen en het geloof en de denkwjze,hetspreken en
Denemarken.
schrjven, maar 00k de arbeid, de manier
Eene hoogstbelangrjke zaak voordeHer- van leven en de voeding werden door de R.
vorming was voorts de vertaling desBjbels Katholiekekerk vastgesteld.Priestersenmonin het Duitsch door Imtlnee.Deze verscheen niken waren ontheven aan de burgerljke

in haargeheelin 1534.Zj wasvoordientjd regten,en dewetgevingomtrenthethuweljk
een m eesterstuk, voorzag in eene dringende was in handen der geesteljkheid.Duizende
behoefte en bevond zich eerlang in velerhan- monnikenen nonnen bragten inrjkekloosters
entjdledigdoorenonttrokkengrooteBchatten
den. Van grot)t qewigt was wjders, dat d
de Hervormingsgezlnde Rjksstanden zich te en een overvloed van voortbrengende kracht
Schmalkalden vereenigden t0t een verbond aan den nationalen rjkdom.De Hervorming
(zie Rehmalkaldoeh Verbond),metden Keur- verbrjzeldealdie boejen,deeddeverAeende
vorst van SaksenendenLandgraafvan Hessen krachtenlevendterugkeerentotdemaatschappj,
aan hethoofd,om devrjheidvan godsdienst leidde de geesteljken t0thetbehartigen van
te handhaven.Ditverbond bezweek,toen de
Keizer in 1546 en 1547 de Protestanten met
geweld M ntastte; doch M aurit.
g, de latere
Keurvorst van Saksen,behaalde de overwin-

de pligten van hun beroep, bevorderde het

Izatlter en Zwingl; ontstond eene verregaande
verdeeldheid over de leer van hetavondm aal,
en allepogiklgent0tvereenigingbl&venvruchteloos.Na den dood van Lutl
teropenbaarde zich

w ending van vroegersluim erendekraehten,en alzoo t0t welvaart,beschaving en kennis,

godsdienstig Onderwjs en het stichten van
scholen, vernietigde een aantal dwaze overleveringen,dieenkelop onkundeenbjgeloof
ning op den Keizer, en Onderzjn opvolger gevestiyd waren)ontruktede wetenschapaan
Awgust werd den 25sten September 1755 op de klulsters van het priesterljk gezagjen
den Rjksdag te Augsburg de Religie-vrede maakte een einde aan de geloofsregtbanken
tusschen den Keizer en de R. Katholieke en aan de vervolging der ketters.Eerstnade
Standen aan de eene zjde en deHervormde Hervorming wasdezelfsiandigeontwikkeling
Standen aan de andere gesloten. Daardoor mogeljk van het geschiedkundig onderzoek,
werd het wettig bestaan der Hervorming in van de natuurkunde en van dewjsbegeerte.
hetDuitsche rjk erkend en deregtsmagtvan Deverwerpingvanmenscheljkgezag,doorde
de R.Katholieke bisschoppenenvandenPaus Hervorming verkondigd, had bovenal een
over de Protestanten opgeheven.
heilzamen invloed op dezedeljkeontwikkeDe Hervorming ontwikkelde zich voorts ling der volkeren.Deze kwamen daardoort0t
geenszinsop eene vreedzamewjze.Tusschen meerderlarigheid,t0tzelfstandigheid,totaanalsmede toteene wjziging derregéringsvormenin vrjzinnigen geest.DaaraanOntleenden

nog heviger strjd tusschen de steileaanhan- de Protestantsche natiën een bloei,dien men
gers van dien hervormer en de volgelingen in dewaarljk R.Katholieke landen vruchtevan uKelanchthon, die omtrenthetavondmaal 100s zoekt.
H erw egh (Ge0rg),een bekend Duitsch
en 'smenschen vrjen wilmilderegevoelens
koesterde. Om een einde te maken aan deze
verdeeldheden,deden de VorstendepFormula
Concordiae''opstellen!verspreidden ze metde
Augsburgsche Confessle en hareApologie,alsmede met den Grooten en Kleinen Catechismus van Luther en de voor de zamenkom st
teSchmalkaldendoorA theropgesteldeartikels

dichter, geboren te Stuttgart den 3lsten Mei

1817, ontving zjne eerste opleiding in zjne
geboorteplaats en te Maulbronn, waarna hj
te Tiibingen in detheologiestudeerde.W eldra

echter keerde hj naarStttgartterpg,waar
hj medewerker werdaan rEuropa''van Le-

wald.A1sdienstpligtig ingeljfd,doch weçens
jls symbolische boeken,en voerden den eed zjnetalentenmetonbepaaldverlofbeglmstlgd,
ln,welke alle geesteljken verpligtteOm zich verliet hj W iirtemberg terzakevan onaangenaamheden met een oëcier,en begafzich
daaraan te houden.De inwendige,vrje ont-

wikkeling van de beginselen der Hervorming eerst naar Emmishofen in het Zwitsersche
werden echter daardoor niet weinig belem- canton Thurgau en daarna naar Ziirich.Hier

merd.DevreeseljkeDerti:arige00rl0g,door gafhjzjnepGedichteeinesLebendigen(1841)''
Rome en de Jezuïeten aangeblazen en 00k ln het licht,welke wegenshun vrjheidhuldoor dweepzieken hervormingsjver aange- digenden geest weldra algemeen bekend werstookt, dreigde voorts alhetgoede,door de den.Na een kortvertoefte Parjsvolbragt
Hervorm ing aangebragt, te vernietigen.Ein- hj i
n 1842 eene reisdoorDuitschl
and,wajr
deljk echter erkende de Vrede te Miinster hj als de dichter der vrjheid metonderschel(1648)hetwettig bestaan dernieuwegeloofs- dinq beleyend werd.Zell t
le Koning van
beljdenis, al was het 0ok onder omstandig- Prulssen rlep hem ten gehoorenaar Berljn.
heden en voorwaarden, die den vrede onder Toen hj echteruitKönigsberg een briefjdie
de Protestanten nog lang tot een vromen tegen zjnebedoelingopenbaargesaaaktTierdj
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aan dien Koning riqtte,- een brief,waarin reis naarFrankrjk,Italië en Spanje,- en
hj tegen allegebrulkeljkevormen zondigde,
werd hj uit den Pruissischen Staatverbannen.Terstond keerdehj metzjn vriend Bakpezlis,dien hj te Dresden aantrof,naarZiirich terug, doch zjne verklaring, dat hj
voornemens was een vrjzinnig tjdschriftuit
te geven, was oorzaak,dat hem 0ok aldaar
een langerverbijfwerd ontzegd.DeKoning
van W ùr
'temberg maakte echter een eindeM n
hetgeregteljk onderzoek,waarin hj wegens
vexzuim zjnermilitaireverpligtingen betrokken was, waarna hj gelegenheid had,zich

we1naar laatstgenoemd land met eenemissie

vandeKoninkljkeAcadémievanW etenschappen en ondersteund door de Nederlandsche

regéring. Na eene afwezigheid van bjna 3
** eerst docent der oude talen
jaren Tverd jjP
aan hetinstituutvan Mensing teRjswjk,in
1860 derdepraeceptoraan hetstedeljk gymnasium te Groningen, in 1862 leerMr in de
Grieksche taal aan hetgymnasium te'sHage,
en in 1864 gewoon hoogleeraar Mn de acadé-

mie te Utrecht, belastmethetonderwjsin
deGriekscheenLatjnschetaal-enletterkunde.
het burgen'egt te verschaFen in het Zwitser- Hjaanvaarddelaatstgenoemdebetrekkingden
sche canton Baselland.Na eene reis door het 28sten Octobervan datj= rmeteene poratio
zuiden van Frankrjk en Italië,vestigde hj inauguralisqerecentiorum literarum cognitione
zich te Parjs, waar hj omgang hield met futuro philologo haud contemmenda,''en is
Reinej Blranger en George Sand en vooral aldaar bP**voortduring werkzaam.Van de ge@@
met Poolsche en Russische uitgewekenen.Be- schriften van nan A '
drfzler#ezl verm elden W P:
halve de rEinundzwanzig Bogen aus der pspecilegium Vaticanum (1860)'',- pExcerSchweiz (1843)''
1waartoehjzelfechterslechts citationes criticae in poeticis et prosaicis quiweinige bjdragen geleverd had,zond hj in busdam Atticorum monumentis (1862)'' -

1844 teParjseentweededeelzjnerpGedichte
einesLebendigen''in hetlicht,hetwelk 6venwel niet zooveelbjvalvond a1sheteerste.
In April 1848 deedhj,vergezelddoorzjne
echtgenoote en door Bornstedt,aan hethoofd
eener bende Fransch-Duitsche werklieden een
inval in Baden,doch ontving den 27sten van

diemaandbjDossenbacheenegeduchtenederlM g van de W iirtembergschetroepen.Hjnam
dewjk naarZwitserland,vanwaarhjweldra
naar Parjs terugkeerde.In Junj 1849 begaf
hj zich metHerzennaarGenèveen 6 maanden later naar Nizza, terwjlhj vervolgens
weder naar Zwitserland ging en te Ziirich
zjn verbljfvestigde.Van zjne lateredichterljke voortbrengselen noemen wj een gedicht, uitgesproken ter gelegenheid van het
Eedgenootschappeljk SchuttersfeestteZiirich,

rDionysii Halicarnassensis Eqistolae criticae
tres (e codicibus maxime Itallcisa seprimo
excussisemendatioresetintegrioresediditH.
v. H. (1861)'', - qExcercltationescriticgae
in poeticis et prosaicls quibusdam Atticorum

monumentis (1862)'' - Lysiae orationesselectae (1863)'',- pNovaaddenda critica ad
Meinekii Opus quod inscribitur Fragmenà

Comiconzm Graecorum (1864)'',- ssophoclis
Oedipus Rex (1867)'', - pAnalecta critica
ad Thqcydidem , Lysiam,Sophoclem,Aristophanem et Comicorum Graecorum fragmenta

(1868)''1- pstudia Thucydidea (1869)''1-

KAnimadversionesphilologicaeadTheognidem,

etc.(1870)'',- cstudiacriticainpoetasscenieosGraeeorum (mtgegevendoordeKoninkljke
Académie van W etenschappen, 1872)'',ipideus (1875)'', - voorts talrjke
olon Eur

denproloog,voorhetSchillerstbestaldaar,- opstell
en in hetphiloloqisch tjdschriftpMneen een aantalverzen 0q de gebçurtenis bj moyyne'',waarvan hj slnds1856medewerker
-

Aspromonte.00k heefthjeeneDuitschevertaling geleverd der w erken van Lamamtine
(1842,12 d1n.).Hj bekleeddevoorzekeronder
de staatkundige dichters van zjn tjd den
eersten rang. Zjne gedichten onderscheiden
zich door eenvoudigheid, duideljkheid en
kracht;zj zjn v0lgeesten gloed enhebben
een wegslepend vermogen. Hj overleed te
Baden-Baden iu hetbegin van April1875.

is,- in hetBerljnschetjdschrift,Hermes''
,
in de pverslagen en M ededeelingen''der Koninkljke Académie van Wetensehappen,en
elders.Hj is1idvanlaatstgenoemdeAcadémiej

alsmede van het ProvinciaalUtrechtsch Genootschap.
R erz.Onder dezen naam vermelden wj:
Henri A àrz, een verdiensteljk Duitsch

eomponist en pianospelex.Hj werd geboren
H erwerden (Henricusvan),een verdien- teW eenen den 6den Januarj 1806en oefende
steljk Nederlandschletterkundige.geborente zich reeds vroeg te Coblenz in de muziek
Beetsterzwaag den 17den September 1831, onder de leiding van zjn vader en van den
ontving zjneopleiding aan hetgymnasium te organistKûnten.Reedsop achtjarigen leeftjd
Assen, studeerde te Leiden en promoveerde speeldehj op concerten,bezochtin 1816 het
aldaar in de letteren den 15denDecember1855 Conservatoire te Parjs!wMr Pradl
tr hem
na het verdedigen eener dissertatie,getiteld: onderwjs gaf in het planospel, en Dourlen,
rObservationescriticae in fragmentapoetarum
conaicorura Graecorum'' w elkede onderscheiding genoot,dathareresultaten werdenopgenomen in Jacobi'sSupplementbandop Meineke's
beroemd werk:pFragmenta Comicorum Grae-

corum.''In het najaar van 1856 ondernam
hj,na reeds2Jarenophetinstituutvandr.de
WAJ#JteNoordhejbjvoorschotendeoudetalen
te hebben onderwezen,op raad van de hoog-

leemrenBakeenCobd ,eenewetenschappeljke

later Reichn in de théorie der muziek. In

1818 gaf hj compositiën in hetlicht,welke
metbjval werden ontvangen.Daarhj reeds
vroegerden eerstenjrjsophetConservatoire
b
ehaald had en hj met de meeBt-gevierde
kunstenaarsopdepianowedjverde,verbreidde
zich zjn roem meeren meer,terwjldedoor
hem geleverde muziekstukken geruimen tj;
algemeen in trek waren. In 1831 volbragt
hj metLafont eene kunstreisdnorDuitsch-
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land, bezocht in 1834 Engeland, doch ves- boren te Lottin bj Neustettin op den 2den

tigdezich teParjs,waarhj in 1824 deelgenoot, latcr eigenaar werd van eene groote
pianofabriek.Nu en dan deed hj echter00k
kunstreizen en vertoefdezelfseenigejaren in
Amerika.Hj behoortt0tdevoortreFeljkste
meestersvan Onzen tjd en overtreftdemeesten door de keuriglleid van zjn spel.Het
aantal zjner comyositipn bedraagt ongeveer
2004zj onderschelden zich meer doorwel-

September 1725.Zjne bekwaamheid bleek
reedsdoorde geschriften,diehj bj hetverlaten deruniversiteitteHalleopstelde.W eldra
aanvaarddehj eenebetrekking bj hetdepartement van Binnenlandsche Zaken, en wer;
eerstsecretarisbj hetgezantschap,doorKeurBrandenburgt0tdeKeizerskeuzeafgevaardiqdj
en daarna raadvanlegatie.Zjneverhandellng

rUeber die erste Bevb'lkerung dermark Branluidendheid en tkischheid dan door diepte. denburg'',door de Académie vanW etenschapH erz is o0k alsleeraar in hetpianospelver- pen te Berljn gekroond, was oorzaak,dat
bonden aan hetConservatoirete Parjs.
hj t0tlidvan genoemdgeleel'
d ligchaam geHenriëtte A erz, eene uitstekende D uitsche kozen werd en tevens t0tgeheim legatieraad
vrouw ,geborenteBerljnden 5denSeptember bevorderd.VolgensdedepêchesvanhetOosten-

1764.ZjwasdedochtervandenIsraëlietischen rjksche en Saksische Hot',in hetarchiefte
eneesheerde .
& plo%,ontvinp-eene voortref- Dresden gevonden,bewerktehjin1756binnen
feljke opleiding en huwde ln 1779volgens 8 dagen de beroemde pMémoire raiBonnée'',
den wensch harer ouders met den reeds w elke t0t regtvaardiging van den inval van
bejaarden arts M arcus Aàrz.Hun echtbleef Pruissen in Saksen moest dienen. Nietlang

kinderloos,maarwasdooropregtewederzjd- daarna werd hj eerstegeheimru d ofstnatsscheachting en toegenegenheidzeergelukkij. secretarisbjhetdepartementvan Buitenland-

e-rïf/fewasbegaafdmetongemeeneschoonheld
en groote talenten,zoodatharewoningweldra
hetvereenigingspuntwasvaneen aantalmerkwaardige mannen, zooals Ramler, Engel,
Moritz,Dohm ,Spalding, Reicltardt,Seltadow,
de beide ron .s'
fzelùpl#/'.ç, Gentz, FrïdAïc/z
Sohlegelenz.Vooralontstondeeneedelevriendschap tusschen haar en Scltleiermaeher, en

Börne bragt een groot gedeelte zjnerjeugd
in hare woning door.Ook talentvollevrouwen
en meislesbehoorden t0tdienmerkwaardigen
kring.In 1803werdzjweduwetenschoonzj
later niet over z()o gl'oote geldm iddelen beschikken k0n als bj het leven van haren
echtgenoot,toch bleefzj bj voortduring het

sche Zaken.De vrede metRuslanden Zweden
in 1762, alsmede die van Hubertsburg werd
door hem t0t stand gebragt, en de Koning
beloonde hem met de betrekking van tweede

staatsminister.Herzbrg bevorderde voortsbj

de
eerste deelinq van Polen (1772)hetwélslagen der bedoellngen van Frederik deGrppfe
metbetreklting t0tMTest-pruissen,enhjverw ierfin hooge mate de gunstvan dien Vorst
door zjneonderhandeling overdeerfopvolging
in Bejeren,doorden Vredevan Teschen en
door de oprigting van den Vorstenbond in
1785.De opvelger van Frederikverleendehem
den titelvallgraaf,belastte hem metde portefbuille van Buitenlandsehe Zaken en be-

middelpunt van een uitgelezen gezelschap, noemde hem t0t curator der Académie.Door

waarin zj bevrediging vond voor de hoogere zjne bemoegingen werden de onrustigebewebehoeften des geestes.De treurige gesteldheid gingen in Holland gedempt, terwjlhj zich
van Pruissen in 1806 deed hare hulpm iddelen bejverde het staatkundig evenwigt, in den
zoozeer afnemen, dat zj in 1808 een onder- geestvan den Vorstenbond,te bewaren.Een
komen moestzoeken bjeenige harervriepden gevolg hiervan wasdeconventie vanReichenop het eiland Riigen.Eene uitnoodiging,om bach i11 1790, hoewel deze, door de toegede opvoeding derlatere Keizerin van Rusland vendheid van den Koning van PruissenJegens
te besturen,wees zj van de hand, omdatzj Engeland en de Nederlanden,opgeheelandttre
dan aanstondstothetChristendom hadm oeten dan de door hem bedoelde grondslagen gesloovergaan, waartoe '
zj eerstbeslootin 1817, ten werd.Niettemin vervaardigde hj de rGena den dood van hare m oeder, die ongem een nerale declaratie''aan Oostenrjk,waarin hj
gehecht was aan de voorvaderljke wet.De aan keizcr Leopold de voorwaaxden bekend
kalmteharerlevenswjzewerdslechtsgestoord m aakte, waarop Pruissen en de zeevarende
door eenige xeizen,bjv.naarItalië (1817- mogendheden zouden toestaan,dathj vrede
1819). Onvermoeid in hetbewjzen van wel- sloot met de Porte.Hetmislukken van zjn
dadigheid, belangstellend in alleverschjnse- plan,waarmede hj zelfzeerwasingenomen
len op het gebied van wetenschap en beschaving, steeds briefwisseling houdend met de
m erkwaardigste mannen envrouw envlhnharen
tjd,kwam zi
j in 1845 in hetbezit van een
pensioen, haar op voordragt van Aleœander
mpzlIlumboldtdoorden Koning toegelegd,zag
zich daardeor van alle geldzorg ontheven,en
overleed in hoogen ouderdom Op den Qzsten
October 1847. Het is zeer te betreuren,dat

zj een groot aantal belangrjkebrieven,uit

vrees voor eene onbescheidene openbaarm aking,vernietigd heeft.

H erzberg (Ewald Friedrich,graafvon),

een uitstekend Pruissisch staatsman,werdge-

en hetbenoemen van2nieuweministersgaven

hem echteraanleiding,zi
jn ontslagtevragen,
hetw elk hem intusschen niet gegeven w erd.

Allengsevenwplbeperktehjzjnebemoejinqen
t0t de zorg voor de Académie en het opzlgt

op de zjdeteelt.De tweede verdeeling van
Polen (1793)en de staatkundigo tnestand van
Pruissen bj zjne deelneming aan decoalitie
tegen Frankrjkbragten hem tothetbesluit,om
den Koning op nieuw zjne diensten aan te
bieden. Hj deed zulks in Julj 1794 in 3
brieven,welkevanzjnevadlrlandsliefde,ztjne
schranderheid en zjn edelzelfvertrouwen getuigen. Zjn aanbod werd echterafgewegen,

HERZBERG- HERZEN.

waarna hj begon te sukkelen en den Qisten
Mei1795overleed.Hjheeflzich zeerverdiensteljk gemaaktjegensdeAcadêmievanWetenschappen,inzonderheid met betxekking t0tde
Duitschetaal-en letterkunde.00k werktehj
jverig aan deverbetering van hetOndexwjs,
en zochtdoorinvoering van de zjdeteeltden
toestand deronderwjzersgunstigel
'temaken.
Inhetdageljksch leven onderscheiddehjzich
doorzjnenederigheid en eenvoudigheid.terwjlhj zich bj voorkeur in een kring van
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derworpen, in Hersek herschapen en met
Bosnië vereenigd.Eerstin 1832 verhiefsultan

Mahmoed Herzegowina tot een afkonderljk
vizierschap, om dit als belooning aan een
zjnervqldheeren teschenken.Evenals deinwonersvan Bosnië,zjn 00k dievanHerzegowina meermalen tegen de regéring opgestaan,
hiertoeaangespoorddooxdehardebejegening,
die zi
jvan den TurkschenadelenvandeTurksche am btenaren moesten ondervinden.D ergeljkebewegingen zjnwegensdenabjheidvan
geleerde m annen bewoog.
M outenegro voordePorte niet zonder gevaar.
Herzegowina (Hextogsland), in het H erzen (Alexander)yeen uitstekend RuBTurksch Hersek,hetzuideljksteenzuidweste- sisch schrjver,gebnren te Moskou in 1812
ljkstegedeeltevanhetTurkscheejaleetBodnië, bezocht aldaar de universiteiten werderreeds
is sedert 1832 van dit laatste gescheiden en vroeg doordrongen van de wjsbegeerte van
grenstten noorden en oosten aan Bosnië,ten H egelen vooralvan de leerstellingen van het
zuiden aan M ontenegro! en ten w esten en Fransche soeialismt
ls.Hierdoorwektehj den
zuidw esten aan Dalmatiè, en paaltvoorts op argWaall der regéring, zoodat hj? na eere
2 plaatsen aan de Adriatische Zee,nameljk gevangenhouding van bjna een Jaar, naar
aan de uiterste zuidpunt m et de sm alle land- W j:tka in ballingschap gezonden werd.Eertong Sutorina aan de baai van Cattaro, en lang echter ontving hj verlofom deze afgeverder noordwestwaartsmet de wat breedere legene plaats met W ladimir te verwisselen.
landstreek van Pol
'to-Klek achter hetschier- Nadat hj in 1839 vergiffenisontvangen had,
eiland Rat (Sabioncello). llet zuidwesteljk vçrkreeg hj te Petersburg eene betrekking
gedeelte, t0t het stroomgebied der Narenta op het bureau van graaf Stroyanotv,minister
behoorend,geljkt op hetkustland van Dal- van Binnenlandsche Zaken.Daarhj 0ok nl
l
matië.Hetnoordwesteljkgedeeltedaarentegen, zjne socialqstische en radic'ale gevoelensniet
hetstroomgebied vandenbovenloopderDrlna, verlgothende,zond men hem a1sregéringsraad

waar zich deDormitor(2500 Ned.el)alsde naar Nowgorod.Op zjn verzoek ontving hj
hoogste bergtop des lands verheft,vormt in echttlr in 1842 zjn olltslag uitdestaatsdienst,
alle opzigten den overgang t0t de Bosnische en da,
ar hd overltjden zjns vaders hem in
bergstreek. In het algemeen is Herzegowina hetbezitgesteld had vaneel
zaanzienltjkvermogcn,vtlrzochtht
jin 1847 0en pasom naar
e
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vormlge dalen in hetmldden.De uitgebreid- het buitenland tereizel.Na dientjdvflrtoefde
heid van hetgeheelelandschapis302 E)googr. hj in Italië,gedurende de bewegingenvan
mjl,enhetaantalinwonersbedraagtOngeveer 1848 en 1849 in Frankrjk en vervolgens
300000,van welke demeerderheiddeChriste- eenigen tjd te Genève en toNizza,waarna
ljkeGodsdienstbeljdt(bjnaallendeGrieksch- hj zich naarEngeland begaf.llj stichtte te
Katholieke)?terwjldeminderheidt0tdeAl0- Londen de ,
yvrtle Russische Pers' namelt
jk
hammedanen behoort.Het land isverdeeld in eene drukkerj voor geschriften,waarvan de
3gewesten(liwa'
s),diemenwederindistricten uitgave in Rusland verbotlen was.Zjnel0ûp'*er had l1j reedsin Rusland
(kaza's)gesplitstheeft.DehootdstadMostar, baan als SCh1*gv
aan de beide oevers der Narenta en aan den geopend onder den pseudonym Iskanderm et
voet van den MTeleqi gebouwd, ziet er niet de brieven Over het dilettantismus in de
ongunstig uit;zj isde zetelvan een vizier, wetenschap (1842)'' en metde mBrieven over
van een mufti,sedert 1778 ookvaneenGriek- de studie der natuur (1845- 1846,2 dln)''.
schen m etropolitaan,en t(?ltruim 20000zielen. Daaxop volgden 2 romans?aan het Russische

volksleven ontleendtnameljk:m'
W ie heeftde
schuld? (1848- 1851, 3 dln)'', en pDoctor
Krupow (1847)9*.Voortsschreef'htjrsouvenirs
de voyage (1848)'', en in het Duitsch pV0m
Herzegowina vindt men, evenals Bosnië, andern Ufer (1850)'', eene beoordeeling der
reeds in de 9de eeuw als een afzonderljk om wenteling van1848,- alsmedepBrievenuit
landschap vermeld, hetwelk den naam droeg ItaliëenJ!
Arankrjk(18o
r0)''.TeLondenvervaarAndere belangrjke steden zjn ex Trebinje
met 3000 en Fotsla met 10000 inwoners,voorts heeft m en er de vestingen Stolatz en
Kolaslin.

van Zachloem enderwaartsgetrokkenSerbiërs
t0tbewonershad.HunVorstwasonderworpen
aan den Ktlning van Slovinië.Later verviel
het land aan de grûotvorsten van Rascië,in
1154 aan den banus van Bosnië,in 1197aan

digde hj inhetFranschzjn gese,
hriftpover

deontwikkelingderrevolutionalredenkbeelden
ill Rusland (1651)'' - 0n illhetRussigch
hetvlugschrit'tnHetyedoopteeigendom (1853)'
'

en pllerinneringen ultmt
jn levensloop (1854,
Andrltu,koning van Hongarje,en na veler- 3 d1n)'',diegedeelteljk in hetEnrelschonder
1eiomwentelingen in 1326 weder aan Bosnië. den titelvan:nMy exilein Sibema (1855,Q
In 1440 verwierfvorstSte
phanns,bjgenaamd dlnl'' werden uitgegeven. Al die werken
Kosaea,van keizer I'
rederik den hertogstitel, werden in grooten getale in Ruslandverspreid
en na dien tjd droeghetland dennaam van en aldaardoor de beschaafde volksklassem et

Herzegowina Ot- van St.Saba naar zt
jn be- klimmenden bjvalontvangen.Grooteninvloed
schermheilige. In 1463 werd hetschatpligtig oefendehj echtervooraldoorzjn in 1856te

aan de Turken)in 1483 aan deze geheelon- Londen gesticht Russisch dagblad plkolokol
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(de K10k)'',waarin hj metqeestdriftpleitte Romlrws teChalcis(volgensanderen teAulis

voordeopheëng vanhetljfelgenschap,voor of te Delos)zop gehouden hebben.Men verde '
afschaëng der ligchameljke straFen en meldt, dat Hes1'p#l,: in den tempelvan Zegu
voor de invoering eener openbare en monde- #:-J:>.
:bjNaupactusinLocrisom hetleven
ljke regtspraak,terwjlhj de gebreken van is gebragt. Onder de gedichten,die 0ns als
het Russiseh bestuur en de verkeerde hande- van hem afkomstigzjnovergeleR rd,bekleedt
lingen van hooggeplaatste personen zonder de p'rheogonie''- eeneverzamelingderoudste
verschooning aan de kaak stelde.Van zjne mythen omtrent de afstamming en de daden
overigegeschriften vermelden wj:nRusland'
s der goden, alsmede omtrent de wording der
sodale toestanden (1854)'',- pDePoolster wereld - de eerste ylpts. Waarschjnljk
(in het Russisch 1857- 1868,dl1-8)'',- echter is deze r'rheogonle''niethetwerk van
XGedenkschriften dervorstin Dasjkow (1857, één dichter, tRaar Van verschillende. Meer
: d1n)'',- pMômoires de 1,impôratrice Ca- dichterljke waarde heeftechterzjn leerdicht
therine,écritsparelle-même(1859)'',- pLa 5W erken en dagen'') hetwelk voorschriften

conspiration russe de 1825,suivie d'unelettre omtrent den landbouw en tevens regels van
sur l'émancipation des paysans en Russie levenswjsheid omtrent de opvoedi
ny,de huis(1858)'',- ,Lemonde russe etlarévolution houding enz.bevat.Van anderegedlchten van
(1860- 1862, 3 dln)'', - pGedenkschriflen Heslodu zjn alleen fragmenten bewaard ge-

der ballingen van 14 December1825 (in het
Russisch,1862)'',- en gBiloeiDomni(2de
druk 1867,4 d1n)''.In 1865vertrokhjweder
naar Genèveywaar hj de uitgave van den
K010k0l''voortzette.DaarhjechterdePolen
m bescherming nam,verloorzjn blad inRusland devroegere populariteit,zoodathjweldra de uitgave moeststaken.Hj keerdetoen
nMrParjsterug,waarhj denzlstenJanuarj
1870 plotseljk overleed.Tweenagelatenewerken zjn in datzelfde J=r te Genèvein het
Russisch nitgegeven.
H eseklel (George), een Duitsch romanschrjver,geborenteHalleden12denAugustus
1819,studeerde aldaar en te Jena in de godgeleerdheid,doch wjddezich weldrauitsluitend aan debeoefening derletteren.T0tzjne
eerste geschriften behooren: Der Saga Saal
(1839)'', een episch gedicht,- rNovellen
(1840)'',- rLicht und Schatten aus einem
Dichterleben (1841)'', - en pGedichte eines
Royalisten (1841)''
, doch zj maakten geen
grooten opgang. Eene gezette beoefening der
wjsbegeerte çaf aanleiding t0t hetschrjven
van zjn pW lnternachtstraum (1842)99envan
het eplsch gedicht rDer Kampfder Kirche
(1843)''.Later streed hj tegen orthodoxieen
piétismus in de romans pBerlin und R0!J1
(1856)'',- pDieTochterdesFrömmlers(1846)M,
en pFaustund Don Juan (1847)'',en verkreeg daardoor een goeden naam. In 1848
vertrok hj naarZeitzjom erderedadievan

bleven. T0t de beste uitgavgn der werken

van dezen dichter behoort d1e van Göttlin.l

(zdedruk 1844).Van de pW erken en dagen''

heeft de hoogleeraar ran Z:1./ in 1844 eene
uitmuntende Nederlandsche vertaling geleverd.
H esione, de dochter van LaA edon,k0-

ning van Trole, en van Lenoi
ppe,z0u door
haren dooddentoornvan Poseidon(Neptunus)
verzoenen,die wegens woordbreuk van haren

vadereen vreeseljk monsternaardatrjkhad

afgezonden. Om dit laatste tot prooi te die-

nen,Averdzjaa
Hl
neenjrotsvastgesmeed.Juist
echter bezocht raeles(Hércules)die oorden
en beloofdç dathj hetmeisjebevrjden z0u,
indien La4)
'
-:404 hem de prachtige paarden
wilde afstaan,die Zens(Jupiter)weleeraan
koning Tro.
nvoor den roofvan Ganymedes geschonken had.De Koning stemde hierin t0e,

doch toen Xlrccl/: zjne taak volbragthad,

bleef de vervulling dezer belofte achterwege.
R'
êraclês,hierover vertoornd,doodde hem en

zjne zonen,en gaf Heslone aan zjn krjgsmakker Telamonten huweljk.Zjschonk aan
dezen een zoonj T- er genaamd. Volgens

sommigen verliet zj later haren echtgenoot
en nam de wjk naar Milete,waar zj de

vrouw werd van koning Arion.
H esperantha Ker. is de naam van een
plantengeslachtuitdefamilie derIrideën.Het
onderscheidt zich door een bloemdek met
een regelmatigen G-deeligen rand 3 t0t aan
de bloemdekbuis gescheidene stempels en
hetconservatieve blad rDerpatriotischeHaus- eene doosvrucht.Het omvat bolgewassen,die
freund'' op zich te nemen, en belastte zich aan de llaap de Goede II00p groejen.S0nain 1849 met de uitgavevan de pNeue preus- naige soorten behooren t0tde sierplanten,z00zische Zeitung''.In 1855echterwerdhjmede als K j'
aleata Ker. met bloemdekslippen,
de stichter van het sociaal-staatkundig dag- die van buiten rood en van binnen witzjn,
blad rDer BerlinerRevue'',en plaatste daarin en meteene purjerroode buis,- en.
& radi-

eenereeksvan romans.Eenvanzjnenieuwste ata Ker.metvull-roode,naaréénezjdeOverhangende bloemen.
H esperia, zie Asteroïden.
(1874)''
.
H esiodus, een Grieksch dichter uit de
H esperiden (De) of dochters van den
voortbrengselen ispDerBuchfiihrerv0nLemgo

9de eeuw vöör Chr.,werd geboren te Askra
in Boeotië.Volgens de schraleberigten,welke

Nackt - volgens anderen van Pltorci
v en
Ceto,van Atlas,van Hlsperusofvan Zeu en
7'ldzlï.s,- warenvolgensApollodorus4zusters,

omtrent hem zjn medegedeeld, verhief hj
zich tot hoofd eener dichterljke school,die nameljk Aegle,Erytheia,Hestia enAreansat
zich m eer toelegde op het verspreiden van en volgens Apolloniu 3,te weten:H esperia,
nuttige kennis, dan op het verheerljken van Erytlteis en Aegle,- terwjlDiodorns er7
de daden der helden. Daaruit is hetverhaal vermeldt.Zj bewaakten metdenhonderdkop-

nntstun van denwedstrjd,dienK6&Iodu met pigen drM k T-don in haren tuin Qe gouden
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appelenjwelkeHere(Jun0)bjhaarhuweljk en in 1845 t0t diredeurvan deKoninkljke
met Zelzu (Jupiter) van Gaea ten geschenke muziekschoolaldaar.Hjwerdgeduriggeroepen
ontvangen had. Die tuin tfer Hesperiden lag om oxgelstebespelen entebeoordeelen,onder
volgensApollodor'tbsophetAtlasgebergtetdûeh anderen in 1852naarParjs,alsmedenaarde
volgensHeslodns i11hetverre westen.H e
'raclh tentoonstellingteLonden,terwjlhjeengroot
(He'rculés)maaktezich vandiegoudenappelen aantal muziekstukken in het licht heeft gemeester en schonk ze aan Eltrysthens.Deze geven.
echterliet ze hem behouden,waarnadeheldze
H esselink (Gerrit),eenNederlandschgot
lten geschenke afstond aan Athene(Minerva), geleerde, geboren te Groningen den 26sten
diezewedrrin genoemden tuin nederlegde. Odober 1755, studeerde eerst te Lingen en
H espem dine vindt men in het witte, daarna te Groningen, en werd hier in 1778
sponsachtige gedeelte van oranje-en citroen- op eene dissertatie pDe montibusignivomisac
sehillen. Ztj kristalliseert in zjdeglanzende, terrae motibus eorumque eognitione''bevnrreuk- en smaaklooze naalden,en wordt door derd t0t meester in de vrje kunsten en t0t
verschillendeinvloeden gemakkeljk ontleed. doetol'in dewjsbegeerte,woondeervervolH esperis L.is de uaam van een planten- gens n0g de lessen bj van den hoogleeraar
geslacht uit de familie der Kruisbloemigen.
Het onderscheidt zieh door seheef gebogene
bloembladen, eene klier tusschen de kortere
meeldraden,een aan den voetz-gatlbligen en
aan den t0p gesloten stempel, een bultigen
kelk, eene veelzadige,knobbelige haat
lw en

langwerpige, nagenoeg 3-zjdige zaden.Het

Chevallier, en vertrok toen nm'u Amsterdam
Om er zich aan de Kweekschoolvan Doops-

gezindeleerarentelateninschrjven.Hjgenoot
er ketonderwjsvan den hoogleeraarOostenbaan en van den Remonstrantschen hoogleeraar ean der X ddrt
sc/
l, en behaalde er de
zilveren medaille bj Teyler's Godgeleerde

omvat e'én- en tweelarige en overbljvende Stichting met zjne pverhandeling over het
kruiden in Europa en Amerika.Alsgekweekte onderscheidendl
tenmerkderChristeljkeopensierplant komtbtj0nsvoor.
JZ matronalisL. baring en derzelver verband met de natuur(nachtviolierofdamastbloem)metbloemstelen, ljke en Joodsche godsdienst.''Te Bolsward,
die evenlang oflanger zjn dan dekelk?0m- w=r hj in 1781 het leeraarsambtaanvaard
gekeerd-eirondebloembladen,wjd-uitstaande, had,behaaldehj nogmaalseenemedaillebj
bjnarolrondehaauwen,ei-lancetvormige,toe- genoemde Stichtiny met zjne verhandeling:
gespitste bladeren,eenonbehaardenofmetver- pover de dwaasheld dertwjfelarj,de Ongetakte haren bedekten stengelen groote paar- rjmdheid van hetmeesterachtig beslissen en
ye bloemen.Men vindt van deze een aantal den middenweg tusschen beiden.'' Vjfjaar
verscheidenheden in Duitschland,Zwitserland laterwerd hj de opvolgervan Oostcbaanen
en Sibéxië.- In HongarjeenNeder-oosten- aanvaardde zjnebetrekkingmeteeneroratio
rjk heeftmen HLJ'
r$.
:/i,
: L.,eenez-jarige, de causis,cur doctrina Evangelicajpraestansierplant met prachtig groene,paarsgeaderde
bloembladen en korte haatlw en.

tia longe eminensluculentissimisque miracu.

lis munita,a plurimislicetlyotinusreceptaj
a multis tamen tam ex Judaels quam ex genhoort volgens Hestodns t0t de zonen van tibus rejecta fuerit''
.Met jvernam hj zjne
Adraensen Anrorq.Volgenseeneanderesage betrekking waar, voorzag ook in 1797 en
was hj de vader der Hesperiden,een zoon 1798? tjdens'de afweziqheid van professor
van Atlas en een grootvrienddersterrekunde. Konjlnenburg,inhetonderrlgtderRemonstrant-

Hésperus,deNorgen-en avondster,be-

Toen hil eens,om den loop der sterren gade sche studenten,Ja,nam zelfsin 1800,toen
te slaan, den berg Atlas beklomm en had, de hoogleeraar van zSèpigzde?g elders geroepen
werd hj dooreen storm naarbenedengewor- w erd, diens lessen w aar in de m athesis,1open en verdween voor altjd.Terzjnerge- giea, metaphysica en physiea. Als natuurdachtenisgafmen zjnnaam aan deschoonste kundige maakte hj naam dool
'eene waterster.HygLn%t.înoemthem een zoon vanAltrora weegkundigeontdekkingendoordebestrjding

en van Cqpl
talssen verhaalt,h0e hj zoozeer van Franklin's théorie omtrentdeeledriciteit,

(
borsehoonheiduitmuntte,dathj Iren'
tsschier - en als gndgeleerde door zjne bekroonde
evenaardej weshalve hj ook de
'
s
t
jsverhandelingenend0(jrzj-nnUitlegkundig
jzicer
h vV
öa
ön
r pr
heette, - alsmede dat hiwoordenboek terophelderingvan de Schriften
den opgang en na den ondergang der ZOn de: N.Testaments (1790; 2dedruk 1804,2
vertoont en desw ege L'
tbeiferen Ilesperwsge- dln)'' hetwelk hevig bestreden, maar met
noemd wordt.Deontdekking,datde morgen- krachtdoorhem verdedigd werd.Dathj 0ok
en avondster dezelfde is,wordtdoor Plènius deNederlandseheletterktmdebeoefende,bljkt
aan Pythâ-qoras,dooranderen aan Parmlnides uitzjne verhandeling poverdeHollandsche
toegeschreven.
dichtmaaten prosodie)toegepast qp hetrythH esse (Adolf Friedrich), een uitstekend musenmetrum derOuden(1808)''.Hj wordt
orgelspeler en 0en verdiensteljk componist? vooxts geroem d als een man van onbekromgebnren te Breslatldeu 30stt'
lkAugustus1809: peue denkwjze,die zieh tlooreenvoudigheid
vglbragt reeds in 1818 eene kunstreis tloor en imlpvaardigheid ondorscheidde en jverig
8aksen metzjn vader,enin 1828--1829eene medewerkte t0tdeverbroederinq derDoopsgrootere naar Hamburg,Berljn en Cassel, gezinde gemeenten en t0t de stlchting eener
gedluendewelkehjkennismaaktemetm nek algemeene Dûopsgezinde Societeit.Hj ûveren spoltg'.In 1851 zaghj zich benoemd t0t leed den 7denNovember1811.Van zjnege.
eerste organist in de ltoofdkerlt te Breslau, schl
'iften vermelden wj nog:mllydrostatisehe
VIII.

Q2
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verhandeling over de stelling: Vloeistoflbn togel
jk gezag in Frankenland en weldra den
wegen ingeljksoortigevloeistoFen (1807)''
,- Duitschen koningstroon verwierven.Zulk een
Verhandeling over den invloed van hetbur- Vorst was Koenraad f, doch na het kinder-

gerljkbestuuropzaken vangodsdienst'',door
Teyler's Genootschap bokroond,- en rverhandeling over debegrippen,die deschrjver
van den briefaan de Hebreën had aangaande
het hooyepriesterschap van Jezus Christus
(1798)' ln de werken van Teyler'sGenoot-

loosoverljden van dezen en vanzjn broeder
Eberhard traden in Hessen onderscheidene
grafeljke geslachten op om er heer8chappj

te voeren. Onder deze waren de graven Tan
Gudensbery de magtigste.Dooreen huweljk
met de erfdochter van den laatste dezer graschap.
ven verwierf LodeWjkf,landgraafvan ThiiH esselius. Onder dezen naam vermel- ringenj het ru fschap Gudensberg,en alde
den wi
j:
aanzienljkenln Hessen erkenden hem alsheer
'lrïcA Raspe
Johannes A'
:.:.::!1.
:, een Nederlandsch god- des lands. Toen in 1247 metA ei
geleerde.Hj werdgeborenteLeuvenin 1522 het geslachtdier landgraven in demanneljke
en was een boezemvriend van M ieltlel-P.J.fI.:. ljn uitstierf,maakte zjne nicht Soph'
ia,de
Nadat hj zich in zjne geboorteplaatsop de dochter van landgraaf Lodewj;k de Frp-een
gemalin van hertog Hendrik van 2rJlt,./,
wjsbegeerte en godgeleerdheid hadtoegelegd, ade
gafhj zelfonderwjé in detheologieenwerd anspraak op Thiiringen en Hessen,en kwam
de opvolgervan Martin'
n ./cdf/ztlrïf:: als hoog- naeen veeljarigenstrjdmetharenmededinger,

leeraar te Leuven. Jn 1563 begaf hj zich markgraafHendrikdeDpprlfxcFzfk:vanMeiszen
metMiehiel.fJJ'fu en CornelinsJcz3.
sewïfz.vnaar (een zusterszoon van Helnriclt.
T?g@:),door

de kerkvergadering te Trente, en overleed

den TdenNovember1566.I1jheefteenereeks
vanLatjnschegeschriftennagelaten,vanwelke
wj noemen: pcatechismuslatinus(157147de
druk 1674)'') XCommentariusin passionem
dominicam (1558)'' - rIn Evangelium secundum Matthaeum (1572)'') en pcensura
dequibusdam Sanctorum historiis(1568)''.
H essels (Jac0b), raadsheer te Gent en
lid van den bloedraad in 1566, was een aan-

zienljk man en gehuwd metJetzeA'
twfE'
-c,
eene nicht van Tlk
qlius. Deze neigde,even
a1s haar 00m , t0t gematigdheid, en bedong

vöôr haar huweljk, dat hj het ambt van
proeureur-generaal,hetwelkhjtoenbekleedde.
,
z0u neêrleggen,waarvanhtjechternietwilde
hopren.Men verhaalt,dathjin denRaadvan
Beroertegewoonljk sliey en,bj destemming
ontwakend,halfslapendtlltriep:rAdpatibulum,
ad patibulum''(aan de galg,aan degalgl''.
Laterwerd hj procureur-generaalvandenraad

het verdrag van 1263 althans in het bezit
van Hessen.De zoon van Sopltia, nameljk
Hendvilc I het Kind, de stamvader van het

HessiseheHuis,veBtigdezjn zetelteUassel,
behield voorts delandgrafeljke waardigheid,
en werd alsrjksvorsterkend. Zjn persoonljk grondbezit,het graafschap Gudensberg,
was echter klein, en zjnevorsteljkemagt
in hetin velegraafschappen verdeelde Hessen
zeer beperkt;maar zjne nakomelingen hebben zich allengs in het bezitweten te stellen
der afzonderljke gedeelten, terwjl zj 00k
bniten Hessen Mnzienljke goederen verkregen.Hunne regtmatigeM nspraken op Brabant
bleven echter zondervrucht.
OttoenJaann,zonenvanHendrlkT,wilden

in 1309 hetrjk verdeelen,doch daarlutstgenoemde weldra kinderloos overleed,bleven
de landen vereenigd. H endrik 11 de Ilzeren

(1328- 1377), een zoon van Otto, verwief
TreFurt,een gedeelte derheerljkheid Itter,
de helft van Schmalkalden enz.,en lietzjn
rjk achter aan zjn broederszoon Herman de
Geleerde (1377- 1413). Deze telde onder de
ridders van zjn gebied zeerweinig vrienden
en had wegens hun gedurig verzet eene zeer
onrustigeregéring.Ook streed hj tegen Adolf

van Vlaanderen te Gent, doch in 1577 door
de inwoners dier stad opgehangen.
H essen is denaam van een oud-Germaanschen volksstam , welke te voren dien van
Katten droeg,in hettegenwoordige Opper-en
Neder-H essen gevestigdwasenzichzuidwaarts
overhetGrabtbld,oostwaarts over Thiiringen '
pls N a sau, m aar verkreeg de bescherm -

uitbreidde. Met de Romeinen kwamen zj in
hetJaar 15 na Chr.in aanraking,toen GerP3JICC'
II.
: hunne hoofdplaats Mattium (Gr0sz-en
Kleinmaden bj Gudensberg) verwoestte. In
den 100p der volgende eeuwen smolten de
Katten weg in het groote verbond der Franken, en door de verhuizing van deze naar
België en Gallië werd het land der Hessen

gedeelteljk ontvolkt,zoodatde Saksersnaar
de zoogenaamde Saksische Hessengatl vooruitrukten.De overige belangrjke landen in
Hessen,welke reedsdoor Bonjfaci'
usen zjne
leerlingen,de stichtersvan de abdjen Amöneburg, Fulda, H ersfeld en van hetw eldra
weder opgeheven bisdom Buraburg, bezocllt
w erden, waren de Frankische H essengatzen

de Oberlahngau. Zj werden tgdens de regéring der Frankische K oningen door graven
bestuurd, van welke de magtigsten hether-

voogdj over de abdj Hersfeld,de helftvan
hetgraafschapLisbergen deheerljkheidW 01kersdorf.Lodewi
jkIde Frdetfzl-:,zjnJongste
zoon, volgde hem op (1413- 1458) en vermeerderdedevaderljkebezittingen.Vanzjne
zonen ontving Lodmajk 11 d6 Trrï/
-oedùe
(1488- 1471) Neder-llessen met Cassel, en
Hendrik I1Idez'
# e(1458- 1483)Opper-llessen metMarburg.Naeen 00r104,wegensdeze
verdeeling ontstaan, werd Zlegenhain met
Opper-Hessen vereenigd.Ten behoevedermin-

derlarige zonen van Lodelvj;k 11 werd hetbew ind a'anvaard door hun 0om H endrik III,
diedoorzjn huweljk hetgraafschap Katzenellenbogen aan Hessen had toegevoegd. Na
zjn dood kwamen deminderlarigen,W illem I
en W illem J'
T, aan het bestuur.H endrik III
had t0t opvolger in Opper-llessen zjn zoon
Will- IIIdeJeagdre(1483- 1500).Willem 1

HESSEN.

werd na zjn terugkeeruitPalaestinakrankzinnig en moestin 1493 afstand doen van den
troon, die, daarhj geenekinderen had,ten
deelvielaan zjn broeder W illem 11,waarna
hj in 1515 overleed.Toen voorts in, 150000k
W illem II1kinderloosstierf)kwam Willem 11
in hetbezitvan geheelHessen,hetwelk hj
in 1509 aan zjn sjarigen zoon Fil%
às I de
Grootmoedi
ge achterliet.Gedurendezjneminderjarigheid werd het land eerst door eene
adelljke regéringscommissie en vervolgens
door deLandgravin-moedermetdeStanden geregeerd.De onrustige bewegingen in Duitsch-
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eene nieuwe grondwetgafen kortdaarna aan
den kroonprins Frederik < ïI!e- als medere-

gent de regéring opdroeg.In de Jaren 1833

t0t 1835 ontstonden er vele onaangenaamhe-

den tusschen hetministérieHassenpsu.
gen de

Vertegenwoordiging, en in 1847 aanvaardde
de Kroonprins-mederegent de regéring a1s
keurvorst Frederik Willem L In Xaart 1848

werd er de wetgeving in vrjzinnigen geest
herzien,doch reeds in 1850 kwam wederhet
readionaireministérieHassenpswy aanhetbewind.De Vergadering derStanden weigerde
in datjaar deheënr der directebelastlngen
wegens gemis aan lnlichtingen om trent de
geldeljke aangelegenheden, waarna voor-

landgavenechteraanleidiny,datkeizerMaaûmiliaan reedsin 1518denJeuqdigenlandgraaf
meerderjarig verklaarde.Ilverlgnam dezedeel noemde Vergadering ontbonden werd. Het
aan den Boerenoorlf
y ,aan deHervormingen ministêrie gaf bevel tot heëng der belastin-

aan het Schmalkaldlsch Verbond,en stichtte gen, doeh de regtbanken weigerden daartoe
met de goederen der opgeheven kloosters in raede te werken,zoodatde zetelvan hetbe1527deuniversiteitte Marburg.Hj Overleed stuur naar W ilhelmsbad verlegd werd en de
in 1567, nadat hj zjn gebied onder zjne regéring de hulp van den Bondsdag inriep
4 zonen had verdeeld. Willem verkreeg de om de orde te herstellen. Hiertegen kwam
heltt des lands met Cassel,- Lodelmjk I7,
- Pruissen in verzet,doch deBondsraad besloot
een vierdegedeeltemetMarburg,- I'ilt
às11 niettemin dengevraagdenbjstandteverleenen.
een achtste metRheinfels,- en Georg I een D en lsten November 1850 werd Hanau door
ander achtste metDarmstad.Daar echter Fï- de Oostenrjlcseh-Bejersche executie-troepen
li
ps 11 in 1583en Lodewqk IV in 1604kin- bezet, waarna Pruissische soldaten Cassel en
derloosoverleden,bleven alleendehootdljnen Fulda innamen.Den 8sten November had een
Hessen-casselen Hessen-barmstadt bestaan.
gevecht plaats bj Bronzelltdoch dooreene
lfessen-CJ:::J of lleur-lLessen bleef t0t in overeenkomst te Olmiitz werd Praissen tot
1866 een Duitsch keurvorstendom ,telde als- andere inzigten omtrentdeBonds-executie betoen op bjna 174 L geogr.mjlomstreeks3(4 wogen.Daarna w erdin Hessen depersaanbanmillioen inwoners, en werd na dien tjd een dengelegd en debelastingingevorderd,terwjl
gedeelte van de Pruissische provincie Hessen- militaire regtbanken de gew one regtspleging
Nassau. Willem 1V de W i
jze, vanwien wj vervingen. ln December keerde de Keurvorst
boven gesproken hebben,regeerde van 1567 naar Cassel terug,en methem de reactie op

t0t1592,werdopgevolgd doorzjnzoonMa'
l
t- staatkundig en kerkeljk gebied.In 1852verrï/.s, die de Hervorming omhelsde, en deze

in 1627 door zjn zoon Willem Ir,die het
regt van eerstgeboorte invoerde en in 1637
overleed.Zjn broeder Hermann stichtte de
zjljnHessen-Rotenblbry,en zjnbroederEg'
n,
st
dezjljnHessen-kheinfels.- '
lTGlldpzVI(1637-

klaarde de Bondsvergadering degrondwetvan
1831 met de toevoegsels van 1848 en 1849

Opgeheven en gafharegoedkeuring aan eene
nieuwe grondwet, door de regérlng vastgesteld. In 1855 ontving Hassenpjl
wg zjn ontslag, en sedert 1859 ontstûnd er eene aan-

1663) verwierfbj den Vredevan Miinstereen merkeltjkebeweging,welke de herstellingder
groot gedeelte van het graafschap Schaum- grondw et van 1831 bedoelde. In 1860 werd
burg en de abdj Hersfeld.Op Willem T'
V f, er eene gewjzigde grondwetafgekondigd,en
die il
z 1670 onmondig ûverleed,volgde zjn in 1862 de grondwet van 1831,alsmede de
broeder Karel(1670- 1730)yen een 3de broe- de kieswetvan 1849 hersteld.Intusschen ontder,Filips, werd de stichterder1jnHessen- stonden ergedurigonaangenaamhedentusschen
T#ïl@.
s/Ac/.De zoon van Karel,I'
eederik Z, deregêringendeVertegenwoordiging.Terwjl
sedert 1720 koning van Zw eden a1s gemaal deze op onzjdigheid aandrong, koos eerstvan Ulrike Eleonore,de zuster en opvolgster genoemde in 1866 de zjde van Oostenrjk,
van KarelX.
J'
.
J'
,benoemdezjn broederWillem weshalveden 16den Jll
njhetlanddoorPruist0t stadhouder in Hessen. Deze volgde hem sische troepen bezet e1t den 174en Augustus
in 1151 Op a1s landgraat' W illem VIH , en daaraanvolgende in den Pruissischen Staatinoverleedin 1760.ZjnzoonFredevik.
/T(1760- geljfd werd.

1785),versterktehetlegerenlietvan1776t0t
1784 ongeveer22000m aninEngelschedienstin

Het yroothertoeqdom A-t
sezl-.
Dcr-,
:fltff, de

6de Staat in hetDuitsche rjk,teltop bjna
Noord-Amerika strjden, waarvoor htjruim 140 En geogr.mjlbjna 1millioon inwoners.
211/4 millioen thaler Ontving. Zjn zoon Het bestaat uit 2 afzonderljke hoofddeelen,
Willem IX aanvaardde in 1803 de Keurvor- nameljk de provinciën Starkenburg en Rjnsteljkewaardigheid als '
Jrrilldp?
g1,verloorbj Hessen ten zuiden van de Main, - en de
den Vrede van Tilsit (1807)zjn rjlt?datin provineieOpper-Hessen,doorPruissischgrondhetkoningrtjk W esttàlelzwerd ingeljttt,doch gebied omsloten.Debûdem isergedeelteljk
kreeg het, met n0g andere landen,in 1813 vlak,gedeelteljk bergachtig.InOpper-Hessen
terug, en vaardiyde in 1817 eene grondwet heeftmen hetVogelsgebergteendevruehtbare
uit.- Hj werd ln 1821 opgevolgd door zjn Avetterau,- in Starkenbtzrg hetOdenwald,
zoon Willem II, die in 1831 aan zjn volk

benevens een grootgedtlelte derRjn-en Main2Q*
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vlakte,- en Rjn-llessen iseeneheuvelach- regéring aanvaardde,voegdezichhetgroothertige landstreek.De belangrjksterivieren zjn togdom bj de Pruissische unie,doch in 1850
erdeRjn,deMain,deNiddaendeSchwalm. kwam hetministérie Dalwiqk aan hetbewind,

Van debevolking beljdt680/0deProtestant- waarna het t0t deoostenrjksche zjde over-

sche?bjna 280/0 de R.Katholieke en 31/20/0 helde. Het houden van staatkundige verga-

de lsraëlietische godsdienst.T0tde middelen deringen werd verboden, de vrjheid der
van bestaan behooren erdelandbouw (vooral drukpers aan banden gelegd, en de kiesw et
wjn-entabaksbouw),demjnontginning(jzer, opgeheven. In 1853 werd de spanning met
z
out en bruinkolen)) de vervaardiging van Pruissen z0o groot,datm en alle diplomatieke
*e
PZ0
<0n voorwerpen, van m eubels enz., en betrekkingen met dit rjk afbrak.In 1859
een aanzienljke handel,vooral te Mainz en begon erechterhd staatkundiglevenopnieuw

te Darmstadt. Men heefter eene universiteit metkrachtte ontwaken,en in 1860 heerschte
te Gieszen, 6 gymnasiën, 10 reu lscholen,2 er eene algemeene ontevredenheid over de
onderwjzerskweekscholen en omstreeks1800 conventie,regelende de verhouding van den
volksscholen.Deregéringsvûrm iserccnstitutio- Stu tt0t deR.Katholieke Kerk.In 1864 trad
neel-monarchaalvolgensdegrondwetvan 1820, het Groothertogdom t0e t0t het Pruissische
endetegenwoordigegroothertog,Lodewj;kfff, handelsverdrag. In 1866 was de stemming
regeert sedert 1848. De Vertegenwoordiging des volks hoogst ongunstig jegensPruissen,
bestaat er uit 2 Kamers de regtspleging is zoodat de Groothertog zich naar Miinchen
er openbaar en mondeljk,en hetlegertelt begaf. Den lsten Augustus kwam eehter te
15000 man, met eenereservevan 5800 man. Nikolsburg een wapenstilstand, en den 3den
De hoofdstad des lands, tevens de residentie September de vrede met Pruissen t0t stand.
Diensvolgens moest Hessen-Darmstadt aan
van den Groothertog,is Darmstadt.
De ljn Ressenmarmstadtis,geljk wj b0- Pruissen 3 millioen oorlogskosten betalen,
ven gezien hebben, gesticht door Georq I alsmede het landgraafschap Hessen-llomburg
(1567-1596),die nahetkinderloosoverljd
:en met Meisenheim , de districten Biedenkopfen

van zjn broederI'il'
ès .
tl
11 Hessen-Rheinfels
een derde deelvan diensbezittingenverkreeg.
Zjn zoon Lodewl
jk F (1596-1526)erfdena
het kinderloos overljden van zjn 00m Lode'
l
n'
tjk ran A'
:,
:::z,-*c.
g5<g (1604)een gedeelte

Vöhl,en hetnoordwesteljk gedeeltevan het

distrid Gieszen, Rödelheim en Niederursel
afstaan Yfaarvoor het Nauheim, Rumpenhei
mvjlen
ter&
heteenige andere plaatsen terugkreeg,
zieh met zjn ten nûorden van de

van Opper-llessen en stelde hetregtvan eerst- Main gelegen gebiedbj den Duitschen Bond
geboorte vast.- Geory 11 regeerdevan 1626 voegde.In 1867 sloothet eene militaire contot 1661,- en zjn opvolger Lodewnk V1 ventie, alsmede een 0f-en defensiefverbond
(1661- 1678) was een voorstandervan kun- met Pruissen, w aarna den 15den November
sten en wetenschappen. - Onder ErnstLo- 1870 bj het Verdrag van Versaillesdetoe-

#d'
ln# (1678-1739) werd het land door de treding bepaald werd van het zuideljk geFranschen overweldigd,- en Lodewnk V1II deelte van Hessen-D armstadttotden nieuwen
maakte een einde aan den langdurigen strgd
met Hessen-cassel over de erfopvolging in
hetgraafschap Hanaujterwjlhj deheerljkheid Lichtenberg verwierf.- Ten tjde van
Lodetvj;k IX (1768- 1790)werden belangrjke
hervormingen in den Staatingevoerd doorden
vrjheervonA oder.- Lodewj;k* (1790- 1830)

Duitschen Bond,en hetministérie Dalvigk in

1871zjn ontslag ontving.

Hessen-H omburg was tot aan 1866 een
Duitsch!landgraafschap, dat op 5 D geogr.

mjl bjna 27000 inwoners telde. Te voren

vormde het als ambt H omburg een gedeelte
vanhetlandgraafschapHessen-Darmstadt,doch

verviel in 1622 aan I'
rederikI (f 1638),een
verliezen (40 L geogr.mjlmet100000inwo- Jongeren zoonvan George1.- Ten tjdevan
ners) bj den Vrede van Luneville(1801)en Frederik 11 (1638-1708) kwamen er vele
later het hertogdom W estfàlenjgedeelten van Fransche vlugtelingen.- I'
rederikI1I(1708Keur-Mainz,Keur-pfalzenhethoogstiftW orms 1746)verwierfereen meer onbepaald gezag,
(110 L geogr.mjl met 220000 inwoners), - en op zjn zoon Frederik TT''(1746-1751)
voegde zich bj den Rjnbûnd,en aanvaardde volgde Frederik V (1751- 1820) onder de
in 1806 a1s Lodewj;k I de groothertogeljke voogdjschap van zjne moederen van Lodewaardigheid.Voorts trad hj in 1813 t0etot ktsk VIII,landgraafvan Hessen-Darmstadt.
verkreeg als schadeloosstelling voor geledene

deGealliëerden,moest0? hetCongrèsteW ee- In 1806 werd het landgraafschap Hessennen W estfalen aan Prulssen afstaan,andere
gew esten aan Bejeren verkreeg in plaats
daarvan Rjn-Hessen,en gafin 1820aan zjn

rjk eene grondwet.- Onder Lodew'
qk 11
(1830- 1848)ontstonden ergeschillentusschen
de regéring en de Vertegenwoordiging over
aangelegenhedenvangeldeljken aard,overde

Homburgingeljfd in Hessen-Darmstadt,doch
in 1815herkreeghetzjne zelfstandigheid en

trad in 1817 t0e t0t den Duitschen Bond.

Daarna regeerden5 broeders,nameljk:FreAro V1 JbzF (1820-1829), - Lodewuk
Fretferïk Wilhelm (1829- 1839), - Phili
p
z'
lwf
xdfy.
sFrederik (1839-1846),- Gystaaj
onafhankelgkheid der regterlpke magtenz.In zdo!/'Feederik (1846- 1848)J- en Ferdinana
Maart1848 w erd er H einriclt'pozl Gagern,en .edzztfd/rFrederik (1848-.
1866).In 1849 werd
in hetmidden van Jtllj Ja'
up totministervan er een landdag zamengeroepentin 1850 eene
Binnenlandschezakenbenoem dywaarnaeenr n- grondw et afgekondigd, doch in 1852 weder
tal vrjzinnigehervormingen werdtoegezegd. opgeheven. Met laatstgenoemden Vorst stierf
q uit, waarna het
OnderLodewj;kfff,dieden16denJunj1848de de 1jn Hesnen-llbmbnr.
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land aan Hessen-Darmstadt ten deel viel. hem in 1513 naar Leipzig,om erin deregten
Hessen-Na.
qsan is eene nieuwe Pruissische te studéren.Hierin echter vond hj geen beprovincie,die na den oorlog van 1866volgens bagentzoodathj in 1515 zjnerectorsbetrekbesluit van 7 December 1868 Ontstond.Zj king te Erfurt weder aanvaarddeten er een
bestaat uit het voormalig keurvorstendom k
jaarlaterhoogleeraarwerdindefraajeletteHessen,het voormalig hertogdom Nassau,de ren aan de universiteit.Zjne lessen vonden

voormalige vrje stad Frankfort en eenige grooten bjval.Zjn aanleg voordedichtkunst
kleine deelen van Betjeren en van hetgroot- had hj zorgvuldig ontwlkkeld,en geljkvorhertogdom Hessen, en telt op ruim 283 (
n

m igheid van gezindheden en bedoelingenbragt

geogr. mjl bjna 1380000 inwoners.Zj is hem in aanrakinymetUlvlclött
pzlHktten.Ook
m eerendeels eene bergstreek,hoewel de aan- onderhield hjvrlendschapmetReuallntPe?
W,
Cro
t
us,
.
/z
l
f
?
?
ï
t
z
z
/
s
f
'
:
,
S
pal
at
i
nns
,
Pe
utinger,M w
zienljkste toppen er naauweljksde hoogte
bereiken van 1000 Ned.el.Van deze noem en

Jitzlfl.
v en andere geleerde mannen van dien

wj den Spessart,den Rhön,den Meiszner, tjd,en llj behoorde t0tde jverigste voorhet W esterwald, den Taunus en uitloopers
van het Vogelsgebergte. T0tde voornaamste

standersder zaak van Imtlber.Daarm enechter
algemeen in de theologie begon te studéren,

rivieren behooren er de Rjn,de Main,de verminderde het aantal zjner hoorders aanKinzig,de Tuahn,en de W esermetde Fulda. merkeljk,weshalvehjingeldeljkeverlegenLandbouw - vooralwjnbouw - enveeteelt, heid geraakte, waaruit hj gered werd door
benevens boschcultuuren tàbrieken vorlnen er eene benoeming aan het pas-gestichte gymna-

de belangrjkstebronnen van bestaan.Erzjn sium te Niirnberg (1526).In 1534 keerde hj
vele druk bezochte badplaatsen,zooals W ies- echter,Op verlangen zjnervrienden naarErbaden,Ems,Schwalbach,Homburg,Schlan- furt terug,doch daar hj weldrawedermet
genbad,Seltersenz.Men vindtereeneuniversi- zorgen beladen was,aanvaardde hj een beteit te Marburg, voorts 9 gymnasiën,2 La- roep al
s hoogleeraar in de geschiedenis aan

tjnsche scholen, 18 reaalscholen,15 semina- de universitelt te Marburg (1536),en overleed
riën enz. Zj is eindeljk verdeeld in de 2 aldaar den 5den October 1540.Hj zollvoordistricten Casselen W iesbaden.
H essen-philippstltal is de naam eener jongere zjljn van Hessen-cassel.Zj Nverd ge.
sticht in 1663 door TAïJ
.
M, 3den ztjon van
den landgraaf içr
illen% VI.Het tegenwoordig
hoofd dier ljn is landgraafErnst,geboren
den 20sten December 1846. - Eene zi
jli
jn
van dezeT afkomstig van den tweeden zoolz

zeker eene der hoogste plaatsen onder de La-

tjnschedichtersbekleeden,indien hj zichde
moeite gegeven had,aan zjne gediehten de
laatste hand te leggen.Hj leverde eene dioht
ljke
ver
taling van de ppsalmen''en Van
deexn
Ilias'
'van Homlrus.Zjne

11
'berlleroïdes'
zorgden hem den eernaam van den Dvitsaen
Ori#ï'lI.
s, en Luther noemde hem prex poeta-

van Philt
p, is die van Ilèss6n-pl
tilqppsthal- rum (koning derdichtersl''.Een aantalidylWtzrcFz/àls welkethansvertegenwoordigdwordt len,epigrammenengelegenheidsgedichten heeft
door landgraaf Aleœis, geboren den 13den hj uitgegeven onderden titelvan pRylrae''.
September 1829.
H estla,zie Asteroiden.
H esychasten,zie Barlaam.
Hessen-Rheinfels-Rotenburg,eeneouderezjljn
van Hessen-cassel,werd gestichtdoorErnst,
H esychius, een Griekseh taalkundigeuit
denjongsten zoon van landgraafM aurits,die Alexandrië,leefde tegenheteindeder4deeeuw
in 1627 Rheinfels verkreeg en in 1658 de na Chr. volgensanderen in de 6de - en
bezitter werd van hetRotenburger vierdedeel. vervaardigde een Grieksch w oordenboek,het-

Deze ljn is in 1834 uitgestorven met Vietor
ZZ
ZIt:t
fJI.
:, die zjne bezittingen aan de neven
zjner 2de gemalin, de prinsen Yietoe en
Cltlodwig ron .
S'
OA:lJOA:-Rekillingflirst,ten erfdeelschonk.
R essus (Helius Eobanus),een uitstekend
Latjnsch dichter in Duitsehland en tevens
een jverigvoorstanderderHervorming,werd
geboren den 6den Januarj 1488 in de opene
lucht in de nabjheid van Bockendorf btJ
Frankenberg in Keur-llessen.Zjn vaderwas

welk hj gedeelteljk aan oudere lexica ontleende, m aar tevens metnieuwe woorden en
zegswjzen uit de geschriften van dichters,
xedenaars,geschiedschrjversenqeneeskundigen
verrgkte. Eene uitstekende ultgave van dit
werk is die van Rnl
tnkenins (Leiden,17461766, 2 dln)?- later verbeterd door Seholv
(1792) en k ltmidt (1857- 1864, 4 dln). Voorts kent men een gestt
hiedsohrjver Hesyc/
zï'
,.
smet den bjnaam illnstris.Hjwasge-

boortig van Miléte, leefde in het begin der
k0k in hetkloosterHaina en heette Göbbehen. 6de eeuw ,en is de schrjvereenerkroniek,

Aan de hoogeschool te Erfurt liet hj zich van welkefragmenten zjn bewaardgcbleven.
inschrjvenonderden naam van Eobam'
tbsO/ci, Dit werk loopt van den vroegsten tjd t0t
en hj noemde zich Hess'
tsnaar zjngeboom aan den dood van A nastasl'tts.Voorts leverde
teland en Helius naareen evenzoo genoemden hj eenealphabetische naamltjstdervoornaamh deze ismeerenambtman,diezjn weldoenerwas.Hjontving ste Grieksche geleerden,doe'
r/ïf4.
:onteerstonderwjsinhetkloosterHainaenteFran- deels aan hetwerk van Diôyenes.ltz?.
kenberg, sttldeerde voorts te Erfurt in de leend.Beide geschriften zjn door Orelliin
wjsbegeerte,en werd rector aan de Severi- 1820 uitgegeven.
school aldaal'. Tengevolge van de Onrustige
H esz.Onderdezen naam vermelden wj:
bewegingen van 1510 verliet hj de stad en
HeinricltHermann Joseph,vrjheervonHesz,
begafzich naar denbisschopH iobronDobeneek veldmaarschalk in Oostenrjksehe dienst.Hj
te Riesenburg in Oost-pruissen. D eze zond

werd geboren te Aveenen den 17tle'. M aart
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17889 ontving eene zorcul
dige opvoeding, diging naar Diisseldorf, om aldaar mede te
trad in 1805 als vaandng in dienst, maar werken aan hetgravéren van een grootplaatwerd weldra toegewjd aan den stafvan den werk.Terstond de eerste plaat,doorhem naar
kwartiermeester-generaal. Nadat hj zich bj Rembrandtgegraveerd,vielz0oin densmaak,

Aspern en W agram onderscheiden had,werd dathj in 1780 totlid derAcadémiegekozen
hj kapitein-lmtenant en in 1813 kapitein. werd, w aarna de Keurvorst hem in 1782 tot

Voorts woondehj develdtogten bjvan1813 Hofgraveuren vervolgens t0thoogleeraaraan
en 1814,werd in 1815majoor,vergezeldeals de Acadésaie benoemde.In 1783 ginghjnaar
chef van den generalen stafin 1831 Raddzky Afûnchen en in 1787 naar ltalie
-,waar hj
naarItalië,en werd in 1834generaal-maloor. Goetlte,Hirt,Adr/g enkkhlegelaantrof.Toen
Inmiddels belastte hj zich met belangrjke in 1189 een Engelschman, Green genaamd,
zendingen en zag zich in 1843 bevorderd t0t besloten had hetplaatwerk teDiisseldorfvoort
luitenant-veldmMrschalk.In 1848stondhja1s te zetten, werden Hesz en Bartolozzi daar-

chef van den generalen staf Radetzky weder mede belast. Hesz leverde yDe Hemelvaart
terzjdeenontwikkeldeeeneongemeenekrjgs- van Maria''naar Gtddo Aezlz,een markttafekundige bekwaamheid. Hj slootden wapen- reelnaar Gerard Dol,hetportretvan Rnbenn
stilstandj volgens welken de Piémonte'zen en dat van diensvrouw.00k inJaarboekjes
achter de Ticino moesten terugtrekken,ende leverde hj keurigegravures.Voortsvermelden
Keizer versierde hem methetridderkruis der wj van hem pDeHeiligeFamilie''naar Raorde van Maria Theresia. In 1849 erltende JJJ'
J en rllet laatste oordeel''naar Rubens.
Radetzky in eene dagorder, 4at de overwin- Toen de Diisseldorfsche académie in 1806
ning bj Novaravoor een grootdeeldoorhet naar Miinchen verplaatst werd,verkreegH esz
beleid van '
:x Hesz behaald was, en deze 00k dââr eene eervolle betrekking.Van zjne
ontving het grootkruis der Leopoldsorde en werken noemen wjn0g:rDe Heilige Hiéroin 1850 de Theresia-orde.Daarerlboven werd nymus'' naar Palma,- rDe aanbidding van
hj totgeheimraad,t0tveldtuigmeester entot het Lam'' naar ran fycà,- en het portret
chef van den generalen staf des Keizers be- van koning M aagmiliaan naarRtieler.Hjover-

noemd. In de Jaren 1851 t0t 1853 volbragt leed den 25stenJulj 1828.Driezjnerzonen,
hj wederom onderscheidene zendinâen naar l/eter,A'
eizlrïc/zen Karl,behooren t0tzjne
W arschau,Petersburg en Berljn.Nadathj leerlingen.
in 1854 gedurende den Oosterschenoorlogeen

Petee Aedz,een uitstekendsehildervanveld-

verdrag metPruissen gesloten had,voerdehj slagen, een zoon van den voorgaande.Hj
het opperbevel in Galicië en Siebenbiirgen, werd geboren te Diisseldorfden 29stenJulj
en noodzaakte de Russen de Donau-vorsten- 1792, maakte op zjn lodejaar reev etsen
dommen te ontruimen. Na den Italiaanschen van dieren, oefende zich voorts te Miinchen,
veldtogt van 1859, waaraan hj geen deel en woonde van 1813 t0t 1815 bj den genenam, werd hj benoemd t0tveldmaarschalk, ralen staf van den vorst von W eede onderin 1861 t0t 1id van het Huis der Heeren en scheidene gevechten tegen deFranschen bj,
in 1862 tot kanselier der Leopoldsorde. Hg waarvan hj aanstondsschetsenontwierp.Zgne
schreefvoortseenigebelangrjkekrjgskundige schilderj, den slag bj Arcis-sur-Aube v00rwerken, en overleed te W eenen den 13den stellend, is beroemd.Vervolgens reisde hj
April1870.
naar W eenen,Zwitserland en Italië,waar htj
Jol
m n JakobA'
-J,een verdiensteljk Her- m et ongemeene scherpzinnigheid de eigenaarvormd godgeleerde, geboren te Ziirich den digheden des volks gadesloeg. In dien tjd
childerde hj: rDe overrompeling van een
z
lsite
Octobdi
eaken
r1741en
.Hj
t
ud95
eereder
esatl
aar
,we
rd s
er
nn1777
lns
17
edpr
edi
kant
Fransch dorp door de Kozakken'', - rDe
en antistes der geesteljkheid in hetcanton. verdediging der Kinzigbrug bj Hanau door
H** overleed den 29sten M ei 1828.Van zjne den generaalvon T&>lA:G ''- rEeneschergeschriften vermelden wj: rGeschichte der mutseling tusschen Fransche dragonders en
dreiletzten LebenslahreJesu'',- rvon dem Oostenrjksche hussaren'',- pDonsche K0Reiche Gottes'',- rGeschichte und Schriften
der Apostel Jesu'',- rGeschichte der Israeliten'' - pLebensgeschichteJesu''- rueber
die Lehren, Thaten und Schicksale unseres

zakken met revangene Franscheboeren''-

Herrn'',- en onderscheidene leerredenen.Zj
zjn te Zi
irich bj herhaling gedrukten vormen in 23 deelen het oHesz'sche Bibelwerk''.
KarlD sdfCheistopltA'
-z,eenverdiensteljk
Duitscb graveur.Hj werd geboren teDarmstadt den 22sten Januarj 1755, bragt zjne
Jeugd in bekrompene omstandigheden doorj
en wjdde zich teManheim metgoed gevolg
M n de graveerkunst.Door een Jagttafereelte
gravéren op een hertsvanger van keurvorst
Maxoniliaan r- Beiierenverwierfhjdegunst
van dezen,en begaf zich in 1776 t0tzjne
verdere vorming naar Augsburg. Reeds het
volgendeJaargafhj gehooraan eeneuitnoo-

gevecht in een bergpas aan de 'grenzen van

XDe morgen ln Partenkirchen'',- sEen bi-

vouac van Oostenrjksche troepen''
,- pHet
vangen van paarden in Walachje''- rEen
Tyr01'', en ollet gevec'
ht bj W örgel in

Tyr01''.In 1833 vergezelde hj koning Otto
naar Griekenland om diens intogt daâr ter
plaatse op het doek tebrengen;dltstukvond
op de tentoonstelling van 1835 algemeenen

bjval.Hj vertoefde9maandeninGriekenlandj
en schilderde erO0k delandingderBejersche
troepen en de inhuldiging des Konings.In
1839 begafhj zich,op ultnoodiging van den
Czaarjnaar Petersburg en Moskou envereeuwigde er in 8 groote schilderstukken de ge-

beurtenissen van 1812. Later schilderde hj
voor koning Maœimiliaan van Bejeren den
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Volkerenslag van Leipzig.Hj werd benoemd
t0t Hofschilder van Bejeren,alsmede t0t 1id
der Koninkljke Académie te Berljn,Mi
inchen, W eenen en Petersburg.Met Qnax
qlio
stichtte hj de kunstvereeniging teMi
inchen,
en oyerleedaldaarden z
lden April1871.
Ife%nrielö '
tlpzs Hesz, een historie-en frescoschilderen eenbroedervandenvoorgaande.llj
werdgeborenteDiisseldorf(len19denApril1798,
ontwlkkelde zich onder de leiding van zjn
vaderjen behaaldereedsgrooten l0fmetzjn
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Hongarje, Turkje en Engeland.Zjn beste
stuk is een gDoortogtvan oeralsche Kozakken door Bohemen ln 1199.''Voorts leverde
hj rstudiebladen voor liefhebbersvan paarden''enz.,en overleed te W ilhelmsdorf bj
W eenen den 3den Julj 1849.Hjonderseheidt

zich door eene grondige kennis der verschillende paardenrassen,alsmede door ketlrigheid
van teekening en uitvoering.
Izadwi.q Jfedz, een verdiensteljk landschap-

schilder. Hj werd geboren te Ziirich den
slageren zag zich aanvankeljk bestemdvoor
het vaderljk bedrjf.Reedsvroeg echterontwaakte bj hem de neiging t0t de schilderkunst, terwjl de omgang met Geszner 0011
belangrjken invloed had op zjneOntwikkeling.Nadat hj zich bj de schilderkunstbepaald had, verwierf hj weldra een goeden
naam.In 1794 zag hj zjn vurigsten wensch
vervuld; hj 1
<01
4 zich nameljk naar Ttalië

eerste stuk - eene rGraiegging''
. Op eene 16den october 1760, was de zoon van een

reek:van kleinere tafereelenuitdeBjbelsche

geschiedenis volgde eene plleilire Familie'',
welke in 1817 op de tentoonstelllng te Mi
inchen qrooten roem verwierf en hem talrjke
bestelllngen bezorgde. Nadat hj dien roem
door andere stukken vermeerderd had,ging
hj in 1821,ondersteunddoordenKoningvan
Bejeren, naar Rome,waar hj t0t in 1826
vertoefde en zjn groot stuk nAp0ll0 en de
negen Muzen'' op het doek bragt,hetwelk
met ongemeene geestdrift werd begroet. I1z

begeven.D och reeds na verloop van 2 maanden moest hj huiswaarts keeren en za4 hj
1826 zag hj zich benoemd t0t hoogleeraar zich gedrongen,zjn tjdaan hetvervaardlgen
aan de Académie te Miinchen,en hetdaarop- van gravuren te besteden.Hierdoorwerd Zt
ine
volgendeJaarwerd hj belastmethetbestuur gezondheid geschokt, en hj overleed den
over de inrigtingvoorglasschilderkunstaldaar. 13dep April 1800.Tot ztjne beste stukken
Zelfteekende hj de cartons voor deramen behooren: ,,De Montblanc'',- pEen ochtend
van den d0m te Regensburg,alsmedevoor de in de Alpen'',- pEen avond aan hetLagu19 groote ramen in de Aukerk te Miinchen, Maggiore'' - en rDe Griitlien Tell'
skape'l''
.

en voor de 4 ramen,door koning Lodewj;k H eszhusius (Tilemann),een strjdlustig
ten geschenke gegeven aan den d0m te Keu- Protestantsch godgeleerde, geboren te W esel
len.Alsfresco-schilderversierde hj de Aller- den 3den November 1527 bezottht onderheiligenkerk met fraaje schilderstukken op scheidene Duitsche hooyescholen,ook die te
een gouden grond,- en laterdebasiliekvan W ittenberg, en w erd m 1552 predikant ttd
d
en heiligen Bonqfaelus.Dezebevat,behalve Goslar. Weldra eehter werd hj wegyns de
de altaarstukken, 64 meer dan levensgroote heftigheid,waarmedehj op deinvoerlng der
tafereelen uit het leven van dien Ileilige) Hervorming aandrong, uit deze stad verbanwelkeop eeneindrukwekkendewjzegeschil- nen, waarna hj een beroep aannam naar
derd zjn. Zj werden tegen het einde van Rostock,alwaarhjnaauweljkseenjaarbleef.
1846voltooid.LaterbeqaaldeHeszzichweder Nadat bj ex den burgemeester in den ban
bj het schilderen in olleverw ,en schilderde gedaan had?keerdehtinaarW ittenbergterugt
een groot altaarstuk,bestem d voor de Pina- waar hj zlch bj M elanatlton vervoegde,op
cotheek. Een pAvondmaal'', desgeljks voor wiens aanbeveling hj in 1558 tothoogleeraar
koning Lodewj;k bestemd,mogthj nietv0l- in de godgeleerdheid te lleidelberg en tot
toojen, daar hj op den 3osten Maart 1863 generaal-superintendentderkerken in dePfalz
overleed. Zjne stukken onderscheiden zich benoemd werd.Hier vond hj den diaconus
door eenvoqdigheid, verhevenheid en eene Têlebitzj dien hj wegens zjn Overhellen t0t
Juiste compositie. In de laatste Jaren was de leervan Calrqn aantastte,en beiderstrjd
eedz tevens directeur derKoninkljke kunst- baarde zoo grooteopschudding,datde Keurverzamelingen te Miinchen.

vorst hem ln 1559 afzette. H eszl
tusi'tts werd

Kk lAàdz,een genreschilder en deJongere kort daarna superintendent te Brem en,w aar
broeder van den voorgaande.Hj werd gebo- hj echter, geen steun vindende voor zjn
ren te Diisseldorf in 1801 en oefende zich overmatigen jver tegen de Calvinisten,zjne
aanvankeljk in de graveerkunst,doch greep betrekking weldra nederlegde, ()m zich als
weldra naar het penseel. Het leven in de

Alpen heeft hj met getrouwheid en tevens
op eenedichterljkewjzeophetdoekgebragt.
Totzjnebestesttlkken behoorteeneschilderj
metkûejen,schapen en geiten aan hetStarnberger Meer. Doorgaans hotldt deze schilder

predikant naar Majdeburg te begeven,waar
men hem wegenszpneonrt
lststokerj reedsin
1562 uit de stad verbande.Niet lang daarna

Nverd hj hooqleeraarte Jena,maarook van
deze betrekklng moest hj spoedig afstand
doen.Hierna werd hj in 1574 voorkorten
tjd bissc.
hop van Samland,en ging eindeljk

zjn verbljfteMi
inchen.
K@l z#p1
/ HeinrielzAàdz,een uitstekend als hoogleeraar in de godgeleerdheid naar
?aardenschilder.Hj werd geboren te Dresden Helmstedt, waar hj in 1588 overleed.Van
ln 1769,vormde zich aldaar doordestudieder zjnegeschriften noemen wj:nDeservoarbinatuuren dermeesterstukken van hetKonink- trio (1562)'',- en nAntidotum eontraimpium
1jk Muséum ,en ging in 1800 naarW eenen, dogma Flacii(1579)''.
van waar hj reizen ondernam naarRusland, Hetaeren (gezellinnen)noemdemeninhet
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oude Griekenland boelérende vrouwen. Men Jaar 1818 kwam men t0tdebewustheid,dat
vond er vooralvele in de grootesteden,waar ereerlang eeneveranderingz0uplaatsgrjpen.

talrjke vreemdelingen bjeenkwamen, zooals
te Corinthe! waar zj aan de tempeldienst
van Apkrodlte (Vcnus) verbonden waren,en
te Athene.Doorgaans waren hetvrjrelatene
slavinnen, doch 0ok wel vrje Grleksche
meisles, die als danseressen,Puit-en citherspeelstersbj gastmalen en feesteljkegelegenhedenharebekoorljkhedenprjsgaven.De0mgang methetaerenwerdbjdeGrlekenevenwel
geenszinsalsietsschandeljksbeschouwd,en
sedert den tjd van Plrieleswaseene belasting gelegd ophaarbedrjf.Sommigehetaeren
onderscheidden zich door ontwikkeling en
beschaving en wisten de uitstekendste staatsmannen, wjsgeeren? redenaars en dichtersj
zooals Plrolen,Aloblades,Hyplvides,Slcrctes,Plafo enz.,aan zich te verbinden,waar-

HetwantrouwenjegensdeTurken,vreesv00r
verraad en eene mogeljke verduistering der

verzamelde gelden bragten de leiders der 0nderneming t0t het besluit,om het uitbarsten
der omwenteling te verhaasten.Men zag uit
naar een aanvoerder, aan wien men hetbeleid der zaken k0n toevertrouwen.Nadatgraaf
Qapodistros,die deeluitmaakte van hetRussische kabinet, de op hem gevallen keuze
van de hand gewezen had, verkoos men
Aleœander Ypsilantis,die zich lietoverhalen,

debenoemingaantenemen.Bljkbaartevroeg,
zonder vast plan en zonder voldoende voor-

bereiding ontstonden nu weldraoyroerigebeweginqen in Moldaviëen Walachpe,alsmede

in Glqekenland zelf (1821). Daarmede nam
natt
mrljk de Hetaerie een einde,terwjler
doorzj grooten invloed kregen ophetstaats- vervolgens de partj derHetaeristen verrees,
leven, zooals Anpa8ia, 7'
1JC.
: (de minnares die zich na hetverbrjzelen vanhetTurksche
van Aleœander en later de gemalin van Pto- juk invloed wist te verschaFen in den Staat.
I- Je$I.
:Lagù,Myrrlnina,debjzitvankoning Daarenboven hadden zichin denaanvangdezer
D- etriws, en andere. Sommige waren ver- eeuw hi
er en daar o0k wetenschaqpeljke
maard doorhareverleideljkekunsten,zooals hetaerieën gevormd.Er bestond reedsln1813
de Siciliaansche Lais te Corinthe, Of zi
j eene te Athene, welke t0t oogmerk had het
&verden door beroemde kunstenaars verheerljkt,zooals Pkryne uit Thespiae te Athene
door Praœltelen.In de XHetaerengesprekken''
heeft Imeianus en in de rlletaerenbrieven''

Alekhron de aandacht op deze vrouwen ge-

verzamelen van een fondst0t hetstichtenvan

eene boekerj en van een muségm ,alsmede
t0t hetvertalen en uitgeven der werken van
oudeschrjvers.Zulk eene hetaerie werd 0ok
opgerigttjdenshetCongrèsteW eenen?welke
ten doelhad,hetonderwjsvanhetGrleksche
volk te regelen,scholen tedoen verrjzen en
door middelvan tjdse,
hriften beschaving en

vestigd. Van haar handel en wandel heeft
voorts Wieland een levendig tafereelontworpen in Menander und Glycerion'' en in
Aristipp,1.
kennis te verspreiden.Vooral0ok zogdedit
Retaerie (Verbond)is in degeschiedenis genootschap voo1'de oyleiding van Gneksche
van Nieuw-Griekenland de naam van een Jongelingen aan Europesche hoogescholen.De
geheim vaderlandlievend genootschap,dat op w erkzaam heden dezer Hetaerie werden gede lotgevallen van dien Staateenbelangrjken schorst door de revolutie van 1821.Zj herinvloed heeft gehad. Zj is haren Oorsprong rees eehter in Griekenland in 1824,bepaalverschuldigd aan den Thessaliër Rltiyas,die deljk te Athene,hetwelk zich in diedagen
in de 2de helft der 18de eeuw leefde.D eze in de magt der Grieken bevond.Zj droeg
gevoelde, vooral na de Fransche Revolutie, voorts zorg &-oor hetbehoud der oudheden in
de behoefte van zjn volk en zochtdoorver- Griekenland en knooptebetrekkingen aan met

beteringvan volksonderwjsenvolltsopvoeding het buitenland.Zj kwam echter in verval,
eene staatkundige om wenteling voor te berei- toen door de stichting van het koningrjk
den.Inmiddelg kwam htj in 1798 op eene Griekenland hal'e werkzaamheden min ofmeer
nootlottigewjzeonzhetleven,dochdegrond- overbodig waren geworden,en isthansgeheel
slagen van het genootsehap bleven bestaan, en alontbonden.
zoodat daarop in 1814, 1815 ot'1817 eene
H eterodox ,andersleerend ofonreytzinnibg,
nieuwe Hetaerie Verrees.De hoofdzetelvan
deze was in Rusland.Elk lid haddebevoegdheid om , metmedeweten van een ander lid,
elken Griek in het verbond op te nemen,

het tegenovergestelde van ortkodoœ ofregtzinwi.ç, noemt men zoodanig gevoelen,hetwelk

nieuwe lid kende dan geen ander als lid dan
dengene,die hem opgenomen had.De wandel
en de gezindheid der aan te werven leden
werden naauwkeurig onderzocht, en deze

en heterodoaûe ongeveer hetzelfde beteekenen.
De nam en heterodoœ en orthodoœ zjn vooral
veel gebezigd in de voorgaande eeuw ,toen

in strgd ismetdeerkendeleerstellingen der

kerk. De R.Katholieken gebruiken in plaats

dien hj daarvoor geschikt rekende,en het daarvan hetwoo1*d kettersa zoodat àefferïj

verlichte godgeleerden verandering zochten te

moesten bj hunnetoetreding een eed aieg- brengen in de leerbegrippen der Protestant-

gen, die van hunne vroomheid,alsmede van

sche kerk.

hunne vrjheids-en vaderlandsliefde getuigde. H eterotrichum Dee.is denaam van een
Er werden vrjwillige bjdragen ingezameld plantengeslacht uit de familie der Melastpmavoor de algem eene kas, en het geheele ge- ceën.Daartoe behoortde meestbekende soort
nqotschap werd beheerd dooreen opperbestuur -JZ angustiloli'
um Odc., een sterk vertakten
(aavzf).In alle belangrjke pljatsen van het W est-lndischen heester m et viltige takken,
Turksche rjk werd de hetaerledoormiddel blad- en bloemstelen en onderzjden derblavan zendelingen uitgebreid,en omstreekshet deren, die daarenboven bruin-roode borstels
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dragen.De bloembladen zjn eivormig enwit, zich in 1780 te Parjs onder deleiding van
de bessen 5-t0t 8-hokltig door den kelk Vien,Fe'
rlefen anderen,werd nazjn teruggekroond en donkerpaars van kleur. Uit keer Hofschilder, en vertoefde van 1785 t0t
deze zuurachtige bessen bereidt men op de 1787 te Rome,werwaarts hj zich nogmaals
Antillen met citroensap een verlkisschenden begafin 1795.In 1798 werd hj hoogleeraar,
drank, dievooralbj ontstekingachtigeOnge- in 1800 directeur van het mllsêum , in 1801
steldheden met goed gevolg gebruikt wordt. lid van de Académie van SchooueKunsten te
H ethieten noemde men een Kanaënieti- Berljn,en overleedden3lstenDeccmber1846.
schen volksstam ,welkebj dekomstderTs- Zjnekunstrewrochtenonderscheidenziclldoor
raëlieten in Palaestina aldaar in deomstrekk'll eenvoudigheld en door een edelen stjl.llj
van Hebron gevestigd was,later echter meel. bleefechternietvolkomen vrj van hetklttunoordwaartsnabj Bethel.Salomomaaktehen reneFed derFranseheschool.Van zjnestukschatpligtig. Intusschen bestond er 00k n0g ken vermelden wj: rDe blinde Oedipus in
een onafhankeljke Hethietische stam bj de den tuin der Eumeniden'',- pBrutusenP0rcia'' - Odin aan depoortderhel'' - pllet
grenzen van Syrië.
R etm an of at@man is de titel van het afscheid van Régtllus'', - pDaniël in den
opperhoofd ofdenaanvoerderderKozakken. leeuwenkuil'' - rAchilles in t0orn'',- pDe
H'
j wordt van ouds door de stem van het hemelvaart van Christtls'' - en mKoning
vergaderde volk t0tdie waardigheid geroepen. Frederik met zjn gevolg vôôr het kasteel
k%te
pltanus WcfFzpd,koning van Polen?die de Monrepos''.- Eén zjnerzonen,geboren te
aan hem onderworpene Kozakken ln 1570 Stuttgartden 28sten Septelmber 1788,was arbeter organiseerde en hun aan de Dnjepr chitect en schilder, bekleedde de betrekking
vaste woonsteden aanwees, schonk den het- yan hoogleeraar te Kopenhagen, en bouwde
man,alsteekenszjnerwaardigheid,eenveld- aldaar de Israëlietisehe kerk , het universiheerstafen een zegel,alsmedeaan zjn leger teitsgebouw ,alsm ede de kerken teFredericia
een vaandel. De magt van den hetman was en te Hadersleben.O0k heefthj een belang-

zeergroot;hj besehikte overdood en leven. rjk werk uitgegevenoverhetteekenonderwjs.
Toen de Kozakken zich in 1654 aan Rusland
Hettner (Herlnann Theodor),een uitsteonderwierpen, bleven zj in het bezit van kend kunstliefhebber en letterkundige,gebohunne aloude regten, doch deze werden niet ren den 12den Maal'
t 1821 teLeisersdorfbj
weinig beperkt, toen de hetman M azepp@ in

Goldberg in Silezië,bezocht hetyymnasium

1708dezjde koosvanKarelXII)indehoop, te Hirschberg,en studeerde in deJaren 1838
dat hj alzoo een Onafhankeljk vorstendom t0t1843aan dehoogescholen teBerljn,Heiz0u verwerven. Geruimen tjd bleefde be- delberg en Halle hooft
lzakeljk in de lettertrekking van hetman onvervuld, en toen in kunde en wjsbegeerte.Hj begafzich vervol1750 graafRasoemomskidaartoegekozenwerd, gensnaarBreslat
l,enomstreeksdientjdontontvinq hj eeneJaarweddevan 50000roebels. waakte bij hem de neiging t0t kunst en
Keizemn Catltamina schafte haarafinUkraine, letterkunde,die hem in 1844 naar Italiëdeed
waarzj een bestuurvan 8ledeninstelde.De reizen.Hj vertoefde er 3 Jaar en vestigde
Donsche Kozakken bezitten n0g altjd een zich in 1847 alsprivaat-docentte Heidelberg,
hetman,doch het voormalig gezag van dezen maar ging laternaarJena,waarhj in 1851
is aanmerkeljk ingekort. - 00k in Polen bllitengewoon hoogleeraarwerd.Eindeljk begaf men aan een aanvoerder den naam Van gaf hj' zich in 1855 naar Dresden als direhetman. Sedert 1581,toen Zamoi8kit0t deze tetlr van de Koninkljke verzameling vanoudwaardigheid geroepen werd,heette de Opper- hedenenal
shoorleeraarindekunstgeschiedenis
bevelhebber van hetPoolsehe legergroot-het- aan de Académle vanbeeldendekunsten.Bj
man (hetman wielki).Ophem volgdedevelë herhaling deed hj reizen naar Griekenland,
hetman (hetman polny),dieaanvankeljk be- Frankrjk,Engeland en België.Zjn belanglast was met het bescherm en der grenzen rjkst geschriftisrtziteraturgeschichtedes 18
tegen de Tartaren.M en had er zoowelin het Jahrhunderts(1856- 1864)3 dln)''.Vanzjne
koningrjkPolenalsinhethertogdom Lithauen. Overige werken noemen wtj rvorschule zur
D e groot-hetm an werd door den Koning be- bildenden Kt
lnst der Alten (t848)'',- nDie
noemd, en hj had een onbeperktgezag over romantische Schule in ihrt?m innern Zusamhet leger, zoolang dit niet door den Koning menhangemitGoethe und Schiller(1850)''
,zelven werd aangevoerd.Het leger deed aan Das moderne Drama (1652):1 - en ,yGriehem den eed van trouw ,en aan hem behoor- chische Reiseskizzen (1853)''.
den alle gevangenen, benevens hetvoor hen
H eubner (Ott0 Leonhard),een Duitsch
betaalde losgeld.Hj mogt eehter geen deel letterktlndige en staatsman,geborentePlauen
nemen aan de volksvergaderingen en aan het den l7denJanuarj 1812,studeerdeteLeipzig
kiezen van een koning.D e betrekking van in de regten,toefde daarna eenigen tjd in
hetman is in 1702 door de Rjksvergadering zjnevaderstadtwaarhjvooralhetgymnastieopgeheven.
onderwjsbevorderde,enbekleeddevervolgens
Hetsch (Philipp Friedrich von),een ver- regterljke betrekkingen teFreiberg.In 1848
diensteljkhistorieschilder,geborenteStuttgart zag hj zich afgevaardigd naardeNationale
den loden Segtember 1758,werd dooreene Veryadering te Frankfort,voegde erzich bj
gunstige beschlkking van hertog Karelop de dellnkerzjde,doch tradnietopa1sredenaar,
Karlsschule geplaatst, - verwierf er den en legdein 1849zjn mandaatneder?waarna
eersten prjs met een lalldschap, vormde hj zitting nam in de Eerste Kamer in het
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koninyrjk Saksen.Hierwashj de leiderder Oosten en door zjne natuur-en taalkundige
gematlgde linkerzjde en streed er voor het studiën olleene grootere reishad voorbereid,
grondwetgevend gezag van hetParlement te
Frankfort, zoodat de Kamers zich nagenoeg

werd hj ln Mei1852dool'de Oostenrjksche
regéring aan den consuldr.R6LtzteChartoem

eenstemmig daarmet
le vereenigden.Toen den als secretaris toegevoegd. Op deu togt der&osten Aprll 1849 de Landdag dientengevolge waarts vertoefde hj gedurende den rçgentjd
ontbonden werd, verhief zich den Bden Mei in Dongola, bezocht de oase El-khab, en
te Dresden een opstandter gunstederRjks- trok vervolgensdoorde Baloeda-steppe.Niet
grondwet. Heubner, die daags te voren naar lang na zjnr aankomst te Chartoem verqeFreiberg was teruggekeerd,spoedde zich nu zelde hj zdzfz op een togtnaarAbessinldj
0P nieuw naar Dresden, waar hj gekozen en wél over Kedarefen GalabatnaarGondar,
Nverd t0t 1id Van de voorloopige regéring. van dââr naar hethoogland van Simen,- en
Toen voorts deopstand gedemjt werd,trok op den terugtogt ten westen van het Sanahj methetgrootstegedeeltezjnermedestrj- meer door onbekende oorden.Aeifzbezweek
ders naar het Ertsgebergte,waar hj met den 16den Mei 1853 te Doka, doch HenglLn
Bakoenin te Chemnitz gedurende den slaap, mogtin Junj Chartoem wederzien.Zjneaandien hj reeds zes dagen lang had moetenont- teekeningen omtrent deze reis (NReisen in
beren,in hechtenisgenomenwerd.Metanderen Nordostafrika, 1857''
) bezitten eene hooge
zag hj zich wegens hoog verraad ter dood waarde. In plaats van Adfz t0t gezantvan
veroordeeld,doch dit vonnis werd t0tlevens het Oostenrjksch consulaatte Chartoem be-

lange tuchthuisstraf verzacht.Nadat hj 13 noelpd,reisde hj tegen het eindevan 1853
maandengedurendehetprocèsen daarnabjna langs den benedenloop van deW itte Njlen
9 Jaar te W aldheim in den kerkerhad door- doorKordofan,en verzamelde er eenemenigte
geLragt,zag hj zich in 1859,tergelegenheid zeldzame dieren, waarmedehj in 1854 naar
van het huweljk van prins Geory,op vrje Caïro toog, om ze hetvolgendeJaaralseen
voeten gesteld.Gedurendezjnegevangenschap geschenk te bezorgen aan den Keizerljken
hield hj zich jverig bezig metletterkundigen dierentuin te Schönbrunn.In dien tjdleverde
arbeid en leverde eenebloemlezing uitzjne hj zjn eerste,psystematischeUebersieht der
gedichten (lsteen2dedrukj1850),- pselbst- VögelNordostafrikas(1855)'',waarin 754soorvel
.theidigtlng (1850):',- pHerr Goldschmid ten beschreven zjn.In Maart1856 begafhj
undsein Probirstein (1852)''
,- pZweihundert zich van Triést over Griekenland,Klein-Azië
BildnisseundLebensbeschreibungenberiihmter

en Egypte nogmaals naar Soedan, keerde

deutscher Mi
inner (1857)'', - rlflânge aus
derZelle in dieHeimath(1859)'',enz.Grooten
bjvalverwierven voortszjnepEnglishpoets''
wegena de wélgeslrgde vertalingen.Na zjn
ontslag ontving hj eene betrekking bj de

in Januarj 1857naarCaïro terugenreisdein
datJaarlangsdegeheelewestkustderRoot
le

hypotheekbank te Dresden, en werd er in
1865 tot eersten directeur benoemd.
H euchera L.is de naam van een plantengeslachtuitde familie der Saxifrageën.Het
ontlerscheidt zich door een s-spletigen kelk,
door 5 in de kelkbuisbevestigdebloembladen,
door 5 m eeldraden, door 2 zeer lange stampers,en door eene éênhokkige zaaddoos.Het

Zee en langs de kust van Somaliland,waar-

omtrent hj berigten schreef in Petermann's
Mittheilungen''
. Eene wond, hem met een
speer toegebragt,noodzaakte hem ,naarAden

over te steken en in Egypte en Europa zjne
genezing af te wachten.In 1860 belasttehj

zich,op aanzoek van Peteomanntm et de leiding der expeditie,die t0topsporlngvan Vogel
naarAfrika z0u worden gezonden.MetSteud-

zddrjKinzelbaeh,A'
JI.
NJJen Schnbertverliethj
den 25sten Mei 1861 Egypte, waar hj in
omvatoverbljvendekruiden,welkeinNoord- M aart aangekom en was? en begaf zich over
Amerikagroejen,metgesteelde,gelobdewor- Suëz, Ain-Moesa! Dsjidda en Mastaoea,
mnzinuqer zlch den lstenJulj bj hem
telbladeren en aarvorm ige bloem en.De meest waar M '
bekende soort is A.americana L.(H.viscida voegde, naardegewesten derMensa,Boqos
a?ursh), die in Noord-Amerika t0t in Mexico en Marea ten noorden van Abessinië. Hler
voorkomt.Zj draagt langgesteelde,rondach- hield de expeditie t0taan het einde van Octije,aan den voethartvoxmige,5-t0t7-l0b- toberzich bezig metaardrjks-en natuurkunblge, getande bladeren en een stengel, die

dige en metethnograyhischewerkzaamheden

1/2 Ned. el hoog wordt, met eene groote, en trok vervolgenszmdwaartsnaarAbessinië.
bloemrjke, vertakte aar.De geheele plant Te Mai-slecha in deprovincie Sarae namen
heeft eene zamentrekkendekracht,en vooral den 4den November Munzinger en Kinzelbaa
haar wortel bevat veel looistofen isbj de afscheid van hem om westwaarts door het
behandeliqg van zwerenuitwendig ingebruik. land van Koenama en over Karsala naar
H eughn (Theodorvon)jbekend doorzjne Chartoem j voorts naar Kordofan te reizen,
reizen en nasporingen in Afrika,werdgeboren terwjlHevglinmetSteudner en khubertover
te Hirschlanden in W iirtemberg den zosten Adoa, Gondar en GaFat zuidwaarts trok t0t

Maart1824.Hj wjdde zich aanvankeljk aan aan de grenzen van SJ0a en totin hetGallade beoefening dernatuurljke historie en vol- gewest Dlamma, waar hj den 4den April
bragt daarna eenige reizen in Europa. fn 1862 doorkeizer Theodoor gastvrj ontvangen
1850 ging hj naar Egypte en deed er uit. werd.Na eene hoogstmoejeljkeen gevaarstaples naar steenachtlg Arabië en langs de ljkereisvan dââroverGondaren Doka bekusten van deRoodeZee.Nadathjzichdoor reikte hj,in den aanvangvan Julj Chartgem.
zjne kennis derzeden en gewoonten vanhet Daarna voegde ziéh Hewglînmet Btendner bj
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de expeditie der Nederlandsche freule Tùtne, en datzelfde viel hem ten deelvan de zjde
die tegen het einde van Januarj 1863 van van den boekhandelaarReén teLeipzig,wiens

Chartoem naar de Bahr-el-Ghasal(de weste- compagnon hjgeworden was.In 1806belastte
ljke zjriviervan deMTitteNtJl)vertrok,be- hj zich op nietlw met de administratie der
l
-eikte westwaarts aall de andere zjde va'
n goederen van ron To*etçlttv, doch keerde in
het Rekm eer de Kosanga- ot'Dembo-riviex, 1810 naar Berljn terug, waar hj op het
nadat hj zjn medgezel Stel
tdner den loden btu'oau van den staatskanselier Hardenberg
April door den dood vel'
loren had, en keerde geplaatst en vervolgens t0thofraad benoemd
vervolgensna het verduren dergrootste ellell- werd. Hj nam deelaan den veldtogt van
den met eene groote wetenschappeljke ver- 1813 en 1814, redigeerde de ppreuszisehe
zameling tegen het laatst van Maart 1864 Feldzeitung'' woondehet Congrèste W eenen

naar Chartoem terug.Van dâârtoog hj naar bj, en werd vervolgens btjhet Pruissische
Egypte over Berber en Soeakin,bereikteden gotlvernement in Saksen en daarna te Merse22sten November Suëz,en kwam hetvolgende burg aangesteld.In 1820 werd hjredacteur
jaarin Europaterug.Daarnabejverdehjzich, van de ppreuszische Staatszeitung'', en verde verzamelde bouwstofen t0teenstelselmatig kreeg daarna een ambt bj de posterjen,
geheel te bewerken en doorreisde metweten- nadat hj vooraft0tgeheim hofraad benoemd
schappeljke oogmerken Franlkrjk,deNeder- was.Hj overleedteBerljnden 2denAugustus
landen en Noord-Dtlitschland. Mreldra ver- 1854. Gedurende zjn vertoef in Polen trad
schenen van hem : pReise nach Abessinien hj heteerstonderden naam van .
/.
fLClauren
und den Gallal:nden (1868)'',- rornitholo- (een letterkeer van Karl Aàz5
s)alsschrjver
gie Nordostafrikas (1868)'', en pReise in 0p.Daarzjneverhalen ,,DiegraueStube''en
das Gebiet der westlichen Zufliisse des W eis- inzonderheid pMimili''grooten bjvalvonden,
zen Nil (1869)''. In den zomer van 1870 ging hj voort Op den ingeslagen weg.Zjne
ondernam hj metgraaf Zeil een togtnaar verstrooide w erken w erden onder den titel
Spitsbergen,deed opmetingen in het zuidoos- Erzshlungen''in 6 deelen verzameld(1819teljk gedeelte dezer eilandengroepten bragt 1820) en vonden vele lezers.Sedert1819gaf
van dâa
'r,alsmede in 1871 van Nova Zembla, hj ook hetjaarboekje pvegi
szmeinnieht''in
belangrjke voorwerpen huiswaarts.Daarna het licht,en wat hj daamn leverde, werd
jafhj zjne pReisennach dem Nordpolarmeer vervolgens in 4 verzamelingen (1820- 1828,
ln den Jahren 1870 und 1871 (1874,3 dlnl'' 40 dln) opgenomen.Voortsschreefhj onderin het licht.
scheidene tooneelstukken? zooal:: pDas V0Heumann (ChristophAugust),eenDuitsch gelschieszen''- nDerBràtltigam ausMexico''
letterkundige,geboren den 3denAugustus1681
te Allst:dtin het land van W eimar, bezocht
de school te Eisenach en hetgymnasium te
Göttingen,werd er,nadat dit laatste in eene
universiteit herschapen was, gewoon hoogleeraar in de geschiedenis derletterkunde en
buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid, en overleed den lsten Mei 1764.D00r

-

nDer

W ollmarkt'' enz.,welke onder den

titelpluustspiele(1817,2d1n;2dedruk1824)':
zjn zamengevoegd.Gedurendeeenereeksvan
jaren wisthj hetpubliek teboejen,enzjne
I
werken werden in onderscheideneEuropésche

talen vertaald.Zjneqeschriften onderscheiden

zich w el doorlevendlgheid,m aar tevens door
sentimentaliteit;doordengeestigenspotvan W .
zjn pconspectus reipublicae literariae (8ste A tzfx.F zjn zj trouwens in de achting der
uitgave, 1791)''deed hj tlestudieOntwaken lezers zeer spoedig gedaald.

van de geschiedenis der letterkunde. Zt
jne

H eup (De) noemt men dat gedeelte van
'smenschenligchaam,hetwelkgedeelteljkdoor
van het Nieuwe Testament, zjn van veel debekkenbeendel
-en,gedeelteljk doorhetdjminder belang.
been metde daam an liggende spieren,vaten
en
ze
nt
l
wen
gevo
rmd wordt.Hethe%pgewricht
H eun (KarlGottlob Samuël),sehrjvende
ovexige geschriften,waaronder eene vertaling

onder den naam van ./:ItClalgren,w erd geboren te Dobrilugk den Qosten Maart 1771,bezocht hetgymnasium te Gotha,en studeerde
te Leipzig en te Göttingen in de regten.

ontstaat dgol' het darm-,sl aam-en zitbeen
en doorhetdjbeen.De eerstgenoemde 3beenderen vorm en eene komvormige holte, en
daarin sluit een bolvormige knop,hethoofd

Reeds als student te Leipzir gaf htj den van het djbeen, met dit laatste door den
roman rGustav Adolf''in hetllchtt- en te hals verbenden. Deze knop, eene kogelgeleGöttingen schreef hj pKarl's vaterlëndische ding vormende,kan in verschillende rigtingen
Reise''' en ?Vertraute Briefe an edelgesinnte een halven cirkel beschrjven. De banden,
Jiînglinge,dleaufUniversitëtengehenwollen.,, waarmede htjin de holte bevestigd istzjl
Na zjn terugkeer van de hoogeschoolbe- zeer sterk. Een van deze de ronde band
noemde de Pruissische minister ron ffgzzi/z (ligamentum rotundum)- isaandeeenezjde
hem t0tleermeestervan zjn neefent0tsecre- aan den bndem der komvormige holte on aan
taris.Later werd l1j geheimschrjverbj het de andere aan het m idden van den knop
algemeen bestuur van hetW estfaalsch mjn- bevestigd. D e andere band, een kapselveren zout-departement,en daarna assessor bj band is aan den reheelen buitenrand der
het mtjnwezcn.In 1801 verliethj doPruis- komvorm ige holte stevlg vastgehechten loopt
sische dienst,om het bestuurderuitgestrekte Over den hals van het djbeen t0t aan den
goederen van den canonicus non Teeskow bj grooten en kleinen draajer(trochantermajor
Posen en elders Op zich te nemen,doch 0n- et minor),twee uitsteeksels,die de grens
dervond hierbj velerlei onaangenaamheden, uitmaken van den hals van lïet W been en
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tevens t0t aanhechtingspunt dienen van een

O0k schreef hj n0g:pvertooy overhetnut-

grootaanklspieren,welke,rdeelteljk van tige om heide t0tbouw-en welland te maken
het bekken Ontspringende,gedeelteljk naar indeMejerj (1776)''.
het kniegewricht en naar het onderbeen 100Joltan '
ptzz/ Hewrn, een zoon van den voorpende,de verschillendebewegingen mogeljk gaande. Hi
j werd geboren den 6den Maart

maken, Tvaardoor de mensch van plaats ver- 1751, studeerde en promoveerde te Utrecht
andert, zich oprigt en zich staande houdt. in de regten, vestigde zich als advocaat te
Daarom is het heupgewricht eene derbelang- 'sHertogenbosch en werd er eerstgriëer der
rjkste geledingen.O0k de bil-en djspieren leen-en tolkamer en in Augustus 1776 hoog-

hebbenergrootendeelsharenOorsprong.Bjljk- leeraarin hetburgerljk en hedendaagschregt.
openingenwordtgrootekrachtvereischt,Om het Hj aanvaardde dle betrekkingmeteeneredehoofd van het djbeen uit de komvormige voering rDe jure romano neque larisinstar
holte te verwjderen? zoolang de luchtdigt colendo neque ad bestiasdamnando''en hield
omsluitende kapselnietgescheurd is.Hetbeen collegieoverdeInstituten,totdathj vôören
van den mensch wordt dus vool' een groot na de omwenteling van die dagen in verschildeel door de drukking der lucht gedragen. lende ambtsbetrekkingen geplaatst werd.Hj
Eene heupontwrichting is wegens de hecht- was in 1803 assessor van den landdrostvan
heid der banden eene groote zeldzaamheid, het departement Brabant, staatsraad in bui-

daarbj uitwendiggeweld veeleerhetdjbeen
breekt.Bj klierachtige aandoening van het
kapselverband wordt somtjds de gewrichtsholteminder diep,in welk gevalhetdjbeenhoofd alligt van zelf uit de holte springt
(luxatio jpontanea).
H eurlstiek noemt men de kunst van
uitvorsching ofde wetenschappeljkeaanwj-

tengewone dienst en ridder van de ordeder
Unle,- voorts lid der ProvincialeStaten,en
overleed den 29sten Maart 1815.Hj schreef
eene belangrjke rDissertatio deregalibusin
Belgio praecipue in agro Sylvaducensi usi-

tatis (1772)''.

H eurne ofHewrnius.Onderdezennaam ver-

melden wj:
zing om volgens stelselmatigen weg ontdekJohan vanA'
evle/eenverdiensteljkNederkingen tedoen.Eenealgemeeneuitvorschings- landsch geneeskundlge,t0t hetzelfde geslacht
kunst voor de w etenschappen zou voorzeker alsde voorgaande tweebehoorende.Hj aan-

zeer belangrjk wezen en metdealgemeene schouwde hetlevenslicht te Utrecht op den
methode t0tuitbreiding derwetenschap zamen- 25sten Januarj 1543,bezochterdeHieronyvallen; maar het ligt in den aard der zaak, miaansche school en vertrok op lglarigen
dat zulk eene algem eene heuristiek niet be- leeftjd naar Leuven, waar hj zich op de
staat. Immers de logische vooruitgang der wjsbegeerte en tevens op de genees-en heeldenkbeelden,diet0tverrjkingderwetenschap kunde toelegde.Laterbezochthj Parjs,en
leidt,hangt steeds afvan den aard dervraag- begaf zich daarna m et P etr'
tbs Fprddffzd,Joç Dulûws, lusenilts en Teylinyila naar
stukken, en de regels der redeneerkunde, Alple,

welke eenealgemeenestrekkinghebben,zjn de hoogeschoolte Padua,- eindeljk in 1571
nietin staat om tot leiddraad bj de oplossing n= r Pavia,waarhj de ontleedkundigelessen
van bepaalde vraagstukken te dienen. W a'
t van GabriëlOzllerif:.
gbjwoonde en de dodom en duste voren alseenealgem eeneheuristiek rale waardigheid verwierf.llj vestigdezich
beschouw de, was doorgaans niets anders dan

vervolgens te U trec.hten werd geneesheervan

eene jdele zamenvoeging van willekeurige de graven van Eymond en van den heer van

denkbeelden,hoewelgeschriften vandiesoort, Noircarmes, stadhouder der Provincie.Nadat
zooals de rArs magna''van RaymundlzsO JJ>, Utreckt tot de Staatsche zjde was overgevelebew onderaars vonden.
gaan,zag hj zich tegen zjn zin doorden

Iets geheelanders dan eene aanwjzing om
flc/ze methode, die men bj het behandelen
v
an wetenschappeljkeonderwerpenaanwendt,
nameljk de methode, waarbj men den

prins ran 0- 4# t0t schepen benoemd,en hj

Jol
tan Aàzztfdk van Aelrl,een Nederditsch

cometaej qul anno 1577 orbem terrarum tem

ontdekkingen te doen, is evenw elde heuri&.- ontdeed zich zo0 spoedig mogeljk van die

betrekking.In 1581 werd hj gewoon hoog-

leeraar aan de universiteitte Leiden,enz00wel W illem I als later M '
a- its bedienden

w eg volgt,waarop men de leerstellingen van

zicllvan zjn raad.Hj wasmededeopsteller
zelf vindt ofalthans kan vinden.Zj toont van het advies der geneeskundige faculteit,
0ns hettafereelderwetenschap in hare wûr- waarin de waterproef ter ontdekking van
ding.Deze methode is dus tevens eene gene- tooverj afgekeurdwerd.Hj overleed te Leitische en heeft op het gebied van opvoeding den den llden Augustus 1601. Hj werd
en onderwjseenehoogewaarde.
om geleerdheidenkarakteruitbundiygeprezen!
H eurn.onderdezennaam vermelden wj: en schreef:yDe nattlra et praesaglo horrendl

geschiedkundige.Hj was geboren te 'sHer- ruit,''- pD. Thomae Aquinatis secreta a1togenbosch den 13den Augustus 1706, werd chimiae magnalia de corporibus supercaelestier raad en schepen der stad en griëerder bus etc.(1579)''
, - ppraxis medicinae nova

ratio ete. (1567,4dedruk 1650)''j rlnstitutiones medicinae (1592,en later bj herhalingl'', - rDe studio medicinae bene instittlendo (1645,2dedruk 1651)''?- ?Demorbis
quiin singulispartibushumanicapltisinsidere
z0u volgen, is n0g in handschriftaanw ezig. consueverunt etc.(1594,2dedruk 1609)'',

leen- en tolkamer. Hj overleed in 1779,en
schreefeene belangrjke pHistoriederstaden
Mejerj van 'sHertogenbosch,alsmededevoornaamstedadenderHertogen van Brabant(1776,
4 dln)''.Eeneplaatsbeschrjving,welke hierop
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3-maa1toe - telkenste vergeefs- werdhj

XDefebribusllber(1598)'', pDepesteliber
(
)''' pDe morbis oculorum auriumy
n1
a6
s0
i0
!dentium, et oris etc. (1602),;l rDe
gravlssimis morbis mulierum ete.(1607),,,
))De morbis ventrieuli liber (1608):'? en

benoemd t0t hoogleeraar te Leiden.In 1816

DOperaommia(1600tblio;2dedruk1658f01io)''.
Ottorcs Heurne,desgeljkseen verdiensteljk Nederlandsch geneeskundige en den zoon
van den voorgaande. Hj werd geboren te
Utrecht den 8sten September 1577,studeerde
reedsop ls-jarigen leeftjd te Leiden eerstin
de wjsbegeerte,daarna in degeneeskunde,
ontving erin 1599 de w aardigheidvanm eester
ill devrje kunsten,zag er zich bengemd in
1600 t0t hoogleeraar in de redeneerkunde,
promoveerdeeenjaarlaterin degeneesknnde,
en ontving kort na het overljden van zjn
vader eene aanstelling t0t buitengewoon,en
in 1611 eene t0t 4ew00n hoogleeraarin de
geneeskunde te Lelden,terwjlmen hem 7
JaarlatertevenshetOnderwjsOpdroeg inde
ontleedkunde. Hj overleed den 14den Julj
1652.Van zjne geschriften noemen wj:het

ninkljk Nederlandsch en van het Fransch

dam peteret(1697)'',- pBabylonica,lndica,
Ae
gyptia etc.philosophiaepromodia (1600)'',
lluniversa medieina etc.
rlbhannis Fernel
(1656,2dedruk 1679)'', en mEpistolaead

commeudandam (1839)'',- pDe schoolvan

werd hj bibliothecarisderAcadémische boekerj te Utrecht,en de catâlogus van deze
verseheen in 1835meteenevoorredevanzjne
hand in het licht.Hj was cnrator van het

DNotae,observationes etremedia secreta''.De gymnasium te Utreeht, ridder der orde van
meeste van deze werken vindtmen in zjne den Nederlandschen Leeuw , 1id van het K0Instituut, alsmede van een aantalandere geleerde genootschappen. Op eene reis door

Zwitserland overleed hj te Genève den 28sten
Julj 1839.Van zjnegeschriften noemen wj:
Diatribe in civitates antiquas (1817)'' DOratiodepulcriamore (1819)'', - plnitia
philosophiaePlatonio e(1827- 1836,à dlnin
5 stukkenl'' - pBrieven over den aard en
destrekking van HoogerOnderwjs(1829?en
laterl'' - pprotrepticus ad bonarum artlum
i
n AcademiaRhenstrajectinastudiosos(1830)':
ieven over het beoefenen der wjsbepBr

geerte, inzonderheid in 0ns Vaderland en in
onzen tjd(1837)'' - nDe Socratischeschool
negentiende eeuw
of wjsgeerte voor de
('
1
8
3
4
18
3
9-l'4 dlnl'' - rEsquissesyhilosoh
i
q
u
e
s
e
t
c
p
, .- rCharacterismi Prlncipum
gedicht nIn discessum JacobiDyckii, legati Philosophorum veterum , Socratis, Platonis,
Sueciae apud FOederatosOrdines,quum Sue- Aristotelisad criticam philosophandirationem
Polybius ofgeschiedkundevoûrdenegentiende

eeuw (1841)''
,- noratio de naturaliartium
etdodrinarum conlundione (1836)''
,- nCor-

Johannem Metlrsium'', welke echter niet ge- nelis W illem de Rhoer gekenschetst, bpzon-

druktzjn.
der als geschiedkundige(1821)'' - pHerinR eusde (van).Onder dezen naam vermel- neringen aan W illem Hendrik de Beaufort
den wj;
(1829)'',- en pAansprakenaan devrjwillige
Pltilqp <ïI3d- v@n .
/.
&ld#d, een uitste- jagers,studenten derUtrechtschehoogeschool
kend Nederlandsch letterkundige. Hj werd (1831).''
geboren te Rotterdam den l7denJunj 1778, Jan Adolf OAJrI:: van Tfdyd#dj een zoon
bezocht de Erasmiaansche school aldaar en van den voorgaande en desgeljks een vermaakte er zich onder de leiding van den
smaakvollen Nbdellbekend metde geschriften
van Plato en Hemsterhuis. In 1797 vertrok

diensteljkNederlandschletterkundiqe.Hjwerd

zetten.Bj uitnemendheid echter werd hj een
leerling van W yttenbaclt,dien hj volgdenaar
Leiden ,alwaar hj tevensde lessen van AVZJ
en Megenbeek bjwoonde.W eldra schreefhj
een rspecimencriticum inPlatonem'',hetwelk
zeer geprezel
z werd.Een togt naar Parjs
bragthem inaanrakingm etverschillendeFransche geleerden, en naauweljks was hj na
zijn terugkeerbevorderdtotdodorindebeide
regten,toen hj in 1804te Utrechtbenoemd

linq rDe Guilielmo Ludovico Nassavio'' te
Lelden eene eervolle vermelding ten deel,
waarna hj zjn stuk omwerkteen in 1835in

geboren te Utrechtden 26sten Mel 1812,bezocht er hetgymnasium Hiëronymianum, en
hj naar Amsterdam,om erzjnestudiënonder liet zich in 1829 inschrjven a1s studentin de
W yttenbach', '
tllzl StvLnden en Cras voort te letteren.In 1834 vielaan zjneprjsverhande-

w erd t0t hoogleeraar in de geschiedenis en
oudheidkunde, in de welsprekendheid en de

hetlicht gat'onderdentitel:yDiatribeinGuilielmi Ludovici Nassavii vltam, ingenium ,

merita.''Na hetverdedigen eenerdisjutatie:
DM.Tullius Cicero +bkoxkâxolv;disqulsitio de
philosophiae Ciceronianae tbnte praecipuo''

promoveerde htj met de kap ter gelegenheid

van hettweede eeuwfeestderUtrechtscheh00-

geschool in 1836.ln 1839 sehreefhj eene
DDisquisitio de L.Aelio Stilûne,Cicerûnis in

Grieksche taal, welke betrekking hj aan- Rhetoricis magistro,Rhetoricorum ad Heren-

vaardde met eene redevoering rDe antiqua nium )utvideatur,audore.Inserta suntAelii
eloquentia cum recentiore comparata''.Gedu- Stiloniset ServiiClaudii fragmenta''.00k gaf

rende 36 Jaar bleefhj een sieraad dierh00geschool,daar hj niet alleen uitblonk door
zjne gloote geleerdheid,door zjne smaakvolle behandeling der Grieksche letterkunde
en dnorzjnezeldzame kennisvan dewjsbegeerte van Plato,maar 0ok door zjn edel
karakter en door de ongemeene humaniteit,
waal'
m ede hij zjne leerllngen bejegende.T0t

hj na den dood van zjn vaderdiensrschool
van Polybius'' in het licht, waarna hj in
1840- 1842 een herdruk bezorgde van oDe
Socratische School''en van de rlnitia Philosophiae Platonicae''.Voortsversc.
henenin 1842

zjne rstudia critica in C.Lucilium poetam
collata''j- voorts in 1844 eene pEpistola ad
Car. Frid. Hermannum de C. Ludlio''. ln
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1840 had hj debetrekkingaanvaard vanrect0rder Latjnschest
ùhoolteAmersfoort,en 7
Jaarlaterzag hjzichbenoemdt0thoogleeraar
te oroningen.Hjaanvaarddezjnebetrekking
met eene poratio de studiorum propaedeuticorum usu nondum obsoleto'' gafer8jaar0nderwjs in de Griekscheen Latjnsclletaalen
letterkunde,legdetoenzjnebetrekkingneder

en '
vestigde zlch ambteloos te 'sHage.Men
vindt van hem eenige verhandclingen in de

oorlog? ofwederlegging van de leerstellingen
der vrlenden van den vrede.''

Heusinger (Kar1Friedrich),een verdiensteljk Duitsch geneeskundige, geboren den
28stenFebruarj1792teFarnrodabjEisenach,
bezocht hier ter plaatse hetgymnasium ?studeerde te Jena en werd in 1812 doctor ln de

geneeskunde.Hj zette nu zjne studiën n0g

voort te Göttinyen en werd in 1813 Officier
van gezondheid ln Pruissische dienst.Na den

Verslayen t
)nMededeelingen''derKoninkljke Vrede van Parjs keerde hj naarGöttingen

Académle van W etenschappen, terwjl hj terug,maarbj dewederkomstvan Napoleon
gjd
t
ngth
jnogmaalsnaarParjs,toefdegeruimen
e Thionville en w as t0t 1819 geplaatst
van den rAgalemnon''van Aesclt
'
q
#lus (Accedunt scholia Codicis Farncsianinunc primum bj het achterbljvend militair hospitaal te
integral-''
Sédan.Toen hj vervolqensGöttingen weder
André Cltarles 'tvzlHeusde,een broedervan bezoeht,werd hj erasslstent in een ziekenden voorgaande.Hj studeerdeenpromoveerde huis, en zag zich in 1821 benoemd t0t buivoorts nog in 1864 eene tlitgave bezorgde

te Utrecht in de regten en in de letteren en tengewoon hoogl
eeraarteJena.Vanhierqing
heeft zich bekend gemaaktdool'eenbekroond hj a1sgewoon hoogleeraarin1824naarW urzacademisch prjsschrift: rcommentatio de burg en in 1829 naar Marburg.Behalve zeer

Hotftio et Taâto (1838)':?- dooreen oDiatribe in locum philosophlae moralis,quiest
deconsolatione,apud Graecos(1840)'' - en
door eene rDisquisitio historicojuridiea de
legePoetelia-patiria(1842)''.Hjbekleedtthans
debetrekking vanreferendarisbjhetdepartement van Binnenlandsche Zaken.
Heusden (Albertus Ascanius van),een

verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,geboren te '
s Hage den 25sten Februarj 1808,
bezocht aldaar de Latjnsche sehoolmet het

plan onl vervolqens aan de Leidsche Ac,
adémie zjne studlën voorttezetten.Hj werd
echterin 1827gouverneurbjeeneaanzienljke
familie in zjne geboorteplaats)en ontving in

veleopstellenintjdschriftenschreefhj:pueber
den Bau und die Yerrichtungen der Milz
(1817)'' DUeber die Entziindung und VergröszerungderMilz(1820;vervolgin1823)'',XSystem derHistologie (1822)''
,- pGrundrisz
derphysischen undysychischenAnthrogologie
(1829)',, rGrundrlszderEncyklop:dleund
MethodologiederNatur-undHeilkunde(1839)'',
rRec
herchesdepatholoriecomparée(18441853
',3 dlnl'') - rDieMllzbrandkrankheiten
der Thiere tmd derMenschen (1850)''
,- en
XDie sogenannte Geophagie oderMalaria-chlorose(1857)''.
H eussen (Hug0 Franciscusvan) eenNeder
landsehgeschiedkundige,den26ste)Januarj
1654 uit een Mnzienljk geslacht te 'sHage

1829 eene benoeming t0tleeraar der2deklasse
in de Nederlandsche taal-en letterkunde aan geboren,studeerde te Mechelen en te Leuven,

de Koninkljke Militaire Académie.Gedurende w ezd rector in hetnonnenkloosterteHuissen,
de Jaren 1830- 1836 was hj toegevoegd aan en zag zich vervolgensbenoem d t0tkanunnik
den hoogleeraar J. Woddc/ztz,auditeur-militair te Utrecht. Hj was een geleerd en verlicht
te Breda, ontving in 1841 eene aanstelling' man, wiens verhandeling over den aO at op
tot leeraar der lste klasse aan de M ilitaire den Index werdgeplaatst.Zjnevrjzinnigheid
Académie,werd er in 1844 ledor,- i1i1852 belette zjne benoeming totaartsbissehop van
led or der lste klasse en in 1855 hoogleeraar. Utrecht,maar hj bekleedde erde betrekking
Bj de reorganisatiederAcadémiein 1872ont- van vicaris.Hj overleed te Leiden den 14den
ving hj een eervol ontslag, en overleed te Februarj 1719.Behalve eenigeanderewerken
Breda den 16den April1874.Hj wasridder schreef hj: rBatavia sacra? sive res gestae
van de orde der Eikenkroon en van die van
den Nederlandschen Leeuw , - lid van de

apostolicorum virorhm )quifldem Bataviaepri-

mum intulerunt etc.(1714)'',- en rllistoria
Maatschappj van Nederlandsche Tuetterkunde Episco/atuum Belgiiutpote metropolitaniulte Leiden en van het Historisch Genootschap trajectlni, nec n0n suFrageanorum Harlemente Utrecht,terwjlde Utrechtse.
heAcadémie sis, Daventriensis,Leovardiensis,Groningenhem in 1848 eershalve den rang van doctor sis etMiddelburgensis etc.(1799,2dln folio;
in de letteren toekende.O0k in destadzgner 2de druk 1755, 2de deel 1755)'' welke
inwoning was hj algemeen geachten in 0n- beidewerkendoorvan.
AjzlinhetNederlandsch
derscheidene belangrjke betrekkinyen werk- zjn vertaald.
zaam,terwjlhj doorzjneuityebreldekennis H euter (Pontus) of Ileltterlts,eenNederen paedagogische bekwaamheld Onschatbare landsch geschiedkundige,geboren teDelttden
diensten aan de Militaire Acadêmie bewezen 23s
ten Auyustus 1535,ontving aanvankeljl
t
heeft.Van zjne geschriften vermelden wj: onderwjs ln zjne geboorteplaats en te Leiden
,
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XHandleiding t0t de aardrjkskunde (2 d1n)''
,
:'laeerboek der aardrjkskunde''
.- ,,llandkadetten van alle wapenen (3 d1n)''
,- rllandboek der aardrjkskunde,staatsinrigting,staathuishouding en statistiek voor het koningrjk
der Nederlanden (2 dln)'',- en rLofvanden
-

leidlng tot de nieuwe geschiedenis,vOox. de

in 1555 tegenwoordig bj de overdragt der
regéring van Karel V aan zgn zoon I'éli
ps1I.
In 1560 deed hj eene rfC
is door Frankrpk en
werd na zjn terugkeer kanunnik te Gorkum.
Toen de Geuzen zich in 1572 van die stad
meester mu kten,werd o0k hj gevangen ge-
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nomen, maar kreeg genade door t0t de Pr0- aanzienljker, zoodat deze de ltldltdrukking
testantsche kerk over te gaan.MTeldra echter Overwint en wegvloeit, waardoor een luehtkeerde hj t0tdeMoederkerk tert
lg en legde ledig z0u ontstaan,zoohetwateruitden bak
zich metjvert0e 0!!denasporingdergeschie- niet aanstonds volgde. Om h0t voorafgaand

denisvan Bourgondld.lliertoedeedht)
'reizen vllllenvan den hevelte vermjt
len,heeftmen
en knoopte betrekkingen aanmetvelegeleerde (!
r met zlligbuizen. Zoodanig een zit
At men

mannen.In 1585werd hj kanunnikteDeven-

%$
.*

ter,in 1592 pastoorvan hetSt.JansGasthuis
te Brussei,daarna pastooren kanunnik te St.

Truj-en en ontving eindeljk den titelvan
proostvan Arnhem.HjoverleedteSt.Trujen
den 6den Augustus1602.Yanzjnegeschriftcn
noemen wj: rNederduytsche orthographie
(1581)'' - pRerunzBurgundicarum llbrisex
etc. (1563 folio4 2de druk 1689)''yeen zecr
belangrjk werk,- pRerum Belgicart
lm libri
quindecim etc.(1598)'',loopende van 1477t0t
1565, - pDe veterum ac suisaeculiBelgio
libriduo(1600)'',- eneenigeLatjnschever-

5$f !l
1
I
1

l

J#

handelingen. Men vindt al die worken,met

uitzondering van heteerste,in zjn ooyera
1?ig.l.llt!ve1
llistoricaomniaetc.(1643;3dedruk1651f0l10)''.
H euts (MichelBernardFrans)1eenverdien- in flg. 2. Plaatst mell dan het ltorte
steljk Vlaamsch dichter,werdgeborenteAnt- bcen sb in het votsht!()n slnitmen nlf)t den

werpen den zostenAugustus1827.Hj leverde vinger de opening btl b,zoo kan men het
onderscheidene bevalligegedichten!die in het vocht door de zuigbuis at opzuigen.Om het
Taelverbond''en in verschillendelaarboekjes te snelle doordringen van het votshttot den
zjnopgenomen,vanwelkeinzonderlleidnClara'' mond te vermjden: is boneden feen glazen
vermelding verdient.Sedert1856lietl1!Jecllter b0l aangebragt, wltllls vulling tll,l1 zekeren
nietsvan zich hooren,zoodathjvermoedeljk tjdvereischtjgedurendewelken111e11delvinVan de beoef
ening derdichtkunstheeftatke- ger bj b' verwtideren kan. Mf)n lltlel'
t de
zien.Hj iswerkzaam in eendervoornaamste beenen van den hevel ook wttl aan de uithandelshuizen van Antwerpen.
H euvelm ans(PetrusJoannes),eengeacht
w
W '
Vlaamsch letterkundige, geboren den 13den

l

Junj 1808 te Eeckeren bj Antwerpenjzag
zich op lsjarigen leeftjd geplaatst op het
kantoor der belastingen te Brasschaet,daarna
te W esterloo in deKempen,en werd in 1826

1
l
1

eerste klerk bj de belastingen teTurnhout.
In 1837 werd hj er eerste secretaris ten

l
AZ

gemeentehuize,en zag zich belastmetdetaak
om het zeer verwaarloosd archiefin orde te
brengen.Ditleidde hem toi hetnasporen van
de geschiedenis der stad en t0t hetleveren
van onderscheidene opstellen omtrent Turn-

houtscheaangelegenheden.Hjschreefvoorts:
XLotgevallen van een Turnhoutschen Jager in

zö

T
Fig

HevE!1.

de 16de eeuw '' - ,,De tw ee reizigers, geschiedkundige verhalen uit de 16de en 17de einden omgebogen,om hem in gevulden toeeeuw ''1- rl
fronjk der stad en vrjheid Turn- stand te kunnen verplaatsen. Het is voorts

hout'' - en rDe bljde inkomste van Amalia van Solms,prinses-douairiere van Oranlej
wèduwevandenkrjgsheldFrederikHendrik.'
H evel (Een) noemt men eene gebogen
glazen of metalen buis om vochten over te

duideljk,datxnen doormiddelvandenhevel
de vloeistofen welnaar een lager,maarniet
naar een hooger vatkan overtappen,en dat

dewerkiqg ophoudtin hetluchtledige.
H evellus(Kar1Friedrich),eigenljkIlewel

schenken.W ilmen bjv.wateruithetvatin OfHewdke,een uitstekend sterrekundige,ge;g. 1 tappen, dan plaatst men daarin den boren te Dantzig den 28sten Januarj 1611,
kevel bnb', die vooraf gehecl metwater ge- studeerde te Leiden en deed in 1630 t0t1634
vuld is, terwjl men, om het uitloopen te eene reisdoorHolland,Engeland,Frankrjk
beletten, het uiteinde b' metden vinger ge- en Duitsehland.Na zjn tert
lgkeerte Dantzig
gloten houdt.Is hetkortere been derbuig in wjdde hj zich aan (
lewerkttzigkt
lndeen het
het vat gedompeld en laatmen den vingerbj teekenen methetdoelom betereinstrnmenten
b'10s,dan vloeit het water weg uit hetvat. tevervaardigen.O0k bragthjinzjnewaning
Immers de drukking op de opening van het eene drukkerj tot stand, waardoor hj de
korte been is even groot a1s die op de ope- uitgave van de meeste zjnergeschriften bening van het lange;doch detegendrukking is vorderd heeft.Tn 1641werd hj schepen,in
in ditlaatste wegens de grootere waterkolom

1651 raadsheer der stad.Voor zjne waarne-
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mingen stichtte hj in 1641 in zjn huis eene
sterrewachtjwelkehjrstellaeburgum''noemde,
en voorzag haar met een groot aantal zelfvervaardigde werktuigen, zoodat alleen zjn
voorganger Tyeho op Uraniënburg zich Op
rjker voorraad had kunnen beroemen.Hj
besteelde veel moeite aan de rader-uurwer-

en in Zuid-Nederland Dawtzezber-q,e- Beers
en de Oprf.
H exapla is de naam n n een uitgebreid
werk van den kerkvader Or1'
le.
&t0therstel.çd
ling van den tekst der Septuagint.Hetheeft

zjn naam ,ltet zed'
qxdk:,ontvangen van de
wjze?waarop Orl
yenes zjne taak velbragt
ken,zonder evenwelgewenschte uitkomsten Hj llet nameljk den tekst van het Oude
te verkrjgen.Zelfbepaaldehj den tt
id door Testamentin 6 kolommen afschrjven.In de
grootezonnewjzers,die van 3t0t3minuten eerste kolom stond de Hebreeuwsche tekst
waren afgedeeld, en zjneslingeruurwerken, met Hebreeuwsche letters, - in de tweede

diehj gedurig doorsterrekundigewaarnemin- die tekst met Grieksche letters, - in de
gen regelde, stelden hem in staat,de onder- derde de Grieksche vertaling van àqgdla,afdeelingen dier3 minuten op te merken.Bj in de vierde, die van Symmaohu ,- in de

eenbrand,dieden 26stenSeptember1679zjne vjfde die der LXX,- en in de zesdedie
Bterrewachtvernielde,zjn,behalvezjneboe- van Theodotil
ts.Hj liet die afschriften verken,00k zjnehandschriftengrootendeelsver- moedeljk teCaesaréa vervaardigen nahetjaar
loren gegaan. Zonder zich hierdoor te laten

231,ondersteund door de gelden van zekeren

ontmoedigen,herstelde hj zjnesterrewacht,
en zette zjne waarnemingen voort t0t aan
zjn dood Op den 28sten Januarj 1688.Een
belangrjk werk is zjne pselenographia,seu
Gescrlptio lunae (1647)':
,waarin hj eeneuitvoerigebeschrjvinglevertvan deoppervlakte
der maan.Voortsschreefhj pprodromusastronomiae'' en rFirmamentum Sobiescianum
sive Uranographia'', die beide eerstna zjn
dood in hetlichtverschenen.O0k vermelden
wj n0g:pDenatura Saturni(1656)'',- pcometographia(1668)''
,- en pMachinaeoelestis
(1673- 1679,3 dln)''. Hj heefl belangrjke

Ambrosius.Later voegdehj ern0g 3andere
vertalingen bj.W egensdegrooteuitgebreidheid van dit werk ishet nooit afgeschreven.
Vjftig jaar na den dood van Or%enesvond

diensten aan de sterrekundigewetenschap bewezen en stond in betrekking metonderschei-

denevorsten en aanzienljke personen.
H eves,een Hongaarsch comitaataan deze
zjde van de Theisz,grenstten noorden aan

Neogrâd en Gömör,ten oosten aan Borsod en
Szabolcs,ten zuiden aan Békés en Csongrad,

en ten westen aan Pesth,en teltoqnagenoeg
1Q0 D geogr.mj1omstreeks300000lnwoners,
die bjna allen t0t den Magyaarschen stam
behooren en m eerendeels de R. Katholieke
godsdienst beljden.De bodem is er over het
geheelefen,behalveishetnoordeljkgedeelte,
waar zich het M atra-gebergte verheft. Hier
groejen uitmuntendew'
dnen,- voortslevert
hetland veelmaïsen tabak.O0k bloejen er
handel en njverheid. De hoofdstad is Erlau,
en men vindtervolkrjke vlekken.

Eluebl'
ss het te Tyrus,en plaatstq hetin de

boekerj te Caesaréa,waar Hiè'
rJ>,@l'
?
4d het
aantrof. Vermoedeljk is het in 653 bj de
verovering van Caesaréa door de Arabieren
vernietigd. De tekst van de overzetting der

LXX isechtermeerendeelsdoordenjvervan
E'
tbsebius, PampMlus,m ërônymu en anderen

bewaard gebleven,terwjlwj 00k n0g fragmenten van het geheel bezitten,welke onder
anderen door Baltrdt (1769,2 dln)zjn uitg0g0V0n.
H exham (Henry) is de naam van een
Engelseh oëcier, d1e deroemrjkebelegeringen van prins Feederik A'
egl#rikbjgewoond
en daaromtrent belangrjke gesehritlen nagelaten heeft.Van dezevermelden wj:,A true
and briefe relation of the fam ous seige of
Breda 'etc. (1637! 0ok in het Nederlandsch,
1638):'
,- pRelatlng of the seige oftheBtlsh
(1630, o0k in het Nederlandschl'', - en

rJournalof the tyking in ofVenlo,Roer-

mond,Stralen etc.',waarvan Langenhonen in
1633 eene Nederlandsche vertaling bezorgd
heeft.

H exylalkohol is in kleinehoeveelheid

aanwezlg in de foeselolie van brandewjn.In

het algem een is de hoofdbron voor de bereiding van hexylverbi
ndingen del
teylwatevstfdie in tameljk grootehoeveelheidIn hetvlug,
I
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Ilexanleter is de naam van een Versy tigste gedeelte van de petroleum in Pennsyld00r de Grieken uitgevonden en 00k door de vanië voorkomt.Zj wordttrouwens hieruit

H exaëder,zie Teerling.

Latjnen gebruikt.Hetbestaat uit6voeten.
Van deze isdelaatstedoorgaanseenspondaeus
(--)en devoorlaatsteeen dâdylus(-ww),
terwjl de overige 4 naar het believen des
dichters of liever naar den aard van het0nderwerpspopdaeiofdâctylikunnenzjn.Homerld en Hesfp#ld hebben zich van deze versmaat bediend, en bj de Romeinen vooral
Virgilins. In de middeneeuwen schreef men
hexamet
' ers,die in hetm idden enopheteinde

verkregen doordeze btjherhaling aangefkactioneerde destillatie te onderwerpen.Zj vertoont zich dan als eene waterheldere,ligte,
bewegeljke vloeistof,die bj 68OC.kookten
zwak naar aether riekt.Chloorgeeftalseerste
substitutieproductlteœqlohloride (C6H1sC1),en
verhit men deze stofln digtgesmolten buizen
metazjnzuuren kaliumacetaat,danverkrjgt
m enlteœylaeetaat,eenevloeistof,dienaarbergam otperen riekt.

H eyden (Yan der). Onder dezen naam
rpmden en den naam droegen vanLeoninische
verzen. In Duitschland hebben vooralK lop- vermelden wj:
dfpcà en F0#d van den hexâmeter gebruik
Jan 1
?Jzl der AY#dl,een beroemd Nedergemaakt, - inNoord-Nederlandinzonderheid landschschilderenwerktuigkundige.Hjwerd
Meevman, ran de A'
t
zdfeele,Rau en Vosmaer, geboren te Gorinchem in 1637,oefende zich
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in zjne jeugd in het glasschilderen en ver- jaar schjnen de uitgave te hebben belet.
vûlgenste Amsterdam in de teeken-en schilH eydentFriedrichAugustvon),eenDuitsch
derkunst.Hj zag,h0ealdaarvoldoendestraat- dichter,geboren den 3den September 1789 op
verlichting en brandbluschmiddelenontbraken, hetvaderljk buitenverbljfMerfken bj Heils0n deed voorstellen dienaangaande, welke berg in oost-pruissen,studeerde in deregten,
bjvalvonden bj hetstedeljk bestuur.Reeds eerstte Königsberg en daarna teBerljn en
in 1669 werden destraten onderzjneleiding te Göttingen, waar de omgang metDorothea
behoorljk verlicht,en 3 Jaar latervond hj von 2t)4
ft
1,Cl
tarles Villersen Benjamin Conde slangbrandspuiten uit? w elke later alge- .sflzzfeen weldadigen invloed oefendeopzjne
meen in zwang zjn gekomen.In 1672 zag vorming.In 1813 trad hj in dienstbj de
hj zich doorderegéringt0topyerbrandmees- Jagers,doch zjn korys nam geen deelaan
ter benoemd en m et een oetrooltot hetver- den oorlog.Na hetslulten van den vrede vervaardigen van slangbrandspuiten begiftigd.Tn kreeg hj eene betrekking i
n Opyeln,trad a11690 gat'hj dan o0k metzjn zoon Jan van daar in hethuweljk,en werd ln 1826regé#erHeydendeJonyeeen werkjein hetlicht, ringsraad,later opperregéringsraadteBreslau,
getiteld;rBesehrjving derslangbrandspuiten waar hj den 5den November 1851 overleed.
en hare wjze van brandblussching''
.lnmid- Alsdichtergafhj eerstde dramatischestukdelshad hj hetpenseelnietterzjdegelegd, ken nRenata (1815)''1- rKonradin''1- en
maar hield zich onvermoeid bezig met het XDe< KampfderHohenstaufen (1815)''in het
schilderen van stadsgezigten, in welk genre licht. Meer geschikt voor het tooneel was:
hj eeneongemeenehoogtebereikte.Nietalleen Album und Svechsel (1830)'',Netwelk te
teekende hti alle gebouwen met de meeste Berljn met bjval ontvangen werd.Daarop
naauwkeurigheid af, maar w istdaaraan ook volgden het treurspel gNadine'' - debljeenenatuurljketinttegeven,dieallestjfheid spelen rDie Modernen'',- en mDerGeschâltsuhrer'' - alsmedehettooneelspelsDerLiebe
deed verdwjnen.Zjne stukken,meestallen fdoor Adriaan en W illem 'plz/de Velde gestof- Zauber''
l welke alle groote tcejl
ziching verfeerd,bevinden zich in de voornaamstemuséa wierven.Voortsschreefhj:rDramatistheN0van onsw erelddeelen w orden ()p verkoppin- vellen (1819,2 d1n)''
, - pRandzeichnungen
gen duur betaald.Te Parjs heeftmen van (: d1n)'',- en den rpman pDie Intriguanten
hem :rEen gezigtop het stadhuis te Am ster- (1840, 2 d1n)''. Bg voorkeur besteedde hj
dam met een gedeelte van den Dam en ver- wjderszjnekrachtaan hetdichterljkverhaal
dere qebouwen'' - rEen dorpsgezigt aan en leverde:rDieGallione(1825)'',- rReginald
eene rlvier'' - en rEen plein meteene kerk (1831)'7) - rDas '
W ort der Fxau (18434 3de
in eene Hollandse,he stad'' Voortsheeft men druk 1851)':, - aDe1-Schëfer v0n Tspahan
er in onderseheidene Engelsche enDuitsche (1850)'', - en rllie Könirsbraut (1851)''.
kabinetten, - alsmede ln de muséa te Am- Zjne verzameldegedichten zjn in 1852 door
sterdana en te 's Hage.Na den dood van A. Th..
M'
l
4o
zdduitqegeven.
van de 7QJA (1672)hebbenEglonrczlderFàdr
H eydenrelch (Karl Heinrich)? een been anderen zjne schilderstukken gestoffeerd. gaafd beoefenaarder wjsbegeerte,geboxente
Hj zelfbezatop 74jarigen leeftjd nog'zulk Stolpen in Saksen den 19den Februarj 1764j
eene vaste hand en zulk een scherp gezigt, bezoeht de Thomasschool te Leipzig, werd
dathjeene boekerjschilderdemeteenopen- eerst een aanhanger van Spinoza,vervolgens
geslagen boek,waarvan hj denletterdrukmet
de grootste naauwkeurigheid nabootste.Ook
komen teekeningen van hem voor,diebjliefhebbers zeer in trek zjn.
Petr%s '
plzlder H eyden ofTdfrf/:ran Thymo!
een Zuid-Nederlandsch geschiedkundige. Hj
werd geboren te Ghierle bj'rurnhoutin1393,

van K ant, vestigde zieh in 1785 te Leipzig
als privaat-docent,en w erd er in 1789 bui-

tengewoon hoogleeraar in de wjsbegeerte.
Zorgeloesheid bragt hem in bekrompene onlstandigheden,en hpewelhj doorletterkundi-

gen arbeid zjn toestand pooqdeteverbeteren,
zag hj zich genoodzaaktLelpzigte verlaten.

studeerde in de regten en in de godgeleerd- Hj vertoefdeeenigen tjd teKösen bjNaumheid,verwierfineerstgenoemdedendoctoralen burg, daarna te H llbertsburg, maar keerde
rang,en w erd priester.Alskanunnik en the- in 1797 naar Leipzig terug. W eldra echter

saurier van St.GuduleteBrusselnam hj tevens
ten behoeve derarmen gedurende58jaarde
regtspradjk Waar, en overleed aldaar den
g8sten April 1473. Hj sehreef: pchronicon

nam hj zjn ontslag t)n ging wonen teBurgwerbenbj W eiszenfelz.Daarhjverslaafdwas
aan zingenoten dronkenstshap?had hj reed:
teLeipzig wegenszwaktevan zenuwenzjne

Brabantiae'' dat in 3 folio.deelen in hand- toevlugtgenomen t0topium.Toen dezeechter
schrift op het stadhuis te Brussel bewaard niet meer werkte,verhaasttehetmisbruik van

werd t0tin 1695.Deschrjverlietdezc kro- brandewjn zjn dood t
Apden29stenApril1801.
niek in Nederlandstshe verzeu brengen? en Behalve zeerverdiensteljke gedichten,zoaals:
Verdwssen, schepen te Antw erpen,bezateen
handschritl in folio,getiteld: rpetriTimonis
Chronicon ab anno 1351 ad annum 1432 in

DAn die W ollust'')- rDerBunddesGeflihls''1

eEinsamkeit''enz.,schreefhj:m8ystem
rDi
der Aesthetik (1790)''
).
- pBetxachtungeniiber
rythmosvernaculostranslattlm'',terwjlin de diePhilosophiedernaturlichenReligion(1790XNouvelles Archi
ves de Reiffenberg''van 1830 1791, 2 dlnq 2de druk 1801,
)''h - nSystem
-

aangekondigd werd: Petri a Thymp,vulgo des Naturrechts nach kritischen Pnncipien
van der H eyden, Historia Brabantiae diplo- (1794- 1795, 2 dln)''
, - rGrundsstze des
matica'' doeh de gebeurtenissen van dat natiirlichen Staatsretthts (1795, 2 dl11)'
*VIII.
23
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nBriefeiiber den Atheismus(1196)'',- rphi- Bçandenbury-Manteufel. Tn deze betrekking
losophisches Tagebueh fiir denkende Gottes- bewees hj als hoofd van het departement
verehrer(1796- 1799,4d1n)'',-pGrt
lndsiitze voorHandel)NjverheidenOpenbarewerkenj
voorts na 1851 als chef der Pruissische
derKritik desLxcherlichen (1797)'')- ppsyqhologische Entwickelung des Aberglaubens bank bel
angrjke diensten. Na de aftredinj

(1797)'',- en pvesta,oderkleine Schriften
zur Philosophie des Lebens (1798- 1801, 5
d1n)''. Na zjn dood verscheen een tweede
deel zjner gedichten,en eene volledigeverzameling Van deze is door zjn broederuit-

van genoemd bewind behield hj in hetkablnet Hohengollevn zjne portefeuille. Toen het
liberale ministérie A- swald-8ehwerin in 1862
zjn ontslag nam ) aanvaardde ron #er lTeydt

gegeven.

de portefeuillevan Financiën.Bjdebotsinyen

H eydia Dennst-tis de naam vaneenplantengeslacht uit de familie der onagrarieae.
Het onderscheidt zich door een bovenstandigen,s-àndigen kelk, 5 ei-lancetvormige,gespitste bloembladen, 5 meeldraden, 5 stampersjeeneéénhokkige,peervormige)genavelde,
van buiten groene enroode,vanbinnengroene
steenvrucht, en eene ronde,l'oodachtige kern
met een wit zaad.De eenigesoort H.Aerdtltz

ill het nieuwe ministérie Rohenlohe-ltzenplitz

ttlsschen de kroon en de vertegenwoordiglng
ter gelegenheiddermilitairereorganisatiezocht

hj zjn bemiddelenden invloed tedoengelden.
Toch gelukte het hem niet de gunst der liberale meerderheid te winnen.Eene doorhem
voorgestelde conversiewerd nietgoedgekeurd,
en toen von .fit
- lgcà in 1862 aan het hoofd

kwam van hetkabinet,legdehj zjne portefeuille neder. Niettemin ondersteunde hj de
boom terhoogte van 20 Ned.el0l!Malabar, zich in den stand dervrjheeren oyrenomen,
met vele dorensen talrjkewjd ultgespreide en nam in 1866 op nieuw a1sm lnlster van
takken. De zaden,dieaanvankeljk een der- Financiën zitting inhetkabinet.Pruissen stond
geljken smaak hebben a1s die van hazel- toen gereed om oorlog te voerentegen Oostennoten, alsmede de schors van stam en wor- rjk en wenschte daartoe overvoldoendemidtels gebruikt men a1s geneesmiddeltegen 0n- delen te kunnen beschikken,zonder t0t eene
leening over te gaan.Die wenseh werd dgor
derscheidepeongesteldheden.
H eydrlch (Heinrich Moritz),een verdien- von der Heydt nietalleen ten volle bevredigd,
steljk Duitschtooneeldichter?geborenteDres- maar na het eindigen van den strjd toonde
den in 1825,studeerde teLelpzig)woondege- hj aan, dat de geldmiddelen van Pruissen
ruimen tjd te Hamburg.Berljn en Leipzig, zieh in z0o goeden staatbevonden,dat men
en vestigde zieh eindeljk te Loschwitz bj verschillende belangrjke'plannen ten uitvoer
Dresden.Hj schreefdetreurspelen:priberius k0n brengen. om aan de spanning,door b0Gracchus(1851)''
,- en nlueonore v0nPo1
'tu- venvermelde botsingen ontstaan,een einde te
ga1(1851):',- benevenshetkluchtskelpprins maken,droeg hjde pindemniteitswat''voor,
Lieschen (1853)'.Eenelangdurige zlektever- volgenswelkehetbeheer,zondergoedkeuring
oordeelde hem totw erkeloosheid,en eerstin der Vertegenwoordiging in deJaren 1862 tot
1861 trad hj weder opmeteentooversprookle 1865 gevoerd, beschouw d zou w orden als
in 5 bedrjven,getiteld pDie schöne Magel- w ettig.Datontw erp werd aangenom en,en de
lone'' - en m et den opera-tekst pDer Pas- Landdag gafdaarenboven zjne goedkeuring
tetenbâcker''.
aan het besteden van 60 millioen thaler als
H eydt (Augustvonder),eenverdiensteljk buitengewone kosten voor Oorlog en Marine.
Pruissisch staatsm antgeboren teElberfeldden Laterwerden deEnandéleom standighedendes
15den Februarj 1801, wjdde zich aan den lands wegens kwjniny van den handel,mishandel, verkeerdegeruimen tjd in Frankrjk lukte oogsten enz. mlnder gunstig.W egens
en Engeland,en kwam daarna met2 zjner jnewankel
endegezondheidhadvonderAYdf
broeders aan het hoofd der vaderljke ban- z
reedsmeermalen ontglaggevraagd.Hjontvlng
kierszaak te Elberfeld. Hoewel n0g jong, heteindeljk in 1869tegeljk metdeordevan
werd hj weldra lid van den gemeenteraad den Zwarten Adelaar,en overleed te Berljn
aldaar, en was er vervolgens gedurende eene den13den Junj 1874.
reeks van jaren voorzitter van de handels- H eye (Jan Pieter),doordr.ranFlpfesniet
regtbank.In 1841 vertegenwoordigde hjzjne ten onrrgte rde zangerigste derNederlandsche
geboortestad op den Provincialen Landdag, dichters''genoemd,werdgeborenteAmsterdam
en in 1842woondehj teBerljn de zittingen den lsten Maart 1809,bezochtaldaarhetgymbj van de commissiën uit de verschillende nasium en het Athenaeum ,ging in 1827 naar
Standen.Hier jverdehj metkrachtvooreene Leiden Om er in degeneeskunde testudérenj
constitutionéle staatsregeling.Niettemin wees nam als vrjwillig jager deel Mn den Tienhj in 1848 het lidmaatschap der Nationale daagschen Veldtogt,en vestigde zich nazjne
Yergaderingen teFrankforten teBerljn van promotie te Amsterdam.Nadathjreedsenkele
de hand, alsmede eene portefeuille in het verzen uitgegeven en ip 1832 t0t 1834 den
ministérie Pjkel-Eiehman.EerstnadatdePruis- rvriend des Vaderlands''geredigeerdhad,versiache Nationale Vergadering naar Branden- erni
gde hj zich metDrosten anderen totde
burg verplaatstwas,aanvaarddehj hetman- ultgaaf van de rMuzen'' en behoorde vervolQaatvan vertegenwoûrdigerin hetkiesdistrict gens t0t de jverige medewerkers aan pDe
Elberfeld,en nam ;en 4den December, den Gidg''. In 1841 bekroonde de Hollandsche
dag derontbinding van de Pruissische Natio- Maatschappj zjne pLiederen en zangen'',en
nale Vergadering, zitting in het ministérie in 1847 deMaatschappj t0tNutvan 'tAlgeDennst. (Terminaliahorrida L.
)iseen slanke regêring in het Huisvan Afgevaardigden,zag
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meen zjne sltinderliederen''.Na dien tjd behaalde hj a1s volkszanger en kinderdiehter
klbegrooten roem , en was voorts als hoof
stuurder en secretarisvan deMaatschappjvan

tjnschen tekstvan Lippert'snDactyliothek''

teur de W enken en Meeningen''- van1840
t nArchief voor Geneeskunde'')
t0t 1841 he
werd in 1842 11d der staatscomm issie voor
geneeskundige wetgeving,en zag zichin1847
benoemd t0t hoofdbestuurder van de Maat-

De grammaticale beoefening dertaalwasvoor
hem enkel het middel om in den geest der
oudheid door tedringen,maargeenszinshoofddoel der philologie.Dit werd vooraldoor &
A) Vosz sterk afgekeurd,en men legde hem

schappj t0t Bevordering der Geneeskunde.
Voortswashj eenigentjdeenzeerwerkzaam
lid van den Amsterdamschen gemeenteraad.In
1853verscheen zjn nDichterljkekrans'',eene
verzamelingvan uitstekendekinderliederen,en van zjne ?VerspreideGedichten''
,alsmede
van zjne rlflndergedichten':isin 1870 eene

qemis aan scherpzinnigheid Oïtrentgrammatlcale vormen ten laste.Zjnewerkzaamheid
als schrjver strektezich uitoverdegeheele
oudheid 0n diende t0t opheldering van de
donkereyedeelten derfabelleer,oudheidkunde

en werd in 1763 hoogleeraar in de welsprekendheid te Göttingen.Reeds in hetvolgende

jaarwashj ereerstebibliothecaris,Hoft
raad,
seks
retaris van deAcadémievanW etenschappen
en rgeheim Justizrath''.Hjoverleedden14den
Julj 1812.Door zjne voorlezingen overde
klassieke oudheid,alsmede door het besturen
als geneeskundige bleef hj niet werkeloos, van hetphilologisch seminarium droeghjaanmaar bestuurde van 1838 tOt1840 a1s redac- merkeljk bj t0t den bloei deruniversiteit.
Toonkunst en als hoofdbestuurder van die t0t
Nut van '
t Algemeen met geed gevolg w erkzaam. Geruimen tjd was hj voorts hoofdredacteurvan den mEnkhuizerAlmanak''.O0k

volledigc ultgave in gereedheidgebragt.Il1den

laatsten tjd heefthj de geneeskundige practjk geheellaten varen.
H eyligers(GjbertusMartillusC0rt-))een
Nederlandsch krjgsman,geboren telleusden
den z6stellJulj 1770,tradin 1786in Nederlandsche en 2 jaarlaterin Fransche dienst,
kw am na de omw enteling van 1795 w ederin
Bataafsche dienst, klom spoedig op,en was

in 1805 majoor dergarde van den raadpensionaris Sehimmelpenninel
c.llj had irl1799de
gevechten bjgewoond in Noord-llolland,in
1800 en 1801 de oorlogen in Duitschland,
in 1809 gestreden in Zeeland, en werd in

laatstgenoemdjaargeneraal-majoor.Nadathjin
Fransehe dienst was overgegaantwerd hj
in 1810 brigade-generaalen in 1814 luitenantgeneraal. In 1815 kwam hj a1s generaalmajoor in Nederlandsche diensten zag zich

kprt daarna t0t luitenant-generaal bevorderd.

en geschledenis? alsm ede t0tverklaring van
de gestthriften d0r Ouden, inzonderheid van
ht
lnl
ze dichters. Van zjnewerken vermelden

wj,behalve eenaantalverhandelingen,in de
,opus
cula academica (1795- 1812, 6 dlnl''

vereenigd, en behalve reeds vermelde uitgave

van pribullus (4dedruk 1817,2d!n)'',eene
tlitgave van rvirgilius (1767- 1775,4 dln;

nieuwe uitgave 1.833-1840)5 dln)'') eene
v
rl'
a'
indarus(1773,de
2 dBi
ln)3d
ruGr
k1
8c
1a
7'l
3an
dln)
iote
hed
ca
ae
) - - en van
n bl
van Apollodl
kus(1782,4 dlni2dedruk 1802)
2 dlnl, - voorts eene p>llnleittlng in das
Studium derAutike (1772)''
, eenensammlung antiquarischer Aufs:tze (1778- 1779, 2
stukkenl''1 - en een ntzobschrift auf W inkelmann (1778)',.Eindelpkredigeerdehjsedert
1770 de pGöttingergelehrten Anzeigen''.
Clvriston .
se/zzcâ,
fHeyne, alsschrjverbekend ûnder den naam van A nton W all,een
verdiensteljk verhaler en bljspeldichter.Hj
werd geboren in 1751 te Iaeuben bj Meiszen

In 1830 werd hj belast met de algemeene in Saksen,studeerde te Leipzig in de regten?
en gaf in 1779 pKriegslieder'' in het licht.
dertroepen bj Njmegen en Grave.Nadathj Zjne pDramatistsheKleinigkeiten(1783)',later
in 1838 met den rang van generaalderintàn- in de pBagatellen (1786- 1787,2 dlnl'' opgeterie was gepensioneerd,overleed hj op den nomen,en zjne pErzëhlungen nach Marmonhuize Brinkgreve bj Deventer den 16den te1(1787)''OnderseheidenzichdooreenboejenNovember1849.Hj wasriddervan hetLegi- den schrjftrant.Heynewerdlatergeheimschrj0en van Eer,ridder, later kommaudeur der ver te Halle,- was voortsvan 1788- 1790
Militaire W illemsorde en ridder der orde van werkzaam a1s privaat-docentte Berljn,toen

volkswapening en later m et het opperbevel

den Nederlandschen Leeuw .

te Roehlitz) en daarna te Geringswalde in

H eyne.Onderdezennaam vermelden wj: Saksen, van waar hi
j in 1798 aan eene uitCltristian Gottlob H eyne, een uitstekend

noodiging van den boekhandelaar Riekter te

Duitsch letterkundige.Hj werd geboren te Altenbm'g gehoor gaf,en voor dczen hetPerChemnitz inSaksenden25stenSeptember1729, zische sprookje rAmathonte''schreef,alsmede
studeerde te Leipzig ill de regten en w erd in a1s vervolg hierop olias Lamm unter den
1753 afschrjver aan deboekerjvandentoen- W ölfen'' - voorts pAdelheid tlnd Aim ar
maliqen ministergraafvon Wr/
JJ?teDresden. (1800)'' - pKorane (1801)'' en pMurad
In d1e betrekking vond hj gelegenheid?zich (1801)''. Sedert 1805 woonde hj achtereenaan de oude letteren tewjden.W eldra ver- volgens te Ehrenberq,een btlitenverbljfbj
scheen zjnebewerking van n'
ribullus(1755)'' Altenburg,te Gösznltz bj Altenburg,teAlen dievan pEpictetes(1756)''.Tengevolgevan tenhain bj Grimma, en als htlisonderwjzer
den Zevenjarigen Oo1'
lf
)g verloprhj zjnpost, bj den kamerheer '
von .
/Vp/Aote Zedwitzbj
en in 1160 bj het bombardement dier stad Hof,waarhjden13denJanuarj1821overleed.
zjnebezittingen en alzjnepapieren.Hj ver- T0tzjnebestevoortbrengselenbehoorendebljschafte zich echter een karig onderhoud door spelen:pDie beidenBillets(1808)''
,- en pDie
de bewerking van een gedeelte van den La. Expedition,Oderdi0H ochzeitnach dem Tode''.
23*
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Robertrâ:odorHeyne,eenregtsgeleerdschrj- De onfeilbaarheid der Ayostelen in de verver.Hj werd geboren den 13den April1815 kondiging van hetEvangellebetoogd (1845)*'.
te W itznitz bj Borna,studeerde te Leipzig - popgave van de geloofs-en zedeleer van
in de regten, zag zich in 1837 geplaatstals Paulus enz.(in dewerken van hetHaagsch
auditeur bj het Hot'van Appélte Dresden, Genootschap,1817)'',- pqufereelen uit de
in 1840 als rAktuar'' bj het landgeregt te geschiedenis der Christeljke Kerk''
j- rBeBautzen,in 1842 als substituut bj vermeld knoptzamenstelderChristeljkezedeleervoor
H0f van Appél, in 1843 a1s 1id, en in dejeugd (1825):',- slueerredenen(1827)''11847alspAppellationsrath''.lljbekleeddedMr- Lessen der wjsheid uitdeRomeinsche geenboven 00k andere eervnlle betrekkingen, schiedenis (18Q0)''jenz.- Zjn zoon G.P.
evyll.çdl predikant te Deventer,
en overleed den 13den November 1848.Hj Aïfd van S'
schreefonder anderen:DUeberdieKumulation heeftalsnutBredenaaren geestigschrjvereen
des Eidesantrags mit andern Beweismitteln goeden naam verworven.

(1840)'',- ncommentatiodevoluntatistacite
patefadae etpraesumtaeviatqueindole ejusque in jure eFedibus (1840):',- punterzuchungpraktisch wichtigerMaterien (1841;2de
druk 1844)''j- rKommentariiberdasKöniglich SâchsischeGesetzu.s.w.(1845- 1846)'',
en rErörterungen aus dem Grundeigenthums-und Hypothekenrechte (1847)''.
Moritz A'
eg/we,een uitstekendbeoefenaarder
oud-Duitsche taal- en letterkunde.Hj werd
geboren deu 8sten Junj 1837teW eiszenfbls

H eyningen Bosch (Mattheus vanlyzie

Boseh.

H eyns of P nsius.Onder dezen naam

vermelden wi
j:
Pieter A'
d.'
yl.
s,een Zuid-Nederlandschschrj-

ver.Hjwerd geboren teAntwerpenin 1537j
zag zich aldaargeplaatstbj hetonderwjsen
overleed in 1597.Hj schreef:pspieghelder
W ereldt,ghesteltin rjme,waarin letterljck
ende fguerljk de geleghenthejdt, natuure
ende aerdtallerlanden claerljck afghebeeldt
aan de Saale,studeerde te Halle en vestigde ende besehreven wordt(1576;2dedruk1596)'1
zich aldaar in 1864 alsprivaatdocent,waarna met 75 kaarten,00k in het Franschvertaald

hj er in 1869 benoemd werd t0t buitengewoon hoogleeraar in de Duitsche letterkunde.
In 1870 zag hj zich te Basel t0topvolger
van Waekernagelgekozen,en sedertAugustus
van datjaarishjerwerkzaam a1shoogleeraar
in de Duitsche letterkunde en in devergeljkende taalkunde.Van zjne geschriften noemen wj:pKurzeLaut-undFlexionglehreder
altgermanischenDialede(1862;2dedruk1870)''
,
uitgaven van den pBeowulf(1863;2dedruk
1868)'',- van den pHeliand (1865)'',- van
de pK leinern altniederdeutschen Denkmâler
(1867)''
, - en van den rulilas (5de druk
187Q)''.Voorts leverdehj:rueberdieLage
und Construction der Halle Heorotim angela:chsischenBeowulfsliede(1864)''
,- eenedichterljke vertaling van denpBeowulf(1863)''
,-

(1598).- pLa vie et la passion de Jesus
Christ (1595),- en yLe miroirdesvefvesy
tragedie sacrèe d'HoloterneetJudith (1596).'
Zaeltarias .
eetyl.:, een zoon van den voorgaande. Hj werd geboren te Antwerpen in
1570, vestigde zich na het overljden zjns
vaders als boekdrukker eerst te Amsterdam
en laterte Z&70lle,Yvas beter dichterdanzjn
vader en een gned graveur, en overleed in
1640.Van zjnegeschriften noemenwj:rDen
Nederlandschen hantspiegelin rjmen gestelt,
waarin dat letterljck ende fguerljek de ge-

legentheyt, aert ende nature van de Neder-

landen metde omligghendegrenzen claerljck
afgebeelt ende beschreven wordt(1599),:'-

rUxoris Mempsigamos, Tweespraek van een

goede huisvrouwe ende een quaet hujswjf
en een onderzoek omtrentde rAltniederdeut- (1592,ookin'
tFranschl'',- rHetdrachttoneel
gchen Eigennamen aus dem 9- 11Jahrhundert van deganschewerelt(1610)''
,- pvriendts(1867)''
.Ook behoorthj sedert1867tothen, spiegel? waarin de historie Joannis Bocatii,
die het sDeutsches W örterbuch''van Grimm de vmendtschap prjzende, speelsehewjze
voor ooghen gestelt wordt(1602)'',- rpestvoortzetten.
H eyningen (Hendxik van),een Neder- syiegelenz.(1602)'' - sEmblemata,volsinlandsch godgeleerde,geboren teOostzaan den nlghe uytbeeldsels bj Gabriëlem Rollenhazzsten October 1787,studeerde te Amsterdam gium enz.(1615)'',- pEmblemata,lmblêmes
en te Leiden, en was daarna achtervolgens chretiennes et morales etc.(1625)'',- rW .
predikant te Langerak bezuiden de Lek , Salluste,here van Bartaslqrken (1616);2de

veldyredikerteNamen,predikantteRjswjk, druk 162113dedruk 1628)''j- rW egwyser
en elndeljk te Meppel,waarhj den lstenJa- ter saliehejt (1629)'', - en pvoorbeeldselg
nuarj 1851 overleed.Hj waslidvanhetpro- deroude wjsçn,uytde Indischesprakeovervinciaal kerkbestuur van Drenthe, alsmede gheset(1634)''.
van de Synode,- voortsridderderOrdevan
Maria A'
eyAlz, vermoedeljk eene dochter
;en Nederlandschen Leeuw ,en lid derMaat- van
hetde
janarvoorgaande.zjwerdgeborenomstreekg
schappj van Nederlandsche Letterkunde te
1620,hield haar verbljfte SehoonLeiden.Hj schreef eene reeks van pBjbel- hoven,vormde'haren stjldoorhetlezen der
oefeningen''overdeEvangeliën,de Handelin- werken van Tondel,was bekend m etdeoude
gen dex Apoatelen en de Brieven van Paulus talen:dichtte ook zelve,enschreef:pBloemhof
(182(> 1834), alsmede over de Algemeene der doorluehtige voorbeelden daerin, door
Zendbrieven van Johannes,- voorts:rBj- ware, vreemde en deftige geschiedenissen
belsch handboek voor alle Christenen om den leeringen en eigenschappen, alles tlat den
Bjbelmetnuttegebruiken(1822)''1- rlland- mensch t0t nut en vermaak strekken kan,te
boek der Bjbelsche geschiedenis(1832)'' - bemerken is, uit de schriften van Philippus
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Camerarius, Michel de Montaigne en andere verzamelde htj bouwstoFen voor een W O0r)rzjnzoon KarlWGIkIzz
lImdwi.q
schrjvers getrokken en vertaald (1647)'',een denboek,dot

ljvigen kwartjn, grootendeels proza, met
platen.
H eynsius (Adriantls), een verdiensteljk
Nederlandschgeneeskundige,geborenteMoordrecht den 8sten April 1831, ontving zjne
opleiding te Barneveld en te Amsterdam en
bezoc
waarht
hjvo
inor1
ts
853
deprho
omo
oge
vese
cr
ho
deolinte
delwi
ltrs
echetn,

(zie onder)uitgegeven.

Karl 'XïJAdI- Ludlv'ly Heyse,een verdien-

steljk taalkundige en een zoon van den voor-

gaande.Hj werd geborellteOldenburq den
15den October 1797,ontving zjno oplelding

aldaaren teNordhat
lsen,voortsopeeneschool
te Vevay,waarna in 1815 Wiïhelm rozlH'um-

boldthem t0t onderwjzer van zjnJongsten

natuurkunde 0P eene dissertatie: over de zoon benoemde.Nadathj metdezen eenjaar
eiwitachtige ligchamen'', en in 1854 in de te Frankfort aan de oder doprgebragthad,
geneeskunde op eene dissertatie: pover de bezocht hj de universiteit te Berljn,werd

physische verklaring dervaatgeruischen''.Hj
vestigde zich vervolgens als geneesheer te
Amsterdam, waar hj zich in 1858 benoemd
zag tothoogleeraar in de physiologie aan het
athenaeum.Hier bleef hj werkzaam t0tin
1866, toen hj in dezelfde betrekking naar
Leiden vertrokenaldaarzjnambtaanvaardde
met eene oratie: yover het tegenwoordig
standpunt der physlologie in haar verband
metde geneeskunde.''Niet lang daarna werd

er hetphysiologisch laboratorium onder zjne
leiding gebouw d, - eene inrigting, die in
haar tegenwoordigen staat metde beste van

dien aard in hetbuitenland wedjveren kan.
Bj deviering van hetderdeeeuwfeestvan

de stichting der Leidsche hoogeschool hield
lfeynsila, als rector magniictls de fbestrede
en syrak bj die gelegenlleid:rover de zelf-

standlyebeoefeningderwetensehap''.Vanzjne

geschrlften vermelden wj voortsdenverslagen van het physiologiseh laboratorium te

Alnsterdam'')waarvan 5, en de nverslaqen

van het physiologisch laboratprium del'Leldstsllehoogeschool''!waarvan3deeleninhetlicht

zjn yekomen.Hj is 1id van deKoninkljke
Academie van W etensehappen,van de H0l-

landsehe Maatschappj van W etenschappen te

in 1819 huisonderwjzer bj de fàmilieMen#:&.
:o#0z-WJrfApJ#y, en vestigde zich in 1824
alsprivaat-docentteBerljn,waarhjin1829
buitengewoonhoogleeraarwerd.Aanvankeljk
bepaalde hj zich bj de Grieksohe en Latjnsche letterkunde, doeh na den dood zjns
vaders gaf hj aan Duitsehe taalsttzdie de
voorkeur. Hj bezorgde llieuwe uitgaven van
het rFremdwörterbuch''en van t1e leerboeken
van zjn vader en schreefeene ,
?Kurzgetàszte
Verslehrederdeutschen Spraehe(1825)',--het
AustlihrlichesLehrbuchderdeutsthenSprache
(1838- 1849,2 dln)''?en voltooide hetreeds
door zjn vader begonnen rllandwi
srterbuch
der deutschen Sprache (1833- 1849,3 d1n)''.
Hj overleed den 25sten November 1855,en
zjn belangrjkstwerk psystem derSprachwissensthaft (1856)''kwanleerstna zjndood
in het licht. Ztjn .
iongere broeder Tâeodor
Friet/
z'ïcFz, geboren te Oldenbt
lrg den 8sten
Ootober 1803, studet
zrde te lsqt
rlljn in de letteren, was voorts werkzaanl lltj het onderwjs,en vond in 1832 in ltol1)(teen twel
ide
vaderland. Hier bepaalde h19 zitsh vooralbj
het nazien van de haudslhritlt,ll der Grieksche en Latjnsche Kerkvmlers. Yan zjne
geschriften noemen wi
j:opolybiihistoriarum
exeerpta gnomica (1846)''en ,(?atull's Btlch
der Lieder(1855)''.ln 1861 kwam hj weder

Haarlem , van het Bataafseh Genootschap te
Rotterdam ,van het Genootschap van Geneesen Heelkunde te Am sterdam ,van de Acadé- in D uitschland en vestigde zieh te M iinchen,
m ie de M édécine te Brussel,enz.,en ridder doch keerde in 1865 naar Ttalië terug,w aar
der orde van den Nederlandschen Leeuw.
hj te Florence een aanvang maaktemet etll
'
le
R eyse.Onder dezen naam vermelden wj: nieuw e uitgave der pvtllgata''.
Joh'an CAr'
J:JC/-,A'tbyustH eyse?een Duitsch
Johann ézft/l
tl
ù Panllleyse,een uitstekend
taal-en opvoedkundige.Hj werd geboren den Duitsch dichter en een zoon van Karl U 'JJzlsten April 1764 te Nordhausen,bezoc.
hthet helm Ludwigt geboren te Berljn den 15den
gym nasium aldaar,Btudeerde te Göttingen, Maart 1830,bezocht hetFriedrich-W ilhelmsen aanvaardde in 1786 eene betrekking a1s gymnasi
um , liet zieh in 1347 inschrjven als
huisonderwjzer te Oldenburg,waar bj eene student in de oude letteren, doch bepaalde
meiqjesschool stichtte en in 1792 t0t leeraar zich in 1849 te Bonn bj deRomaanschetaal-

aan het gymnasium benoemd werd.Hj nam
echter in 1806 zjn ontslag en ging in 1807
als rector van hetgymnasium en alsdirecteur
eener pas gestichte meisjesschoolnaar Nord-

en letterkunde. Na zjne promotie in 1852
volbragt hj eene reis door Zwitserland en
Italië, om er in de boekerjen Overbljfselen

JesschoolnaarMagdeburg,waarhjden27sten
Julj 1829 overleed.Van zjne geschriften vermelden wj:rNeueJugendfreund,oderErnst
und Scherz (1801- 1802,4 dln)'',- pA1lgemeines Fremdwörterbuch (1804; 13de druk
1865)''
, - rrheoretisch-praktische deutsche
Grammatik(1814;5dedruk1838- 1849,2dln)'',

sFr
anzesca von Rimini (1850), - een paar
dichterltike verhalen pDie Briider (1852)''en
)Urica (1852)'', die later met de oldyllen

der Romaansche letterkunde op te sporen.

hausen,en in 1819alsàirecteureenermeis- Inmiddels was hj reeds met het treurspel
v0n Sorrent''en andere verzen in pllermes''
werden opgenomen, als dichter bekend ge-

maakt.In hetvooqjaar van 1854 riep koning
Maœimiliaan hem naarMiinchen?waarna hj
rl
ieutscheSchulrrammatik(18164zostedruk in het huweljk trad en zich in dehoofdstad
1864)'',- en mtzeltfadell zum Unterrichtin van Bei
jerell vestigde. Hier sehreef htj ,Noder deutschen Sprats
lle(20stedrt
lk 1863)''.Ook vellen (1855;4dedruk 1863)'9 -- mNeut
)N()-
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vellen (1858)4dedruk 1864)'1- pvierneue
Novellen (1859;3dedruk 1865)'',- rArmina.
Neue Novellen (1861;2f
1edruk 1862)'',- en
Meraner Novellen (1864)''.Van zjne dichterljke voortbrengselennoemen wj n0g:pDie
Brautv0n Cypern (1856)''
,en pThekla(1858q
2dedruk 1864)'',een gedichtin 9 zangen,La Rabbiata (1858)'' - pRafael''eenen0velle in verzen (1863)'' - en pGesammelte
Novellen in Versen (1864)7'.Van zjnedramatische werken werden de tooneelspelen pElisabeth Charlotte (1860)''en rDieGrafen von
derEscke(1861)''bj deopvoeringmettameljken bjvalontvangenjterwjlhj metpDie
Sabinerinnen (1859;2dedruk 1861)''dendoor
koning Maœimiliaan.uitgeloofdenprjsverwierf.

echter in de meeste talen weggenomen door
het voegen van een medeklinker achter het
eerste Avoord of door het aldaar weglaten
van den klinker,of00k dof)r zamensmelting
der beide klinkers in de uitspraak. In het
algemeen wordt de naam van hiatu.
ggegeven

heelevorm ongemeenbevallig.Alsvruchtzjner

H ibiscus L.is de naam van een planten-

elke leemte, hetzp
--ill bew/svoering,
hetzj in eeniggeschrift.
aan

H ibbertia Rob.Wr. is de naam van een
plantengeslachtuitde familiederDilleniaceën.
Het onderscheidt zich door een s-bladigen
kelk,door 5 afvallende bloem bladen,en door
eenevliezige,openspringende,z-zadigevrucht.
Het omvat Nieuw-Hollandsche heesters,van
w elke somm ige, zooals ./Z dentata Rob..#r.
en .
/Z rolltbilis Ande. t0t de sierplanten be-

LaterverschenendetreurspelennMariaMoroni'' hooren.Hetzjn altjd-groene gewassen, die
en plladrian'',welkemetpElisabeth Charlotte'' des winters eene w arnzte vereischen van
onder den titelvan pDramatische Dichtungen 4- 6OC.
(1864- 1865,dl 1-3)''zjn uitgegeven.Zjn H ibernia, zie Britannia en Groot-Britversbouw is zuiver,zjn stjlJuisten dege- //47: en Ierland.

we
tenscbappeljke nasporingen leverde hj: geslachtuit de fàmilie derMalvaceën.Het0nRomanische Inedita, auf ltal. Bibliotheken derscheidtzich dooreen veelbladig omwintlsel
gesammelt (1856)''. Hj toonde zich voorts rondom den kelk, door 5 stampers en eene

een uitmuntend vertaler in het rspanisches s-hokkigezaaddoos.lletomvat kruiden,heesLiederbuch (metGeibel,1852)'7
,laterdooreen ters en boom en uit de keerkringsgewesten,

1ItalienischegLiederbuc'
h (1860)''gevolgd.Na metgroote,meestalgelobdebladerenenfraaje
dien tjd heefthj zich vooralbezig gehouden bloemen,weshalvezj ook alssierplanten in
met besehouwingen over Italiaansche letter- trek zjn.Van de soorten noemen wj:W:
kunde.
AbelmosehwgL.(zieAbelmosehmsj,- A1amoelzf.
s Lk. et Otto, in Montevidéo op vochtige
He
yt
es
bur
y
(
Wi
l
l
i
a
m
A'
Co
u
r
t
,
b
a
r
o
n)
,
een Brltsch staatsman,geboren den llden Mei plaatsen groejende,eene sierljke plant ter
1779, was eerst Engelsch consul-generaalte hoogte van 11/c Ned.el,metgroote,prachTunis, vervolgens gezant te Napels,in 1820 tige, l'oode bloem en, -.- .JZ eannabinus L.,
in Spanje,en in 1824te Lissabon.Nadatde eene éénjarige plant,die wegensharezuurintànte Isabellq zich methet besttltlr belasten achtige bladeren in oost-lndië als groente

dom Pedro aan hct rjk eene nietlwe grond- wordtaangekweekt,terwjlharevezelsonder
wet gegeven had,nam hj weinig deel aan den naam van H ibisclôslm els,B ombay-hennep ,
den strjd derpartjen,maargaftevensbljl
ten basterdjuteenz.indenhandelkomeneninEnge-

van eene zöö conservatieve rigting, dathet land tot het vervaardigen van touw gebrm kt
hem in Engeland t0t eene verkeerdheid ge- wordeny - ..fZ elypeatlu .Tp,, een heester van
rel
tend werd.Zjnepogingenom lordBereqford, 21
/c of een boom van 5 t0t ; Ned.elhoog,
een ultra-rrory, aan het hoofd van het P0r- wiens bladeren en bloemen wegens hunne
tugésche leger te plaatsen)leden schipbreuk sl
jmerige eigenschapyen op de Antillen op
op den tegenstand desvolksenop deninvloed dergeljkewjzegebrmktwordenalsdeheemstvan den minister van Oorlog Saldanha?wiens wortels bj 0ns,- M eseulentus.
r.
,diein
valin 1827 vooralaan hem w ordttoegeschre- Indië, voorts in Afrika en Syrië gekweekt
ven.Toen na den dood van Canning deTory- w ordtjw aarm endegrootezaaddoozcnyinW estpartj in Engeland demagtin handen kreeg, Indië okro of gombo genoemd, a1s groente

durfde hj detegenstandersderconstitutien0g toebereidt, - W1 grandifor'
us *ïcA., in
krachtiger ondersteunen.W eldra echter werd Georgiëen Floridagroejende,metlichtroode
hjteruggeroepen,in 1828 t0tlordHeytenbltry bloemen, - .
S2 maœtlatus Ded/t, op Haïti
benoemd en a1s gezant naar Petersbuxg ge- groejende, waar men uit de bladeren een
zonden,waarhjt0tin 1833bleef.Debetrek- verfrisschenden drank gereed maakt, - H .
king van gouverneur-generaalvan Indië wees -'
l/fcùï/ï.
s L., in Oost-lndië te vinden en 4 of
5 Ned. el hoog, - ./Z Rosa .sizlez?t:ï.eL.,in
oost-lndië en China aanwezig,eene prachtige

hj van de hand,doch aanvaardde die van
gouverneur van het eiland W ight,en in1844
die van gouverneur-generaalvan Ierland.Hj
verloor deze bj de aftreding van Peel in
1846, leefde daarna ambteloos,en Overleed

sierglant met een opgaanden stengel,uitgesprelde takken,eironde,gespitste,gezaagde,
aan den voet gaafrandige, onbehaarde, van

bovenglanziggroenebladerenenfraaje,donkerden
Hl
lstenMei1860.
latus is een Latjnseh woord, hetwelk roode bloemen.W ortels,bloemen en bladeren

oqewing beteekent.Men geeftin detaalkunde woxden op dergeljkewjze indegeneeskunde
dlen naam aan de ontlnoeting van 2 klinkers gebrtlikt a1s die der M alvasoorton i11Europa,
aan heteinde van heteerste en dellaanvang terwjl men in Oost-lndië de bloemen tot

van hetvolgendewoortl,w aardooreeneopening schoeusmeerbezigttweshalve de inlanders ze
s.ple/#ez3es Gr.
van den m ond ontstaat. Die llardheid w ordt kembany ,scy/tzït?e noemen, IL q
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in hetleven (18f0)'',- pGediehten(1874)'7
,stam,methaartjesbekleed,hieren daarmet en de zangspelen pElla''en plsa''welkebeide
regte stekels gewapend, en met xozenroode niet zonder bjvalwerden opgevoerd.O0k in
bloemen versiel'
d,-- H./ziJpô'
!
f:Caît.,opHaïti het mNederlandsch Ttidsehrift'', eenigen tjd
groeiende,een boompjeterhoogtevan5Ned. dogi.hem uitgegeven,vindtmenonderscheidene
elmetfraajescharlakenroodebloemen,- enH. sttlkkenvanzjnehand.Velovanzjnegedichten
wpdc/zldl,
sL.,een overbljvendkrlidinCanada onderscheiden zich door een levendig gevoelj
en Virginia,meteironde,langgespitste,gezaag- dool-kellrighoid van descriptie en vooraldoor
det van onderviltig-grjze bladeren,zaamge- eene ongemcene frischheid.
van Nieuw-llolland,meteengroenen,houtigen

groeide blad-en bloemstelenten zeergroote,

H ieng-Fong, keizer van China uit de

wittr,aan den voetptlrperroode bloemen.
W ldalgo noemt men een Spaansch edelman
der lagere klasse? daar hetwoord eigenljk
slechts rl
jkgeboren beteekent.Die klasse ont-

(lynastie Cltihq, was de 4de zoon van den
keizer Tao-Kwanvj,werdgeboren in Augaatus

1831,en beklom ln Februarij1850 onder den
naam van Hieny-Fong don troon.Hi
jmaakte
stond voorzeker, Omdat men den ouden adel 0en einde aan de staatkuude zjnsvaders,
van den gekochten wilde onderscheiden.Te- die de afsltliting tlesrtjksnaarde zjdevan
genwoordig zjn erhidal
qosdezltxfz
l/'
rtzldzt
z,die Rusland meer en meer zocht op te heFen?en
den adel van voorvaderen geërfd,- en Hi- veroorzaakte daardoor eene volksbeweglng,
dalgos de z/
riri/eo/t
l, die hem verkregen of w elke,van de provincie Kwang-siuitgaande,
gekocht hebben. Avat hunne regten betreft, onder de leiding van den pretendent Tlen-Te

staan zj op ééne ljn metdecaballeros(1-id- weldra een aanmerkeljken omvang verkreeg.
ders) 0n escuderos (schildknapen).De V001*- Een aanslag op het leven van den Keizer in
rang wordt toegekend aan hidalgos de natu- Julj 1851 was oorzaak,dat18 mandarjnen
raleza, doch zj onderseheiden ziel
h weinig met htmne huisgezinnen werden ter dood gevan de aanzienljkeburgers,tenzj zeoprjk- bragt. Alle generaals, die een slag tegen de
d0m stet
lnen.Vele hidalgos hebben een bur- opstandelingen verloren, werden desgeljks
gerljkbedrjf;zelfsvindtmenonderhentalrjke gedood. In het algemeen.droegen vele van
herbergiers.InSpanjeeninPortugal(waarmen zjne maatregelen den stempelderwreedheid.
hen fidalgos heet) worden alle vondelingen Den tjd,dien de Keizer van zjneuitspanals hidalgos beschguwd,omdat antlerszooda- ningen overhield,besteedde hj aan hetvernig kind weleens zotlktlnnenverkortworden

vaardigen van een groot gedicht,waarin de

in zjneregten.Koninkljl
teenvorsteljkeet
lelknapen dragen in Spanjeden titelvan Senltor
Hidalyo.
H idalgo(D0nJosephGarcia),eenSpaansch
schilder, vermoedeltjk Omstreeks het jaar
1G5G in Castilië gyboren, was een leerling

heltendaden van hetTartarenkrtjgshoofd Oe-J
1zl-Taiverheerljktwerden.Ef,nereeksvan
ongevallen noodzaakttlheln echter!tlo vroeger

(loor hem weggezondene raat
lslleden zjns
vadersterug teroepen,h()i)w()lhj gceneverandering bragt in zjne staatkl
lnde.Hj werd

van Villads en Gvtlarte te Murcia,vertoefde in 1856 in een ool'log gew ikkeld met Frank-

eenigen tt
jd teRome?sehilderdevervolqenste rjk en Engeland, welke 2 .jaal.later met
Valencia v001-kerken en kunstverzamellngen,
werd daarna te Madrid doorde regtbank der
Inquisitie t0t censor de pitturaspublicas en
dûor Phâllppns T'r tot ridder van St M ichiel

den Vredevan Tien-tsin eindigdc.Hj voldeed

echter niet aan de gestelde voorwaarden,

zoot
lat de krjg op nieuw ontbranddet en
Peking i11 1860 ingellom en wel'(1.D e lteizer

benoemd, koos t0t verbljf het klooster San had zich inm iddels op de vlllgt begeven,en
Felipe,waarhj n0g 24 schilderjenvoltooide, overleed te Ye.hol den zzsten Augustus 1861.
en overleederin 1711.O01tschreefhj:rprin- W iëraeium ,zie Hariksklmid.
cipios paro estudiar el nobilissima al'te (le la

H iërâpolis. Twee steden (1e1- olldlleid

droegen dien naam. De ecrstt,lag in Grootpinttlra (1691)''.
H iel (Emmanuël), een Vlaamsch dichter, Phrygië aan de Maeallder, tegcnover La0geboren te Denderm onde den 3lstenM ei1834, dicéa,was aan Cybelegewjd en had een beging na het vel-laten der gemeenteschoolop
den steenkappersstiel, en werd daarna ondem

roem den naam wegensharedruipsteenbronnen,
alsm ede w egens het Plutonitlm , eene kleine

wjzeraan eenekostschoolteBrussel.W eldra grot, waar schadeljke dampen oprezen. De
echter vertrok hj aIs opzigtereenerkatoen- apostel Paul'
l
ts stichtte er etl
ne Christeljke
spinnerj naar zjne geboortestad,stichtteer gemeente (C010ss.IV :13). Cltandler en Povervolgens een boekhandel,doch ondervond

coeke gewagen van de bouwvallen van een

we
inip voorspoed,zoodathj teBrussel(
1ebe- schouw btlrg,van baden en van een gym natrekklng van tolbeambte aanvaardde.Inmid- sium , die zj aldaar gezien hebben.Thans
delshatlhj zich doordeuitgavezjnerpL0o- vcrhefterzichPamboek-Kalessi.- Detweede,
verkens (1857)''als dichter bekend gemaakt eene stad in h0t Coelo-syrisch landschap
en zag zich geplaatst op een der bureatlxvan

Binnenlandsehe Zaken. Thans ishj boekbewaarder van hetNjverheidsmuséum teBruss0l en leeraa'r in (1edeclamatieaan deK oninkljke mtlzieksollt
lt
ll.Behalvegcnoemdenllllntlel
leverde hj: pNieuwe liedekons (1861)'', Gedichten (18G3)'' - pGedie.
hten''- ppsal-

Cyrrhestica, was beroemd door de dienst der
godin Dereeto,wier prachtigetempelaanzien-

ljke rjkdommen bevatte. Zj was op den
westeljken Oover van de Ellfraat(1oor Cyrus

gesticht en droeg (1cll naam van Bambyce.

A1s eene groote en volkrjkeplaatswerd zj
doox Constantl
jn c?e Groote tothoofdstad der

men,zangellenol
-h
l,
tll-i(J's(186t
)1'53- rT'
)elietklt, nitlltwft provintsit, Euphratensis vttl-hlxtvf/n.
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Daarna kwam zj in vervaljdoch werd door :
iaren.Daar zjn zoon Gelon,een vriend der
7
J'
sstinianu: weder opgebouwd.Later echteris Carthagers, vôör hem gestorven was! werd

zj qçderom veNallen.
Elérarchie,zieKerk.
Hlëro.onderdezen naam vermelden wj:
Hiëro 1, koning van Syracuse. Hj verkreeg van zjn broeder Gelon in 484 vöör

Chr.de heerschappj over Gela en werd in
47; zjn opvolger te Syracuse.In 476 verdreef hj de inwoners van Naxos en Catana
uit hunne steden, gafaan Catana den naam
van Aetna en zond eene volkplanting derwaarts, die evenwel door de voormalige bew oners verdreven werd. Eene overwinning
ter zee, door hem en de Cumaners in 474
op de Etruscers behaald,beroofde deze van

hj opgevolgddoorzjn kleinzoon Hiè'
ro'
zezz
lld,
die aanstonds de zjde derCarthagerskoos,
zich doorzjne brasserj en wreedheid gehaat
maakte,en reeds in 214 door zaâmyezworenen vermoord werd.Hiëro was een ultmuntend koning,die doorzachtmoediyheid,wjsheid en weldadigheid deliefdederlngezetenen
verwierf. Hj begunstigde zoowel denlandbouw als kunsten en wetenschappen, en
Arehimedesbehoorde t0tzjne vrienden.
H iërocles is de naam van onderscheidene
Grieksche wjsgeeren en redenaars.Eén van
hen leefde tegen heteinde der 3de en in het
begin der4deeeuw naChr.HjwasRomeinsch

deopperheerschappj op deTyrrheenscheZee. stadhouder van Bithyniëj later van AlexanIn 472 bragt hj Tl
trasidaews, tyran van drië en spoorde keizer Dioeletonnsaan t0t de
Agrigente, t0t onderwerping.Hj wasgierig vervolging der Christenen,w elke plaats greep

en gewelddadig. Men heeft hem echter ge- in 302 na Chr.T0t datoogmerk vervaardigde
prezen,omdatbj dedichtkunsthoog schatte hj een geschrift,hetwelk 0ns echteralleen
en Mmônides,Aeseltyl'
tbs, Bacclt
ylides en PIn- bekend Is tlit een tegenschrift van Eluebigœ.
Grs
f.
s aan zjn Hofriep,zoodatzelfsXeno- - Een andere Riërocles, een Neoplatonisch
wFzpl in zjn geschrift,rHiëro''getiteld,hem Yvjsgeer,was in het midden der 5de eeuw
en S'
lmnnide.
g sprekende invoert om overde saet grooten bjval te Alexandrië als leeraar
eigenschappen van een koning te handelen. werkzaam. Behalve fragmenten van werken

Hj overleed in 467 vôörChr.
van zjne hand,heeftmen van hem eenwjsHiëro Tf, desgeljks koning van Syracuse geerigen commentaarop de mGouden spreuken
van 269 t0t214 vöörChr.Hj waseen zoon van Pythâyoras'' benevens eene verzameling
van Hiërocles, die hem te vondeling deed van kluchtlge verhalen, rAsteia'' genaamd,
leggen, w aarna het kindj volgens de sage, maar bljkbaar van lateren tjd.Al die geeenige dagen door bjen gevoed werd? uit schriften zjn uitgegeven doorPearson (1654
m (1709).
welke omgtandigheid men zjne toekomstige en 1675)en Needlta,
grootheidvoorspelde.Hjgenootnueenezorg- H iërodoulen oftempelslaven noemde men
vuldige opvoeding, en wist zich tjdens il1 de dagen der Oudheid in ruime beteekenis

de woelingen? die na den aftogt van koning alle personen,die OI*gOnSaan de tem peldienst
Pyrrhm op Slcilië heerschten,t0t de hoogste verbonden waren, en in Dieer beperkten zin
waardigheden te verheffen. ln 269 riep het de zoodanigen,die de meest veraehte bezigleger hem uit tot aanvoerder, waarna hj heden m oesten verrigten. Hun aantal in de
binnen Syracuse trok en door het volk als tempels van Syrië, Phoenicië en Klein-Azië
opperbevelhebber erkend werd.Vermoedeljk was nietgering.In de stad Comana in Capverhief men hem in 265 na,zjne zegepraal padocië vond Strabo er 6000, in Morimene
op de Mamertjnen t0t koning. Toen laatst- 3000. Aleerendeels waren het vrouw en, die
genoem den door de Romeinen werden bjge- voor een geschenk aan de godheid zich ter
staan, vereenigde zich H iëro m et de Cartha- beschikking stelden van de bezoekers.Bj de
gers tegen Rome. Hj werd door den R0- Grieken was in hetalgemeen de zedeloosheid
meinschen consulAppi'
tbs Oltz'
?:dï'lf.:geslagen en onder de hiërodoul
en niet zoo verreraande,
in Syracuse belegerd, hoewel te vergeefs. hoewel Corinthe en Samos daarop ultzondeToen echter in 263 M anll'us Ftxlerï'?x,sM aœi- ringen .maakten. Befaamd waren vooral de
vfz: hem meteen groot legerbedreigde,sloot vrouweljke hiërodoulen van Ven'
n Xzrycïwc
hti een ls-larigen vrede metRome,die we- op Sieilië. De ktlnststelt haar voor als dangens zjn trouwen bjstand in een eeuwigen sende op de teenen,m et opgehevene arm en,
veranderd werd. Na het eindigen van den gekleed in een kort,doorschjnend gewaad,
Eersten Punischen O0rl0g (241) zag Hiëro en met een zonderling gevlochten krans op

zich in het bezitvan zjn rjk bevestigd,en hettqteen knoop zamengebonden hoofdhaar.
H idroglyphen noemtmen deteekensvan
die vriendschappeljke betrekking werd zelfs
hrift, wier beteekenis
nietverstoord door de hulp,welke hj aan het Egyptisch beeldse'
Carthago verleende.Hiëro bezocht Rome in vooral door de naspori
nren van Champollion
237 en schonk aan het Romeinsche volk aan het l
icht gekomen 1s.De Egyytenaren
200000 modiën graan. 00k in den Tweeden bedienden zich tegeljkertjd van vlerderlei
Punischen 00rl0g was hj een trouwe bond- schrift: 1. van het hiëroglyqhisch ofheilig
genoot der Romeinen en ondersteunde hen

schrift, - 2. van het hieratlsch schrift,-

met geld en troepen,en toen hj na deneder- 3. van het epistolograpisch, enchorisch of

laag aan hetmeervan Trasimenehetgouden demotisch schrift,

en 4.van hetKoptisch
standbeeld van de Godin der Overwlnning, schrift. De eerste 3 behoorden in Egypte te
160 Ned.pond zwaar,naarRome zondjwerd huis.Van deze kennen H erndotusen Diodoru

zulks a1s een gunstiy voorteeken bescllouwd. Sicltl'
ts slechts 2, nameljk het heilige (JT::

Hj overleed in 215 ln den ouderdom van 90 rtktilt/tftzf
zlj
'en llet volkssehritt td</
zorixt
l of
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d<p.f
,
$?, l'llt
ipzt
zfzrf
x).EerstClemens zle:rlstfz';- Bpreidden, bediende men zich onk voor de

n%s onderscheldt er 3 en noemtze hetheilige Egyptische taalvan hetGriekschealphabethy
steenschrift (izpti/tlsq'
rfx JT()0g;.a,
t
/',zt
i), het waarvan men!ten behoeve der Egyptenaren,
priesterschrift (JA(
?e
x'
r&z:) en het briefschrift 6 aan het hiëratisch schriftontleende letterteekenstoevoegde.Ditschrift,door de Egyp(îz:&g'
ro2pg(?f
z@/
.xJ).
Het h'le-ro./,
y;zA'JdcA scltrift, in de hiërogly- tische Christenen gebezigd,is onderden naam
'
pllische opschrlften zelven ghetsehriftdergod- van het Koptisehebekend.
deljke woorden'' genaam d, was het nudste
Het ontcjferen van hetEgyptisch,bepaalen aanvankeljk voorzeker heteenige schrift deljk van hethiëroglyphisch schriftisdoor
der Egyptenaren. De teekens zjn min ûf Niebtltr teregteenevan debelangrjksteontm eer afbeeldingen van allerlei voorwerpen. dekkingen onzereeuw genoemd.Zj heet de
op gedenkteekens zjn zj ingesneden ofen grondslagen gelegd voor eene nieuwe wetenreliéf opgewerkt. Beide m anieren vindt men schap en op alle andere takken der oudheidintusschen veelal verbonden, zoodatde igu- kunde een gewigtigen invloed geoefend,daar
ren uitgesneden zjn en toch in de diepte een zj 0ns in staat gesteld heeft,in de oudste
verheven Tverk vormen (reliéfencreux).Voorts tjdperken der beschaving door te dringen.

zjn devoorwerpen dikwjlsgekleurd.Op een De wetenschappeljke beschouwervan de gevlakken grond zjn de flguren somtjdsbont, schiedenisdermenschheidheeftdaardoorzjn
somtjds e'énkleurig of0ok welalleen in 0m- uitzigt meer dan 2000 Jaren verruimd. Het
trekken geschetst. Ook in papyrusrollen is vinden van het opschrift van Rozette (RaqJid)

hetheilige schriftnietzelden rebruikt,maar gedurende de expeditie van N@poleon in 1799

slechts voor gewjde onderteeklngen,bepaaldeljk voorhetdoodenboek,hetwelk methet
ljk des overledenen in hetgrafwerd nedergelegd.Hier zjn dehiëroglyphen meestalin

gafheteerstgegrondehoop op deontejfering
der hiëroglyphen. Het bevattenameljk den-

zelfden tekstin hiëroglyphisch,demotisch en
Gxieksch schrift. Het bleek uit dit laatste,
om trekkengeteekend.Dekarakteristieketeeke- dat alle 3 hetzelfde decreet ter gunste van
ning derEyyptenaren komtdaarin oy dedui- Ptolemaews .
F,J/'
t-:.
: behelsden, hetwelk de

deljkstewjzeaan hetlicht.Zoodanlg schrift Egyptischeyriestersin het9dejaarvan 'BK0werd voorzeker aanvankeljk hiëratisel
t of nings regérlng (196 vöör Chr.)opgesteld en

in de tempels geplaatsthadden.Men haastte
zit!h,afgietsels en afdrukken tevervaardigen,
en in 1803 werd zulk een door de Antiquarian-soeiety te Londen in hetlichtgegeven.
w erd.Tevoren echter,voordathetbrlefschrift Intusschen volgde de ontcjtbring niet z0o
in gebruik kwam y was het hiëratisch schrift spoediq al
s men van zulk een drievoudip
0ok bestemd voorwereldljkegeschriften,ja, opschrlft verwachtte. Daar de hiëroglyphlzelfb om gebeurtenissen in het volksdialect sche tekst niet ongeschonden was, bepaalop te teekenen. H et is echter bepaald voor den zich de geleerden aanvankeljk bj den
boeken bestem d en wordtslechtszelden opge- demotischen.De eerste die eene onte'
jfering
/j reeds in
denkteekenenaangetroffen.Hetiszelfseigenljk beproefde, w as Silvestre de Stzccl

priesterseltr'
ftgenoemd,om hetteonderscheid
e
n
v
a
n
b
rief- ofyefaan dcAriff, en later
omdat het bepaaldelpk door de priesters t0t
het schrjven van gewjde sehriften qebezigd

slechtseene ten behoevevan hetsnelschrjven 1802 in zjne r,luettreau citoyen Chaptal(migemaakte verkorting van het hiëroglyphisch nistervan BinnenlandscheZakenl''deelde hj
schrift,waarbj de beeldennagenoeg verloren de tlitkomsten van zijn onderzoek mede.Hij
gingen. De eerste proeven van het loopend hield het hiëroglyphisch schrift voor eenideohiëratisch schrift vindt m en reeds Op de ge- graphisch ot'woordschrift, het hiëratisehj

denkteekenen van het oud-Epyptische rjk, dat hj 0ok in andere opschriften had leeren
bjv.op desteenen derpyramlden van Gizeh
en op de graven in hare nabjheid.HeteplsJoltwrï
œ/
zïycA Ofdemotisch yc/zrf
/'
f,uithethiëratische ontstaan, bevat eene nOg grootere
verkorting der teekensjdie hierbj een wille-

kennen:voor een lettergrepig ofalphabetisch
sehrift en het encllorisch voor een zuiver al-

wentelingen van dien tjd hebben waarschjnljk de behoefte doen ontstaanyom de taal
van hetdageljksch leven z0o eenvoudig m0eljk in schrit
'
t te brengen,zoodatnadien

Een tweeden belangrjken stap op datgebied

senjalle brleven metdeze teekens werden te
boek gesteld.Men vindt dat schrift nagenoeg
uitsluitend op papyrus-rollen,- en slechts
in een enkel opschrift.Alle drie soorten van
schrift blevellt9t in de eerste eeuw na Chr.
in gebruik. Toell echter het Christeudom en
tevens de kennis der Grieksehe taal en letterkunde zitsh nleer ell meer in lsgypte ver-

pen,maar onderzoehtdieafdeelingenenstelGe
de phonetische waarde vast der overeenkomstige teekens indenamenPtolemae'
n ,Alezander, Arsinoê:.& rdzkïc: en n0g 6 andere.Het
hierdoor gevonden alphabeth was in hetalge-

yhabetisch,hoewelhj nog nietin staatwas
leder klankteeken te lezen. Tnm iddels vond

htj, dat men de drie opschriften lezen moest

keurigen vomn hebben aangenomen, welke van de linker- naar de regterhand, en vernagenoeg niets van hun oorsprong verraadt. deelde metJuistheid den tekst in eeni
gegroeM en kan het nasporen tot in de 7de eeuw pen van w oorden, w aarin de nam en Ptol6vöör Chr.De belangrjke staatkundige 0m- zzlldf:.xj A rsinoltwd.ldztzzztfdr enz.voorkwamen.
deed de Zweedsche staatsman Akerblad in

zjne rLettre au citoyen Silvestre deSacysur

l'inscrlption Egïptienne de ltosette''. Deze
tjd alle reçtsgeleerde adviezen)allevonnis- bepaalde zich nlet bj hetafdeelen dergroe-

meen juist.Tevens had hj in den hiëroglyphischen tekst ondersttheidene getallenteekens
opgespoord,zoodateigenljk hj'deeerstewas,
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4iedeEgyptischeschri
lfteekensontcjferde.Gernimentpd
'-bleefhethierbj.DerAnalysedel'incriptiondeRosette,(1804)''vangraafPalinhad
geenewaaxde,omdatzj gebouwd was0I!de
onjuiste onderstelling,dathethiéroglyphlsch
opschrift in de aanwezige regels volkomen
wasbewaard geblèven,zaodathjdeneersten

scheidde zich Cl
tampolléon van dezen doorhet
volgen van een anderen weg,welkeveelmin-

dermoejeljk en onzekerwas.Hjwel
'ddaar-

enboven geholpen door eene gunstige Om standigheid.Een Engelschman,Bankes genaam;,
had op het eiland Phila'e in 1815 eeneobelisk

gevonden, diehj methetvodstuk naar zjn

Griekschen regel beschouwie als overeenko- vaderland overbragten op zjn buitenverbljf
mendemet den eersten hiëroglyphischen.Even plaatste.In datzelfde jaarmaaktehj dehiéz00 nietig waren de onderzoekingen van rnglyphische opschriften van de obelisk beBailey, k%ckler, Spohn en anderen.Van meer kend,alsm ede de Grieksche van hetvoetstuk.
belang washetgeschriftvan Etonne Qllfre- Deze laatste behelsden een brief van den
mère pRecherches critiques ethistoriques sur priester van Isls op Philae >an Ptolema- s
la langueetlalittératuredel'
Egypte(1808)'', lzlf/r-lfe.M11jdiens zuster (1lep'zlïr. en diens
waarin hj aantoondejdatdeKoptischet%1 evenzoo genoem de gemalin. Het verm oeden
dezelfde is als deoud-Egyptische.In 1809- lag dus voor de hand,dat deze namen 00k
1813 verscheen de ljvlge pDescription de in de hiëroglyphische Opschriftenzouden v0orl'Egypte'' de vrucht der expeditievan Napo- komen.Hoewel de onderstelling faalde, dat
leon,maarztjwaseeneschilderj zonderlicht er eenig verband zotl bestaan tusschen het
ofschaduw ,daar de talrijkeopschriften,in Grieksch en hiëroglyphisch opsehrift,die wel
Egypte gevonden,steeds onopgelosteraadsels i
swaarop denzelfdenKoninq betrekkinghadbleven.
den,doch op versehillende tpden gesteld waEerBt in 1819 werd de aandae,
ht weder0p ren, vond men toch,behalve den naam van
d
e
z
e
b
e
l
a
n
g
r
t
j
ke
a
a
n
g
e
l
e
g
e
n
h
e
i
d
q
e
vestigddoor Ptolenaelts, die uit het opschriftvan Rosette
een opstel van d<. Th'. Fblw.g ln hetsupple- reeds bekend was, het schild van Cleopatra
ment der pEncyclopaedia Britannica''.In het 0P de obelisk. Daarop grondde Champollion
artikel pEgypt''paste hj de ontdekkingvan hetvergeljkend onderzoek dierbeide namen.
Akenblad van het dem ctisc,
he schrift t0e op Het was tevens een gunstig toeval, dat de
het hiëroglyphische en toonde aan op eene namen P%oïemaeusep d eopatra een aantal

s
cheqzinnige wjze,datde afzonderljke tee- geljke letters bevatten,en dat daarenboven
kens lndehiëroglyphischenamenmetdereeds

in dezen laatsten naam de a herhaald wordt.
bnkende teekens der demotische namen Over- l)e proefAçasdusgemakkeljk tenemen,en
eenkwamen. Hj verkreeg langs dezen weg deze nam en gaven terstond een alphabethvan
een klein hiëroglyphisch alphabeth,waarmede 11 klankteekens,wieraantald001*toepassing
hj 00k eenereeksvan anderehiëroglyphische dezer methode op de namen Aleœander,.Beopschriften met namen van koningen zocht rezlic:enz.weldraaanmerkeljkvermeerderde.
te verklaren.Zjnepogingengeltlktenvrjgoed, Hierdoor was de vaste grondslag gelegd voor
hoewel aan de uitkomst n0g veel ontbrakt de verdere ontdekkingenvan Silrestredezscc-t/,
zgodatzjnelezing nietaltjdjt
listwas!bjv. Nlebnhr: W illtelm ros llhmboldten ancleren.
Arsinoê in plaats van Alttocrator) E%frvçefe.g
Evenwelbljktuitgenoemde pluettreà Mr.

in qlaatsvan Caesarenz.JeanFl*t
xlçt
?ï.
:Cham- Dacier'',datCltampollion in dien tjdeenen0g
poll%on,die zich reeds in 1807 met Egyyte zeer gebrekkige voorstelling had van het
bezig jehfmden en in 1814 zjnebelangr'
pke hiëroglyphisch schxift,daar htJmet Yonny en

nasporlng over Egyptische geographie llitge- anderen steeds de onjuistemeeningkoesterde,
geven had,was ongetwjfeld bekend methet dat de phonetische waarde derafzonderljke
artikelvan Yonn.g en w erd er voorzekerdof)r hiëroglyphen enkel betrekking had op de
opgewekt tot een nietlw onderzoek.In 1821 eigennamen, terwjl hj den doorloopenden
verscheen te Grenoble een stuk in folio:pD e tekstaanm erkte a1s bestaande uitideographil'
écriture hiératique des anciens Egyptiens'', scheteekens.Van datqevoelenkwam hjechwaarin hj aantoonde,dat indien het hiëro- terterllg in zjn ppreclsdtlsyBtèmehiéroglyglyphisch schrift,metuitzondering dereigen- phique (1824)',waarin hj a'
anwees,dathet
nam en jeen ideographisch woordschriftis,dat- alphabeth, uit de eigennamen opgemaakt,
zelfde o0k moet gezegd worden van het evenzeer van toepassing was op de overige
hiëratisch schrift,daar in de doorhem onder- gedeelten,waarmen dergeljke teekens aan-

zochte payyrus-rollen uit de doodkisten de trof. De gewigtirste uitkomsten van zjne
beide schrlftsoorten teeken voor teeken met taalkundigenasponngen zjn intusschen Opge-

elkanderovereenkwamen)terwjldegeleerden nomen in zjne pGrammaire égyptienne'' in
voorheen beweerd hadden,dathet hiuratisch 1836 na zt
jn dood in het licht verschenen.
schrift syllabisch was.Een beslissenden stap Hiel
'in heeft hj hethiëroglyphisch schriften
op ditgebied waagde echterCltampollioneerst de daarin vervatte taal verklaard en zjne
in 1822 door de uitgave van zjne beroemde verklaring door een aantalopschriften dtlidenLettre à Mr. Dacier'', waarin hj door het ljk gemaakt. Belangrjk met betrekking t0t
onderzoek eener reeks van nam en van konin- dit onderwerp is voorts de brief vanLepsil
u
gen een,hoew elnog beperkt,hiëroglyphisch
Lettre à Mr.Rosellini sur l'alphabeth hiéalphabeth opm aakte, dat in de toepassing roglyphique (1837):
',waarin hj lletpholletisch
volltomen Juistbleek te wezen.Hoeweldeze alphabeth,in de spraakktmst van Champollion
glansrjkeontdekkingslechtseenvoortbouwen 232 teekens bevattende,in verschillendeklaswas op de denkbeelden van Ylwn-g, onder- sen vllrdeelt en slechts 34 hiëroglyphen als
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zuiver en uitsluitend phonetisch erkent.Een een adelaar,ccA- ,eene a.Het M ntalhiërooverzigt van deze geheele aangelegenheid gaf glyphen, voor de Q0 of22 taalklanken gekoBnnsen in het eerste deel van zjn werk: zen,bedraagtongeveer 30.Mennam nameljk
AegyptensStelleinderW eltgeschichtetl84sl''. eene zekere afwisseling van geljkluidende
Verder hebben de geschriften van Rosellini, teekensin acht,om fraajerschriftteleveren.
t
gclrp/ipï,Leemans,.
/fïpck.
s,LepsiltstenBrw-qsclö In den tjd derRomeinen werden bj data1later die van Bireh?de .AtàN.t
/J en Cltabas, phabeth nog eenigeteekensgevoegd.- Eene

en eindeljk die van LePageyRenolftZcldA derde klassevan hiëroglypheneindeljk houdt

en D'timielten veel licht over dat onderwel'p het midden tusschen de beide voorgaanden,
verspreid.
doordien hare teekens zoowel ideographisch
I)eonderzoekingen overhethiëratischschrift a1s phonetisch zjn.Men bezigdenameljk de
volgden meestal die over het hiëroglyphiseh voorbepaalde woorden bestemdehiéroglyphen
op den voet.De ontejfering van hetdemc- ook w elals beginlettersder woorden,wu rna
tisch Bchrift werd echter na Mlvestre de zgccy men er de overige klanken uit hetalgemeen
en Akenblad vooral door Young bevorderd, phonetlschalphabeth bjvoegde.Zoo dientbjv.

zooalsbljktuitzjne plliéroglyphicscolleded een kruis Om het woord anelt(leven)uitte

b/ the Egyptian society (1823)''enzjnepRu- drtlkkon;bet kan ee,hter 0ok voorde lettera
dlments of an Egyptian didionary'',eersta1s gebruiktworden,terwjlmen erdeklankteeaanhangels t0t de Koptische spraakkunstvan kens n en cA uithetalgemeen alphabetllbjTattam (1830),later edlter afzonderljk uit- voegt. Hierdogr echter wordt het kruis geen
gegeven (1831).Inzonderheid dientteworden algemeen phonetisch teeken,omdat men het

vermeld de tlitgavevan eenmetveleGrieksche niet overal kan bezigen, waar de letter a
omschriften voorzienen PRPJTO S door den Ne- aangedui
d moet worden,maar alleen in het
derlandschen geleerde Leemans in de !'Monu- begln van het woord azeh,.Somtjds echter
ments églptiens de Leide (1839)'7.Elndeljk verliezen teekens voor gezamenljke klanmogen wj nietverzwjgen,datdeontcjfering ken van ééneofmeerlettergrepen hunne 00rvan Champollion onderscheidene en zeer hef- spronkeltlkeideographischebeteekenis,zoodat
tige bestrpders gevondén heeft,zooals k'lap- m en ze o0k voo1-andere w oorden metderge-

roï/z, Palin, Janelli, Tfzïllïcz?
zt Gosflr
îcz
kq/'
, ljke klanken aanwendt.Dubbelzinnigheden

Reeehi, k
Seyyarth en Wtlemann?wierverkla- w orden alsdan door verschillende hulpm id-

ringen in den regel onderling aanlnerkeljk
verschillen.
Alle schrift is aanvankeljk beeldschrifl en
nadert in zjne ontwikkeling meer en m eer
tot het alphabetisch klankschrift. Daar m 0n

delen,vooraldoorbepalingsteekens!vermeden.

In yevallen?waal'
in deideographlschevoorstelllng moejeljkheden opleverde,zooalsbj
vreemde namen, grammaticale verblligingen
enz.? bezigde men bj voorkeur de zuiver-

het Mexicaansche beeldschrift eigenljk geen phonetische hiëroglyphen. Het hiëratisch en
schriftkan noemen,zoo zieu wj thansinhet demotisoh schrift bevat in het algemeen de-

Chinpsclze en in het Etlropésclle schrift het
begin en einde van dien ontwikkelingsgang.
Het syllabisch schrift, waarin lettergrepen
door teekens aangedtlid worden, vormt tusschen die beiden hetmidtlen.llet,Egyptische
schrift eehter onderseheidt zich daardoor,dat

zelfde bestanddeelen als het hiëroglyphisch,
doch daarin is hetideographisch element(het
beeldschrift) meer en meer ()p 4cn achtergrond geschoven door het phonetisch schrift

(d00rde klankteekens).

H iëronym ieten of H iëronymianen , ook
t'
rappen bevat. H et ging uitvan beeldschrlft rlsg/zzlv.sgeheeten,isde naam derleden eener
en verhiefzich t0t een zam enstelvan klank- orde van reguliere koorheeren naar den regel
teekens, waarin klinkers en medeklinkers van A '
tb-qltstinlts,omstreeks hetJaar1370 door

het tegeljk die verschillende ontwikltelinys- herméeten ofklnizenaars '/1.4 den H eiliyen .f.fï&

gescheiden zjntzonderevenwelzjn oorsprong den Portugees Vanco en den Spanjaard Pecha
te verloochenen en de beelden afte schaFen. qesti
chten doorGreyori'
ttsX1 in 1373bevesDe eerste klassen der hiëroglyphen,die de< tlgd. Deze orde wjdde zich hoofdzakeljk
ideographische of begripsteekens (beelden), aan de beoefening der w etenstthappen, ververdeelt men in zulke, die eene afbeelding spreidde zich met snelheid Over Spanje en

geven van hetbedoeldevoorw erp,eninzulke, Portugal, en had in 1415 haren hoofdzetel
die abstradebegrippenzinnebeeldigaanduiden, in een klooster bj Toledo.Aan de orde be-

waarbj men in de derde,plaats eene reeks hoorde 0ok het klooster San-Yllst: bj Plavan bepalingsteekens voegt, die niet tlitge- sencia, waar Kamel V zjne laatste levenssproken worden, maar enkel dienen om een dagen sleet, terwjl I'
ili
ps 11 voorhaarhet
woord nader te bepalen.T0tde eerste afdee- Escuriaal deed verrjzen.Hoewel zj groot
lingbehoortbjv.de cirkela1safbeeldingder aanzien verkreeg, bestaatzj thansalleen in
zonnescbjf, tot het tweede de gier alshet Amerika. De derde generaal, Lupns d'Olzinnebeeld eener moeder, t0t de derde een medo:stichtte in 1424 eeneafzonderljkeconbloemstengelachterplantennamen.- Detweede gregatie en noemde dezc die der Hièkonylklasse is die der phonetische ofklankteekens. lzàïd/ea ran de O&crrJpJï:. Paus M artin'
as V

Deze zjn uit het overgroote getal ideogra- bevestigde ze in 1426, doch zj verkreeg

phistth4) hiëroglyphen z0ö
' gekozen, dat d(t
klank die is van hetbegillvan den llaam van
het aan te duiden voorw erp. Z0o beteekent
tle uil, ill htrt Isgypti:t-lllnoellbtl? et,lll) '
tn. ell

weldra een nieuw en rttgel. Inttlsstshtlll werd

zj in 1595 in Spanje metde oorspronkeljke
orde der Hiëronymieten hereenigd en keerde
tot dell regel van Alt-q.
ttutinlt? tftrug,(10011in
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ltalip bleef zj bestaan onderden naam van gestrengste orthodoxiebuiten hetgpelbljven,
S emitae & .Hieronymi de p5.
:eretzAlJ1 ofde geefthj bljken van een uitstekend oordeel.
.& -5
J.r4ïc.
Maar in de kerkeljke twisten van dien tjd
Daarenboven heeft m 0n kltdzenaars van verloochende hj om der bisschoppen wille
den Aàilkel Hiërônymus van de congregatie zjl:eigen verleden en voegde zich bj debevan den zaligen Petru van Tïdl,meteenge- schuldigers van Orl
genes, wiens geschriften
strengen regel in 1380 door Piltro G.@llJ- hj te voren met jver verspreid had. O0k
corti van Pisa gesticht.Deze regelis echter bragt hj we1 eens zjne betere overtuiging
in 1444 verzacht en in 1568 door dien van ten oFeraan zjn regtzinnig tànatismus.GrooAngustin'
usvervangen.Velekleinekluizenaars- ten invloed heeft hj geoefend door zjne
vereenigingen,vooral in Bejeren en Tyrol, uitlegkundige schriften,waarin hj de allegosm olten zamen m et deze orde.- Er w aren rische methode huldigt,en vooraldoorzjne
o0k nonnen ofzldferdvan den A'
JJ/:. Iliërô- Latjnsche Bjbelvertaling, onder den naam
>:4p,1:.De vereeniging van deze ontstond door van rvulgata'' bekend.Zjn jver voor het
M aria Grescd in het klooster van den Hei- kloosterleven verleidde hem voorts in den
li#es Palllws te Toledo in 1375. Eerst ten strjd met Jovini
anlu en T'
hkqilantius t0thet
tjde van Jwliu 11 legden zj geloftenafen sehrjven van smaadschriften, die meer van
werden aan de ordeder Hiëronymieten toege- een gekrenkt gevoel dan van een weldoorvoegd.Thansechterisdiecongregatieopgeheven. dachtoordeelgetuigen.ZjnewerkenzjnuitH iër6nym us. onder dezen naam ver- gegeven door Vallarsi (1734- 1742;4 dln;
2de druk 1770,15dln).
melden wj:
k%
Iliër6nymns ranTrctw ,den trouwen vriend
opltronéusz7f
xdd&'
lI
.
:Hiër6nymus,bjgenaamd

de Aàï/ke een van degeleerdsteen vruchtnaarste schrjvers der oudeLatjnscheKerk.
Hj werd geboren in 331(volgensanderen in
342) te Stridon in Dalmatie, genoot eene

van Jol
tannes Ah:z,dien hj inwetenschappeljke Ontwikkeling en in welsprekendheid
overtrof terwjlhj voor hem onderdeed in
gematigdheid en vastberadenbeid. Hj werd

zorgvuldige opvoeding, en maakte zich te geboren te Praag en droeg den geslachtsnaam
Rome onder de leiding van Donatus?een uit- Fan@sel
t, studeerde ill zjne geboortestad,
stekend taalkundige, met de Romelnsche en voorts te Parjs,Keulen, Oxford en HeidelGrieksche schrjvers bekend.In den beginne berg, en zag zich in 1399 bevorderd t0t
liet het vroljke leven der hoofdstad hem naeester in de vrje ktlnsten en baccalaureus

geenszinsonverschillig,doch weldra heldehj in de theologie.De roem zjnergeleerdheid
over t0t hetChristendom.De catacomben en was z00 groot,datkoning W ladislaus11 van
degraven dermartelaarsgavenhem aanleiding Polen hem in 1410raadpleegdebjhetstichten
t0t ernstige overdenkingen en zjne reizen der t
miveryiteit te Krakau,en Mgmwnd,k0langs de Rjn en in Gallië bragten hem in ning van Hongartje,hem uitnoodlgde om te
aanraking met verkondigers van het Evan- ofen voor hem te preêken.De leer van W igelie, zoodat hj omstreeks het Jaar 360 te clf#'
e,welkehjbjdiegelegenheidaangeroerd
Rome gedooptw erd.Na een langdurig opont- had, was oorzaak, dat hj te W eenen in de
houd te Aquilela begaf hj zich in 373 naar gevangenis geworyen werd,maar op voorAntiochië in Syrië, waar hj vervolgens in spraak van de unlversiteitte Praag herkreeg
de nabjgelegenewoestjn onderzelfkastjding hj weldra zjne vrjheid. Met hart en ziel
en beoefening der wetenschap 4 Jaar een nam hj nu te Praag deelaan den strjd van
kluizenaarsleven leidde. Daarna werd hj tot zjn vriend Hluz tegen de misbruiken der
presbyter te Antiochië gewjd, doch ging Hiërarchie en tegen de zedeloosheid dergeeseerst naar Constantinopel om Greyori'tts van teljken.Hierbj ginghjinzjn jverzoover,dat
Flzl zlz: en vervolgens naar Alexandrië O:: hj in hetopenbaar dereliquiën vertrapte,Dldym'
uste hooren.Te Rome,werwaartszjn demonni
ken,diezjneyevoelensnietdeelden
vriend,bisschop Damasus,hem geroepen had, in den kerker wierp,Ja,één van hen zelfs
i
n
de
Mol
dau lietverdrinken.Den bultegen
en waarhjomstreekshetjaar383alsleeraar
oytrad,wisthj zich doorzjnehoofschema- L'adislaus,koning van Napelsen Hongarje,
nleren en tevens door zjne vroomheid toe- alsmededePauseljkeaiaatbrievenverbrandde
gang te verschaFen t0t de huizen van aan- hj in 1411 in het openbaar. Toen Hluz te
zienljke vrouwen, die hj ernstig t0t het Constanz in hechtenis genomen werd,jlde
kluizenaarsleven opwekte.Inzonderheid zjn hj derwaarts Om hem te verdedigen.Daar
M areellq en Paula door de brieven, welke hj echter op een open brief,waarin hj,te
hj haarschreef,en doorhare vroomheid be- Ueberlingen toevende, het Concilie om vrjroemd geTiorden. Paula vergezelde hem in geleide verzocht,geen antwoord ontving,was
386 naar Palaestinajwaarhj methare rjk- hj voornemens naar Praag terur te keeren,
dommen een kloosterbj Bethlehem stichtte, doch de hertog van R'ulzbaclt llet hem in
ril1415 te Hirschau in boejen slaan en
waarin hj tgtaan zjn dood(419of420)ver- Ap
toefde.Hiëronymusisongetwjfeld degeleerd- naar Constanz brengen.Hierin de gevangenis
sto en sohranderato Kerkvader van zjn tjd. opgesloten en in hetverhoorgenomen,bleefhj
Zjn wetenschappeljke arbeid heeft voor de aanvankeljk standvastig,doch eenehalfjarige
Latjneneenbelangrjk gedeeltederGrieksche gevangenschap putte zjne krachten zoozeer
t,dathj den23stenSeptember1415besloot,
Kerk toegankeljk gemaakt,en in alleweten- ui
schappeljkevraagstt
lkken,waarbjzjnejdel- de kettersche gevoelens te herroepen,waarheid en zjne zorg voor het handhaven der van men hem beschuldigd had.Daar hj niet-
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temin, vooral op aandringen van Gerson,

Hik (singultus).Deverschjnselen van den
zjne vrjhei; niet herkreeg,nanl hj in een hik en de wjze, waarop hj ontstaat,
J-n steeds het onderwerp geweest van zeer
verhoor 0l!den 26sten Mei1416 zjneherroe- zi
ping plegtlg terug,beleed,dathj van zjne verschillende meeningen. De éélz plaatstden
wankelmoedigheid meer berouw had dan van

eene zjner overige zonden, en verklaarde
onverholen,dat hj een voorstanderwasder
gevoelens van Husz en Wiclife.De kracht
zjner welsprekende taalmaakte een diepen
indruk op zjnetegenstanders,maarkon hem
niet redden van den dood. Reeds den 3osten
Meiwerd hj op last van het Concilie verbrand. Men strooide zjue asch in de Rjn,
om zjnenagedachtenis te vernietigen.

zetel van den hik in de maag,- de ander
in de maag en het middenrif, - de derde
in de longenj- de vierde in den slokdarm

enz.Volgens den één is hj eene krachtige

en snelle inademing, volgens den ander
eene krampachtige beweging van den slok-

darm ,- volgens den derde eene dergeljke
beweging in hetm iddenrif.
Gewoonljk ecbterhoudtmen den hik voor
eene krampachtige,plotseljke beweging van
H iërophant was de naam van den 0p- het middenrif, gepaard met eenë dergeljke
perpriesterdermïstériën in Eletlsis.Hjwerd beweging van het strottenhoofd, met eene
steeds gekozen ult het geslacht der Eumol- snelle inademing,gevolgd door een eigenaar-

##ezl, wier stamvader Eumolp'
la voor den dig geluid, overeenltom ende met den toon,
stichter dezer mystériën en voor den eersten voortgebragt door hetindringen van luchtin
hiërophant gehotlden werd. De hiërophant een koker,wanneer deze plotseljk geopend
moestden rjperen manneljken ouderdom be- wordt.De hik wordt veelalveroorzaakt door
reikt hebben, vrj van ligchaamsgebreken prikkeling in de keel,door koude ofhitte of
wezen,eene aangename stem bezitten en 0n- door het gulzig doorzwelgen van spjs of
berispeljk van wandelzju.1lj mogtnietin drank. Voorts ontstaat 0ok w el hik door

het huweljk treden;het is echter niet 0n- hevig lagchen,door angst ofschrik,en hj
waarschjnljk, dat men ook we1 gehuwde kan door zjne hardnekkigheid wel eens gemannen t0t hiu,rophanten gekozen heeftm et vaarljk worden;in ditgevalstaathj d00rhet voorschrift Om geen tweede huweljk aan gaans in verband met hysterie. De ouden
te gaan.Hj vertegenwoordigde bj demysté- hebben den hik,die als eomplicatie van somriën den Demiourg of W ereldsehepper. Het

mige ongesteldheden voorkom t, als een 0n-

was zjne taak, de pngeschrevene wettel
z te gtlnstig teeken aangemerkt. Trouw ens alle
handhaven en uit te leggen, - voorts om buitengewonezenuwverschjnselenverkondigen
hen, dit)ingewjd wenschten te worden,in bj koortsachtige ongesteldheden revaar.De

den tempelte loiden en allengsmetde kleine
en groote mystériën bekend temaken.Daarom
noemde men hem 0ok mystayoog en Pfveet,
0n het WaS niet geoorloofd, zjn naam in

tegenwoordigheid van een ongewjde uit te
spreken.Btlopenbare plegtigheden droeg hj

hetversierde beeld der goden.
H ighw aym en noemde men in Engeland
roovers te paard, die weleer voo1'al in den
omtrek van Londen de w egen onveilig maakten. Daartoe behoorden w el eens personen

van aanzienljke geslachten. De stoutheid en
de ridderljkheid,waarmede zj hunne rooverjen pleegdenjverleenden huneeneromaneske
kleur, en de balladen, waarin Claude .D'?zrc!
en andere befaamde highwaymen bezongen
werden, behoorden in den aanvang der 18de
eeuw tot de geliefkoosde leduur van hetEngelsche volk. O0k de novellisten,van Dfbe
en Fielding af tot B'
ullrer en A inswortltt0e,
hebben aan de lotgevallen dier roovers wel
eens hunne stofontleend.W ie een highwaym an gevangen overleverde!ontving eene belooning van 40 pond sterllng. Thans echter

zjn qp reeds lang verdwenen.
Hl> (Ernst W illem), een verdiensteljk

Nederlandsch letterkundige, geboren te Dockum in 1723, legde zich met ongemeenen

behandeling van den hik is verschlllend naar

gelang van zjne oorzaak;- gewoonljk doen
verdoovende middelen goede dienst; in gewonegevallen,bj kinderen,ishetlangzaam
drinken van eenig laauw wateraantebevelen.
H ilarius (De Heilige),een derjverigste
voorstanders der leer van Atltanasius omtrent
de geljkheid van wezen van Christus met
God,voerde een hevigen strjd metdeArianen., en werd dientengevolge pHaeretieorum
malleus etEagellum''genoemd.Hj werd geboren te Pictavium uit Heidensche ouders en
zag zich kortnahetJaar 350 benoemdtotbisschopin zjnegeboortestad.W eldrawashjgewikkeldin detw istenvandiedagen;schoonaanvankeljkdoorkeizerConstansbeschermd,werd
hj laterdoordiensAriaanschgezindenbroeder
ConstantiusnaarPhrygiëgebannen(356- 360),
van waarhj steedsbetrekkingOnderhieldmet
zjne aanhangers, debissehoppen van Gallië.
Later ontving hj verlofom terug tekeeren,
waarna hj metjverAuzentiu ,bisschop van
Milaan,bestreed,die t0thetArianismusoverhelde.Hj overleed den 13den Januarj 368,
en werd later a1seen der voornaamste heiligen gehuldigd.A1s godgeleerde bezathj de
gave der bespiegeling.Zjnewerken zjn gedeelteljk strjdsehriften,gedeelteljk commentaren op boeken des Ouden ofNieuwen Verbonds.Zj zjn dot
l1
'de Benedidjnen (1693),
door Maf'
ei(1730,2 dln)en doorObertltûv
(1781- 1788) in het licht gegeven. - Een

jver t0e op de oude letteren, werd rector
derLatjnsche schoolte Alkmaarenoverleed
den 22sten Junj 1762.Hj waseen zeergeleerd man en tevens een smaakvol dichter
in deLatjnBcheen Nederlandsche taal.Eene andere Hièîr6nym'as was bisschop van Arelate
verzameling zjnervoortbrengselen is in 1804 (Ar1es).Hj werd geboren omatreekshetJaar
uitgegeven door den hoogleeraar Ypey.

401,overleed in 449t en maakte zich vooral
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bekend doorden strjd dien hj tegen Leode
Groote voerde over zjnebisschoppeljkeregten, 0en strjd,dien hj in weerwil van
alle kerkeljke straFenj welke hem werden
opgelegd,hardnekkigvoortzette.Hjbehoorde
t0t de volgelingen van A'
t
b
g-tinus.
Hildburghausen, de voormaliye resi-

begin van 1848,kort vôôr de woelingen van

hausen, maar sedert 1826 t0thet hertogdom
Saksen-Meiningen-Hildbul'
ghausen behoorende,
ligtop den regter oever van deW erraenaan
den W erra-spoorweg, in een breed,bevallig

tionaire oogmerken bereikt had,verliet HLltfesrll# deKeur-llessischestaatsdienstenwerd
hoogleeraar aan deuniversiteitte Zi
irich.Ilier

Maart,vrjgesproken.W eldra werd hj afgevaardigd naar de Nationale Vergadering te
Frankfort,en in 1849- 1850 washj lidvan
den Landdag in Keur-llessen.Na den terugkeer van Hassett
sw.
q in het ministérie behoordehjt0tdiensheftigstetegenstanders,en
dentie van den hertog van Saksen-lllldburg- toen in 1851 genoemdestaatsman zjne reacwas hj mede de stichter van den Zwitseren vruchtbaar dal.Het stadje teltn0ggeen schen noordoosterspoorweg en bleef a1s pro5000 inwoners, maar heeft een vriendeljk fessor en spoorwegdiredeur werkzaam t0t in
voorkomen,zindeljke straten en 10 pleinen, 1856,toen hj a1shoogleeraarnaarBern veren bestaat uit de Oudstad,de Nieuwstad en trokjalwaarhj heteerstestatistiekebureau
Q voorsteden. 'rût de merkwaardige gebou- in Zwitserland t0tstandbragt.ln 1858moedigwen behooren er:het ouderwetsche stadhuis den eenige invloedrjkemannen hem aan om

met 2 torens,- hetregéringsgebouw ,thans 00k te Bern een spoorweg-comitéin hetleven
ingerigt voor het H0f van Appél, - en teroepen,waardoorhj zich echterveelvereenigekerken.Hetvoormalighertogeljkkas- volging en vjandschap op den hals haalde.
teel is een fraai en regelmatig gebouw ? in Om diereden legdehj zjnebetrekkingneder
1685 t0t 1695 verrezen, en in den tuin vlndt en vertrok als hoogleeraar in de staatswetenmen er een gedenkteeken van Louzse,konin- schappen naar Jena, waar hj tevens als
gin van Pruissen.Men heeft te Hildburghau- âiredeur van hetstatistiek bureau metjver
sen onderscheidene regtbanken,een gymna- werkzaam bleef.Vanzjnegeschriften noemen

sium , eene kweekschoolvoor onderwjzers, wj: pNationalökonomie der Geqenwart und

een instituut voordoofstommen en een krank- Zukunft (1848)'7,een voortreffelpk boek,zinnigengesticht.Er zjn verschillendefàbrie- DieKurhessische Finanzverwaltung (1850)'',
ken, doch de merkwaardigste inrigting van - pstatistische Mittheilungen iiber die volks-

njverheid iserhetyBibliographischInstituut'', wirtschaftlichen Zustënde Kurhessens(1853)'',
door J.AT/:? gestlcht en in 1828 van Gotha en- pBeitr:gezurStatistik desCantonsBern
derwaarts verplaatst.- Volgensde sageheeft (1860)''.Voorts is hj redadeurvan dedoor

Hildburghausen haar ontstaan te danken aan hem gestichte rlahrbiicher der Nationalökoeene villa,door den Frankischen koning OMJ- nomie tlnd Statistik'', en van de psàtistik
debert,een zoon van Cl
tlodwi
g,aldaargebouwd, Thiiringens''.
doch eerst in de 14de eeuw werd hett0teene
HeinricltAl#pJ
/'Hildebrand,een uitstekend
stad verheven en door muren om ringd.D e stad beoefenaar der oude Duitsehe taal- en letterbehoorde w eleer aan degraven vonA '
ezlgzekr.ç, kunde.Hj werd geboren te Leipzig den 13den
verviel daarna als bruidschat aan den burg- M aart 1824, bezocht de universiteit aldu r,
graaf A lbreeh,t ron W'#rzzkr.g en a1sbruidsglft studeerde aanvankeljk in de theologie en
voor de doehter van A lbrecht aan den land- wjdde zich weldra uitsluitend aan de wjsbe-

graafBalthasar '
poz Tltitréngen.Bj dedeeling
van 1445 werd zj heteigendom van hertog
W illtelm, en in 1683 de residentie der ljn
Saksrn-Hildburghausen.

geerte en letterkunde.Nadathj in 1848 het
staatsexamen had afkelegd,aanvaarddehj in
den zomer van datjaareenebetrekking aan
de St.Thomassehool te Leipzig,welke hj

den wj:

was hj corredor en medewerker aan het

R lldebrand. Onder dezen naam vermel- t0thet einde van 1868 waarnam.Sedert1850

Bruno A '
ïI#:#r.l#,hoogleeraarin de staats- DDeutsches W örterbuch''van Grimm,en hj
wetensehappen, diredeur van het statistiek- zette het in 1864, na den dood der gebroebureau dergezamenljkeStatenvanThiiringen ders Grimm,met den hoogleeraar Wieyand te

teJena.Hj werd geborenteNaumburgaande Gieszen voort.Daarhj dezen lastniettegeSaale den Gden Maart 1812,- studeerde te ljk metdienzjneronderwjzersbetrekking kon
Leipzig en te Breslau in de regtsgeleerdheid, dragen, werd hj doorden raad der stad van
werd wegens deelnem ing aan studenten- demoejeljl
theden dezerlaatstevoor de helft
vereeniginyen in een procès gewikkeld?- ontheven.Toen de3-jarigetermjn dezerontvestigde zlch in 1836 aan de universitelt te heKng afgeloopen was,zag hj zich van de
Breslau a1s privaatdocent, - en werd er in zjde van den Staat voortgeholpen,daar de
1839 t0t buitengewoon hoogleeraar benoemd. Vergadering van Philologen te Halle(1867)
In 1841 ging hj als gewoon hoogleeraarin een verzoek rigtte t0t non .fidpltvckykansede staatswetenschappen naar Marburg,waar

lier van den Noord-Duitschen Bond,om ge-

hj wegens hetverdedigen van de regten der meld hoogstbelangrjk woordenboek tedoen
universiteit bj de regéring in ongenadeviel. voortzetten.D ientengevolge werd R ildebrand
Na een lang vertoefte Londen in 1846 werd benoemd t
ot buitenqewoon hoogleeraar aan
hj wegenseen artikel,doorhem in deDuit- de universiteit te Lelpzig (1869),waarnahj
schepLondonerZeitung''geplaatst,vanmales- terstond dat werk in een 5de deelvervolgd
teitlschennis beschuldigd en van zjneacadé- heeft. Daarenboven leverde hj eene uitmunm ische betrekking ontzet, en eerst in het

tende bewerking van Boltan'srDeutschen his-

HILDEBRAND- HILDEBLANDT.
torischen Volksliedern. Zweites Htlndert
(1856)''1--pV0m deutstshen Sprachunterrichte
in der Schule (1867)''1- en pueberGrimm's
W örterbuch in seiner wissenschaftlichen und
nationalen Bedeutung (1869)''.
H ildebrand ,zie Beetsen Greyori'
us V11.
H ildebrandslied is de naam van een
fragmentuit de Duitscheheldensage,hetwelk
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profbssor aan de Aeadémie van Sehoone Kunn 1855 lid van deze68en overleed
sten endi
aldaar en 25sten october 18!
. Hj he
eft

fraajeteekeningeninwaterverw enschilderjen
in olieverw vervaardigd,- meerendeelslandschappen,diehj op zjne uitgestrektereizen
in Europa, het Oosten en Amerika in zjn
schetsboek had opgenomen.

Tlteodor .
sïlt/ùrlatff, een uitstekend histowaarschjnljk in de 8ste ot'9deeeuw op de
buitenzjde der dekbladen van een Latjnsch rieschilder van de Diisseldorfsche school.Hj
handschritt,hetwelk zich thans te Casselbe- was geboren te Stettin den zden Julj 1804
vindt, geschreven werd. In 1729 mM kte en voor hetvaderljkeboekbindersbedrjfbeEecard het bekend, en men beschouwde het stemd, doch de neiging t0t de kunst kreeg
als een gedeelte van een Nederlandschen pro- de overhand, zoodat hj naar Berljn trok,
za-roraan, totdat de gebroeders Grimm in W aar hj in 1820 leerling der académie werd.
1812 aantoonden dat het uit alliterérende In 1823 w erkte hj onder de leiding van
verzen bestaat. Het is vervolrens door ver- Deltadow ; reeds in het volgende jaar bragt
schillende Duitsche geleerden ultgegeven,na- hj zjn yFausten Mephistöpheles''op de tenmeljk doorFeuszner(1845),VollmerenH@>
- toonstelllng,en in de volgende 2JarenrFaust
mann (1850), W ackernagel, Grdl en M aœ en Gretchen in den kerker''en plfoningLear
A1.ç:r.Hetismoejeljk telezen,omdathet bj het ljk van zjne dochterCordelia''.Zjn
Hoog- en Neder-Dl
litsch dialect er in ver- omgang met Ladlv'i.q .llerriezC/, die hem m et
mengd zjn. '
Waarschjnljk is het door een geestdrift wist te bezielen voor de belangNeder-Duitschen schrjver naar een H0og- rjkste voortbrengselen derdramatischeletterDuitsch voorschrift a'
tkeschreven.Dit lied is ktlnde, had een aanmerkeljken invloed OP
hoogz
;tmerkwaardig a1sheteenig overbljfsel zjneontwikkeling,alsmedeopdekeuszjner
van dien aard uit het otldste tjdyerk der stof. Met andere begaatde leerlingen volgde
Duitsche letterktlnde. De inhotld ls deze: hj in 1826 Skltadow naar Dûsseldorf en
Diederik van W:rp; is vool'Odoaeer naar den vormde met deze en met andere dââr reeds
llunnenkoning Attila gevlugtmetzjn dienst- aanw ezige kunstenaars de kern van de Diisknecht Hildebrand. Deze laatste heet'
t zjne seldorfsche sc11001.Zjne schilderjen rRomeo
gade en onmondigen zoon te Bern achterge- en Jtllia (1827,in het bezit van den koning
laten, en ontnloet, toen hj na vele Jaren van Prt
lissenl'' en rchlorinde, door Tannaar Bern (Ve1'
ona) terugkeert, dien zoon, credo gedoopt''bezûrgden hem grooten roem.
Hadubrand gehepten.Zj geraken in twisten In 1829 volbragt hj met Scl
tadow eenereis
dagen elkander uit. Hildebrand vraagt naar naar de Nederlanden en België, werwaarts
den naam zjner tegenpartj en maakt zich hj latergedurig terugkeerde,om de stukken
bekend a1s H adubranh vader.D och laatstge- van otlde meesters te bewonderen.O0k vernoemde wilhem nietgelooven enzetdenstrjd gezeldehjin 1830 k
%eltadow naarltalië,nadat
voort, totdat hj eindeljk door H'
lldebrand hj vooraf zjne rW aarschuwing tegen de
overwonnen en t0t erkentenis genoodzaakt W aternixe'' en het grootere stuk rludith en
wordt. Zamen trekken zj nu naar Bern, Holofernes''voltooid had.ln 1831 werd hj
waar ztj met bljdsehap door echtgenoote en t0t leeraar in de schilderkunst,in 183G tot
moeder ontvangen worden. Hetlied bestaat professor benoem d. Eerst vöör weinigeJaren
uitstrofen van 3 dtlbbele regels,w ierdeelen legde hj deze betrekking neder,zoodat vele
door alliteratie verbonden zjn.De voorstel- uitstekende D iisseldorfsche kunstenaars tot
ling iskernachtig en krachtig,en hetverhaal zjne leerlingen behooren.In zjn leven als
heet'
t
volgens getuigenis van dr. Jonck- kunstenaarwashj zeergelukkig,steedsopbloet - eene epische breedtq engeljkmatig- geruimd en onbezorgd,geëerd en gehuldigd,
heid in den trant van IlbmJrM':. Het vormt bemind door allen, die hem kenden,totdat
een afgesloten geheel,doch heeftlatergediend htj in den aanvang van de 2de helft dezer
om een grooter gedicht te helpen vormen.In eeuw door eene zware ramp Nverd bezocht,
Jongere bewerkingen is het geheel bewaard nameljk door eene zielsziekte, die hem gegebleven,bjv.in den Vlaamsehen tekstuit ruimen tjd verbood het penseel te voeren.
deHljdeeeuw ,door Willemsuitgegeven.
Na zjne herstellinq vatte hj het wederop
lldebrandt.Onder dezen naam vermel- en leverde n0g eenlgeschilderjen en portretten,doch zjne scheppende kracht wasverden wj:
Ednard J.
fïl#4zcz
s#/, een verdiensteljk dwenen,enhjoverleedden 29stenSeptember
D uitsch landschapschilder geboren te Dant- 1874.- Zjnekunstgewrochten zjn doorde
zig den gden September 1817. Op lgmeen bekendgeworden.Daarjarigen graveerstiftalge
**
leeftjd bezocht hj het atelier Van den zee- van noemen W IJ.o pjjje krjgsman en zjn kind
schilder
te Berljnj en ondernam in (
1832, in het muséum te Berljnl'',- mDe
1839 zjne eerste reisten behneve der kunst sprookjesvertelster (1832)'',- pvier zinnaar Noorwegen, Schotland en Ierland. In gende koorknapen (1834)'' - pDe zieke
1841 oefendehj zich inhetateliervan Inabey raadsheer en zjne dochter (1833)'', - en
te Parjs,en in 1843 behaalde hj erop de Eene Italiaansche,0en brieflezende''.Zjn
tentoonstelling de gouden medaille. In 1843 grootsten roem ishjechterverschuldigdaan
vestigde hj zich te Berljn,werd e1
'in 1854 zjn stuk nllet vermoorden der zonen van

368

HILDEBRANDT- HILDESHEIM.

koning E duard IV van Engeland (1836)''. genoemde landdrostenj in hetPruissische4eZj
ge
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onderscheidt zich door een eigenaardig licht. zuidoosten van Hannoveraan de Innerste en
aan
ee
n
t
weet
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s
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rwe
gen.
De stad heeft
Yoortsschilderdehj:rDeontvangstvan cardinaalMrolsey in het klooster'',- pDeDoge eenantiekvoorkomen,onregelmatige,naauwe
en zjne dochter (1840)'',- en rludith''. straten en omstreeks 21000 inwoners.Zj is
Trelend zjn vooral zjn sothello,aan Bra- de zetel van het bestuur der landdrostenj,
bantio en Desdemona zjnelotgevallen verha- van eene regtbank en van een domkapittel,
lend'
' - en sKoning Lear,bjhetaanschou- terwjl er 00k een superintendent gevestigd
wen van Cordelia uitdebedwelming van den is.Onder de vele kerken is er de d0m merkwaanzin ontwakend(1851)''.Daarenbovenwas waardig, in 1061 gebouwd,met een vergulhj een uitstekendportretschilder,bepaaldeljk den koepelvoorzien en in hetbezit van vele
van mannen.Schoon eene realistische rigting
volgende en bovenal gesteld op de werking
van het coloriett0teene getrouw enabootsing

kostbaarheden en kunstwerken.Men vindt er
voorts een Protestantsch en een R.Katholiek
sem inarium , alsm ede een voor priesters, 2

der natuur,wist hj aan zjnevoortbrengse- handelsscholen,eenehoogerenjverheidsschool
1en een dichterljk waastegevenenverhevene en eene landbouwschool,- voorts een ingevoelens op te wekken. W jders hield hj stituut voor doofstommen, het George-stift
zich gaarne bezig metde studie der entomo- voordochtersvan verdiensteljkestaatslieden,
logie, en hj zocht zjne rjke verzameling een klooster van barmhartige zusters,16 hosvan insedengestadiguittebreiden.Eindeljk pitalen en 2 weeshuizen.Behalverenebibliostelde hj een levendig belang in de letter- theek heeft de stad 00k een museum.Landkunde?het tooneelen de muzlek en wasmet en tuinbouw vormen er belangrjke bronnen
vele ultstekende beoetbnaarsdierverschillende vanbestaan,terwjltevenshandelennjverheid
vakken door innige vriendschap verbonden. zich voorspoedig ontwikkelen.- Hildesheim
Hj was ridder der Orde van den Rooden behoorde weleer t0t de hanse-steden en was
Adelaar, lid der Académie van Beeldende eene vrjerjkstad.Menigvuldigetwisten met
Kunsten te Berljn,en meestervan hetvrje de bisschoppen deden haar reeds in de 14de
DuitjcheHoogstiftteFrankfortaan deoder. eeuw een verbond sluiten met den hertog

Hlldegard (De Heiliqe), bekend door van .f'
rçfwq
-ê
/k-.
tïisdùffr.
ç,zoodat Keur-Bruns-

hare visioenen en openbanngen,werd gebo- wjk t0t aan de opheëng van hethoogstift
ren te Böckelheim in het graafschap Spon- debeschermvoogdj en hetregtvan bezetting
heim olnstreeks het jaar 1098 en behoorde te Hildesheim had.Merkwaardig iz nog,dat

t0t een adeljk geslacht.Van haar 8stejaar erden Iden October1868 nabj harevestaan
af toefde zj in het klooster Disibodenberg dezuidwesteljkehelling van den Galgenberg

in het vorstendom Zweibriicken, en was er door eenige soldaten, die in last hadden om
laterabdis.Toen hier de nonnen,wegens den ten behoeve van hetschietterrein eenige ontroep harer heiligheid derwaarts vloejende, gravingen te doen,op eene diepte van ongeniet meer geborgen konden worden, stichtte veer 3 N ed. el niet minder dan 60 zilveren

zj in 1184 een nieuw klooster op den Ru- voorwerpen van huishoudeljken aard gevonpertsberg bj Bingen, en bleef er aan het den werden,afkomstig uit den tjd derRohoofd t0taan haren dood in 1197.Metonverholen vrjmoedigheid verhief zj hare stem
tegen de verdorvenheid en de misbruiken der
Kerk,alsmede tegen de grove ondeugden der

m einsche keizers Ang%çst'
lgs of Tiberiws.D ie

voorwerpen zjnmetarabeskenenmetvelerlei
mythologische voorstellingenversierd.Menver-

moedt, dat zj een deel uitmaken van den
geesteljken,- verkondigde,datertjdenvan buit, door de Cheruskers in hetTeutoburger
w raak over hen zouden aanbreken, waarna W oud op de Romeinen veroverd.
de Kerk t0t eene algemeene vroomheid z0u
Het bisdom A'
ildedAd'
J- is zjn oorsprong
w orden gereinigd, - en wist op eene aan- verschul
digd aan Karelde Grppf:enLodewl
jk
aanschouweljkewjzede komstvan denAnti- de Vrome.Eerstgenoemde stichtte hetter beChristop aarde,zjnenederlaag,deloutering keering derSaksersin 796 teElzeenbepaaldej

der aarde door vuur1 het laatste oordeelen dathet gebied van den bisschop zich z0u uitde zaligheid der getrouwen te schilderen. strekken over de 12 Oostfaalsche goën, en
H= r roem a1s ?rof
etés vernaeerderde door laatstgenoemde verplaatste den zetelvan hd
reizen,waarop ztlpredikte en voorspellingen bisdom van Elze naar Hildesheim.In delode
deed, en vooral doordien paus Eugenins III en llde eeuw bereikte het hoogstiftonder de

haregoddeljkeroepingerkende.O0kdepausen bisschoppen 8t. Werzlf
zpczrtf (leermeester en
Anastasius IV en Hadrianlu ITr,keizer Koen- laterkanseliervan Otto111)en St.Ga#eAtzrd
eaad III en zelfskeizer Frederik I,benevens (geheimraad van HendrikII)eenhoogen trap
anderehoogegeesteljken en vorsten koester- van bloei. Onder hunne opvolgers telde het
den de hoogste achtin: voor hare proëtische domkapittel 52 praebenden. O0k verkregen
waardigheid en onderwierpen de gewigtigste de bisschoppen uitgestrekte landen van hun

kerkeljk qebied in eigendom en wisten zich
in het bezltdaarvan te handhaven tegen het
magtigeHuisvanBrunswjk.Intusschen hadden er de ingezetenen van de vele oorlogen
H lldesheim ,de hoofdstad eener evenzoo der bisschoppen metwereldljkevorsten niet

geesteljke en wereldljke belangen aan hare
beslissiny. Van hare talrjke geschriften zjn
de pscivlas(sciensvias)seu visionum etrevelatioyum libriIII(1698)''debelangrjkste.
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3.
6:

weilig te lpden. llet land Tierd er onder jverdehj v00rgeneraalKarroonen Kkeef:
bisKhop Udo (1079- 1114) d00r den Saksi- rLifeofgeneral W.A)Harroon 1839)'',terschen vorst Ekbeet, - onder bisschop Her- wj1 hj reeds vroeger iets over de Amerimann (1162- 1170) door Hendrik de Zeef
l'
?
zl, kaansche banken had uitgegeven onder den
en laterdoor verschillendevjanden verwoest. titel: pBanks, banking and paper concurrenDeze veten duurden vonrt onder de bisschop- cies(1837)''.In 1846begafbj zich om redePen Gerltard en Joltannes I11,w elkelaatste nen van gezondheid naarDemerara,w> rh:
eindeljk voor zjne vjanden bezweek.O0k de pGuiana Chronide''en de sRoyalGazette''
ontstonden er gedurig twisten tusschen den
bisschop en de stad Hildesheim. Niettemin

redigeerde en de pogingen van het Britscb

bestuur t0t afschaëng der slavernj enderbreiddehethooystiftzich gestadig uit,totdat steunde.Na zjn terugkeerin deVereenigde
in 1519 de Hlldesheimsche Stiftsoorlog uit- Staten verscheen zjne arheory of maral:
barsttr, waarin de hertogen '
vqn Wr'
lz
ldz
w'
jk, (1644)1:,en zjne Theory of politics or inalsuitvoerdersvan den Rjksban,dûorkeizer quiry into the foundation Of governments
Karel V over bisschop Jan IV uitgesproken,
het grootste gedeelte des landsveroverden en
daarna door het verdrag van Quedlinburg
(1523) wettig verkregen.De kerk te Hildesheim behield toen slechtsde ambten Steuer-

and the cause and progress ofpoliticalDvo-

lutions (1853)'',waarin eene overhelling t0t
socialistische gevoelens merkbaarig.Zjn belanqrjkst gesehriftis echter sllistory ofthe
Unlted StatesOfAmerica(1849- 1852j6 dln!
wald,Peine,Marienburgen deDomproûstdj, Qde druk 1854- 1855)''.Dit werk, hoewel
te zamen onder den naam van het K leine niet schitterend van stjl,onderscheidt zich
Stift.Het Groote Stift- 18 ambten met de door gestrenge Onpartjdigheid.De eerBte 3
daarin gelegene steden en dorpen - verviel deelen bevatten hetontstaan der Noord-Ame-

aan dehertogen nan.
fr'
lfzlt
sf
zl
ïjk.Eerstbisschoy rikaansehe koloniën t0t 1788,- devolgende
yerdinand,hertog van Bejeren en metropoh- 2 den strjd derDemocraten en Foederalisten
taan van Keulen,slaagdeerin ten jare1643 Onder Wasltington, Adams en Jeferson, en
door eene overeenkomst met de hertogen het6de den tweeden 0orlog metEngeland t0t
Auyltst en Christiaan .
& #e'
?
zl# van ZyF
bpe?f
xr.
ç, aan het sluiten van het Missouri-tracfM t.
hetHoogstitt,metuitzondering van een vierH ilgenfeld (AdOlf Bernhard Christoph
ta1ambten,terug te krjgen.Daarechteralle Christian), één der uitstekendste vertegensteden,hetgrootste gedeelte van den adelen woordigersvan demodernecritischetheologie,
zelfs vele vlekken de Protestantsche gods- werd geboren den2denJunj 1823teSteppendienst omhelsd hadden, terwjl het bisdom beck bj Salzwedel!studeerde te Berljn en
aan deR.Katholiekekerk gehechtbleef,zorgde teHalle,vestigdezlch na zjne promotiein
Georg -Lptfetnïf/r,keurvorstvanHannover!dat 1846 te Jena alsprivaatdocenten zag erzich
eraan deingezetenen vrjheidvangodsdlenst in 1850 benoemdt0tbuitengewoonhoogleerMr.
werd toegekend. Onder den 59sten bisschop, Hj wjdde zich voorts op hetvoetspoor van
Frans zkop,, vrjheer von Fï
irdfezlkr.
g (# 11 F. OA. Ba'ur hoofdzakeljk aan een critisch
Augustus1827)vervielhetbisdom ,krachtens onderzoek Omtrent het oorspronkeljk ChriB-

den Vredevan Luneville(9 Februarj 1801), tendom ,enschreef:yDieClementinischeRecogaan Pruissen,- werd in 1807 ingeljfd in nitionen und Homillen (1848)'',- pDasEvanhet koningrjk W estfalen,- en kwam in gelium unddiedesBriefedesJohannes(1849)'',
1813 in het bezit van H annover, w aaraan en bepaalde zich vooral bj de critiek der
het door het Congrès te W eenen (1815)werd Evangeliën.Daaromtrent leverde h/:pKrititoegew ezen. - Het vorstendom ./fil#e.s/z6i- , sche Untersuchungen iiber die Evangelien
op 82 En geogr.mj1omstreeks180000 inwo- Justin's, der clementinischen Homilien und
ners tellende, is eene der vruchtbaarste stre- Marcions(1850)'' enmDasMarcus-Evangelium
ken van Hannover,en vormtm etdevorsten- (1850)'',waarna hj de uitkomsten van zjn
dommen Göttingen en Grlzbenhagen en het onderzoek verzamelde in het werk : rueber
graafsehap Hohnstein de landdrosteni
jA'
i!#e,
s- dieEvangelien (1854)''.Zjnecritischemethode
lteim, die op 81% (
E) geogr.mjl ongeveer noemt hj eene rletterkundig-historische'',om
380000 inw oners telt.
ze gunstig van de prrendenzkritik''van Banr
H ildreth (Riehard), een Amerikaansch te onderscheiden. Voorts vestigde hj zjne
geschiedschrjver, geboren den 28sten Junj aandacht op bepaalde gedeelten van de ge1807 te Deerfeld in den StaatMassachusetts, schiedenis der Christeljke Kerk en schreef:
ontving zjne opleiding aan hetHarvardscol- DDie Glossolalie (1850)'', - rDer Galaterlége te Cambxidge, was vervolgens eenigen

tjd werkzaam alspleitbezorgerteNew-York,
en belastte zich in 1832 m et de redactie van
den rBoston Atlas''. Als jverig voorstandtl
r
van deafschaëng derslavexnj schilderde hj

brief (1852).', - nDie agostolischen Vâter

(1853)'' en p'
Das Urchrlstenthum (1855)''
.
Voortsvermelden wj van hem rDieJiidische
Apokalyptik (1857)'', - mDer Paschastreit
der alte Kirehe (1860)'',- pDer Kanon und
de ongeregtigheden van dien gruwelin rrrhe dieKritik desNetlen Testaments(1863)'' slave,or memoirsOfArchy Moore (1836,2 Die Propheten Esra und Daniel(1863)',dlnl''1- r'
rhe whiteslavetormemoirsofa Bardesanes,der letzteGnostiker(1864)'',fugitive (1852)7' - en pDespotism in Ame- en rNovum Testamentum oxtracanonem receprica, an inquiry into the nature,resultsand tum (1865)''.Na den dood van Bal
grishtlde
legal basis of the slaveholding system (zde bekwaamste vertegenwoordigervan de gemadruk 1854)'9.Bj de presidentskeuzein 1839 tigde partj der Tiibinger schûol.
VIII.
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H ill.Onderdezen naam vermelden wj: van eene skad en garnizoensplaatsin Turkje.
kowland M IJ,een verdiensteljk Engelsch Zj verheft zich 10mj1ten zuiden van Bagschrjver,geboren den 12den Augustus 1744 dad op de ruïnen van Babylon,M n de beide
en overleden den llden April 1833. onder metdadelwouden versierdeoeversderEufraat,
zjne talrjke geschriften zjn vooralde mVil- waarover eenelange schipbrug gelegd is.Binlage dialogues (1801,2 dlnl''merkwaardig; nen haren zwakken ringmuur zetelen eenige

zj beleefden in 1809 den 6den druk.

Fewesteljke waardigheidsbekleeders, en zj

Sir RowlandjbaronetTan AlmarazenHawk- ls de verzamelplaats van vele pelgrims,die
dftlse?viscountH ill,een uitstekend Engelsch zich naar naburige heilige plaatsen begeven.

krjgsman.Hjwerdgeborenden lldenAugus- Er zjn ongeveer30000 inwoners,meestalle

tus 1772, bezocht de militaire académie te Arabieren en Perzen. Tot de merkwaardige
Straatsburg, zag zich als vaandrig geplaatst gebouwen behooren er Onderscheidene mos-

bj het Britsche leger,was kapitein bj de keeën en een paar kazernen.De njverheid
nant-kolonel in 1801 in Egypte, waar hj geweven wollen en zjden stoien.Dedadels,
zware wonden ontving.In 1808 ging hj als de visch en de zure melk van Hillah zjn
generaal-majoornaarSpanje,enonderscheidde beroem d.
H illebrand (Joseph), een Duitsch wjszich vooralbj Talavera en Busaco,- werd
belegering van Toulon, en streed als luite- houdter zich bezig methetvervaardigen van

in 1809 luitenant-generaalen bewees aan het geer en letterkundi
ge, reboren in 1788 te
hootd van een korps aan W ellington belang- Groszdiingen bj Hildeshelm ybezocht- met

rjke diensten, weshalve hem de titel van hetdoelom R.Katholiek yeesteljke te worbaronet ten'deelviel.In 1815 streedhj met den - de académie te Gottingen, en werd
roem bj W aterloo,en zagzich in 1815be- leeraar aan het Josephinum in Hildesheim.
vorderd t0t generaal,in 1827 t0tgouverneur Lpter vertrok hj alsleidsman van eenjeugvan Plym outh,en in 1828 t0topperbevelheb- digen Belg naar W iirzburg,en zag zich welbervan hetBritscheleger.In 1842legdehj dra benoemd t0tbuitengewoon hoogleeraar in
die betrekking neder, verkreeg de waardig- de wjsbegeerte te Jena, alwaar hj naden
heid van Pair,en overleed den loden Decem- dood van Hegel gewoon hoogleeraar werd.
ber 1842.
Inmiddels was hj reeds lang t0thet ProtegSir Dgdley k
slt.Leyer A'
ïJI, desgeljks een tantsche kerkgenootschap overgegaan,vertrok
Engelsch krjgsman.Hjwerdvaandrigin1804, in 1822 als hoogleeraar naar Gieszen, was
vertrok in 1805 naar Amerika, en bevond in 1848 eenigen tjd voorzitter der Tweede

zich bj de voorhoede, die de wallen van
Montevidéo bestormde.Ook onderscheiddehj
zich in den slag van Colonia en bj den aanval op Bllénos-Ayres,waarbj hj gevangen
genomen werd.Voorts woondehj in Spanje
onderscheidene gevechten bi
j Nverd in 1834
gouverneur Van St. Lucia, keerde in 1838
naar Engeland terug, verkreeg in 1848 een
kommando in het presidentschap Bengalen,

zag zich in 1849 bevorderd t0tkolonel,en

overleedteUmballadenzlstenFebruarj1851.

Kamer,alwaarhj t0tdevolkspartjbehoorde,
te Rödelheim ,en overleed te Soden bj het
Taunus.gebergte den 25sten Januarj 1871.Hj
schreef:DDie Anthropologie als W issenschaft
(1822- 1823,3dln)'',- rluehrbuchderthepretischen Phtlosophie undphilosophischenPropëdeutik (1826)'',- rLitterarâsthetik (1826,
2dln)'',- puniversalphilosophischeProlegomena (1830'',- rDer Organismus derphilosophischen Idee (1842)''? - alsmede zjn
verkreeg in 1850 hetemeritaat,vestigde zich

R owland A iII,den hervormervan het En- wjsgeerig hoofdwerk : pDle Philosophie des
gelsche postw ezen,geboren te Kidderminster Geistes (1835, 2 dln)'', - en bovenal pDie
in Odober 1795. In 1837 schreef hj eene deutsche Nationalliteratur zeit dem Anfange
brochure over het nadeel der hooge briefpox- des18 Jahrh.(zdedruk 1850,3 dln).
ten, deed in 1839 aan het Parlement den
H illegersberch (W illem van) ofHild6voorslag om hetstuiversportvoor alle binnen- ,gtzerdlercFz, een N ederlandsch dichter, alzoo
landsche brieven in te voeren, en zag in geheeten naar zjnegeboort
eplaats,een dorp

1841zjnepogingen meteenegewenschteuit- ln de nabjheid van Rotterdam,komtin het
kom st bekroond. W eldra kwam en de voor- laatst der 14de en het begin der 15de eeuw
deelen van het nieuw e stelsel aan den dag, meermalen v00r m et den titel de d'rekdr of

en eene nationale inschrjving beloonde den de#ïcAder.Volgensdr.Jonckbloetwerdhj geontwerper met eene SOD: Van 130000 pond boren omstreekshetJaar1350,enhetschjnt
e* schreef voorts: rstate and pro- te bljken dathj in 1408 n0g leefde.Hj besterling. jjP
spects of penny-postage (1844)''. Nadat hj zochtvele landen,had geene geleerde opvoeaanvankeljk van het algemeen bestuur der ding genoteny daar hj onbekend was met
posterjen veeltegenstand en vervolging 0n- het Latjn,en sprak doorgaansin zeeraandervonden had,zoodathj zeltbdebetrekking zienljke kringen, bepaaldeljk Mn hetGraverloor, welke hj daarbj bekleedde, werd feljk H0f te 'sHage ofte Middelburg.Er
hj in 1847 benoemd t0tpsuperintendentof zjn niet minder dan 117 gedichten (op de
them oney-oëce'',in 1854 totsecretaris-gene- koninkljke boekerj te 'sHage aanwezig en
raalbj de postertjen,en in 1856 totpost- onderzocht door dr.Jonckbloet) van hem bemeester-generaal, waarna hj in 1864 op eer- kend, - voorheen gedeelteljk in druk,en
volle wtjze werd gepensioneerd, nadat hj gedeelteljk in handschrift,maarvöör korten
reedsin 1860 metde Bath-orde wasversierd. ti
jd in hetlichtgegeven doorYerwl
b en BisH1
'1lah , Millel
t of Ml-Hellalt is de n= m zcApz.Hetisechteronzeker,ofhjzeallenen
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evenzeerofhj ernietmeervervaardigdheeft. leey,naarMitau,ontving hjvan den hertog
Zj hebben in hetalgemeen a1sdichtstukken v@n fperlllztf den titel van kapèlmeester.
eene geringe waarde en bevatten doorgaans Grooten bjvalverwierfhj doorzjneoperetzedekundige beschouwingen,mystieke bespie- tes,die hj op verzoek van den schouwburggelingen en allegoriën,waaraan alle poëtische dirccteur XpcFz in 1752 en later schreet'. In

verheënq ontbreekt.Hetmerkwaardigstzjn 1789werd hj cantoren directeurdermuziek

de geschled-en staatkundige gedichten,zooals aan de Thomasschoolen deed veelmoeitet0t
r
Van tregiment van goeden heeren''!waarin verbeteri
ng vanhetkerkgezanj.Devergetene
de 10f. verkondigd wordt van FlorI
s Tz' en werken van Höndel bragt hj wederin herW illem 1II, - gvan drien coren'',waarin i
nneringen zjn pchpralbuch''werdalgemeen
beweerd wordt,datdeliefdederonderdanende met bljdschap ontvangen.Nadathj ln 1801
grootste schat is van een vorst,- en pllpe gepensioneerd was, overleed hj den 16den
dierste partien in H ollant Qtlam en,1 datvan Junj 1804, en op zjn loosten geboortedag
belang is voor de geschiedenis der H oeksche hebbende 3gezustersPodlesky terzjnereer

en Kabeljaauwsche twisten.Daarhj gedurig een gedenkteeken te Leipzig doen verrjzen.
toespelingen maaktop den rReinaert'',opperde
Jokann, vrjheer ron .
ff'
illdr, een Oostendr.Jonokbloetin de eerste uitgave zjner,,Let- rjksch krjgsman.Hj werd geborente W ieterkunde''de qisging,dat Willem ran.
Si!J:- nerisch-Neustadtden loden Junj 1754,kwam
gersberck welllgt eene omw erking van dit in 1770 in dienstbj de Oostenrjksche artil?opulairegedichtgeleverdheeft,doeherkende lerie, nam deel aan den Bejerschen Succegln de tweede, dat veeleer een Vlaming uit sie-oorlog,aandenstrjdtegenTurkje(1788dien tjd voor den vervaardigerdaarvan moet 1791), aan de veldtogten tegen Frankrjk
gehouden w orden.
(1792--1797 en 1799- 1801) in de NederlanH illel,bjgenaamd Hassaken (deOudere), den, Italië en Duitsehland,en werd in 1805
een beroemd Israëlietisch geleerdeen rabbjn luitenant-veldmaarschalk.In 1809 leedhj bj
btiden aanvang onzertjdrekening,werd ge- Abensberg de nederlaag, floch behaalde de
boren te Babylon omstreeks het jaar 60 overwinning bj Net
lmarkt, en streed met
vöör Chr.,begaf zich op zjn 40stejaarnaar roem in d0n slag bjAspern.O0k bj W agram
Jerusalem ,om zjne kennistevermeerderen, behield zjn vleugeldeoverhand,doch moest
en werd er Op 8o-jarigen leeftjd hoot; van metde overigon terugtrekken.In 1813zagh!J
het Sanhedrin.H19behoorde t0tde secte der zich bevorderd t0tveldtuigmeester,- naden
Farizeën, stond aan het hootkleener afzon- Vredevan Parjst0tbevelvoerend generaalin
derljke school, die zich door eene milde Galicië,- en hj overleed te Lemberg den
w etsverklaring onderscheidde! en droeg veel sden Junj 1819.
bjt0tden bloeiderIsraëlietlschehoogescho- Johann a4fzqçfxq
vfI'
riedrielt,vrjheerHiller'
tl
t?l
1en te Tiberias,Lldda,Uaesaréa enz.Men Görtringen, geboren te Magdeburg in 1772,
leert zjne wjsgeerlge stellingen kennen uit een neef van den voorgaande en desgeljks
eene verzameling van spreuken,in eene af- een krjgsman.In Pruissische dienstnam hj
deeling - Pirke a#.ùt'fA genaamd - van den dcelaan de veldtogten in Hollanden bj de
Talmud opgenomen. Hillel Hannasi (de Rjn, werd in 1806 gevangen genomen, in
Vorst),een afstammeling van den voorgaande 1812 tot majoor bevorderd,trok naar Rusen een zoon van rabbiJ'gda F '
J:C,stond in
de 4de eeuw na Chr.aan het hoofd van de
Israëlietischeschoolte Tiberias,en heettzich
bekend gem aaktals den stichter der Israëlie-

tische tjdrekening.
H iller.Onder dezen naam vermelden wj:
Joh'an .,1.#J,- Hiller, een Duitsch toonkun-

stenaar. Hj werd geboren den 28sten December 1728 te W endischossigbjGörlitz,oefende
zich aan het g'ymnasium te Görlitz en aan
de rKreuszschule''te Dresden, onder H omiJi'
?x,
x in de m uziek, bezocht in 1751 de universiteit te Leipzig Om in de regten te studéren, en werd in 1754 holmeester van den

land, en werd in 1813 komm andant van

Spandau en adjudant van York, vervolgens
brigade-generaal. Als zoodanig voerde hj
in den volkerenslag bj Leipzig het bevel
over de voorhoede van de armee van York
en werd er gewond.Dapper streed hj voorts
bj W aterloo, zag zich benoemd tot generaal-majoor en kommandant van Stettin, in
1826 tot luitenant-generaal,ontving zjn eerv01 ontslag a1s generaal, en overleed den
18denJanuarj 1856.
W illtelm, vrjheer Hiller ron G#rfrïppezl,
een zoon van den voorgaande en desgeljks
een Pruissisch krjgsman.Hj werd gebpren

Jongen graafBriiltl,metwienhj4Jaarlater te Pasewalk in Pomyneren den 28sten Augusweder naar Leipzig trok. l1j bragttoen de tus 1809, trad in 1826 als vrjwilliger in
geestell
jke liederen van Gellert o1) muziekt dipnst, bezocht vervolgens de militaire acamaar had veel te kam pen tegen zwaarmoe- démie, en streed, met vergunning van de
digheid. In 1760 legde hj zjne betrekking Pruissisehe regéring? van 1842 t0t 1844 in

neder en gafnu hetgeschrittpMusikalische den Caucasus.Na zjnterugkeerzaghj zich

Zeitvertreib'' in het llcht.Het rGroote C0n- snel bevorderd en was in 1859 brigadegenecert''te Leipzig,met welks bestuur h1fzich raal en kommandant van Potsdam . ln 1866
belastte,isveelaan hem verschtlldigd.Voorts trok hjaan hethoofd dereerstedivisiegardestichtte hj in 1771 eene zangschool v00< infanterieinBohem en,behaaldedeoverwinning

meisjes,waarveleuitmuntendezangeressen- bj Burkersdorf,veroverdeKöniginhof,enbeook M ara - hareopleiding ontvingen.Naeene haaldeden 3denJultjniellwelauwt
arenbjKönigreis met zjne leerlingen, de gezusters Pod- gr:tz.Dââr werd hj door een grarppfgedood
:4*
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Gottlieb Agler, een Duitsch dichterjgebo- en hj legdezich tevensmetjvert0eop hd
Fransch en ItaliunBch.Weldra zag hj zich
geplaatstalsleeraaraan bovenve= eld opvoedingsgesticht. en hj schreefde dramatische
stukken: XKaiser AlbrechtsHund''en pFrie-

ren te Landsberg bj Halle,den 15den october 1778. Hj was de zoon van behoeftige
ouders en toonde reeds vroeg een gunstigen
aanleg. om in zjn onderhoud te voorzien,
diende hj eerstalsvoerman,terwjlhj zich

drich der Schöne.'.Men erkendezjnegaven

laterbezig hield methetvlechten van duiven- eh benoemde hem t0tkadet,maar de hoop,
nesten en het bakken van tigchelsteenen. datzjn dichttalenthem 00k den oëciersrang
Opgewekt door de geschriften van W ieland, bezorgen z0u, werd niet vervuld.Inmiddels

vervaardigde hj in 1801 zjn eerste gedicht.
Dit en zjne volgende werden met grooten
bjval ontvangen, en in 1803 zag hj zich
voorgesteld aan den Koning en de Koningin
van Pruissen.Op aandrang zjner vrienden
gafhj in 1805 eeneverzameling zjnerverzen in hetlichtmet eene beschrjving van
ztjn levensloop)welkemerkwaardigerisdande
gedichten,waarvoorzjt0tinleidinr verstrekt.
Hti beschreef 00k n0g zjne rRelsen durch
Sachsen, Böhmen, oesterreich und Ungarn
(1808)'', woonde genlimen tjd te W eenen

vertrok hj met zjn regementnaarItaliëen
zag er zich geylaatst alsfourierbj den staf
van den kwartlermeester-generaal.Hj overleed ef echter reedsden zden November1837.

Zjne pDichtungen''werdenverzameldendoor

L.A.Frcxklm hetlichtgegeven (1840;2de
druk 1863),terwjlin 1863 te Leitmeritz een
gedenkteeken terzjnereereverrees.
H ilsform atie, hilseonglomeraat of Mlszczl#df-l noemt men het oudste onderdeel

van de Noord-Duitschekrjtvorming.Ztikomt
overeen methetneocomien van Frankrjk en

en overleed te Bernau btjBerljn den 9deJ van de Alpen,en methetonderste groenzand

van W ight en Atherfeld in Engeland. Ten
I'
erdinand Hiller, een uitstekend toonkun- oosten van de W eser en van den Hils,den
stenaar en toonzetter, geboren te Frankfort westeljken bergzoom eener keten,die zich
den24stenoctober1811.Hjtoondereedsvroeg ten zuidoosten van Alfeld aan de Leine uitgrooten aanleg voor de muziek en ontving strekt,en 00k eldersiszjhoofdzakeljk eene
zjne opleiding vooralvan Rkmmel,bj wien leemvorming, in wier onderste gedeelte men

Januarg 1826.

hj 2 jaar laterte W eimarvertoefde.Reeds
pp lojarigen leeftjd trad hj op in hetopenbaar, en als l7jarig Jongeling leverde hj
zjneeerstecompositie- een kwartet.Gedurendeeen 7jarigverbljfteParjsontwikkelde
hj zjn kunstsmaak,stond in 1836 en 1837
in zjne geboorteplaats aan het hoofd van
het Caecilia-concert,vertrok vervolgens naar
Italië, waar echter zjne opera rRomilde'
geene toeluiching vond, en toefde gedurende
denwintervan1839 t0t 1840 te Leipzig,waar
zjne oratorium rDieZerstörung Jerusalems''
opgevoerd en met grooten bjval ontvangen
werd. Later woonde hj bj afwisseling te

ophoopingen aantreft van kalk en jzer,van
mergelkalk en kalksteen,4ie het eigenljke
hilseonglomeraatvormen.Men vindt daarin talrjke fossielen en veeljzer.

later kapèlmeester te Keulen.Hier bezorgde

Himalaya met de gewesten Bhoetan en Sikkim , - den Midden-Himalaya of dien van

H im alaya, een Sanskritisch woord,hetwelk Sneeuwmoniny beteekent, is de naam

van hethoorBtegebergtederaarde;hetwerd

door de Grlqken en Romeinen Imau en
Hemodns geheeten.Het verheft zich in Midden-Azië, scheidt de laagvlakte van V00rlndië van het hoogland van Tibet,en strekt
zich uit van de Indus totaan de Bram apoe-

tra over eene lengte van btlna 350 geogr.
mjl met eene breedte van 30 t0t40 geogr.
FrankfortjteLeipzig en te Dresden.In laatst- mtjl. Het onsteljk gedeeltej op ongeveeer
genoemde stad bleef hj 4 Jaar en zag er 26ON.B.gelegen,schrjdtvoortin eenenagezjne opera's rDerTraum in der Christnacht noeg westeljke rigting, doch het westeljk
(1844)''en plfonradin derletzte Hohenstaufe gedeelte, t0t 36O N.B. opklimmende, loopt
(1846)'' ten tooneele gebragt. In 1847 werd met talrjke bogten naar het noordwesten.
hj muziekdirecteur te Diisseldorf en 3 Jaar Gewoonljk onderscheidtmen den oosteljken

hj aan hetConcert-instituuteenehooge mate
van bloei en stichtte er de Rjnsche zangschool.Derwaarts keerde hj terug,toen hj
in 1851- 1852 de Italiaansche opera teParjs

Nepal,- endennoordwesteljkenmetdeland-

schapqen Kamaon,Gharwal,Koeloe,Lahplj
Kasjmlrenz.A1dielandschappen wordendoor
bestuurd en het kunstsaizoen van 1852 te zuideljke uitloopers afgebakend.DenoordeLonden doorgebragt had.Van zjne talrjke ljke voetvan den Himalayadrukthethoogcompositiën noemen wtj:Onderscheidenebun- land van Tibet,welkegrooterivieren,zooals
dels liederen sonaten, 2 klavierconcerten, de Indus,de Sedledsj en de Bramapoetra,

studiën voor pianoforte en violineenz.Bovenal zuidwaarts een weg banen doorde Himalayaechter heeft hi.j door bovengenoemde >Zer- keten.Verder noordwaartsverheftzich,evenstörung Jerusalems''grooten roem behaald.
wjdig aan het Himalaya-gebergte,deKaraH ilscher (Joseph Emanuël),een Duitsch korum keten of de M ustagh, de voornaamste
dichter, geboren den 22stenJanuarj 1806 te w aterscheiding in dit gedeelte van M iddenLeitmeritz in Bohem en, w erd alseen solda- Azië,- en n0g verdernoordwaartshetKoeëntenkind in een Opvoedingsyesticht geplaatst Loeën-gebergte.Beide vereenigen zich in het

en trad later 00k zelfin dlenst.Zjne onbe- westen - erbelangrjketakken,zogalsdeHin-

zorgde en onverstoorde opgeruimdbeid m aak- doe-lfoeh,westwaartsuitzendende- zo0innîg
te hem bemind bj zjne kameraden. Om met den Himalaya,dat men de verschillende

Byron te kunnen lezen, leerde hj Engelsch, bergketensernietonderscheidenkan.Zjvor-

HIMALAYA.
chter verheft zich hetlage gebergte van den
men alzooeen oqstuwingsstelsel,waarvan de aHi
malaya meteen digt,donkergroen tropisch
Himalaya hetzuldeljksteyedeelteisen zich woud,
- met palmen,boomvormige varens,
hethoogstverheft.De gemlddelde hoogte der
bergpassen - men kenter 21 -- is er 5000
Ned. el; de hoogste dier passen,de Ibi-Gaminpas, bereikt eene hoogte van 6000 Ned.
elboven de oppervlakte der zee.Van de 216
toppen,Tielke raen t0tnu t0e gemeten heeft,
zjn 17hoogerdan 7500Ned.el,- 46 hooger
dan 7000 Ned.e1j-- en 120 hopgerdan6000
Ned. e1. De Mbunt-Everest of Gaurisankar
heefteene hoogte van 9000 Ned.elen wordt
voor den hoogsten berg der aarde gehouden.

bamboesgewassen,vjge-engomboomen.Deze
weelderigeplantengroeieindigtterhoogte van
1000 Ned.elbj degrenzen van hettropisch

gewest,zoodat voorts t0top eene hoogte van
2500 Ned. el de hellingen en toppen bedekt

zjn met loofboomen,- meteiken,magnolia's,kastanleboomen,laurieren enwalnoten,
terwjl de varens er ongemeen gedjen.Dan

volgt hetgewest derkegeldragenden,en men
vindt er de :ora der gematigde streken van
DaaropvolgtdeDapsang(8500Ned.el)inKa- Europa en Amerika. N0g hooger vertoonen
rakorum en dan de Kintslinjinga(bjnaeven zich de wilgen,berken!iepen,esschen enz.,
z00 hoog) op degrenzen van Nepalen Sik- doch in een dwergachtlgen toestand,terwjl
kim, terwjl de Dhawalaghiri, weleer als Alpenheesters erdenbodem bedekkenW aarde
Ge heogste berg der aarde beschotlwd,zich boomen ophouden te groejen (terhoogte van
slechts ter hoogte van 8000 Ned.el verheft. 3500 Ned.el)t0taan desneeuwgrensstrekt
De sneeuwgrens ligteraandezuideljkehel- hetgebiedderAlpenrozen (Rhododendra)zich
ling ter hoogte van 5000 Ned.el,en aan de uit. D e graanbouw verheft er zich aan de
noordeljke ruim 300 Ned. el hooger.Reus- lzoordeljke helling t0t3500 Ned.el,aan de
achtige gletschers dalen er van de kruinen af zuideljketOt4500 Ned.e1.Rvegenshetdrootot op eene hoogte van 3000 Ned.el.
gere klimaat der noordeljke helling geljkt
Het Himalaya-gebergte bevat in hetalge- er de flora meer op die van Tibet en van
meen - men kan Kasjmiren Koeloeuitzon- Sibérië. - De hoogst merkwaardige fauna
deren - zeer enge en steile dalkloven,waar van het Himalayagebergte bevat t0t eene
de rivieren metgebruisch haren l00pvoortzet- hoogte van ruim 4000 Ned.elallerleidieren,
ten, - alsmede hooge bergkammen, met zooals:apen,tjgers,luiperden,vossen,beeren,
reusachtige sneeuwtoppen gekroond. Het ge- faizanten,papegaajen,hoenders,zangvogels,
heele gebergte onderscheidt zich door woest- hagedi
ssen,slangenenz.In haogereqewesten
hgid en verscheidenheid Van Vormen. Men l
even antilopen,yazellen, muskusdleren en
vmdt er echter geen doorloopenden bergkam, sommige dieren u1t Tibet, zooals het wilde
en evenmin eene uitgestrekte hoogvlakte.Is paard (kyang), het wilde rund (yak), het
de noordeljke voet van hetgebergte- het w ilde schaap en de steenbok.- H etH imahoogland van Tibet- kaal,d0ren onvrucht- layagebergte wordt, met uitzondering van

baar,- aan zjn zuideljken voet strekken Bhoetan,Sikkim en Kasjmir,doorverschilde welige vlakten van Hindostan zich uit. lenderassen van Hindoe'sbew oond,die evenAan hare noordeljkegrensverrjstplotseljk we1 niet zoo Onvermengd zjn gebleven als

ter hoogte van 1200 Ned.elde lagere berg- elders in Indië.In de overige gedeelten vindt
streek van den Himalaya,hoofdzakeljk t0t ment evenals in Tibet, Mongolen, die eene
de zandsteenvorming behoorend.Hieropvolgt, afzondeljke taalspreken en, metuitzondet0t eene hoogte van 3000 Ned.elhet gewest ring der Mohammedaansche bewoners van
van het leisteengebergte en van het gneis. Baltistan, tot de volgelingen van Boeddha
Daarachterliggenvruchtbare,volkrjkedalen, behooren.
en dan eerat verrjst a1s eene steilemuurmet Een gedeelte van den Him alaya,inzonder-

Brid
tscheth
we
eer
ss
te
cl
hjake
ppj
,.is onderworpen aan de
Klrjke terrassen de hoogeHimalaya,vooral he
uit gneis en graniet bestaande. Het aantal
Bjna geheeldenoordmeren iserzeer klein,en m en heefterslechts westeljke streek en W est-ribetvormen een
een 30-+ 1w arme bronnen Ontdekt,van w elke gedeelte van het rjk van Kaslmir, welks
;ie van Badrinath de meeste vermaardheid

gebieders in w einig betrekking staan metde

in de Indische Zee.Metharen overvloed van

kim , behoort aan China. De steilte der zui-

Tiater hebben zj op eene krachtige wjze
wegen gebaand door de bergstreek, waar
nagenoegalleplantenvanAziëtevindenzjn.
Aan den zuideljken voetvan ditgebergte
vindt men van Opper-Assam t0t aan de overzjde der Dsjamna,ter breedte van 2 t0t4
geogr.mjl,een waxm,moerassig en 0n1)e-

deljke helling en de aanwezigheid aldaar
van een woud-en koortsgewestzjnoorzaak,

bezit.Detalrjkerivieren,dieeruitdeglet- Engelschen. O0k Nepalis nagenoeg een zelfschers ontspringen, spoeden zich allenaarde standig koningrjk.Bhoetan en in het algelaagvlakte van Hindostan en storten zich uit meen de oosteljke Himalaya,behalve SikdatdelaagstegedeeltenvandenHimalayageenszins t0t demeestbevolktestrekenbehooren.De
bevolking ishet digtsttusschen 2000 en 3000
Ned.elhoogte.Daarbovenverdwjnen dew0-

ningen zeerspoedig.Terwjlde Himalaya een

woond land, de Tarai, welky bodem uit overvloed van graan en van andere gewassen
plevert,groeit op het dorre hoogland van
zand?kiezelen yeroldesteenen bestaat.Hier O
groejen reusachtlge grassen en slingerplan- Tibet geen koren genoeg voor de inwoners,
h hetbezitdaarentegenuitmuntendepaarden)
ten,- hier is de kweekplaatsvan qevaar- doc
uitgebreide schapenteelt en veel zout,
ljke koortsen en degeliefkoosdeschullplaats eene
van tggers, olifanten en krokodillen. Daar- w at men in den H imalaya vrucàteloos zoekt.
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llaarosa heeftraen langsde bergpassenjdoor
saiddel van karavanen, een druk handelsverkeer.
Ilinlera, eene stad op de noordkust van

Agril 1772, bezochtaldaar het anatomischchlrurgisch collegie,en daarna de universiteit
te Göttingen,waar hj metjver de lessen
van Blumenbaa en A.G.AïcFzferbjwoonde.
Sicilië,ten oosten van Panormus(Palermo), Hj werd assistentbj laatstgenoemde,diende
werd door Ionische Grieken (Chalcidiërs) voorts korten tjd als volontair bj de lazaomstreeks hetjaar 640 vöör Chr.gesticht! reths van het Pruissische legerte Frankfort,
kwam in 560 vöörChr.onderdeheerschappj en zag zich in 1795 benoemd t0t hoogleeraar
van den wreeden tlran vanAgrigente,Phala- in de geneeskunde te Brunswjk,- vervol-

rï,:, aan wien de lnwoners zich,in weerwil gens te Jena,- en eindel
jk te Göttingen.
van de çrnstige waarschuwing van den dich- Hier was hj directeur van het académlsch
ter StesfcA/rl.ç, onderworpen hadden. Later hospitaal en daarna hofraad, doch verloor
wasdestad afhankeljk van Tlterot van Agri- den 22sten M aart 1837 het leven in de Leine.
gente, den bondgenoot van Gelon van Syra- Hj maakte zich zeerverdiensteljk Jegensde
cuse,nadatdezein 480bj Himera eene be- oogheelkunde,- vooral0ok doorhetstichten
langrjke overwinning op den Carthaagschen der rophthalmologische Bibliothek''. Voorts
veldheer Hamilear behaald had.In 4;2 werd schreefhj:rluehrbuch der praktischen Heil-

zj doorHiëroI bevrjd van dedwingelandj kunde (dl1,1807;3dedruk 1823)'',- pEinvan Tltrasida-s,dochin409doorHannibalge- leitung in die Augenheilkunde (18064 3de
heelen alverwoest.In harenabjheidbouw- druk 1830)'' - en hetdoorzjn zoon uitqeden de Carthagers de nieuwe stad Thermae. geven werk: sDie Krankheiten und MigbllH im erius, een Grieksts
h sophist uit de dungen des menschlichen Auges und deren
4de eeuw na Chr., werd geboren te Prt
lsia Heilung (1842- 1843)''.MetHnfeland gafhj
in Bithynië, entving zjne opleiding te van 1809 t0t 1814 hetrlournalfiirpraktische

Athene en gafaldaarvervolgensOnderwjsin Heilkunde''in het licht.- Zjnzoon Ernst
l
wvdf W ill
telm,geboren te Brunswjk den
dewelsprekendheid.KeizerJulonus,bjwien z'
hj zeer gezien was,riep hem naar Antio- 14den December 1800j studeerde en promochië;doch na den dood van dien vorstkeerde

veerde te Göttingen in de geneeskunde,zag

hj naarAtheneterug (363)en overleederin
386 in hoogen ouderdom.Van zjne redevoeringen,welke zich door een gezwollen stjl
onderscheiden,zjn 24 bewaard gebleven en
in 1790 door W ernsdoq.f in het licht gezondsn.

zjne pcommentatio de cachexiisetcacochymiis''bekroond,volbrarteenegroote wetenschappeljke reis,werd ln 1832buitengewoon

kleinzoon van Raba en een nakomeling van

te Treuenbrletzen in Brandenburg,studeerde

JoktanofK aa tan,een vandetw eefabelachtige

te H alle in de godgeleerdheid,en begaf zieh

hoogleeraar te Göttingen, en schreef: oBei-

trâge zur Anatomie und Physiologie(18291831)''
,- en rEinleitunfin diePhysiologie
Hlmjarieten,00k welHomeeietenOfHo- desMenschen (1835)*'.
pleïddfdl geheeten, is de naam Van e0n AraHimm el(Friedrich Heinrich),eenDuitsch
bischen volksstam ,welke van Hi
mjar, een componist,reboren denzostenNovember1765
stamvaders der Arabieren,afkomstig is,die naar Potsdam , om exam en af te leggen als
omstreeks 3000 Jaren vöör Mohammed in het veldprediker, toen I'rledrLch W JAdJ- II,die

zuiden van Arabië (Jemen) den schepter
zwaaiden. De Himlarieten stichtten aldaar
onderscheidene bloejende staten,zooals Saba
en Aden (Athana) en breidden hun gezag uit
overdenabjgelegenekustgewestenvanAfkika.
Reeds ten tjde van Constantl
jn d6 Grpof:
omhelsden zj hetChristendom,dochmoesten

van zjn muzikalen aanleg gehoord had,
h
em eenige malen in zjn bjzjn lietspelen
enhem toen dooreen Jaargeldlnstaatstelde
om zich geheelen alaan demuziek te wj-

rjkste plaatsen in bezit.In hetjaar7 na de
Hedslra (629 na Chr.) onderwierpen zich
echter de Himlarieten aan Moh- med en namen des Islam aan.00k nu n0g getuigen de
bouwvallen van oude Himlarietische steden,

XSemiramide''deed Opvoeren.Na zjn terugkeer werd hj kapèlmeester en overleed te
Berljn den 8stenJunj 1814.T0tzjnemeest-

den.H immelbegafzich naar Dresden,om er

onderwjs te ontvangen van Natumann.Nadat
in 1792 zjn oratorium rlsaak''te Berljn ten

zich in 529 aan de Aethiopiërs onderwerpen. gehoore w as gebragt, benoem de de Koning
Omstreeks 72 Jaren later vestigden zich de hem tot kam ercomponist en gafhem tevens
Perzen onder Kltosroe al.lpe.
p'
l'?zlcza in het verlof 0D; Italië te bezoeken,alwaarhj in
zuiden van Arabië en hielden er de belang- 1795 te Napels onder anderen zjne opera

geroemde stukken behooren de opera pFanchon''- liederen uitdepurania''van T'
tedge,
eene cantate Op den dood van Friedria
zooals van Marib, de voormalige hoofzstad
van Saba,van haren alouden bloei.De Him- 'X ïIA:IZZIII,- eene compositie op hetronze
Jarieten bezaten een afzonderljk schrift en Vader'' - en de opera rDie Sylphen''.
spraken een eigenaardig dialectvan het AraH ind (J0hnRussell),eenberoemdEngelsch
bisch, wé1 wat overeenkomende met het sterrekundige, geboren den lzden M ei 1823
Aethiopiach, - en in dat dialed heeftmen te Nottinghum , legde zieh uit eigen beweeen grod aantalopschriften gevonden.Vooral ging en zonder leermeester jverig t0e Op de

Osiander heeft zich met de ontcjfbring daar- sterrekunde.In 1840 vertrok hj naarLondenj

van
Hz
qmezlig
gehouden.
y (Karl),een verdiensteljk oogheel-

om .op het bureau van een civiel ingenieur
w erkzaam te wezen.Kort daarna echter ver-

kundige, geboren te Brunswjk den 3osten kreeg hj doortusschenkozastvan den hoog-
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leemar W heatdone de betrekking van assis- mutselingoftroepenbewegingdenvjandheententbj de magnétischeafdeelingderKonink- lokt.Bosschen,diepe drooge slooten,heuvels
ljke sterrewacht te Greenwich onder Airy, ofmuren geven de beste gelegenheid om eene
en bleef er t0t 1844,inmiddels gebruik ma- hinderlaag te leggen.Bj naauwkeurigeverkende van de astronomischeboekerj aldaar. kenning wordt echter zelden het doel der
Nadat hj voorts deelgenomen had aan de hinderlaag bereikt,en in ditgevalverkeeren
expeditie naar Kingstown bjDublin,om de hare manschappen veelalin grootgevaar.

lengtevan Valentia te bepalen,zaghj zich,

H indersin (Gustav Eduard von), een

op aanbeveling van Airy,benoem d tot obser- Pruissisch generaal,geboren te W ernigerode
vator aan de sterrew achtvan B ishop in Re- den 18denJulj 1804,nam in 1820 dienstbj
gentspark. Hier volbragt hj met uitstekend het Pruissische leger, was in 1849 chefvan
gevolg eene reeks van waarnemingen tot het den generalen stat'van het vereenigde Duitontdekken van nieuwe planeten.Van Augus- schel
eger,in1858qeneraal-majooreninspeetus 1847 tot Julj 1854 vond hj ertien?en teur der 3de artillerle-inspectie,bestuurde gezag den 29stenJulj 1847eene comeet,dle 2 durende den Deenschen O0rlog den aanval
uur vroeger door Vico te Rom e was w aarge- derartillerie engenieop deDiippelerschansen,
nomen,terwjlhj den 18denOctoberdaaraan- zag zieh in 1864 bevorderd t0t inspecteurvolgende eene tweede ontdekte,en den Gden generaalder artillerie,nam in 1866 deelaan
Februarj 1847 eene derde. O0k nam hj 16 den veldtogt in Bohemen,werd toen generaal
nieuweveranderljkesterrenen3nevelvlekken der infànterie, bevond zich gedurende den

wu r.Gedurende dien tjd had hijtevensde Fransch-Duitschen O0r10g(1870- 1871)inhet
loopbanen van 70 planeten en cometen bere- hoofdkwartier des K onings, en overleed den
kend en de uitkomsten daarvan openbaar 25stenJanuarj 1872.

H indoe is de naam ,die in hetalgemeen
gemaakt.Zjne verdiensten werden algemeen
erkend;reeds in 1844 zag hj zich benoemd gegeven wordt aan elken inboorling van
tot lid van hetSterrekundig Genootschap te
Londen en in 1846 tot secretaris voor het
buitenland,- welke betrekking hj 10 Jaar
Wv rnam , in 1846 tot correspondérend lid
van de Sodêté Philomatique te Parjsen in
1851 t0t zoodanig lid van het Frallsch Tnstituut. De Britsche regéring schonk hem ill

Voor-Tndië, hoewel deze uit een ethnographisch oogpunt van andere inboorlingen aan-

1852 eenJaargeld van 200pondsterling.Van
zjne geschriften vermelden wj: rAstronomicalvocabulary (1852)''
,- 7Introductionto
astronomy (1863, 3de druk), non the

van Arisehen Oorsprong, hetw elk voorname-

(1846)''.
Hindenburg (Karl Friedrich),een vem
diensteljk wiskundige, geboren te Dresden
den 13den Julj 1741,studeerdeteGöttingen

deze zjde van de Ganges als in meer bepaalden zin het noordeli
k gedeelte daarvan
.j
aanduidt, terwjl het zuideljk gedeelte den

voorts naar de académiën te Leipzig en te

w oorden verm engd. - Daarvan onderscheidt

expected return of the great comet ot'1264
and 1556 (1848)'' - en rr
lahe solarsystem

merlteljk verst
shillen kan. Vooralwerd die

naam , het eerst door de Perzen,- voorts
door de overige M ohammedaanstshe volkeren

van het Oosten, en eindeljk o0k door de
Europeanen,toegekend aan hettalrjkevolk

ljk gezeteld is op llet stroomgebied van de
Ganges en van dâârzjne beschaving medegedeeld heeft aan hetschiereiland van V00rIndië.- Vandââr het woord Ilindostan,hetwelk zoowel het geheele schiereiland aan

naam van Dekan draagt.- H indoestaninoemt

en w erd,op aanbeveling van Gellevt,in 1768

men de algemeen gebruikeljke taal der bede onderwjzer van den Jeugdigen von z
gcFztyzz- volking van Voor-lndië, - eene taal, door
ber.q,di
e reedsvroey een ongemeenen aanleg het verkeer van M ohamm edanen en Hindoe's
toonde voor de wlskunde. Toen hj dezen ontstaan en met Perzische en Arabische

Göttingen vergezelde,legdehjzichop nieuw zich het R indoei, dat in de m iddeneeuwen
met jver toe op de wiskunde.Nadat hj zich in Indië gebezigd werd en uit het Prakriet
in 1771 alsprivaatdocentte Leipzig gevestigd ontstaan is,- alsm ede het H indiofthans
had,werd hj er in 1781buitengewoonhoog- gebruikeljke Nieuw-H indoe'.
v',door de
leeraar in de wjsbegeerte, en in 1786 ge- H indoe-K oeh ot'Hindoe-Koe.
woon hoogleeraar in de natuurkunde.Hj Ouden de Indiseh,e Cczlfccyld geheeten,is de

overleed aldaar den 17den Maart 1808,en is naam van een west-zuidwest zich uitstrekde uitvinder der combinatorische analysis. kend gebergte in hetwesten van Tibet,w aar
MetBernouilliredigeerdehj hetrMagazinfir de K arakorum-en Koeënloeën-keten zich met
reineund angewàndte Mathematilt'',- voorts den Him alaya vereenigen. De Hindoe-K oeh
het pArchiv der reinen und angewandten Ma- scheidt de landschappen Tsjitral,Kafristan
thematik'', - en schreet': rcombinatorisch- en Kaboelistan, w elke t0t hetstroomgebied
van de Indus beheoren,van de bergstreken
analïtischen Abhandlungen (1800)''.

H lnderlaag (embuscade).W anneer men Badakslan en Tocharistan,welke op dat van
in den oorlog op eene voor den vjand ver- de Amoe (Oxus) gelegen zjn, - zet zjn
borgen plaats manschappen opstelt,om hem
te overrompelen,dan geett men daaraan den
naam van hinderlaag.D eze kan gelegd worden op eene plek, waar men weet Of ver-

togt voort t0t aan de bronnen van de Heriroed, en verliest zich langs deze rivier in
een doolhof van lage bergketens,den Paropamisus der Ouden. De Hindoe-Koeh is n0g

moedt, dat de vjand naderen zal, ofook weinig bekend, behalve het westeljk uitergens,waarm en vervolgensdooreene scher- einde,w aar aan de bronnen van de Hilmend
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de met sneeyw gekroonde Koehi-Baba ter
hoogteyan rmm 5000 Ned.elverrjst.Verder
oostwùrts verheftzich de eigenljke HindoeKoeh met den Koend (6000 Ned.el h00g).
Dâa
erwonen in Kafristan deKafrs(Ongeloovigen)ofSjaposl(Zwartgekleeden),een Heidensche stama van Kaukasisch ras, welke
sedert den tjd van Timoer zjneonafhankeljkheid tegen de Perzen, Mongolen en Af%hanen gehandhaafd heeft.Dezuideljkehellmg was weleer het tooneel van den strjd
van Alexander de Groote, wiens naam hier
en in Badakslan n0g in desage bljftleven.
De hoogste dier evenwjdigebergreeksenverhefen zich boven de sneeuwgrenB (4000 Ned.
el), en zeer bezwaarljkepassen leiden van

het dalder Kaboelnaar hetstroomgebied van
de Amoe. De hoogte dier passen is tusschen
kaboelen Bamian ongeveer dezelfde als die
der sneeu:igrens. De Hindoe-Koeh ligt op
Gen regengordelmeteen subtropisch klimaat,
raaar heeft toch 3 gewesten.Rjst1 maïs,
suikerriet, tabak en katoen, in de diepe

het West-Frankische rjk,nam hj de vlugt
naar de woudstreek aan de overztjvan de
Marne, en overleed kort daarna te Epernay.

Zjnegeschriften,gedeelteljk vanleexstelligen

inhoud, zooals zjn werl
t rDe praedestlnatione Dei'', tegen Gotttcltalk gerigt, gedeel-

teljk brieven enz-, werden in 1645 in 2

deelen door den Jezuïet Mrmond in het licht

geH
gel
en.
lnl
open. Onder dezen naam vermelden
wtj:
Jacob Groof Rinlopen,een verdiensteljk
Nederlandsch kanselredenaar.Hj werd geboren te lloorn den sden Mei1723,studeerde

te Harderwjk,te Franeker en te Utrecht,

en werd achtervolgens predikant te Zonnemaire, Goes en Utrecht, in welke laatste

stadhj eene halveeeuw werkzaam bleef.Hj
onderscheidde zich door eene uitstekende
waarneming van zjn herderljk ambt, alsmede door zjne voortrefeljke leerredenen.
Hj overleed den 23stenJunj 1803.Van zjne
geschriften vermelden wj: rDe Unie van
dalen derzuideljkehelling groejend,zjn in Utrecht herdacht (1779)''
, - rlueerredenen
hooger gelegen ofengerdalen en op de langs (1781)'',- roverdenkingen (1797?metVerden voetverspreidegebergten doorden wjn- v0lg)'',- en pvieringvan denvjftigjarigen
stok en doorkosteljkeooftsoorten enmoerbe- dienst aan Christus gemeente te Utrecht den

ziënboomen vervangen.Bovenhethoogergele- 29sten November 1801''.
gen boschgewest meteiken,naaldboomen en
Nieolaas AIJPA:S, een broeder van den
varens ligthetgewest der Alpenweiden met voorgaande en een verdiensteljk letterkuntalrjke kudden en eene groote verscheiden- dige.Hj werd geboren te Hoorn in 1724,
heid van bloemen.Aan denoordeljkehelling was er in 1745 conrector, legde er in 1754
neemt men eenedergeljke gesteldheid waar, deze betrekking neder,werd er notaris enz-,
doch men heefter meer Europésche vormen. vertrok in 1787 naax Alkmaar, en overleed

H indostan ,zie Onder Indië.
den 16den Junj 1792.Hj was een jverig
H inkm ar,aartsbissehop van Rheims,een beoefenaar der Nederlandsche taalkunde, en

der jverigsteen bekwaamstekerkvorsten en zjn belangrjkst werk iseene pGeschiedenis
sfnntslieden van zjn tjd, werd geboren in van de Nederduitsche overzetting des Bjbels
806, ontw ikkelde zich onder de leiding van (1777)''.
den geleerden abt Hilduin in het klooster
J@n.Mlb> zl,een zoon van denvoorlaatste.
St.Denys teParjsen volgdezjn beminden Deze N ederlandsche dichter en staatsman
leermeestervrjwillignaarSaksen,werwaarts werd geboren te Utrechtden 25sten October
hj door Lodewl
jk de Vrome verbannen was. 1759, onderscheidde zich reeds vroeg door
Toen Kard d6Kale den troon beklom ,keerde zjn aanl
ey voor de Latjnsche en NedçrH>kmar a1s priester terug en zag zich in landsche dlchtkunst, studeerde te Utrechtin
845 bevorderd t0t Mrtsbisschop van Rheims. de regten en promoveerde aldaarin 1780 op

Als zoodanigwashj primas derW est-Fran- eene dissertatie,yetiteld:rpericulum obserkische geesteljkheid,en hj vond nietalleen vationum apologetlcarum de fdionibusJuris
veel te doen om tuchten Orde te herstellen civilis Romani''. Hj vestigde zich in zjne
en hetregtderbisschoppen en âynoden tegen- geboortestad als advocaat en was er met
over de aanmatiging van den Paus te hand- Bellamy,7.P.Xlgl, W.Ockdrde,< Cavp
haven, maar 00k Om het aanzien der geeste- enz. lid van een ultgezochten kring,waarin

ljkhei;tegenoverde wereldljkemagttebe- bjna alle takken derletterkundewerden bewaren.Hj verzettezich nameljk metkracht oefend. Uitdien kring ontstonden rDe poëtitegen dedecretalen van den valschenIsidorus, sche spectator (1784)'' - pproeven voor't
welke t0t grondslag strekten voor hetpause- verstand,den smaak en hethart(1784):',ljk gezag,terwjldeevenzoogenoemdezoon en pNieuwe Proeven (1794):'.Hinlopen werd
zjnerzuster,deoproerigebisschopvanLaon, in 1782 lid der vroedschap van Utrecht en
;ie in 871 afgezet en op bevel des Konings in 1783 secretaris van het geregt.De Jaren
van het licht der oogen beroofd werdj ge- 1795t0t1801 bragthj ambteloosdoor,doch
noemde decretalen verdedigde.O0knoodzaakte behartigde inmiddelsde belangen van destich:'
!t)pl#d.Voorts was
Hinkmarkoning Lotltariun11 zjne doorhem ting der vxouwe ran .& l.
verstootene gem alin Tlteutberga w eder aan te hj lid van het Utrechtsch Genootschap,van
nemen. Niet minder jverig was hj in het het Zeeuwsch Genootschap,en van de Maatonderdrukken vanelkegevaarljke dwaalleer, schappj van Nederlandsche letterkunde te
zooals die van den ketter Gottsehalk,welken Leiden.Vôör en na vervaardigdeà# Nederhjlniet zeer zachtmoedig behandelde.Toen landsche gedichten,die zeergeprezenwerden;
de Noormannen in 882 een inval deden in

0ok het 49ste, 56ste en 61ste der nKvange-
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lischeGezanqen''zjn van hem afkomstig.In ljden eene strafisv001*zjne overtredingen,
1801 werd hj secretarisvan hetdepartementaal bestuur van Utrecht, en later zag hj
zichdoorkoning Lodetvj;kbenoemd t0tstaatsraad in buitengewone,daarna in vaste dienst.
Alstoen bj deafdeeling Financiën geplaatst,
werd hj met werkzaamheden overladen en
door den Koning gedurig om trentgewigtige
aangelegenheden geraadpleegd.Die Vorstvem
sierdehem metde orde der Unie en deed hem
zitting nem en onderde leden van hetK onink-

ljk Nederlandsch Instituut. Reeds bestond
het voornemen,dat Hinlopen t0tministervan

en de verklaring der stelling, dat G0d 00k

den vrome metrampen bezoekt,en dat deze
laatste daarin geene reden mag vinden,om

tegen G0d te morren of diens wjsheid en
regtvaardigheid tebetwjfelen,alishet0ok,
dat hj de bedoelingen van het Opperwezen
nietduideljk doorziet.Om ditallesaansehoqweljk voortestellen,schetstdedichter,h0e
God den vromen Hiob telkens zwaarder rampen ondervinden doet,Ja,nahetverliesvan
zjnegoederenen vanzi
.
jnekinderen)zelfseene
afzigteljke ziekte.Toen eindeljk de vrome

Financiën z0u worden benoemd,toen hj den man; die steeds standvastig was gebleven in
zlsten December 1808 te Amsterdam overleed. zjnegodsvrucht,in klagten uitbarst,zoeken
Van zjne verzen noemen wj:,,surla mort 3 vrienden,voorstandersvan hetoude vergelde monsieur Rau (1807)77- rlflaagzang ter di
ngs-geloof,hem teovertuigen,dathjslechts
gedachtenis van Jhr.D.F.Godin'' - sOy de regtvaardige strafen V0OrzjneV'oegere
den dood van Isa:c van Nuyssenburg?predl- zonden ondergaat. Daarentegen handhM ft
kantteGeertruidenberg (1778)'',- pvel
jaar- Riob Op zegevierende wjze zjne onschuld,
liedeken aan den eerwaarden Petrus Ames- en heefthj o0k aanvankeljk eenigen twjfel
hofl',rustend leeraar(1808)'',- pRouwdicht gevoed omtrent de regtvaaxdigheid des Allerop den dood van Isa:eW inkelman'' - pode hoogsten, langzamerhand komt hj t0t het
Z311 SZII'',

de cantate pBethlehem''1- en
reize aan mr. W .van der

besef,dat Diensraadsbesluiten ondoorgronde-

ver: geboren den 22sten April1794 te Karlseck in het groothertogdom Oldenburg, vertrok in 1812 naar de universiteitte Straatsburg om i
n detheologietestudéren,wjdde
zich vervolgens te Heldelberg aan de beoefening der regtsgeleerdheid?doch legde zich in
1816 aldaar onderde leidlng van Heqelvoûral

0DA de dwaasheid te doen uitkomen van
den mensch, die m et Hem i
n'
tgeregt wi1
treden. m ob erkent de ongerjmdheld van

PEe
X
n lroord op
aauw .

ljk zjn. Eindeljk wordtGodzelfsprekend
iégevoerd,Om in verhevenetaalzjne onmeH inrichs (Hermann Friedrich W ilhelm), teljke,wereldbesturendewjsheid teplaatsen
een verdiensteljk Duitsch wjsgeer en schrj- tegenover de beperktheid van den menseh,

t0e op dewjsbegeerte.In1818beantwoordde
hj eene door Hegel uitgeschrevene philosophische prjsvraag, en in zjn eerste werk
van eenigen omvang:pDie Religion im innern
Verhëltnisz ztlr W issenschaft (1822)''zocht
hj de godsdienstleer op den hechten grondslag der wjsgeerige zekerheid te vestigen.
Reeds in 1819 had hj zich te Heidelberg ge-

zjn voormaligen hoogmoed,doch tevensgeeft
G0d een gunstiggetuigenisvan debetwjfelde
Onschuld van den braven man en stelthem

wederin hetbezitvanzjnegezondheid,van
zjne kinderen en van zjnverdubbelden /#kdom.Hetplan van het geheelis niet minier
grootsch dan deuitvoering,en in debjzonderheden van deze vindt men een Bchat van
dichterljke schoonheden en trefende uitspmken. Prachti
g vooralzjn erdeschilderinyen
van Godsmagten wjsheid,geljk dezezlch

openbaren in de schepping.
vestigd,werd in 1822 totbuitengew oon hoogDe vervaardiger van dit gedicht is onbeleeraar te Breslau en in 1824 t0t gewoon kend. M en m eent, dat het nietveelvroeger

hoogleeraar in de wjsbegeerte te Halle be- is opgesteld dan in den tjd van Jesaia,doch

noemd,en overleed gedurende de vacantie te vöör dien der Babylonischeballingschap.Niet
Friedrichroda in Thiiringen den l7denAugus- lang na zjne voltoojing heeft een ander
tus 1861.Zjnebelangrjkstegeschriften zjn: dichter er de hoofdstukken 32 tot 37 ingeDGrundliniënderPhilosophiederLogik(1826)'' voegd.De onechtheid van dit gedeelte, dat

en rGenesis des W issens (lste deel1835)''.
Voortsschxeefhj:rDasW esen derantieken
Tragödie(1827)7',- pvorlesunçen iiberGoethe'
s Faust(1825)'',- rschiller'sDichtungen
nach

ihrem

historischen

Zusammenhang

(1837- 1838,2 dln)'',- ppolitische Vorlesungen (1844,2 d1n)'' - pGeschichte der
Rechts- und Staats-principien seit der Reformation bis auf die Gegenwart (1848- 1852,

3H
fl119'
',- en ,,Die Könige(1852)''.
lob of Job is de naam van een der
boeken des Bjbels,hetwelk wegensvorm en
inhoud t0t de verhevenste overbljfselen der

Oud-llebreeuwsche letterkunde behoort. Het
behelstgeenegeschiedenis,maareen leerdicht
in zamenspraken en met dramatischen gang.

Het doel van dit geschrift is de bestrjding

in vorm en inhoud van het overigeafWlkt
en hetverband benadeelt,is bj deskundigen
boven allen twjfel verheven. Daarentegen
heeft m en geene gegronde redenen om o0k

andere gedeelten van dit leerdicht,bjv.de

voorafspraak, voor onecht teverklaren.Een
uitstekende commentaar op dit boek is die
van Kirzel (1838q 2de druk van Olnha%s- ,

18H
521
.
logo , ook

Fiogo en Finongi genaamd,
is eene der Japansche havens, die volgens
het verdrag van 1 Januarj 1868 v00r het
handel
l sverkeermetEuropeanengeopendrerd.
Zj igt Op het eiland Nipon in de provlnde
Setz aan de baaivan Osaka en 20 Engelsche
mi
jl van de stad van dezen naam.Tusgchen
die 2 steden vloeitde Jedogawa,uit'
hetmeer

van de oud-lsraëlietische leer,dat'smenschen van Oity komende? in gemelde baai. VQl-
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gens een oud verhaalz0u keizer Feek; tegen
de verzanding der haven een dam in zee
hebben opgew orpen, en toen deze gedurig
door de golven vernietigd w erd, z0u een
Mnzienllke Japannees met 30 anderen,den
Zeegod ten zoen, zich in den vloed geworpen hebben, waarna het eindeljk gelukte
den dara te voltoojen.Hiogoen Osakazjn
uitmuntend gelegen,daar de rivier beide steden verbindt met het meer en tevens met

woonde land 70000 stadi:n. Van zjne geschriften zjn slechts 2 bewaard gebleven,
nameljk een commentaarop hetastronomisch
gedicht van Aratns (uitgegeven door VictoHlld in 1567 en desgeljks in het ruranologium (1630)''vanPetavin te vinden)en eene
sterrenljst.

groot a1s diedermaan.Met betrekking t0tden

gesteldheid op uitwendlge vormen en verre-

Rippel(TheodorGottliebvon),eenDuitsch

humonst,geboren te Gerdauen in Oost-pruis-

sen den 3lsten Januarj 17412bezochtreeds
onderscheidene rjkegewesten.Terwjlechter op zjn 16de Jaar de universlteitte KöniçsOsaka wegens hare niet zeer veilige haven berg,om erin de theologiete studéren.Hler
weinig beantwoordde aan deverwachting der maaktehj kennismeteenuitstekendenregtsEuropeanen! is Hiogp de eigenljl
te haven geleerde, Woyt genaamd, die hem in huis
van die stad geworden.In 1869 vielen er 428 opnam en opwekte om zich op de regtsgeschepen de haven binnen,terwjl398eruit- leerdheid toe te leggen,- alsmede met dep
ser,die hem mee
-zeilden. De waarde van den invoer in dat Russischen luitenantTon Xdg/,
Jaarwordtgeschatop bjna 7millioen Mexi- troonde nM r Petersburg en hem aldaar toekaansche dollars, die van den uitvoer op gangverschaftet0taanzienljkekringen.Hoeruim Q m illioen. Er w ordt vooralveelthee we1 hier glansrjke vooruitzigten voor hem
geladen. Na 1868 hebben zich vele vreemde- geopend werden,keerdehj naarKönigsberg
terug, waar hj zich metdebetrekking van
lingen te Osaka gevestigd.
H ipparchus, de grondlegger derweten- huisonderwjzer vergenoegdq.Zjne liefdeJegchaypeljke sterrekunde,geboren te Nicaea gens een rjk meisje van voornamen stand
in Blthynië,leefze omstreeksdeJaren 160- bragt hem tot het besluit om zich aan de
125vôörChr.Zjn tjver,zjnewaarheidsliefde regtsgeleerdheid te wjden.Metonbezweken
en zjne schranderheid worden vooral door jver streefde hj naarde voleindiging zjner
Ptolemaeus en a?liniwszeergeprezen.llj 0n- studiën, doch toen hj ditdoelbereikthad,
cheen zjne liefde ver:aauwd,zoodathj in
derwierp deastronomie van zjn tjdaan een osng
ehuwden staatzich metdebeslommeringen
naauwgezet onderzoek, en was de eerste,
die de lengte van hetJaarmetjuistheid be- van hetmaatsehappeljk leven belastte.Eerst
werkzaam a1sadvocaat,en in 1780
paalde, waarbj hj ontdekte,dat de lengte was hj I
van het zonnelaar, toenmaals op 365 dagen werd hj besturend burgemeestervan Königsen 6 uren gesteld, omstreeks 5 minuten te berg en comm issaris van policie metden titel
groot was. Uit zjne waarnemingen trok hj van geheimkrjgsraad en stadspresident.A1s
het besluit,dat de excentriciteitvan de loop- zoodanig deed htjden add van zjn geslacht
oor den Keizer erkennen,daarhj het0og
baan der z0n 1/:4 bedroeg van de halve d
middelljn dierbaan,en datdez0n hetverst had op eene ministeriéle portefeuille,welke
van de aarde verwjderd is,wanneer zj zich hg echter niet verkreeg. Hj overleed den
l1796,een aanzienljk vermogen
in de Tweelingen bevindt.Hj wasde eerste, 23sten Apri
die zonne- en maantafels berekende, terwjl nalatende.- Zjn leven en karakter is een
hj de grootte van z0n en maan naauwkeu- weefselvan tegenBtrjdigheden.Men vindtbj
riger dan te voren bepaalde. Door middel hem dweepzuchten zelfsneigingtotbjgeloof
eener vernuflig gevondene methodej bekend bj een helder verstand, eene overdrevene
roomheid bj hevigen hartstogten zinneljkonderden naam vandiagram rczlHèparehm , v
meende hj temogen vaststellen,datdez0n heid,eene opoFerendevriendschap bj groote
1200 en de maan 59 aardstralen van onze achterhotldendheid jegens zjne vrienden,
eerschzucht en gestryngheid bj opgeruimdaarde verwjderd is, voorts dat de mid- h
delljn derz0n 5% maalzo0 groot is als die heid en beleefdheidy lngenom enheid m et de
der aarde, en die der aarde 3% maalz0o natuur en met een onyekunsteld gedrag bj
afstand dermaanvan deaardewashj slechts gaande gierigheid, waardéring der vrouwen
weinig van de waarheid verwjderd.Men bj afkeer van hethuweljk,belangeloosheid
meent,datdeplotseljkeversehjningvaneene in zjne zedeljke beginselen bj de grootste
nieuwe ster hem aanleiding heeftgegeven om zelfzuchtinzjnedaden.MetOngemeenegemakde vaste sterren waarte nem en,hareplaatsen keljkheidontwierp hj zjneplannen,en met
venveelspoed en volharding wisthj ze ten
te bepalen en alzoo eenesterrenljstte ont- e
werpen.N0g belangrjkeriszjne ontdekking uitvoerte brengen.Even z0o zonderling toont
van het vooruitschuiven van hetpunt,waar hj zich in ztinegeschriften,die hj in afzonde evenaar en de zonsweg elkander snjden deringopzjnbuitenverbljfteHubenbjKönigs(het nachteveningspunt).Wjders maakte hj berg opstelde,terwjlzjn naam alsschrjver
zich zeer verdiensteljk jegens de aardrjks- onbekend bleef. In hun min nfmeergebrekgen vorm vloejen zj over van luim en
ktmde4hj werd deqrondleggerderwiskun- ki
digeaardrjksbeschrjvmg,dewjlhj doorhet geestigheid.Men ontdektdaarin een ernstigen
waarnem en van lengte en breedte de ligging grondslag, maar daarop verheFen zich de
der plaatsen op aarde bepaalde. De omtrek welige spruiten van eene rjke verbeelding.
der aarde bedraagt volgens hem 275000 sta- Van zjne geschrilïen noemen wj: pueber
diën en de lengte van het bekende en be- die Ehe (177497dedruk 1841)'',- rueber
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die biirgerliche Verbesserung der W eiber

28sten Augustus 430 overleed, telde zj vele
(179Q)''- pueberweiblicheBildung(1801)'', andere heiligen en martelaren.D00r de W anâufe nach aufsteigender Linie, dalen werd zj na eene belegering van 11
rluebensl
nebstBeilagen A.B.C.(1778- 1781,3d1n)'', maanden veroverd en met uitzondering van
edxich IT, von debisschoppeljkehoofdkerk en hethuisvan
rzimmermann I und Fri
Johann Heinrich Friedrieh Quittenbaum Alg-qltstinus doorde vlam men vernield.W eldra
(1790)''l rlfreuz-uud Querziigen desRit- eehter verrees zj uit hare asch.Reedsden
ters A bisZ (1793- 1794,2d1n)''
,- plland- llden Februaxj 435 sloot Georik er den
zeichnungen nach der Natur(1790)''
,- het vrede met Rome.Eene eeuw later viel zj
bljspelpDer Mann nach derUhr (zdedruk met alde schatten van koning GelLmer in de
1771)'7,- en pueberdasKönigsbergerSta- handen van Belisarins.Eindeljk werdzj in
pelrecht (1791)''.Zjne rsëmmtliche Schriften'' 647 geheel en al verwoest door de Mohamzjn in 1828 1831 in 14deelen in hetlitt
ht medanen op bevelvan khalifOtkman,waarna
verschenen.- Zjn neef Theodoe G/JJJII von de ingezetenen iets noordeljker eeneandere
tad bouwden, die den naam ontving van
Ai
yw:/(f 10 Junj 1843)wasdestellerder sAn
aba Ot'Belad-el-Aneb, het hedendae sche
oproeping va'
n Friedrielt'
IFWAJ- 1II bj den
aanvang van dellbevrjdingsoorlog,getiteld Bon@. Op de uitgebreide bouwvallen der
DAn mein V0lk''!- o0k sehreefhj:rBei- Oude stad en wé1op de plek,waar de overtrâge zur Charakteristik Friedrich W ilhelm ,s bljfselen van den heiligen AIb
gn.
ntinw.
%ontdekt
III (1841)''.
zjn, heeft men eenige Jaren geleden een
.

H ippias, een sophist uit Elis, die om- m armeren altaargesticht,dat als bedevaarts-

streeks hetJaar 400 vöör Chr.leefde,was
een tjdgenoot van Protdyoras,en heeftzich
vooral onderscheiden door zjne verregaande
jdelheid en verwaandheid.Hj beroemde er
zich op,dathj alleswist,en verklaardezich

plaats doorvelen wordt bezocht.
H ippocastaneae Dee. is de naam van
eene plantenfamilie, die boomen en heesters
omvat en zit;h door de volgende kenmerken
onderscheidt: De kelk is klokvormig, de

Ja,hj zeide,dathj alleswathj droegzjn geheelegewaad - zelfvervaardigd had.
Hj wordt daarover doorgehaald doo1'Plato
in 2 zamenspraken, die zjn naam dragen.

staande, de meeldraden terugpebogen, met
opstjyende toppen, en men vlndt er tweeslachtlge en manneljke bloemen gemengd.

bereid om antwoord te geven op alle vragen. bloembladen,4 of5 in getal,zjn wjd uit-

Van deze tàmilie behooren 22 soorten tehuis
Eêne dier zavaenspraken houdtmen evenwel in Amerika en slechts ééne in Azië. Deze
voor onecht.
laatste is de ook in ons land algemeen be-

Hippo,gewoonljk HI
àpoA.
/l,geheeten kende paardenkastanje (Aesculus Hippocasta-

om deze stad van anderc vau dien naam te
onderscheiden, in 'lulnidië aan de Middellandsche Zee gelegen was oorspronkeljk
eene volkpl
anting der Carthagersen werd ten

tjde van den eersten Punischen O0rlog door

den Num idisehen koning der M assyliërsveroverd en t0t residentie verheven.Sedert den

tjd van Massinissa was zj bj afWisseling
metCirta(Constantine)dehoofdstad van ge-

llum

L.
j, een boom met wit en rood ge-

vlekte, t0t trossen vereenigde bloemen,gevingerde bladeren en stekelige zaaddozen.Zie

voortsOnderKastanje.
H ippocolla (Hockiak)isdenaam eener
dierljke gelei, welke in China uit de peesachtigedeelenvan den dsliggetai(Equus Hemionus Pall.,) of van den wilden ezel(E.
asinusonager Z.) bereid wordt.Zj komtin

heel Numidië, en in 46 vöör Chr.werd zj den handel in de gedaante van bleek-grjze,

door Caesar aan de Romeinen onderworpen, halfdeorzigtige, of geel-bruine,ondoorzigtige
voorts dool'Altglut'us in eene Romeinsche platen.Reuk en smaak zjn hoogstonu ngekolonie herschapen. Vermoedeljk was zj naam.Menmeent,datdevoortrefeljkeOostdoor een kanaal, waarvan m en nu nog spo- Indische inkt, uit China afkom stig, aldaar
ren ontw aart,met Aphrodisium verbûnden en vervaardigd w ordtvan het roetvan verbranbezat zj a1s haven eene kleine baaiaan den den kamfer,gebonden door Hippocolla.
mond der Sebus, - eene baai die in den
H ippocratea L. is de naam van een
loop der eeuw en verzandde, doch in den plantengeslacht uit de tàmilie der Hippocralaatsten tjd doordeopgezwollenwaterender teaceën. HetOnderscheidtzich door een kleirivier w eder Op de vroegere diepte gebragt nen, s-spletigen kelk, door 5 lepelvmqnige
is.D e stad bloeidein de eerste eeuw en Onzer bloembladen,door3 meeldraden metéénhok-

jaartelling door een levendigen handelin sla- kige helmknopjes en door 3 aan den voet
ven, ivoor,goudzand,kurk, specerjen en vereenigde stampers met ongeveer5 vruchten
citrushout en was het middelpunt der NoordAfrikaansche beschaving. Men had er beroemde epenbare scholen,prachtige schouwburgen, waterleidingen,paleizen en tempelsj

aan gevleugelde stelen.H et omvat een aantal
klim mende en slingerende heesters in Azië,
Amerika en Afkika. De groote kernen van

w erden veranderd. In de geschiedenis der

ren van ./Z obeordata F.#Iworden in Zuid-

S1comosa SY.in Nieuw-spanjezjnolieachtig
die later in Christeljke kerken en kloosters en zoet en smaken als amandelen.De bladeChristeljkeKerkvervultdezestad eenemerk- Am erika a1s een oplossend m iddel, die van
waardiger0lalsdebelangrjksteAfrikaansche H.'
P:J'
IIJI. Hfz.in Siérra Leonategen koorts
bisschopszetel na Carthago. Behalve den be- aangew end.
roemden kerkvader Algyustinus, die er geduH ippoerateaceën is de naam eener
rende de belegering door de W andalen den plantenlàmilie, die klimm ende heesters en
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boomen omvat, en zich d00r de volgende
kenmerken onderscheidt: De bladeren zjn
tegenoversM nd, enkelvoudig, vindeelig en

detalrjke geschriften,die zjn naam dmgen,
zjn intusschen vele onecht en eerst in
den tjd der Ptolemaewssen opgesteld. O0k
eenigzins lederachtig,de bjbladen klein en die, welke men voor echt houdt, bevatten
afvallend, de bloemen regelmatig,tweeslach- waarschjnljk toevoegselen van zjne zonen
tig, klein en t0t okselstandige trossen ver- Tkessall
u en Draoo,vanzjn Bchoonzoon Poeenigd,de kelk iss-deelig enoverbljvend, I
g
/
y
.
q
e
n
veanna
ntdse
n.
Dabe
aroeenfbeonvaeanrwa
ve
ui
tr
ee
ke
nd
dersHywlsde bloemkroon s-bladig,terwjlde bloembla- ylcrlfd,
den aan den voet breed en tusschen den kunde. Een der beste uitgaven van zjne
kelk en het vruchtbeginssl bevestigd zjn. werken is die van den hoogleeraar Far- rïDe meeldraden, 3 (zelden 5) in getal,zjn (1859-1863).
aan den voett0teen bekerrondom hetvruchtHippocratisch gelaat(faciesHippocrabeginseloft0teenschjfvormigenbloembodem tica)noemtmen hetgelaatvan een stervende.
zamengegroeidenmetéénhokkigehelmknoples Ilortvöörden dood ondergaatgewoonljk des
g8kroond. Het vruchtbeginsel is 3-hokkig, menschen aangezigt eene in 't00g loopende
veel-ejïg,destjlenkelvoudig en de stempel verandering. De gelaatskleur wordt bleek en
enkelvoudig of 3-kleppig. De vrucht is eene vaal,de wangen en lippen blaauwachtig,het
zaaddoosofeene bes.Dezaden zjn somtjds voorhoofd glad, terwjl de weeke deelen inn de neus en kin puntig worden.De
Fevleugeld,doch zonder kiemwit. De kiem vallen,zeinke
ls regt met naarden navelgeri
n dieper in de oogholten,verlieyte worteltles5 00g0n
de zaadlobben zjn platy eenlgzins vleezig Zen hun glans en blikken glazig door de
en onderling zamengeyroeld.De meeste soor- half geslotene oogleden. Deze verandering,
ten vindt men in Zuld-Amerika,- er zjn gedeelteljk door stilstand van den bloedsomer echter 00k in Afrika en Azië.
l00p, gedeelteljk door verlamming der geH ipp6crates, de beroemdste geneesheer laatsspieren veroorzaakt kan echter0@k ontder oudheid en de eerstedie een wetenschap- staan door groote uitputtingjna lang vasten

peljkengrondslaglegdevoordegeneeskunde,
was de zoon van den Asclepiade Herâelides,
een priesterljk arts op het eiland C0s,en
van Phaenarete,eene nakomelinge van Hlraetls(Hérculés).Hj werd vermoedeljk geboren in hetjaar 460 vôôr Chr.Nadat zjn
vader hem in de verborgene wjsheid der
Asdepiaden had ingewjd,verliethj zjn vaderland,vertoefdegeruimentjd op heteiland
Thasos en in Thessalië, en overleed, naar
m en maeent! te Lari
ssa in 377.Zjn roem
rust geenBzlns op de uitgebreidheid zjner

of een aanmerkeljk bloedverlies,en is alsdanminder gevaarljk.Zj isalzoo genoemd,
omdat H'
èplkrates haar het eerst op eene
tréflbndewjze beschreven heeft.
H ippocréne of Paardebron noemde men

eene bron, die aan de helling van den Heli-

c0n in Boeotië ontsprong. Zj was er ontstaan, volgens de sage, door den hoefslag
van Pégasus,aan Apollo en de Muzen geheiligd, en vervulde allen,die er uit dronken,

metdichterljkegeestdrift.
Hippodamia hrette de Bchoone dochter

wetenschap ofop hetvormen van een bepaald van Oenomaus, konlng van Pisa in Elisjen
stelsel, maar vooral op de schranderheid, van de Pleiade An* ope. Omdat aan haar

waarmedehj hetbruikbareuithethem mede- vader voorspel; was, dat zjn toekomstige
gedeelde wist af te scheiden, - voorts schoonzoon hem zou dooden,maaktehj de
daarop,dathjelk ziektegevalmetdedaaraan voorwaarde,dat elk,die om dehan; zjner
vexknoehte verschjnBelen als een zelfstandig dochter kwam , met hem een wagenwedren
'f
eit opvatte en in verband bragtm et levens- z0u houdenjom hem alzoo tekunnen dooden
wjs en klimaat,- alsmede dat hj Op het voordat zi
j het einde (er renbaan bereikt
voorafgaande evengoed lette als op hettegen- hadden. Op die wjzegelukte hethem jvele
w oordige,en uit datalleseenbesluitopmaakte pretendenten om het leven te brengen.Einomtrent de behandeling en het verloop der deljk echter kwam Pelopnj en deze kocht
ongegteldheid.Op die wjze verhiefhj,o0k den Wagenm enner des Konings 0m, zoodat
zonder kennisvan de pathologische anatomie
en van andere hulpmiddelen onzerdagen,de

Oenomam te midden van den ren van den

wagen stortteenhetlgvenverloor.Hj huwde
geneeskunde toteene wetenschap,zoodathj hierop metHk
àpodamfa,en deze schonk hem
eenebeschrjvingk0ngevenvan deOorzaken, 2 zonen,Atrel
u en Thyesten.Zj doodde zich
de kenmerken en hetverloop van onderschei- zelve uitverdriet over hetverwjt, dât zj

dene ziekten, alsook voorschriften omtrent hare beide zonen zou hebben Mngespoord
het diëet, hetwelk daarbj moesti
n achtge- om elkander om hetleven te brengen.
nomen worden.Zjne wjzevan.
behandellng H ipp6drom us zie Oïrcvd.
is doorgaans zeer omzigtig en zacht,veelal
H ipp6lyte, koningin derAmazonen,was

op besturing derlevenswjze gegrond,zoodat de dochter van Ares (Mars) en Otrca.Op
men later zoodanige geneesheeren,die afkee- lastvan E-ystheusmoestHlraelh (Hérculés)
rig waren van doortastende middelen, met haarden gordelontnemen,dien ztjvan Aren
den naam van M' ppocratid bestempeld heeft. ontvangen had.Zj beloofde,datztlhem dien
Evenals W erates, zjn beroemde tjdgenont, geven z0ut doch Sere (Jun0), alsamazone
delde htlzich geenszins aan hethoofd eener verkleed, verspreidde het gerucht, dat een
school.W atnatuur en ervaring hem leerden, vreemdel
inr voornemenswas,deKoningin te
hulde hj niet in den slujer derverborgen- schakgn.Hlerdooron/tondeenBtrjdjwaarip
heid,Oaarmukte het algemeen bekend.Van R'
is t#f
' eJhet leven ve*lolr,.
want 54- M,
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ruktehn..
rbjdeharen van hetpaard,doodde
haar en onlukte haar den gordel.Volgensanderen zjn de Amazonen onderhareaanvoering n> r Attica getrokken, om Antiope uit
de glvangeni:tehevrjden.

of M aninella th
- -c/c J%ss. demancenielleboom ,eenvrjgrooteboom meteironde,spitge,

o ll
yfl:, een vermaard kerkvader uit
.yï
het einde der 2de en den aanvang der 3de
** WaS afkomstig uit Klein-Azië
eellW . H P
en een leerling en volgeling van den beroem -

ishetplanten daarvanopdeAntillenvan regé-

iln-gezaagde,onbehaarde bladeren, een dikken,regtenstam meteengrjzen,gladdenbast
en talrjkeuitgespreidetakken,zoodathj op
H lpp6lytus. Onder dezen naam vermel- onzeappel-en pereboomengeljkt.Hj groeit
inW est-lndiëaan dekust.Hoewelhjwegens
den wj:
H'
èpôlytn, den zoon van Tl
te8ews, zie zjn snellen groeien zjnrjken bladerdosuitPl- dra.
muntendgeschiktschjnttotdenaanlegvanlanen
ringswege verboden, daarzjne kleineappels
vergiftig zjn, zoodat het nuttigen hiervan

noodlottige gevolgen kan hebben.Men meent

den Irenae- .OmstreekshetJaar 190 vertrok intusschen,datdealdaardesgeljksgroejende
hj naarRomeen nam erdeelaandetwisten Biynonia Leucozylon L.het beste tegengifbeover de godheid van Christus en over de be- vat. Dat men bj het vertoeven onder de
ginselen der kerkeljke tucht.Na den dood schaduw van dien boom reedsdoorblindheid,
vanZwltyrinus(200)werdhjdooreengedeelte duizeling en Eaauwte zou aangetast worden,
van het presbyterium ,hetwelk de laterregt- is eene fabel,hoewelmen erbj stoxmen en
zinnige, zaaar toen als tweegodendom ver- regenvlagen op zjnehoedemoetwezentegen
worpene leer van den goddeljken logos0m- hetgiftig sap?hetwelk van gekneusde takken

helsde,als tegenpaus van CaliœtnsI gekozen. en bladeren druppelt, om dat het zeer prikDe verdeeldheid duurde voortgedurende het kelend werkt.Teenstra vermeldt,dat in 1834
leven van Calotus en eindigde eerst in 235, een mat
roosvan de brik mEch0'' te Curayao
tpen H'
àpK%tn.
l
%en zjn toenmaliqetegenstan- gelegen, terstond eene hevige oogontsteklng
der Pontian%n naar de Sardinlsche mjnen kreeg, nadat hetregenwatervan de bladeren
werden gedeporteerd? waar Hi
ppôl
ytus kort in zjneoogen was gedruppeld,en tbansn0g
durna in hoogen Ouderdom overleed.Als een levendeooggetuigen (1875)kunnenverklaren.
geleerd kenner van de wjsgeerige stelsels dat die man in een ellendigen toestand met
van zjn tjd en a1seen schranderverdediger digtgezwollenOogledenaanboordwerdgebragt.

der logosleer bekleedt hj onder de oudste Metdatsapwordenvoortspjlengiftigqemaakt;
Kerkvaders eene merkwaardige plaats. Hj ook dient hetals bjtmittel tegen ultwassen
heeftverbazend veelgeschreven,zooalsbljkt envoolaltegen syphilitischeziekten.Hethout
uit het opschrift van het voetstuk van een

van dien boom ls bruin en wit gevlamd en

ter zjnereep opgerigtstandbeeld.O0k Ense- uitstekend geschikt t0t het vervaardigen vR
&x.
: en Hiè'
rtoy
' -v.
: deelen ljsten van zjne fraai huisraad.- W1 rpinosa L. desgell :
werken m ede, w elke echter niet in allen een W est-lndische boom , w ordt op verre na
deelem et die van datvoetstuk overeenkom en. z0o hoog niet als de voorgaande,maar M sit
De echtheid van sommige aan hem toege- dergrljkeeigenschappen.

kende werken istwjfelachtig,- van andere
zjn slechts fragmenten bewaard gebleven.
Omtrent zjne lotgevallen zjn wj eerst in
denJongsten tjdietsmeertewetengekomen,
sedertde pW ederlegging van alle ketterjen'',

H lpponax, een beroemd Jambendieh/r
uit Ephesus, leefze omstreeks hetjaar 5*
vöôr Chr. te Ephesus, en werd doar *

tyrannen van daarverdreven,omdatzjvreegden voor zjn bjtenden spot.Hj begafzich
waarvan vroegerslechtshet eerste boek onder ve
rvolgensnaarClazömenae,waarhjwegens
@*

den naam van DPhilosophoumena van Orige- ZPn misvorm d ligchaam veel te verdragen
nes'' bekend was, in haar geheel terugge- had, terwjl hj met den geesel der Otyre

vonden werd en een geschriftvan HkpJlyff
x.
s wraak nam op zjne tegenstanders,vooralop
bleek te wezen. ln het 9de boek daarvan de vrouwen.V00r die hekeldichten gebruikte
de
n
vindt m en
strjd der partjen te Rome hj eene afzonderljke soortvan Jambus,den
us, o0k wel naar hem de Hippono
sedert den tjd van Zephyrinwsuitvoerig be- eholLamb'
schreven. Van een klein geschrift r'
regen 32 teïscheversmaatgenoemd.Daarenbovenschr-

ketterjen''
,door hem waarschjnljk in Klein- hj ook wel in hexâmeters5in deze mMt*
Azië opgesteld, is het slot onder den titel zitten wj van hem een fragment.wurin *

van pH om ilie tegen Noëtus'' aan de vernie- geschiede
yisvan een vraatbeschreven woxdté
H ippophaë,zie D'
l
indoorn.
tiging ontkomen.Van zjne overige werken
noemen wj datpover den Antichrist',bene- H ippophagen of Paardevleesehetern waa
vens f'
ragm enten van uitlegktlndige proeven. volgens de oude aardrjkskundigen de naam
Ook houdt men hem voor den vervaardiger van een Scythischen volksstam,gevestigd ten
van rene oudekroniekderwereldgeschiedenis. noorden van de Caspische Zee, waar pok
H lppom ane L. of dolboom is de naam thans n0g Tartaren de gewoonten der oue
van een plantengeslacht uit de familie der Scythen handhaven en paardevleesch a1seene
Euphorbiaceën. Het onderscheidt zich door lekkernj beschouwen. Zj vinden in onzen

éénhuiziqe bloemen (manneljke in aren en tjd navolgers in onderscheidene landen val
vrouweljke met een z-spletigen kelk en een Europa.
korten stamper) en eene vleezige,appelvor- Hlppop6tap us,zieNl
jl
paard.

mige,veelhokkige,vanbinnenhoutigevrucht.
H ippothérlum is de naam van een go
De meest-bekende soort is A)M andnella L. slacht van fossiele éénhoevige dieren,welka
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in ligchaamsbouw met het paard overeenko- Salzburg, wMr men dat gesteente delft om
men. Kaup beschouwt hen a1s een onderge- het t0t het stichten van prachtige gebouwen
slacht van datvan het paard.Eerst ontdekte te Miinchen te doen dienen.

hj sldchts 2 soorten,M Graeile(Mulusprimigenius) van de grootte van een muildier,
en M nannm (Eqt
lusasinusprimigenius)van
de grootte van een kleinenezel,terwjllater
0ok tusschensoorten voor den dag kwamen.
Men vindtdeoverbljfselenvan dezedierenin
het tertiaire zand van hetbekken van Mainz.
H ippuricum zuur(acidum hippuricum C:

H iram , koningvan Tyrus,waseen tjd-

genoot van de Israëlietische koningen Danid
en Salomo,bevond zich metdeze op vriend-

schappeljken voet en zond hun bouwstofl'
en
en werklieden,0m bj hetstichtenvan grootsche gebouwen te Jerusalem te dienen.Voorts

was hj hun behulpzaam bj hetvervaardigen
van sehepen, welke daarna te geljk met

Hq N Oa)ofhippwltrznnr,reeds in 1770 door Phoenicische vaartuigen naarOphirstevenden.
R onelle in paarden-urine waargenom en,maar

Volgens eene m ededeeling van Tatianus had

voorbenzoë-zuurqehouden,iseerstin1830door hj eene dochter van Salomot0t gemalin,en
Liebig als een elgenaardig zuur erkend.Het naar hetberigtvan M enander regeerdehj 33
is een hoofdbestanddeel der urine van gras- Jaar.- Hj zond Abi
f of Adon-Hiram naar
etende dieren, inzonderheid Van runderen,
paarden en kameelen,en heeftveelovereenkomst met benzoëzuur, waarin het door de
werking van kalkykali enz.wordt omgezet.
In zuiveren toestand vertoonthetzich in hel-

der witte,lange kristallen,diemoejeljk in
koud Fater,maarzeergemakkeljk inkokenden wjngeestoplossen.Uiteen physiologisch
oogpunt is hetmerkwaardig,datde urineder
paarden bj inspanning benzoëzuur bevat,
maar bj rust hippuurzuur. Dit laatste is
o0k in de urine van m enschen aanwezig.Men
verkrjgt hetdoorbjv.de urinevan paarden

koning Salomo,om als opperhoofd der w erklieden den tempelbouw tebesttlren.Dezew as
ongemeen ervaren in het vervaardigen van
gouden en koyeren vaten, zoodat Jachin en
Boas aan den lngangdestempels,deCherubim
enz.van hem afkom stig waren.

H ircine-zuur is denaam van een vlugtig
vetzuur, door Cltevreuilin bokkevetontdekt.
Hetkomtvolgens Löwig geheelen alovereen
metvaleriaanzuur.

Hirka iSjerifisdenaam van den Keé-

Dst
ys Rok der Mohammedanen.M okammed gaf
dit kleed van 'zwartcamelot,doorhem zelven
t
0t op 1
/10 uit te dampen en metzoutzuur gedragen , in 630 ten geschenke aan den
zuur te maken.Hierdoox ontstaat een neêr- dichter KiabIbn ZoAcir voor een door dezen
slag van onzuiver hippuurzuur, dat men in vervaardigd loiied op G0d en den Profeet.
kokenden kalk oglost en iltreert,waarna De nazaten desdichters verkochten dien aan

men er onderchlorlgzuren kalk bjvoegt,het khalif Moawialt 1. Eerst heteigendom der
mengsel laattrekken met dierljken kalk en Ommtfaden,kwam de r0k laterln hetbezit
hetd00rzoutzuurneêrslaat.- D00rhetmetzu- der Abasside', en werd eindeltjk te Caïro
ren ofalkaliën te koken verdeeltzich hethip- teruggevonden envan dâârnaarConstantinopel

puurzuurin benzoëzuur en ljmsuiker,zoodat gebragtj waar hj sedert 700 in bewaring
m en heta1seengepaardzuurbeschouw t.Om ge-

bljftvan den Hirka ik
îjerif t
ïjeikAiofk
bjeik

keerd kan men hetkunstmatig verkrjgen door 'tvzl den A àilïgdzl R ok, steeds den oudsten
ljmsuikerzinkmetbenzoylchlorideteverhitten. zoon uitde nakomelingschap des dichters.Hj

Hetwordtfabriekmatiqbereiden daarnadoor bevindt zich in eene kapèl?waarvoortdurend
kalk om gezetin benzoëzuur,hetwelk men in
detabakstàbrieken bezigt.
H ippurideën is de naam eenerplantenfamilie, die zich door de volgende kenmer-

2 gouden en 3 zilveren kandelaars brandende

zaden met zeer dun kiemwit,en in kransen
geplaatste bladeren.- Hetgeslach,tA'
ïyefxrï.
sL.
heeftdezelfdekenmerken,en demeestbekende
soort,welke o0k in 0ns Vaderland onderden
naam van lidsteny gevonden wordt,is.fZ w11-

met muzlek, delfstof- en dichtkunde,en belastte zich in 1841 te Leipzig m etderedactie

kaarsen dragen. Telken Jare op den 15den
van Ramadan w orden de geloovigen in de
gelegynheid gesteld om dat kleed te kussen.
H lrsch (Rudolt'
), een Duitsch dichter en
ken onderscheidt.Zj heett eenbovenstandigen
kelk , zigtbaar a1seen kleine,gave of z-lob- componist, geboren te Nagapedl in M oravië
bige rand, geen bloembladen,eé
'n meeldraad den lstenFebruarj 1816,studeerdeteW eenen
en één stjlj een één-ejïg vruchtbeginsel, in de repten, hield zich daarenboven bezig

va'
n het tjdschrit
'
t rDerKomet''.Voortswas
hj a1sdichteren componistjverig werkzaam.
Hj gaf meer dan 100 zangstukjes in het
h dooroorspronkeljkileid onderik i.
g L.met ljnvormige bladen en 8- t0t licht,die zic,
lz-tallige kransen rondom holle, met water scheiden. In zjn mAlbum t'
ir Gesang''wist
gevulde stengelsen metveleongesteelde,inde hj eene verzameling voortbrengselen televeokselsgeplaatste,vl
lil-wittebloemen.Zjgroeit ren van de beroem dste com ponisten.Tn 1843
in slooten en moerassen,wordt door hetvee legde hj het examen at'van Oostenrjksch
gegeten en dientookwe1t0tpoljstenvanhout. am btenaar en w erd naar Pisino in Istrië geH ippurietenkalk iseene laag derdikke zonden,doch in 1847 teraggeroepen,in 1849
Alpenkalksteenvorming en komt, wat zjn meteenebetrekkinq te Triestbegunstigd,en
geologischen ouderdom betreft, met de krtjt- in 1850 bj hetminlstérie van Binnenlandsche
vorming overeen. Die laag ontleent haren Zaken geplaatst.Twee Jaar later zag htjzich
naam M n eene veelvuldig daarin voorko- aanyestel
d bj de policie en tevens tot
m ende, koehoornvormige schelp. M en vindt bibllothecaris. Hj schreef: pRafaëlet drahM r onder anderen aan den Untersberg bj matischesgedicht (1836)''1- rGallerie leben-
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der Tondichter (1836)'',- p'
Fxihlingsalbum
(liederen, 1837)'',- pBalladen (1841)'',Buch der Sonette (1841)'', - pBalladen
und Romanzen (1843):',- psoldatenspiegel
(1
9a
)'
is
isig (1850)'' I8
r4
rg
r'
t,
en-derpRe
Lie
beer(un
185d0,Re
5dedruk 1853),5,Gesammelte poetische Schriften in Auswahl
(1852,2 dlnl'',- gFresko-sonette(1858)''en pstaub v0n derReise(1862)''.Vooralzjn
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België en Holland.Later hield hj op last
des Konings zich bezig met de voorbereidse1en t0thetstichten van een musét
lm ,en over-

leed den 29sten Junj 1836.Zjn belangrjkst
geschrift is: rDie Baukunstnach den Grunde
sâtzen der Alten (1809, met 59 platenl''
Voortsschreet'hj:pGeschichte der Baukunst
bei den Alten (1820-1827, 3 dlnl'',- en
DGesehichtederbildendeKi
in8te beiden Alten

XSoldatenspiegel''isintalrjkeuitgaven alge- (1833)''.Veel belangrjks vindtmen ook in
meel
tversyreld.
zjneplfunstbemerkungenatlfeinerReiseiiber
Rlrschlg (Antonius), een Nederlandsch W ittenberg und Aleiszen nach Dresden und
letterkundige. Hj werd geboren te Ginneken Prag(1830)''
.
den 16den Maart1802,bezocht de Fransche,

H irtius (Aulus), een Romein van Ple
daarnadeLatjnscheschoolteBreda,stldeerde beïsche afkomst,waseen aanhanger en gunen promoveerde te Leiden in de letteren,en

steling van Caesar en diens legaat in den

werd in 1825conrectoraandeLatjnscheschool Gallischen oorlog, - voorts praetor in 46
te Franeker,in 1827 redorte Enkhuizen en
in 1834 rector te Alknzaar,doch verloordeze

vôör Chr. en consul in 43.Na Cgesarsdood
verwjderde hj zich van Antoniusyen toen

betrekking, toen er in 1856 de Latjnsche hj het consulschap aanvaard had, trok hj
schoolin een gymnasium hervormd werd.Nu lnet zjne ambtgenooten C. Vibi'
t
u Tlpdl en
wjddehj zich aan debeoefeningderletteren, Oetarianus tegen Antonius ten strjd.Laatsten reisde voorts in 1858 naarLonden,in 1859 genoemde leed eerst bj Bononia (B0l0gna)
naarParjsen in 1861naarItalië,Waarnahj en vervolgens in een beslissenden slag bj
deindrukken beschreef,diehjindenvreemde Mutina (Modena) de nederlaag (2; Aprll43)
ontvangen had.HjwaslidvandeMaatschappj en moest zich op de vlugt begeven.Hirtin
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
van het Utrechtsch Genootschap,en overleed

zelf

sneuvelde? en

overleed daay:

daarna aan dewonden,welkehj bj Bononla

te Amsterstam den 13denMaart1871.Vanztjne ontvangen had. Men houdt Hirtius voor den
eschriften noemen wj:pL.AnnaeiSenecae vervaardiger van hetvervolg (8steboek van
llbellus de Tranquillitate animi explicatus

(1826)'',- rKleinigheden in rjm en onrjm
(1830)'',- rD00d en gedachtenisvanSeneea.
Historischeroman (1832)''
,- oBlikkeninhet
men8cheljk hart, naar brieven van Seneca
(1834)'',- rEerstevjftigbrievenvanSeneca,
vertaald metaanteekeningen (1836)''
,- Godsd
ienst-enzedespiegeldoorSkirtopodes(1842)'',
ezersvan W olvrasimmenfels(1848)''
pDeki
r'
rweetal verhalen.In poëzj (1848)'',-

Qaesars rcommentaria'' over den o0rlog in
Gallië, alsmede van de geschiedenis van den

Alexandrjnschen, van den Athkaanschen en
van den Spaanschen oorlog.
H irzel is de naam Van e0n Zwitsergch
geslacht,hetw elkonderscheidenegeleerdeman

nen heeftopgeleverd.Van dezenoemen wj:
Hans Xtuy?r Hirzel,geboren te Zi
irich den
zlsten Mu rt 1725, en aldaar overleden a1s
eerste stadsgeneesheer en lid van den Grooten

Eene politieke satyre of: p'
t Is nietalles Raad den 19den Febrt
larj 1803. Onder de
goudwaterblinkt''enz.(1850)':- rFabelen leiding van Bodmer maakte hj zich bekend
en satyren doorSkirtopodes(1857)''
,- rReis- met de fraaje letteren der 18deeeuw,deed
beelden,droomen enz.(1858)''
,- pobjedieve m et S'ltlzer eenereisdûorZwitsexlandenkwam
en subjectieve poëzj (1860)''
,- pTnérukken te BerljninkennismetGleim,A/-JN ,8pa%
en avonturen op eene reis door Italië in 1861 tfïs.g en Scck.Ook toefde K leisteenigeweken
(186Q)'' - en pNieuwetàbelenensatyrenvan ten zjnent, terwjlhj Klopstook vergezelde
gedurendeeentogtophetmeervanZiirich,door
SkRirtopodesen zjn vriend (1868)''.
lrt (Aloys), een vexdiensteljk oudheid- dien dichter in een zjner treFendste oden bekllndige en kunstkenner, geboren den 27sten zongen.
Van Hîkzelts geschriften vermelden
**
t eines philosophischen
Junj 1759 in hetBadensche dorp Bella, ont- W I
J*
. rDie W irthschat
ving zjne opleiding aan het gymnasium der Bauers (17619 2de druk 1771)'',- oDas Bild
Benedictjnen te Villingen, voorts bj de e
ines wahrenPatrioten(1767;2dedruk 1775)'',
Jezuïeten te Fxeiburg en te Rottweil, en
eim iiber Sulzer (1780,2 dlnl'',rAn Gl
studeerde later te Nancy en te W eenen,ter- en pAuserlesene Schriften zur Beförderllng

wjl hj tevenszjneneiging totdekunstbe- der luandwirthschaft (1792,2 d1n)'''.
8alomon Sirzel, een broeder van den voom
vredigde.In 1782 ging hj naarItalië,waar
hjgedurende14jaardemerkwaardigstevoort- gaande.Hj werd geboren te Ziirich in 1727
brengselen derbouwkunstbestudeerdeen zich

en overleed aldaar in 1818.Met Isaök fdelï.

als gids van reizigers verdiensteljk maal
kte. stichtte hj er het Helvetisch Genootschap,
Na zjn terugkeer in Duitschland in 1796 en schreef behalve een aantalbiographiën,de
werd hj 1id der Académie van W etenschap- XZiircherischeJahrbiicher(1814- 1816,5d1n)''
.
Hans AWelr Jlirzel, een zoon van den
pen te Berljn,alsmede van de Académie van
Schoone Kunst, en verwierf den titel van voorlaatste.Hj werd geboren in 1751,gtierf
Koninkljk raadsheer. Bj het oprigten der in 1817 en maakte zich a1s arts zeer veruniversiteit te Berljn werd hj gewoon hoog- diensteljk.
leeraar in de wjsbegeerte,en in 1816 en 1817
Jaeob .
ffïrzdl, een verdiensteljk staatsman.
bezoeht hj nogmaals Italië en vervolgens Hj werd met onderscheidene zendingen n>r
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het buitenland belast en overleed als staats- alleen de geljkheid van stad'
-en plattelàndir= d den Qzsten November 1829.
bewoners voor de ret,maar 00k de beroeReinrieln S'
irzel, geboren den l7den Augus- pi
ng van Darid FrlddcFz Sfrll.
çz t0th00ptus 1764.Hj studeerdete Zi
irich in degod- leeraar in de leerstellige godgeleerdheid en ln
geleerdheid, volbragt eene reis naar Italië, de kerkgeschiedenis aan de hoogeschool te
en werd in 1789 hoogleeraar in de kerkge- Ziirich.In 1839moestechter zjnepartj het
schiedenis, daarna in de logica en wiskunde onderspit delven, waarna hj zjne ambten

te Zi
irich,in 1809 hoogleeraarin de wjsbe- verloor. Nu wjdde hj zich weder aan de
geerte aan het Carolinum aldaar en 1id van balie, doch smaakte de voldoening, dat hj
hetkapittelvan koorheeren.Hj overleedden kort vöör zjn dood t0tlid der hoogsteregt7den Februarj 1833.Hj schreef:rEugenia's bank inhetcantonbenoemdwerd.Hj schreef
Briefe(1806,2d1n;3dedruk 1819,3dlnl'',- onder anderen: rBeitr:ge zur Verbesserung
XBriefeiiberItalien (1820- 1821,2d1n)'',- der Vyrfassung des Cantons Ziirich von 1814
enrAnsichtenausItalien(1823- 1825,3dln)''
. (1831)M.
Bernkard H'
Lrzel,godsdienstleeraar te PfâfO0k gaf hj de rBriefe Goethe's an Lavater
ausdenJahren 1774- 1783(1839)''inhetlicht. fkon.Hj werd geboren te Ziirich in 1807,

Kaspar A'
ïrzd!, een broeder van den voor- wjdde zich metgoed gevolg aan de O0stersche talen,inzonderheld aan hetSanskriet,
en leverde in 1833 eene vertaling der rsacontYlz'' alsmede in 1844 een Hebreeuwsch gedicht, getiteld: pGesichtdes Todesboten iiber

gaande.Hj werdgeboren den llden Augustus
1785 en Overleedden 25stenJanuarj 1823.Hj
heeft doorzjneFranschespraakkunst(1820;
15de druk 1848)grooten roem verworven,en
schreef onder anderen 00k eene pAstronomie
de l'amateur(1820):'.
Konrad A elcMpr Hirzel,geboren te Zi
irich
den 3lsten Augustus 1793, en aldaar overle-

4en den 8sten Julj 1843. Hj bezocht het
gymnasium te Stuttgart, waar hj Gutan

dem Erdkreis''.Voortsschreefhj:rDasLied
der Lieder oder, Sieg der Treue (1840)'',wasi(1838)'',- en pMein Antheilan den
rur
Ereignissen des 6 Sept. 1839 (1839)''. Hj
Overleedte Parjsin Junj 1847.
Imdwig A'
ïrzel,een zoon van bovenvermelden hoogleeraar Heinroh,
.Hj werd geboren
teZiirich den 27stenAuyustus1801,overleeë

ScAocà leerde kennen, begafzich naar Lausanne om in de godgeleerdheid te studéren,
4oeh bepaalde zich vervolgens te Heidelberg al
daar als hoogleeraar m de godqeleerdheid
bj deregten.Hjwerdgedurendedeoorlogen den 13den April 1841, en heeft zlch bekend

van 1813- 1815 opgeroepen naarzjnVader- gemaaktdoorzjnCommentaaropHiob(1839;
land om de grellzen te helpen verdedigen, 2de druk 1852).
ver&vierf in 1814 den rang van advocaat,en
Kaspar A'
ïrzel-zc-z:,een broeder van den
verkreeg in 1818 eene aanstelling als secre- voorgaande. Hj werd geboren teZiirich den

taris bj de justitie.Toen begon hj aanhet z7sten Augustus 1798, was consul-generaal
gtaatkundig instituut te Ziirich voorlezingen van Zwitserland te Leipzig,waarhj tevens

t: houden over het strafregt en hetprocès en

deel had in de frma Hirzel & Comp., en

hield duxmede voltot in 1820.Hj behoorde overleed in zjne geboortestad den 3lsten Mei
tot de vurige voorstanders van Griekenland's 1866.
Salomon JTïrzdl,een broeder van den vooronafhankeljkheid.Zjn geschriftrDerheiligen
Propheten Aufruf zu< Betkeiung Griechen- gaande en een verdiensteljk Duitsch uitgever.
lands''bleefnietzondergevolg,en met Orelli Hj werd geboren te Ziirich den 13den Feen Bremi stichtte hj eene vereeniging ten bruarj 1804 en zag zich a1sleerling geplaatst
behoeve van Griekenland.Tn 1823 werdhj in den Reimerb
soh'
en boekhandelte Berljn,
opperambtm an van het distrid Kronau, in waarhj een aantaluitstekende mannen leerde
1824 lid van den Grooten Raad.Geljk hj kennen.Daarna was hj een Jaarwerkzaam
n@n het vernietigen der grondw et van 1814 in den W interbsclten boekhandelteHeidelberg,
geen deel genomen had, zoo had hj 00k in waar hj tevens van de académische lessen
1830 liever eene geleideljke afschaëng van gebruik maakte.In 1830 ging hj naarLeipde voorregten der stad Ziirich dan eene plot- zig,trad m eteene dochter van Reimer in het

seljkehervorminggewenscht.Inmiddelswerd huweljk,en stonderweldrametzjn schoonhj t0t lid van den nieuwen Grooten Raad broeder Karl aan het hoofd van den Weid-

en van de Grondwetscommissie gekozen en -Ju 'é.c;dzl boekhandel, waar in de tweede
ill 1830 naar de Algemeene Vergadering te helft der voorgaande en in den aanvang der
Bern afgevaardigd.Nadatde niet
lwe grondwet tegenwoordige eeuw vele wetenschappeljke

ingevoerd was,zag hj zich in 1831benoemd werken zjn uitgegeven, terwjl er voorts
t0t regéringsraad en kortdaarna t0tvoorzit- sedert 1759 de pMeszkatalog'' in het licht
ter van den raad van Onderwjs.In laatst- verscheen. De nieuwe eigenaars bleven aan
genoemde betrekking was hj jverig werk- de Oude overlevering getrouw en zorgdenvoor
zaam ter hervorming van het schoolwezen, de uitgave van degeljke en belangrjke ge-

en t0tstichting van eene Onderwjzerskweek- schriften. Den lsten Januarj 1853 vestigde
school, van eene cantonschool en van eene Hirzeleene eigene frma,waarbj hj een groot
hooge school.Toen men hem in 1832 t0tbur- deel van het fonds overnam ,en w eldra ver-

gemeester gekozen had,poogdehjdenieuwe schenen bj hem hetrDeutschesW örterbuch''
der gebroeders Grimm j en het sM ittelhochdeutsches MTörterbuch''vanM ûlleren Zarnckez
de pchroniken der deutschen St:dte'',huitenland te vermjden.Hj bevorderdeniet

Instellingen in Zwitserland zooveel mogeljk

te bevestigen en alle verwikkelingen met het

-
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dedichterljkeen geschiedkundigewerkenvan brug over de Donau wilde afbreken. Door
G'
astar Freyftw en IL von Fr:i/.
:cAk:, enz. datverzet redde hj hetPerzischeleger,dat
Hirzel bezit eene Ongem een volledige verza- van een veldtogttegen deScythenterugkeerde.
meling derwerken van Göthe,zooalsuitzjn Darlus schonk hem t0t 10011 eene stad aan
Neues Verzeichnisz einer Goethe-Bibliothek, de Strymollin Thradë,alwaarIlistoenseene

1761-1861 (18G2)''bleek,en zjnemeeuing volkglanting stichtte.Toen edlterMegabysus,
omtrentaangelegenhedel
zvandattjdperkheeft Perzlsch veldheer in die streken,er den K0een grootgezag.In 1865 op den dag,waarop ning Opmerkzaam o1) maakte,h0e gemakke.
Götlte zich eene eeuw te voretz als student ljk Ilistiael6s zich hiert0theervan Thraeië
te Leigzig had laten inschrjven,schonk die en van denabjgelegeneeilanden z0u kunnen
académle aan Hirzel den graad van doctor in opwerpen, rit
!p Darllbs, hem aan zjn h0f,
om hem aldaaroudertoezigttehouden.Zoodra
dewjsbegeerte.
K.J.
fsrze!,een voortreffeljk Opvoedkundige, Histiae'
ltszt
llksbegreep,bevorderdehjheimevan wien echter niet bljkt of hj t0t het ljk den opstand der lonische steden onder
Zwitsexsche geslachtbehoort.Hj werd gebo. Arislâyoras en belastte zich met het bevel
ren te Kiinselsatl in W tirtemberg den loden over de troepell,bestem d olu dien tedempen.
Mei 1808,studeerde te Tiibingen,aanvaardde Toen hj ec'
hter te Sart
les eene zamenzwering
in 1835 debetrekking van rectorderLatjn- t0t standzochttebrengen,moesthjdevlugt
sche schoolte Niirtingen,werd in 1845 hoog- nemen, zoodathj eenelanding beproefde ln
leeraar aan het seminarium te Maulbronn, Ionië.Daarbj vielhijin handen derPerzen,
was van 1853- 1857 roberstudienrath'' te die hem naar Artaplterytesbragten.LaatstgeStuttgart,zag zich in 1857 aangesteld t0tge- noemde liet hem kruisigen en daarna ontwoon hoogleeraar in de letterkunde te Tii. hoofden.
bingen, w erd er in 1864 benoemd totreetor
Histologie,zie Wee
fsel.
van het gymnasium en buiteugewooll hoogH istorie, zie Gesehiedenis.
H istorieschilderen ,zie Rehilderknnst.
leeraar aan de universiteit, en overleed den
l3den April 1874. Van zjne geschritten verH istorische genootschappen noemt

melden wj:rGrundziigezu einerGeschichte men wetenschappeljke vereenigingen, welke
der dassischen Philologie (1862)'', - en de beoefening der vaderlandsche geschiedenis

DTendenrdesAgricola v0n Tae,
itus(1871)''. zoeken te bevorderen. In 1819 werd er in
Hisklas, koninr van Juda,die volgens D uitschland een opgerigt op aansporing van
de gewonetjdrekenlng van 728 t0t699 vöör den minister Rtein:nameljk hetmGesellschaft
Chr.regeerde,zochtdevervalleneeredienstvan fiir Deutschlands dltere Geschichtskunde''te
Jahvéh(Jehova)teherstellenenwordtgeroemd Frankfort aan de Main,hetwelk vooraleene
als een godvreezend vorst.Hj streed voor- critische uitgave van bronnen der D uitsche
spoedig tegen dePhilistjnen,maarwerddoor geschiedenis beoogde.Hetvoorbeeld werd naden Assyrischen veldheer Sanheribnietweinig gevolgd en in 1866 bestonden er reeds 70,
in het naauw gebragt. De legende vermeldt die allengs in hetbezit kwamen van belangvan hem , dat Jesaias hem Op eene wonder- xjke boekerjon.Eenalgemeen orgaanvonden

dadige wjze van eene doodeljke ziekte genezen heeft,terwjlt0t een teeken daarvan
deschaduw opden zonnewjzer10 gradenwas
teruggegaan,'twelkdienenmoestom aantewjzen,datJavéhtenbehoevezjnergunstgenooten
tjdeljk zelfs den loop der hemelligchamen
veranderen kon.Er wordtvoorts bjgevoegd,
dat de Koniug na dien tjd n0g 15Jaarleefde
elz zich verdiensteljk maakte door den aanl(!
g eener laterleiding te Jerusalem.

zj eerst in de plahrbi
lcher der Vereine fiir
GeschichteundAlterthumskunde(1831-1832)''
van Woand, en later in het rAlgemeiner
Zeitschrif
l fiirGesehiehte(1844- 1848,10dlnl''
van A.sc/zl#/.Eindeljk zjn in 1852 de afzonderljkeVereenigingentotééngeheelzamengesm olten, hetw elk sedert 1853 het pcorrespondenzblattdesGesammtvereinsderdeutschen
Geschichts- und Alterthumsvereine''uitgeeft.
De m eeste historische genootschappen be-

R ispanlola,zie At
zï/ï.
H issar is de naam van een gewest in
Toerkestan.H et ligtten westen van hetlandschap Darwa en is ten zuiden door de Amoe
van Balkh en Koendoes gescheiden, - het

staan in Pruissen. Van deze vermclden wj
dat voor Brandenburg te Berljn, dat voor

wordtbesproeid doordeAbihissar,eenezjrivier van de Amoe,terwjlt1(
)bergketttn K0hitoen (1300 Ned.elhoog) zieh zuidwaarts
overzjn bodem uitstrekten grootezoutlagen
bevat. Het land brengt Onder andertln rjst

en Miinster te Mindtllle11dat voorde Neder-

SileziëteBreslau,datvool-Sakst')n enThiiringen
teH alle,datvoor1-30111111(,1-e11teStettin,datvoor

Ermland te Brunswtjlt, dat vool
- Mrestfalen

ri
jn t(, Ktlllfln. D:
tftlr
t:lllàgveu houden 00kanflere getlootschappen er zie'h bezig nlet de
bltottt
bning der gfslà
llitàdtlnis.Voorts bloejen
d() llistorisrhf
.
l gl,
llootstzhapptln in Btl
i
jt,
ren,

voort? is in h0t bczit van 4 Usbtlksehe vor- waal-koning Afaivimilltan Tf in 1858 (tene afsten en bezit eene evenzoo genoemde hooftl- ;0n(l()rli
k(
) llistorisdllo OO1'
1111iS8i(, b(,
1100l1'
1d
.i
stad aan de Abihissar met olnstreelts 4000 heoft? en nlftn vindt i)1-nmi*i
ters in versehil#t
.
lende alldt/rft llllitstthf)Statllll,alslllede in de
inwonerj.
W istlaeus, stadhouder van Alilett)Onder vrije stedtn. t
-ltlk i11 Otlsttlnl'
i
jk,ZB,
'itsf,rhet opperbestuur der Perzen om streelts het land, België, lpral
'
llkrt
jl
t (.11 Engelalld llt
left
jaar 500 vôôr Chr.,beweesaan DariksIfq- luen zoodanige glslltll-ltst-lltlllplàlz? en in olls
V atlerlalltl nrerltell nitlt allttell ollderstahttitlene
.v
/tz& ï.< eene groote dienst door zich te ver- '
zetten tegen den raad van M illt'ades)die d(, provincialf)gtt'l-tootsrlla,pllt.llin clitxngeest,n?aar
Y111.
25
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màaakt bovenalhet Historisch Genootschap te
lltrecht zich verdiensteljk door de uitgave
van weinig bekende,merkwaardige geschriften, welke lieht verspreiden op de geschiedenis der Nederlanden.

H itchcock (Eduard), een Noord-Ameri-

hem eenigen tjd van zjne betrekking beroot
de,werd hj weldra wederregérings-en
stads-archited.In 1832 maakte hj een aanvang methetbelangrjkstewerk?dathj geleverd heett,nameljk de kerk St.Vincent
de Paul,diein 10jaarvoltooidwerd.Voort'
s
vertkaaide hj de Place de la Concorde,waar
hj het voetstuk der Obelisl
t e11 de sierljke
fonteinen deed verrjzen,alsmede de Elyzeesche Velden. Nadat hj voorts eenigen ttjd
gerust had, ontving hj in 1852 van de Keizerljke regéring den last,o1u deverfraajingen van de Place de la Concorde te wjzigt
ln

kaansch geoloog,geboren den 24sten M ei1793
te Deerield in den StaatMassachusetts,werd
in 1816 diredeur der Deerfeld-aeadémie en
vertrok in 1821 a1s predikant naar Conway
in Massachusetts.In 1825 zag hj zich benoemd t0t hoogleeraar in de scheikunde en
natlurljke histgrie aan hetAmherst-college,
vervolgens t0t staatsgeoloog voor Massachu- en den aanleg van het Bois de Boulogne te
setts, en in 1844 t0t hoogleeraar in de na- besturen.Voortsvervaardigdehjhetplant0t
tuurlj
'ke godgeleerdheid aan 1aatstgemeldc0l- den aanleg van de Avellue de l'Impératrice,
lege. Op last der Commissie van Landbouw en bouwde de m airie van heteerstearrondis-

volbragt hj in 1850 eenereisdoorEuropa,
om er den toestand en de inrigting der landbotlwscholen gade teslaan.Van zjnetalxjke
werken noelnen wj: cElementary geology
(18409 25ste druk 1855)7',- rFinalreport
on the geology of Massachusetts (1841, 2
d1n; 2de druk 1851)': - rr
lahe religion Of

geologyjnd itsconnectedsciences(1851)'' -

en pouthnes oftlle geology ofthe globe and

of the U.St.in particular (1853)'
:.
H itoe isdenaam van hetnoordeljkschier-

eiland Amboina, door den bergpas van LeitimormetBaguala verbonden.Hetbevatzeven
oeli's oflandschappen,aan de kusthethoofdkantoorLarikeeneenigeçjçtxkten.- lfitoe-Lama,
te voren Helawan,noemt men één dier zeven
landschappen. Het dorp van dien naam ligt
aan eene door riFen onveilige k11st en men
heeft er een schoon gezigtop hetnabjgelegen Ceram.Dit landschap was van ouds de

senaenten den daarbj zich verhefenden toren.
HjOverleedden25stenMaart1865.Hjschreef:
XArchitecture antique de la Sicile (18261830)'',- rArchitecturemodernedelaSicile
(1826- 1835,met 76 platenl',- en pArchitecture polychrôme des Grecs (1851, met
atlasl'',terwjlhj ook eeneFranschevertaling leverde van hetw erk van W ilkins:r'rhe
unedited antiquities ot'Attica (1832,met 60
platenl''.Hj was1id derAcadémie van Beeldende Kunsten teParjs.
H itzig.Onderdezennaam vermelden wj:
Julins Ednard eifzù, een verdiensteljk
Duitsch regtsgeleerde. Hj werd geboren te
Berljn in 1780, studeerde te Halle en later

te Erlangen in de regten en ontw ikkelde door
zi
jn verkeer met z?rentano en W ielaltd zjn
svaaak voordepoëzj en de letteren.In 1799
Nverd hj auscultator, in 1804 referendaris te
W arschau en knoopte er vriendschappeljke
zetel van 4 vorsten en bevatte w eleer on- betrekkingen aan met de dichters M nioclt en
derscheidene dorpen,die reeds vöörde kom st W erner. Toen in 1806 de Pruissische heer-

der Portugézen door binnenlandsche vjanden schappj aldaareen einde nam ,moesthj zich
waren verwoest.Er w onen thans tusschen de bj letterkundige bezigheden bepalen.Voorts
3-en 400 M ohamm edanen.Van dâârloopen 2 stichtte hj in 1808 te Berljn een boekhandel,
wegen over hetgebergte en één naar debaai waarmede hj in 1810 eene leeskamer ten bevan Amboina, en m en heeft er eene kleine, hoeve der universiteit verbond.In 1814 vervan steen opgetrokken sterkte, Leiden ge- kocht hj eehter zjne zaak en betrad op
naam d,doorde Nederlandersin 1656gebouw d nieuw de régtsgeleerde loûpbaan. Achtervolen door een onderoë cier en 6 m an bezet.
gens bekleedde hj onderscheidene betrekkinH ittorf (Jacques Ignace), een Fransch gen bj de magistratuur,nam in 1832wegens
architect, geboren den zosten Augustus 1793 eene oogziekte zjn ontslag,en overleed den
te K eulen, Ontving reeds vroeg onderrigtin 26sten November 1849.In 1825heefthj het
de schoone bouwkunst en ging in 1810 naar KZeitschrift fur die preuszische CriminalParjs,waarhj zjnestudiënonderdeleiding rechtspiege'' en in 1828 de rAnnalen fiir
van Percier en Belanyer voortzette.W eldra deutsche und ausl:ndische Criminalrechtswerkte hj aan den Opbouw van devleesch- piege'' gesticht, alsmede in 1826 een rGehal der barrière Le Roule en van den gego- lehrtes Berlin''.Grooten roem heeft hj voorts

ten jzerenkoepelvan dekorenbeurs.ln 1814 behaald door zjne levensbeschrjvingen van
zag hj zich benoemd t0tinspecteurderK0- Werner (1823) en Hy mann (1823, 2 dln).
ninkljke gebouwen en na den dood van Be- O0k rDer neue Pitaval'', door hem en Ilölanger t0t Hof-architect. Nu werden de be- Hzw op hettouw gezet,isalgem een bekend.
langrjkste werken aan hem opgedragen,en W jdersheefthj nog uitgegeven:pDaspreusmet Lèeointe deed hi
j den nieuwen schouw - zische Gesetz v0n 11 Junj 1837zum Schutze
burg der Ambigu-comique en de nieuwe des Eigenthum s in W erken der W issenschaft
schouw burgzaal Favartverrjzen.Voorts Ont- und Kunst (1838)',- en rLeben und Briefe

wierp hj het modél van een praalgrafvoor von A. von Chamisso (1839- 1842,2 dln)''.
den hertog van Wez'ri en vervaardigde de ar- Ook was hj geruimen tjd met de hoofdrechitectonischerandteekeningenvoorhetpraeht- dactievan de rpreszzei
tunq''belast.
waar
inrde
krNa
oonid
ng
van
Kare
lX
besr
we
ckhr
,ev
en wo
den.
eJu
lj-r
evolut
ie,z0u
die Ferdinaud Aïfzk,een ultstekend uitlegger

derschriftendesouden Testaments.Hj werd
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geboren den 23stenJunj 1807teHauingenin ning vau Osear niet meer t0tde oppositieblaBaden, bezocht eerst het paedagogium te den behoort. Il
jert@ is voorts eigenMr van
Lörrach, daarna het lycéum te Karlsruhe, een boekhandelen van eene fabriek van stea-

en eindeljk de universiteiten teHeidelbergt rinekaarsen, en bevordert zooveel mogeljk
te Halle en te Göttingen,jromoveerde in doelmatigenjverheidsondernemingen.
1829,en vestigdezich te Heldelberg aIsgri- Hjort.onderdezen naam vermelden wj:
vaatdoe,
ent, waarna hj in 1833 te Ziirlch
VietorOArit
sfft
zzlIljort,eenDeenschdichter.
en in 1861 te Heidelberg alsgewoon hoog- Hj werdgeboren in 1765 teGunderslevholm
leeraar in de godgeleerdheid benoem d w erd. op Seeland, studeerde te Kopenhagen,werd
tlegkundi
ge
sr
chri
f
ten
bjv
al.Daar
vange
ve
mel
d
n verwierven in 1791 predikant Op het eiland Amak, in
Zjne ui
grooten
wj:rueber- 1796 te Kopenhagen,en in 1811 bisschop te
setzung und Auslegung desPropheten Jesaias Ribe,waar hj in 1818 overleed.Zjne gees(1833)'',voorafgegaandoorrBegriffderKritik teljke liederen werden bjnaallen inhetpGeam AltenTestamentepraktischerörtert(1831)'' zangboek'' voor de openbare godsdienstoefbDes Propheten Jonas Orakel iiber Moab ning opgenomen. Later heeft hj n0g een
(1831)''
1 - pDie Psalmen (1835--1836, 2 drietalbundelsmetliederen uitgegeven,namet1111):: - Die Zwölfkleine Propheten (18385 ljk vool'meisjes in de werkscholen, voor
3de druk 1863)''C - pDer Prophet Jere.mia handwerkslieden in de zondagscholen,en voor
(1641)'' - rDel'ProphetEzechiel(1847)',- soldaten.
DDer Prophet Daniel (1850)'',- en pDie
Peter .
#)brf, een uitstekend Deensch taal'. Voorts schreef kundi
ge en een zoon van den voorgaande.
Spriche Salomonis (1é58)'
hj:pDieErfndungderAlphabeths(1840)'',- Hj werd geboren den 19denJulj 1793oy het
rUeber JohannesMarkus und seine Schriften eiland Amak bj Kopenhagen,studeerdem de
(1843)'',- rurgeschichte derMythologie der regten en in de godgeleerdheid,m aar onderPhilistaer(1845)'',- en nDieGrabschriftder hield tevens vriendschappeljken omgang met
Eschmonazar (1855)'', benevens een aantal Oehlensohlageren Pa'
ttlM öller en wjddezich
belangrjkeopstellen in tjdschriten.Hj Over- m et hen aan de aesthetiek, en m ethen en
leed te Heidelberg den 22stenJanuarj 1875. Sibbern aan dewjsbegeerte.In een 2-talgeI'
riedrol
t A'
ïfzk,een Duitsch architecten schriften, in 1815 en 1816 uitgegeven!vereen zoon van den voorlaatste.Hj werdge- dedigde hj met groote scherpzinnigheld de
boren den 8sten April1811,oefende zich met romantische school, en reisde vervolgens gejverin debouwkunst,legdehierinhetstaats- durende 3jaarin Italië,Duitschland!België
exam en af en volbragt toen onderscheidene en Frankrjk.Te Rome studeerde hj in de
reizen door Frankrjk,Italië,Griekenland, kunstgesehiedenis en in de letterkunde,en te
Turkje en Egypte.W eldra washj in uitge- Mtinchen vertoefde hj 3 winters met *ltelbreiden kring werkzaam en op vele plaatsen J1.t7 en Baader,welke laatste hem in kennis
in Duitschland deed hj kasteelen en buiten- bragt met Daub en Hegel.Na zjn terupkeer
verbljven verrjzen.Te Berljn heefthj het in 1822 werd hj hoogleeraarin deDultsche
grootste gedeelte van de eerste helft der Vic- taal- en letterkunde aan de académiete Sorö.
toria-straatgebouwd,teTriësthetpaleisRevol- Van zjneyeschri
ften noemen wj plohannes
tella,enteW arschauhetpaleisKronenberg.In Scotus Engena (1823)'',- pluëre om Vil1858 verwierf zjn plan voor eene nieuwe liens Frihed, forsvaret imod en Mediciners

laydsk Grammatik for
Beurs te Berltin den eersten prjs,en hj zag Angreb (1325)'', - rr
zich m et de tlitvoering daarvan belast.Ook
de circtls-.& sz en de hoofdbank aldaar

zjn van hem afkolnstig.lteeds in 1850 werd
hj lid der Koninkljke bouwcommissie,en
verkreeg eenige Jaren daarna den titel van
geheim regéringsi
'aad.Hj is lid vandensenaat
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Dn
Den Danske Börneven (7de druk 1868)''
e
rGaml
eogNyePsalmer(3dedruk 1843),),alsmede een reeks van staatkundige geschrif-

ten omtrentSleeswjk-llolstein.

der Aeade'mie van Schoone Kunsten, en 1id
H lubek (FranzXaverW ilhelm)
. ,een verder Académiën te W eenen, M adrid, Miin- diensteljklandbouwkundige,geborendenllden

chen en Amsterdam.Hj heeft eene verzame- September1802teChatitschauinOostenrjksch
ling zjner pAusget
lihrten Bat
lwerke (2 dln Silezië, studeerde eerst te Troppau, daarna
met68 platen)in hetlichtgegeven.
te Briinn in de wjsbegeerte,vervolgens te

a -elm ar is de naam van een Zweedsch W eenen in de regten, de scheikunde en de
meer, dat,ten noordoosten van het W etter- landbouww etenschap,en ontving in 1829eene
meer gelegen,bjna ; geogr.mjllang en in
het midden 2 geogr.mjl breed is,en eene
oppervlakte beslaatvan nagenoeg 9 Eq geogr.
mjl. Door een kanaal met 8 sluizen is het
ab(
rbonden.
meatjeertAr
oLa
garsveJo
han),een Zweedsch schrjver, geboren te Upsala in 1801, studeerde
aldaar en werd notaris te Stokholm.Ge/urende den Rjksdag van 1828- 1830 stichtte
hj metCrwsenstolpe hetultra-koningsgezinde

aanstelling bj het stedeljk bestuur,in 1830

de betrekking van plaatsvervangend hoogleeraar in de landbouwkunde te W eenen.In

1832 werd hj hoogleeraarin datvak teLemberg,en in 1833 teLaibach,waarhetLandbouwgenootschap hem tevens metde redactie

van zjne rAnnalen''envandenrW irthschaflskalender t'
iir Illyriën''belastte.O0k vervaar-

digde hj eene statistiek van zaken van landbouw , lljverheid en handel in Illyriën. ln
''Fâderneslandet'' en in 1830 alleen hetradi- 1840 werd hj hoogleeraar in de land- en
cale
,$
adet
sAftonbl

hetw elk echterna de kroo- boschcultaur te Gratz, ret
krent van de cen25*
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trale cûlanlissie van het GenootscH p V00r deMiddellandsche Zee.Selert1848 ishj >met eene dochter van doctor Qolqnlto.n
Landbouw in Stiermarken enz.Devoortbrenp- huwd
selen vgn dezjdeteelt,doorhem in 1843 ln tp cwf
noùarttown ofeigenljk City ofA'
tl
ùt
zrf,
Stiermarken t0t stand gebragt,werden op de
tentoonstellingteLondenbekroond.Hjschreef de hoofdstad van heteiland en van de Brithet bekroonde opstel: rDie Ernëhrung der sche kolonie Tasmania in Austi'alië, is de
P:anzen unddieStatikdesLandbaues(1841)'', zetel van den gouverneur en ligt ongemeen
XBeleuchtung derorganischen Chemie desDr. schilderachtig aan de zuidoostkusten aan den
Liebig (1842)'' - pversuch einer neuen voetvanden1300 Ned.elhoogenW ellingtol-of
Charakteristik und Klassiication der Rebsor- Tafelberg,alsmede aan deSullivans-cove,eene

tea (1841)'',- rBeantwortung derwichtigsten Fragen desAckerbaues(1842)'' - p'
Die
Landwirthschat'
tder Herzogthums Steiermark
(1866)'' - rDie Landwirthschaftslehre ill
ihrem ganzenUmt
ànge(2dln;2dedruk18511852)'',- rBericht '
t
iber die englische Landwirthschaft und die Londoner Ausstellung
(1852)*',- nDieBetriebslehrederLandwirthschaft (1853)': - nDer Verkehr zwischen
Triëst und der M onarchie und die W ienrriësterEisenbahn (1841)'', zDie BepianzungdesKarstes(1858)''- ennDerW einbau
derOçsterreichischen Monarchie (1864)''.
H nlekow sky (Sebastian)ofHnetvkotvsky,
de hersteller dor Czechische poëzj,geboren

baai bj den mond derDerwent,dieereene

Junj 1847.Hjschreef:r'
DerböhmischeMâgdekrieg (1805)'',eenkluchtig epos,in 1809 t0t
een ernstig omgewerkt,- rBruchstiicke der
Dichtkunst (1820)1', - rlfleine Gedichte
(1820)'' - rlaromir (1836)'' een treum
spel,- rllekathsantrëge zuKolodej(1839)'',
een bljspel,- rNeue gedichte (1841)'',en r'
DoctorFaust(1844)''
.

dan dat hj in Holland gewoond en gewerkt
heeften dathj vermoedeljk reedsvö0'r1670
isoverleden,nadathj denzdenoctober1668
gehuwdwasmetEelt
jeTz
szlcàvanGorinchem.
Men kenthem echteruitzjnevoortrefeljke
stukken,welke getuigenisgeven,dathj de

ruime en uitmuntende haven vormt. Deze
stad,in 1804 gesticht,telttegenwoordig20000

inwoners.Erzjnregelmatige,breedestraten,
vele aanzienljke gebouwen, talrjke scholen

enreleerdegenoootschappenenonderscheidene
fàbrleken. Voorts bestaat er een levendige
handel met Engeland en Indië,een regelmatig stoombootverkeermetSidney ,en een aan-

ta1 boekdrukkerjen, alwaar onderscheidene

tjdschriften en daqbladen verschjnen.

H obbem a(Melndert)waseenberoemdNederlandsch schilder. Langen tjd heeft men
getwist overzjnegeboorteplaats,en eerstin
1861 ishetgebleken,dathj in 1638 teAm-

te Zobxak den 19den M aart1770,was burge- sterdam hetlevenslichtheeftaanschouwd.O0k
m eester te Politschka, en Overleed den Tden van zjnelotgevallen weetmennietveelmeer,

schilderachtigste stxeken van Gelderland en
D renthe m et een kunstenaarsoog heeft gade-

H oang-ho ofGele Airlr,zieonderCltina. geslagen.Meteenenatuurljkevoorstellingder

Hobart-pasja,vroegerAnyustl
gsO#tvld.
9, landschappen vereenigde hj helderheid en

baron H obart, een Turkseh adm iraal,geboren

den lsten April1822,is het 4dekind van sir
A ug'ttstus Xtfvtzrtf H obtvrt, zesden graaf van

WzfcàïzwF
zl-d/zïz'
d. Hj nam in 1835 dienstbj

de Britsche m arine en werd in 1863 kapitein.
Gedurende den Amerikaansehen burgeroorlog

deed hj van zich spreken wegenszjne d0lzinnige zeetogten. Tot 18-maaltoe zeilde hj
door de blokkade-linie derNoordeljken,om
met een koopvaardjschip wapens en munitie
te brengen aan de Zuideljken el1 katoen
mede te nemen naarEngeland.Daarhj persoonljk bekend wasmetdenoverleden Turkschen staatsm an en voormaligen gezant te

kracht, en onderseheidde zich bj het spelen
derzonnestralen dooreen schitterend coloriet,
bi
j eone betrokkene lucht door Ongemeeno
gematiqdheid,en wist beter dan iemand de
temperlng der wjkende lichttinten op het
doek te tooveren.Zjne gronden zjn vlak en
breod gepenseeld,- zjn geboomteisweelderig)- zjne wolken zjn dun en drjvend

en metgoud omzoomd,terwjlhj doorzjne
doorschjnende schaduwtinten een ouwederstaanbaareFectbevorderde.D ochhoewelnande
Fel#d, Beraem en Iuinyelbaa zjnesttlkken
stoFeerden,heefthj tochgedurendezjnleven
weinig naam gemaakt.Zelt'
s n0g in 1735 wer-

Londen Aliqas
ja,werd hj,op aanbeveling
van dezen, ln Turksche zeedienst geplaatst
a1s schout-bj-nacht met den titelvan pasja.
Gedurende den opstand teCandia boweeshj
door zi
n beleid en moed aan de Turksche
.j
regéring belangrjke diensten.Aan hethoofd
van hetescaderkreeg hj in last,de schepen

den 2 zjnerkapitale stukken vool
.40 en 70

van Candiauitgerust,teverhinderen,datzj
levensm iddelen en munitie naar Creta overbragten.Hj kweet zich met jvervan zjne
taak,en zelfsgelukte hethem bjna,deEnosis
op tebrengen.Hj werddan ook in 1869t0t

lentles''goldin185;teParjs96500francs.00k

Enosis, Kreta elz Panhellenicon, door de
Grieken tot ondersteuning der ingezetenen

gulden verkocht.ln 1808 besteeddem en reeds
6000 gulden voor een kapitaalstuk van dien
m eester. Een landschap, dat in 1806 voor
5040 en in 1827 voor 9324 gulden verkocht
was, bragt in 1844 ruim 23000 gulden op.
Een ander w erd in 1850 uit de nalatenschap
van Willem 11 aangekoe,
ht voor 27000 guldeny - en het beroemde stuk m et de pMoheetl men van hem enkele teekeningen in

zwart krjten Oost-lndischen inkt,welkein
den handelduur betaald w orden.
H obbes (Thomas),een scherpzinnigschrj-

vice-admiraal en in 1870 t0t groot-admiraal ver over staatkundige M ngelegenheden,werd
der Turksche v100t benoemd en belast met geboren te M almesbury in Engeland den 5den
het opperbevelder Turksche oorlogschepen in April 1588.Reeds op lsjarigen leeftjd be-
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zocht hj de universiteitte Oxford,waarhtl
in dewjsbegeerteen natuurkundestudeerde.
In 1610 deed hj alsleidsman van denjeugdigen Carendiskj zoon van den lateren graaf
ran Derpzd,
s/lire. eene reis doûrFrankrjk en

389

ztln dood in hetlichtisverschenen.Tegeneen
vgorstel, in het Lagerhuis ingediend, Om

hem als een yodloochenaar te straFen,verdedigde hj zlch in het geestig geschrift:
DHistoric,
al narration concerning heresy and

Italië. Na zjn terugkeer vatte hj, door ge- the punishment thereof''.Onder de nieuweren
sprekken m et Baeon aangespoord, het voor- zjn vooralMendeluoltn in zjn nlerusalem''en
nemen Op,om een beter wjsgeerig stelsel Op Fenerbaeltin zjn pAnti-llobbes''alszt
jne bete bouwen,terwjlhj de werken van Th'
a- bestrjders, - Gundling,later M almon als
cy#itl.
s in het Engelsc'
h vertaalde,Om zjne zjne verdedigersopgestaan.Hobbes overleed

landgenooten af te schrikken van de demo- Op Hardwicke, een landgoed van den graaf
s/lïre, den ztden Dettember 1679.
cratie.In 1629 ginghj meteen zoon vansir ran .lldrpzdt

G. Cll
Lpon, en in 1634 nogmaals met den Eene gezamenljke uitgave van zjne rMoral
graafran .
llertl
zl,
s/zïre,een zoon van zjnvoor- andpoliticalworks''isin 1700verschenen,maligen leerling, naar Frankrjk. Bj zjn voortseeneverzamelingvanzjnerEnglishworks
terugkeer te Londen in 1637 vond hj het (11 dlnl''in 1842- 1845,en van zjnepopera
land in een staatvan politiekegisting.Vrutth- latina (5 dlnl''in 1814- 1845.
teloos waarschuwde hj zjne medeburgers H obhouse (J0hn Cam),een verdienstctegen de revoltltie, en hj zag zich in 1641 ljk Britsch staatsman en de zoon van een
genoodzaakt naar Parjs te gaan,waar hj rtjken brouwerte Iuolzden?werd geboren den
den derw aarts gew eken prins van W allls

onderwjs gaf in de wiskunde.Hier schreef
hj zjn beroemd boek ,,De Cive'',hetwelk
het eerst in 1642 als handschrift gedrukt
werd,en 5 jaren later teAmsterdam en in

27stenJunj 1786.Hj studeerde teCambridye
tegeljk met lord Byron, deed metdezen ln

1809 eene reis naar hetOosten,cloch keerde,

toen hj een gedeelte van Turkjegezien llad!

naar Engeland ttarllg en schetste de ontvan1648 aldaarin de Fransche vertaling van Sor- geneindrll
kken in zjne plolrney intoAlbania
Nère in hetlichtverscheen.Daarin besc,houwde and Othex provinces ot'the 'rurkish empire

hj de wederzjdsche vrees der menschen en (1812; 2de dxuk 1855,2dln)''.Byron wjdde
de noodzakeljkheid om zich boven den na- H
nolh
em den 4den zang van zjn mchilde
tuurstaat te verheFen als de grondslagen van aaar
d'',welke den togt door Itallëbevaten
denStaat.Dienovereenkomstig ontnam hjaan door Hobhonse verrjkt werd metaanmerkinde geesteljkheid en aan de Kerk de magt, gen, die veel lic'ht vt.rspreiden over plaatsedie zj zich in tjden van dtlisternis hadden ljkeen geschiedkundigeaangelegenheden.0eaangematigd, en kende ze t0e aan het we- durende de Honderd D agen toefde H oblton&ein

reldljk bestmlr,- vooralO0k omdathj de Frankrjk en na den slag bj Avaterloo gaf
godsdienst zelve als een uitvloeisel der vrees hj zjne pluetterswritten bi
jan Englishman
en als een uitstekend middelt0t handhaving guring the lastreign ofNapoleon (1816),*'in
der orde in de hand der bestuurders,en in hetlicht.Dezebezorgden hem velevjanden,
haar uitwendigen vorm als van de regêring omdat hj pprtj kof)s voor den Keizer.
afhankeljk beschouwde, terwjlde Godheid Dezelfde vrjmoedigheid in het bespreken van
in zjn oog nietsanderswasdan de verbor- de zaken des Vaderlands bragt hem in de
gene eerste oorzaak van alle beweging. De
oneenigheden,hierdoor ontstaan tusschen hem

gevangenis te Newgate, daal'het Lagerhltis

heid w erd hem de toegang t0thet H 0fvan

matigde denkbeelden,nam in 1831 a1s secretaris voor Zaken van Oorlog zitting in het
ministérie Grey,en werd in 1833 oppersecretaris van Ierland. Toen kort daarna de opheëng van de huis-en vensterbelasting werd

hare voorregten aangetast zag in één zt
iner
en den bissehop Braml
tall,maakte hj open- vlugschriften.Juist daarom etthterkoosMrestbaar onder den titel: nouaestionesde liber- minster hem als atkevaardigde naar het Partate, necessitate et casu (1656)''? - enhj lement, waar hj met den grootsten jverde
ontw ikkelde diezelfde beginselen ln hetm eer belangen des volks behartigde en met andere
W estminster
llitvoerige werk pLeviathan (1651,Amster- leiders der radicale partj den r'
jmeergedam 1610)''.D00rden invloed dergeesteljk- Review''stichtte.Later koesterde hi

Karel T.
!',die n0g in Frankrjk toefde,ontzegd. Daar hj zich nu in Frankrjk niet
veilig achtte,begafhj zich in 1652naarEngeland,waarhj bj dengraafran .
llrolt
sFlire
zjn intrek nam en 3 verhandelingen schreef,
rDe c'orpore politico'', - rDe homine''h-

en oDe dvitate (1656):'.Toen Karel11 in

1660 den Engelschen troon beklomm en had,

ontving Hobbes een Jaargeld van 100 pond

sterling, doch m oesttevens ondervinden,dat

voorgedragen,waartegen hj zic
'h vroegerhad
verzet,terwjlhj later de noodzakeljkheid
daarvan erkende,nam hj zjn ontslaguithet
ministêrie,legde ook zjn mandaatalsvolksvertegenw oordiger neder, en w erd niet herkozen. Hierover verstoord nam htj het be-

in 1660 zjn rLeviathan''openljk door het sluit de staatkundige loopbaan te verlaten,
Parlement veroordeeld werd. Om zich aan
alle vervolgingen te onttrekken en zjnevertaling van Romerus te voltoojen,vestigdehj
zich in 1674 op het land.Hier sehreef hj

en blcef aan dit voornem en getrouw ,tottlat
in 1834 lord Melbonrne hem met de betrekking van oppercom missaris der domeinen eene

civil wars from 1640- 1660'', die eûrst na

het centraal bureau voor Oost-lndische Zakel

ltlaats aanbood in hd Kabinet,waarna Not0ok eene geschiedenis van zjn tjd onder tlngham hem weder afkaardigde naar heï
den titel: rBehemoth, or a history of the Parlement. In 1839 werd hi
j voûrzitter var
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en nam dit ambt wM r tot aan de aftreding
Anthony 't)c1 Hoboken, heer van Rhoon,
van lord Melbowrne in 1841.Toen de W higs Pendrecht en Cortgene,chefvan hetRotterin 1846 weder aan het roer kwamen,werd damsche handelshuis A.'pcs H oboken t.yZonen.

Robkouse in zjne laatstgenoemde betrekking
hersteld.Inmiddels waren zjne staatkundige
denkbeelden aanmerkeljk gewjzigd,- zôö
zelfs, dat van zjne voormaligeradicalegevoelens geen spoor was overgbleven. Z00doende verloor hj in 1847 zjn zetelvoor
Nottingham en moestzich doorHarwich laten
kiezen.00k zjnewerkzaamheden alsstaâts-

ma
hetnmi
we
rsqn
ozld
ngudnes
tiqlnb1e8o5o1rdaefetlrda.dTo
nHonbuni
terie/l
ene

Hj werdgeboren teRotterdam in1767,begon
den handel op Jeugdigen leeftjd en op zeer
kleineschaal,enoverleeda1seenzeervermogend

zeehandelaar den 14den Januarj 1850.Gedu-

rendeomstreeks3/4eeuw zaghjdenmeesteà

voorspoed op zjne handelsondernemingenrusten.Groote diensten bewees hj daarbj aan
0ns Vaderland, inzonderheid met betrekking
t0tden handelop Java.Hj genooteen onbe-

perkt vertrouwen en bezateen agentschap te
J/lé'
e met den titel van baron Browgl
tton de Batavia. Toen voortsde graafvan den WodcA
G.y#àrd t0t pai
r benoemd werd,dacht men in 1830 het cultuurstelselop Java invoerde,
derhalve algemeen, dat hj het staatkundig bragt v@n H oboken eene uitmuntende kooptooneel verlaten zou.Hetbaardealzoo groote vaardjvlootin devaart.Willem Ischonkhem
verwondering,dathj bj hetherstelvan het het ridderkruis en W illem 11 het kommanministérie.Alddellzjnevoormaligebetrekking deurskruisvan deordevandenNederlandschen

wederaanvaardde.Eerstin 1852nam hjvoor Leeuw ,terwjlWillem I1Ihem methetridgoed zje
nnoonve
tsr
lale
g,
edlet
ieddLo
eve
nd
rednerden
en3d
ambt
enJu
elonojs derkruis met de ster van de orde der Eikenleven,
kroon versierde.
1869.
Hochberg (DeMarkgravenvon),eeneljn
van het BadenscheHuis,ontleenen hun naam
H obo,zie Oboe.
H oboken. onder dezen naam vermelden aan hetkasteelHochberg,omstreekseengeogr.
wiJ-:
mj1ten noorden van FreiburgindeBreisgau
N'
leolaasA'
olp/r:l,een verdiensteljk Neder- gelegen, naar men meent in den tjd van
landsch geneeskundige.Hj werd geboren te Karel de Groote gebouwd, in 1689 door de
Utrechtin 1632,studeerde aldaarindegenees- Franschen verwoest, maar 0ok thans n0g
kundeen promoveerdeerin 1658 in dewjs- een merkwaardige bouwval.De stichter dier
begeerte en in 1662 in de medicjnen,nadat ljn was Sendrik 1 (1190), deJongerezoon
hj eenigebuitenlandschehoogescholenbezocht van Herman JTT,markgraaf van Baden.Na
had.In 1663 zag hj zich benoemd t0thoog- den dood van Hendrik I1I (1300)verdeelde
leeraar in de genees-en verloskunde aan het zich die ljn in 2andere,nameljk Hoel
tbergathenaeum te Steinfurth en tevenst0tarchiater A bcAkr.g en Hoaberg-saunenbery. De eerste,
vanhetregérendvorstenhuisaldaar.Hjschreef gesticht door Hendrik TT', werd allengs

er eene rphysiologie'',welkelaterin hetlicht zwakker door nieuwe verdeeling dee lands
verseheen, en eene rverhandeling over de en verdween in 1418 met Otto TTA waarna
zitplaats derziel.
''Nadatzjnevriendenin1666 hare bezittingen ten deelvielen aan de markvruchtelooze moeite gedaan hadden 0m hesa graven ran .pltfez?,- detweede,gestichtdoor
een professoraat te Leiden te bezorgen,w erd RndoV TTf, vermberderde hare bezi
ttingenj

hj in 1669 beroepen te Harderwjk,waarhj
in 1670 zjnebetrekkingaanvaarddem eteene
oratie rDe professionis medicae cum mathematicâ conlunctione''.In weerwilvan zjne
talrjkelessenvondhjtjd voordebeoefening
der godgeleerdheid en der zedeleer.Devergeljkende ontleedkundeisvoortsveelaan hem
verschuldigd.In 1672 bekleeddehjhetrectoraat;de komstderFranschendeedhem echter
weldradewjk nemen,doch hetisonbekend
waar hj zich vestigde.Hj keerde nietnaar
Hyrderwjk terug,maaroverleed vermoedeljk
vo'ör 1Mei1678.Hj schreef:pNovusductus
salivalisBlagianusin lucem protractus(1662)''
,

dochstierfuitin demanneljke1jn metmarkgraaf Philipp (1503). Zjne eenige dochter

genuina conlunctio humanae animae cum
corporehumanoperspicuetraditur(1666)*'
1-

sen.Deze ljn kwam in 1830 metgroothertog
Leopold aan de regéring.
Hoche (Lazare), een uitstekend generaal
der Fransche Republiek, werd geboren den
25sten Junj 1768 te Monireuilbj Versailles
en nam dienst bj de Koninkljke garde,
waarnahj zich weldrat0tonderoëeierbevorderd zag.Bj het uitbarsten der Revolutie
kwam hj bj deNationalegardete Parjsen
zag zich in 1792 a1s luitenant bj de linie-

Joltanna, die na den dood van haren vader
in 1504 metgraafLono de.Lpp-t/lepill: in het
huweljk trad en in 1543 overleed,verkreeg
het graafschap Neufchâtel,terwjlde overige
landen in hetbezit kwamen der markgraven
TGn Baden.
De naam werd vernieuwd,
toen de markgraaf, later groot-hertog van

Baden, KarlFrïetfrfc;,na den dood zjner
eerstegemalin een morganatischhuweljksloot
met I-ise Xl,
rplïzsc Geyer ron Ge.ydrqssdr.g (geboren in 1768, overleden in 1820) en haar

door den Keizertot gravin von A bcAsdr.g liet
KDe sede animae,seu mentis humanae in benoemen.Hare zonen werden in 1817 markeorpore humano excercitatio bipartita) qua graven van Baden en groothertogeljkeprin-

KConradi Redekeri brevis descriptio initio
Juliianni 1666 detedi saluberrimi Bilfeldiani

fontis etc.(1668)'',- rAnatomia secundinae
humanae etc. (1669; Qde druk 1672)'',later
vermèerderd in het licht gegeven,- rcogniti0 physiologica medica accuratissimaetclaris-

sima methodo tradita etc. (1670;2de druk
1685)''
1- en onderscheidene porationes''en
Mpistolae.''

troepen geplaatst.Na den slagvan Neerwinden
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werd hj adludantvan generaalLevenewr.Met hoogte een uur gaans ten oosten van Mainz
dezen beticht van verstandhoudingmetDwmow en niet ver van de Main aan den Taunusrzez, werd hi
j in de gevangenis geworpen, spoorweg,en isvermaardwegenszjnwjndoch van hier leverde hj een rplan decamden kosteljken Hl
whh.
eimer.Debestewjnpagne''in,datàem devrjheid enhetkom- gaarden zjn er die van de Domdeohaneien
mandement te Duinkerken bezorgde. D oor van den Stein, beide onmiddelljk bj het
eene m oedige en beleidvolle verdediging dezer stadje gelegen.De wjn,daarvan afkomstig,
-

plaatsverwiert'h!jweldra den l
'angvandivisie- wordt zeer dtmr betaald.
generaal en Ontving het bevclover de gedesH ochkireh Of Hooltkirehen, een dorp in

organiseerde Moezel-armée,om daarmede de de Saltsische Oberlausitz tussehen Bautzen
vexsterkingen derVogêzen-keten teveroveren. en Löbau,ismerkwaardig in den ZevenjariBi
j Kaiserslautern werd hj doordePruissen gen oorlog'door den slag van 14 Oetober

eslagen,waarna hj zich tegen de Oostenrjkexskeerde,bj deMotterdoorhunneliniën
brak, den 26sten December 1793 generaal
W'
i
tvmser bj W eiszenburg sloeg,Landau bevrjdde en deOostenrjkersuitdenElzasverjoeg.St. J'
-J,die hem haatte,deed hem in
hechtenis nemen,maar nadatde omwenteling
van 9 Thermidorhem devrjhl
?idenhetleven
geredhad,verkreeghjhetkommandoindewesteljkedepartementen,waarhjzjnegepasteafwisselingvan gematigdheidengestrengheidmet
goede uitkomsten bekroond zag.Bjdelanding
derFranscheuitgewekenenOpheteilandQuiber0n (2; Junj 1795) verhinderde hj de uitvoering hunnel-plannen,sloeg hen den 16den
Julj bj Sainte Barbe,veroverde den 20ste,k
hetfortPenthièvreennoodzaaktehetoverbljvend gedeelte der expeditie,zich wederaan
boord te begeven.Uitwrevelover denmoord,
0P last van de Nationale Conventie aan de
gevangenen gepleegd,legdehjhetkommando
in Morbihan neder en aanvaaxdde in plaats
van Canda'
ltœ het bevelover de W est-armée,

waarnahjdeBasse-vendéeontwapende.Ver-

1758. Na de zegepraal op de Russen bj
ZorndorfwasInrederik 11 naar Saksen gesneld
om erbjstandtèverleenen aanprinsHendrik,
diedoordeovermagtderOostenrjkersbedreigd
werd.Hj vexeeniqdezich methem den lzden
Septembcr bj Relchenbach en boodden O0stenrjksehen generaalDa'
tbn den slag aan.Deze
echterwasaanvankeltjkniette bewegenzjne
versterkte stelling bj Stolpen te verlaten.
Eerst toen Frederik Oprukte naar de Lausitz
om Zittau te Verovorelà waax zich de voor-

naamste magazilnen der Oostenrjkers bevon-

den,volbragt,ba'
an eene haastige beweging
en bfltrolt met 5000 man eenevexsterkteleger-

plaats bj Löbau.Frederik.welligtonkundig
van demagtenvan denabjheid desvjands
gt'te zeer vtltrollw end op Dawttsovermatige
omzigtigheid, plaatste zjn leger in eene
hoogst gevaarljke stelling, zoof
lat de veldmaarschalk Keitl
tt0them zeide:pAlsde O0stenxtjkers 0ns hiex metrustlaten,verdienen
Ztide galg!''De Koning begreep hethagcheljke van zjnepnsitie en w ilde ziph uit zi
lne
ongelegenheid redden doorden prinsron /t
ZJ:A?.

volgens belastte het Diredoire hem met het Dllrlaolt te overvallen:'tgeen gesc,hieden zou
burgerljk enmilitairgezag overhetkustleger, in den nacht van den 14den pp den 15den Ocdat 100000 man telde.Hoelte maakte van zjn tober. D och den l4.den des ollhtends te 5 uur
dictatorschapgebruik metbezadigdheid,schran- zag zich hetPruissiseheleger,hetwelk 38000
derheid en vaderlandsliefde, en meldde den man sterk was,plotseltlk en onverhoedsnaar
15denJulj 1196,datdeburgeroorlogwasbj- e0n uitstekend beraamd plan van alle kanten
gelegd.Daarna bragthp metM orarddeGalles aangetast. Een dikke mist begunstigde de
eene expeditie naar Ierland in gereedheid,en Oostenrjkers en vexmeertlerde de verwam-ing
ging den 16den D ecember onder zeil,doch de derPruissen.Toen de Koning,doorhethevig
storm verstrooide het eskaller,zoodatde on- vuur verschrikt, zjne bevelen wilde geven,
dernem ing mlslukte. Hj-zelf had nagenoeg waren reeds zjne voorpnsten overweldigd,de
alleen de kusten van Ierland bereikten het xegl?menten van denregtervletlgelin wanorde
gelukte hem m aar even, aan de Engelsehe gebragt,en onderscheidene batterjen genomen
kruisers te ontkomen.HetD irectoire belastte en tegen hem gekeerd. De verwarring w as
hem m et het bevel over het leger van de gxenzeloos, doch in dezen ontzettenden toeMaas en de Sambre en methet bestuur der stand kwamen de voordeelen derkrjgstucht
Duitscbe landen tusschen de M aas en de aan den dag. H alf naakt liepen de soldaten
Rjn.Den 18denApril1797trokhjbtjNeuwied te wapen en stelden zich in gelederen,doch

overdeRjn enmlktevûorwaartst0tGieszen, er was nergens verband in den strjd.Het
m aar de wapenstilstand van Leoben m aakte dorp Hoehkirch stond weldra in vlammen?en
een einde aan zjnekrjgsbewegingen.Naden vooral bj hetkerkhofwoeddeeen hevig ge18den Fxuctidor werd hem de portefeuillevan

vecht. Hetdorp w erd verloren en hernom en,

oorlog aangebpden,doeh hi
j wees haarvan doch eindeljk maakte Frederik van heteerste
de hand.W eldra lteerlehj naarzjn hoof'
d- oogenblik, w aal'op de mistOptrok,gebruik,

kwartier te W etzlar terug, en overleed er Om verder achterwaarts, onder bescherming
den 18den September 1797. - niet zonder van Möllendorftop de hoogtevan Dresazjn
vermoeden van vergiftigd te w ezen.Een ge- leger in slagorde te stellen,- eenebeweging,

denkteeken,ter zjner eerbj W eiszenthurm

verrezen, werd in 1839 op last van den
Koning van Pruissen hersteld.

diedenvjandbewonderingafperste.Intusschen
werd de Koning 00k hierhevig aangevallen,
zoodat hj naeen dapperen tegenstand van 5

H ochheim , een Pruissisch stadlein het uur n0g verder achterwaaxts moest trekken.
vooM alig hextogdom Nassau, ligt op eene

D aar echter gelukkig generaalRdzo'lr ten ge-
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pasten tjd met zjn korpsnaderde,behoefde dooden, 8000 gewonden, 15000 gevangenen,
hj zich slechtst0taan denSpitsberg,een uur 'iaaronderzich desaaarschalk Tallardbevond,
gaans van het slagveld,te verwjderen,waar 221 kanonnen en 5300 wagens, 'iaaronder
de Pruissen eene sterke stelling betrokken,
zoodat generaal Dann hen niet langer durfde
verontrusten.Frederik had dien ochtend 9000
man,101kanonnen en de geheelebagage verloren;zelfwashj ligtgewond,en nagenoeg
geen zjner generaalswas er ongedeerd afgekomen. Keitl
t en prins Fransvan .
/rzl
zl,
sznïjà
waren gesneuveld,en de veldmaarschalk prins
Maltrits rJ> Denau w as zwaar gewond in

handen van den vjand gevallen.00k deO0stenrjkers hadden 8000 man verloren,doch
Da'
un had eene schitterende overwinning behaald, waarvan hj evenwel geen gebrt
lik

vaen ex 34 met dauaes telde.De gevolgen van
dezen slag waren beslissend voor den geheelen veldtogt.

Hochstetter (Ferdinand von),een verdiensteljk aard- en delfstofktlndiye,geboren
1en 3osten April1829 te EszlingenlnBriirtemberg, wjdde zich aan de studie der godgeleerdheid en bezocht in 1847 de hoogeschool

te Tibingen.Aldaar studeorde hj,om eene

langgekoesterde n/iging te bevredigen,tevens
in de wis-en natuurkunde,zich inzonderheid

toeleggendeop de aard-endelfstofkunde.Hj

promoveerd.e in 1852 met eene verhandeling
maakte.- Op den zlsten Mei 1813,den eer- over de kristalvorming in den kalk en begaf
sten dag van den slag van Batltzen,ontstond zich, ondersteund door de regéring,op reis.

er desgeljks bj Hochkirch een geveehttus- Hj volbragt geologische nasporingen in het
schen deFranschen endeVerbondeneMogendheden,wier linker vleugel,zich t0tdatdorp
uitstrekkend, nietbestand was tegen de vereenigde aanvallen van M armontenM aedonald,
nadat de Franschen bj W urschen om den
en heengetrokken.
regtervleuqelwar
H ochstadt,eene stad in het Bejersc'
he
district Zwaben, aan de Donatl,is vermaard
in den Spaanschen Successie-oorlog door het
geveclltvan 20 September 1703,alsmede door
den slag van 13 Augustus 1704,door de En-

Bohemerwoud en elders, en vestigde zich in
1856 als privaatdocent te W eenen. Voorts
werd hem vergund deel te nemen aan de

expeditiederrNovara''
ymaarhjverliethetschip

in Nieuw-zeeland, Om erj op verzoek van
het koloniaal bestt
lur, de bruinkolenlagen,
vuurspuwende bergen,warme bronnen enz.te
onderzoeken. In het begin van 1860 was

hj wederteW eenen enzagerzich benoem;

t0t hoogleeraar aan het Polytechnisch Insti-

tuut. Van zjne geschriften vermelden wj:
gelschen dien bj Blenheim genaamd.Reeds DKarlsbad, seine geognostischen Verhëltnisze
op eerstgemelden datum had deKellrvorstvan und seine Qtlellen (1856)'',- pueber die
Bejeren, die zich met Frankrjk tegen den Lage derKarlsbaderThermen (1856)''j- en
Keizer en zjnebondgenooten vereenigdhad, DMadeira (1861)'', terwjl hj voorts belangbj Hochstxdt den Keizerljken generaalran rjke geschriften over Nieuw-zeeland uitgaf,
&r'
l
I- geslagen endevestingPassauyeroverd. zooals sDie ausgestorbenen Riesenvögelv0n

In 1704 vereenigde zich tegen heteindevan

Junj hetlegervan Marlborouqh,diemeteen

stouten m arsch uit de Nederlanden oprukte,
met dat van Eugeni'
tts t0t eene magt van
52000 man.Eene Fransche armée Onder Tal-

lct
rr
/wasoverdeRjn getrokken;deKeurvorst
van Bejeren had zich metzjnemanschapbj
hem gevoegd, en zamen, thans 56000 man

sterk,waren zj OverdeDonau getrokken en

Neuseeland (1862)''t- pNeuseeland (1863)''1
Topographisch-geologischer Atlas von
Neu-seeland(1863,rnetPetermannl'',- pGe0logie v0n Neuseeland (1864)'',- en rPalëontologie vop Neuseeland (1864)''.
H odegetlk , afkomstig van een Grieksch
woord, hetwelk weywqzln.
q beteekent,noemt
m en op hetgebied derw etenschapeenestelselmatige aanwjzing van den weg, dien men

hadden zich vöör Hochst:dt tusschen Blind- m oetinslaan,om in de eene ofandere kennis
heim aan de Donau en Lutzingen geplaatst. zich te volm aken.

Hierwerdenzj onverwachtsden13denAugus- H odges (CharlesHoward),een uitmuntend
tus aangetast.De Verbondene Mogendheden portretschilder,in Engeland geboren,vestigde
rukten ln 9 kolonnes voorwaarts,de Engel- zich in 1788 te Amsterdam.Zjneportretten
schen Op den linker en de Duitschersop den onderscheiden zich door eene treFendegeljregtervleugel.Zj trokken overdeNebelbach, kenis, door een fraai coloriet en door eene
welkedepositiedervjanden dekte,enM arl- breede penseelsbehandeling.Hj vervaardigde
ItlrtlfzmçA had het inzonderheid op Blindheim

afbeeldingen van den raadpensionaris * h,%'m-

gemunt,- aanvankeljkzonderrevolg,terwjl
00kdereytervleugelgeenevorderlngenmaakte.
In hetmldden,waardevjandnagenoeggeen
kavalleriehad,begon hj tewankelen,waarna
Marlboronyk alzjn paardevolk overde beek

zz
letp-wlcà, van koning Lodewjik Napoleon,

orde zjnertegenstandersverbrak.Zoodoende
was de linker vleugelOnder Marsin en den
Keurvorst van Bejeren genoodzaakt naar
Hochstsdtteruy tetrekken,terwjlde regter

van Djck,Ou recueildesprincipauxtableaux

van koning W illem f,vanJeronimlu deWtl:cA,
van aV. van X cr'
lfzzl, van Reinier Fl/rdld,
v,
van mevrouw Ziesenis-Wtxffïer,van de hoogleeraren te '
IlGfdr, Crasen W I
'lmettenz.,bedeed rukken en met 100 eskadrons de slag- zorgde de tlitgave der roeuvres de Rubenset

de ces deux illustrespeintres,gravésparScheltus et BoëtiusBolswert,V orsterm an et Paul

Pontius (1808):'
,- en behoordet0tdebeste

vleugel, in Bllndheim afgesneden en omsin- mezzo-tinto-graveurs van zjn tjd. Hj was
geld, met 24 bataillons en 12 eskadrons de lid der com missie, die na de herstelling van
wapens m oest nederleggen. H et verlies van Nederlandsonafhankeljkheid de 0nsontroofde

het Fransch-Bejersche leger bedroeg 6000 schilderjen terughaalde uitParjs,voortslid
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beoefende ill zjne Jeugd 00k de letteren,en
reeds had hj grootevorderingen gemaaktin
de schilderkunst,toenhj zich overDuitschland naarItaliëbegafen eenigentjdteRome
vertoefde.Men wilde,dathjzich aldaarveskunstsmaak eene zekere vermaardheid ver- tigen z0u,maarhj ging lievernaarhetH0f
worven heeft, werd geboren den 16den Mei van keizerFerdinand11,waarhjuitmuntende
der vierde klasse van hetKoninkljk Nederlandsch Instituut,en overleedden 24stenJulj
1837in den otlderdom van 73 jaren.
H oditz (Albert Joseph,graaf von) een
Moravischedelman,diedoorzjn fantastischen

1706.Uitgert
lst met een schatvan kennis en stukken voor kerken en paleizen, alsmede
begaafd meteene levendige verbeelding,ver- vele portretten penseelde en grooten r00Ml
trok hj naar Italië.Zoowelhieralslaterin Oogstte. Doch 00k te MTeenen wilde hj niet
de betrekking van kamerheer aan het Hof bljven, maarvolgdeden aartshertog Leopold

van keizerKarel VI had hjuitmtlntendegelegenheid voor zjne Ontwikkeling.In 1734
trad hj in het huweljk met de geestrjke,
doch reeds so.
jarige weduwe van den mark-

gaaf Georg TGJA:J- von .
PJI:ZIJA,doch liet
zlch weldra weder van haar scheiden.I'rederik de Groote benoemde hem in 1142 t0t
kommandant van

een

regementhussaren.Hj

bezat echter geene geschiktheid voor deze

betrekking en nam in 1743 zjn ontslag.Nu
vestigde hj zich op zjn landgoed Roszwalde

in Silézië,hetwelk hj,nagenoeg alleen door
zjneljfeigenen geholyen,ln eenallerbekoorljkst verbljf herschlep. Zelfs Frederik de
Groote bezocht in gezelschap van Toltaire
dat buitenverbljf en betuiyde daarover aan
eon .lfp#ïfzzjn welgevallen lneenaanzienljk
geschenk eneen dichterljkenbrief.VonAè#ï/z
bezat een vermogen van 5 millioen thaler,
doch hj had het weldra aan zjne niet
lwe
scheppingen verspild. Toen de K oning zulks

vernam ,riephjhem naarPotsdam enschonk
hem een Jaargeld.Hj overleed erden l7den
April 1778,en op lastvan den VorstOntving

naar Vlaanderen.Hj verwierf den titelvan
eersten schildervan diensvorsteljk Huisen
beoefendede kunstt0taan zjn dood in 1650
of1651.Zjneteekening iscorrect,zjn c010rietkrachtig,en zjne doekengetuigenin het
algemeen van een keurig penseel.Men vindt
van hem te Leuven in de kerk vanSt.Quentin eenerGraoegging'',- teBruggeeene dergeljke en een rchristus aan hetkruis'',te Antwerpen in de St.Jacobskerk eenesAanbidding der W jzen'', en te Weenen een

paar portretten.
Robert 'tlt- Hoeek of ran den Xpeckd,misschien een zoon van Jan.Men meent,dathj
in 1609 te Antwerpen geboren'is, 't geen
later moet worden gesteld,wegens het ge-

boortelaarvan zjn vaderen omdathtjaldaar
eerst in 1645 als meesterszoon in het St.
Lucasgilde werd ingeschreven.Hj schilderde
kampementen,Optogten en belegeringen,waarvan de iguurtjeszo0klein zjn,dat men bj
de bezigtiging een vergrootglas gebruiken
moet.V0or de abdjkerk St.W inox te St.
Winoxbergen bj Duinkerken schilderde hj

hetgedeeltederstraatjwaarhjgewoondhad, in 12 tafereelen de Apostelen,met hun m arden naam van Hoditz-straat.

H odom eter of we
ymeter noemtmen een

teldood Op den achtergrond. In hetmuspum

teW eenen vindtmen 8 schilderjen van zjne
toestel,geschikt om vooralbjhetrjden de hand.Hj was voortseen bekwaam graveur.
lengte te bepalen van den afgelegden weg.
H oed isin het algemeen de naam van het
Reeds de Romeinsche schrjver Vitrltri'
ts hoofddeksel,hetwelk mannen en vrouwengespreektvan zulk eenwerktuig,dataanrjtui- bruiken,wanneerzjuitgaan-T0thetvervaardigen en schepen kan w orden verbonden.Fernel genvanmanshoedenwordenverschillendestoFen
bediende zich in 1550 bjdegraadmetingtus- gebruikt.Van haaren w olmaaktm enviltenen

schen Parjs en Amiens van een hodomder,
die door het slaan van een hamertje op eene
klok iedereomdraajingvanhetradaanduidde.
Andere toestellen van dien aard zjn uitgevonden door Svwreur, R eignier, Zûrner enz.D e

hodometer van Holtveld,waarvan Delnczich

op zjne reizen bediende,bestaatuiteencylinder met een raderwerk en eenige wtlzers en
wjzerborden en wordt met riemen tussehen
2 radspaken vastgebonden, nadat m en al de

van zjde de zeeralgemeenezjdenhoeden,terwjlstroovan tarweenrjstdengrondslagvoor
stroohoedenoplevert.- Tothetmakenvanvrou-

wenhoeden bezigde men te voren bjna uitsluitendstroo,thansechtergewoonljk zjde,fluweel en dergeljke stoFen.De gewoonte,'0m
het hoofd te bedekkenj is zeeroud.Bj de
Grieken echter bestond zj alleen bj zieken
en bj lieden uit de lagere volksklassen,en
hun hoofddeksel, m et uitzondering van den

wjzers op 0 gezetheeft.Men heeftO0k wel Thessalischen vilten boed deronmondigeJ0nhodomettlrs aangebragtaan huurrjtuigen,om gelingen,dien zj droegen om hethoofd tegen
de lengte te bepalen van den weg,door de

den zonnegloed te beveiligen, geleek zeer

koetsiers afgelegd. Intusschen worden zj in weinig op het onze.De Romeinen gebruikten
onzentjdzeldengebruikt,omdatdedaardoor ronde of puntige hoeden bj schouwspelen,
verkregen uitkom sten ver van naauw keurig

godsdienstige plegtigheden enz., zoodat de

zjn.
Hoeck (Van).Onderdezen naam vermelden wj:
Jan van S bdc: ofran den H oeeketeen uitstekendNedcrlandsch schilder.Hj werdgebo-

hoed weldra hetzinnebeeld dervrjheidwerd
en 0ok de slaven, wanneer zj vrjgelaten

werden,een hoed ontvingen.Na lletvermoorden van Caesar werd een hoed tusschen 2

zwaarden,a1shetteeken dervrjheid,op de
m unten geplaatst, en velen herinneren zicb
met mj onze Nederlandsche munten uit der
hj slechts weinig behoefde ondertedoen.Hj tjd der Republiek, waarop men de Nederren te Antwerpen den 6den September 1598
en w as een leerling van Rubens,voor wien
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lgnd:chë M> g4 aanschouwt, gewapend met
de meteen hoed Fekroonde speer en steunende op den Bjbel met het randschrit.
t:
Hanc tuenaur,hac nitimur'' of rDeze (de
vrjheid)beschermenwj,opdezen(denBjbel)
steunen wj''.Algemeen werd degewoonteom

hoed doordeafwezigheidvanmehlenspangen.

H oedkw a'
l (Chrysaora .
& cA.)isdenaam

van een weekdier.hetwelk t0t de klasse der

Hydrasmedusen (Hydrasmedusae) en t0t de
orde der zeenetels (Acalephae)behoort.Deze
laatsten zjn zeekwallen,wier klokvormige
hoeden tedraqen bj deRomeinennadendood schjfden naam draagt van hoed.De hoed-

vanNero.InMldden-Europakwamendehoeden kwal onderscheidt zip'
h door 4 kiemzakken
eerst in de 14de eeuw ; in 1360 waren in den hoed, door4 vangarmen zonder zuiger hoedenmakers te Niirnberg, en wa'
t later napjesOm demondopening,en door32 voelvindt men hen vermeld in Frankrjk.ln draden om den rand der schjf.De gewone
Duitschland, de Nederlanden en Zwitserland Aodtfk'
l
ntzl (Chr. isoscela Esch.j vindt men in
droeg men in de 16de eeuw hooge,spits toe- de Noordzee en den Atlantischen Oceaan.
loopende hoeden met een breeden rand.In
H oefnoemtmen hethoornachtige bekleed-

Frankrjk, waar omstreeksdien tjd doorde
Mnzienljken algemeen hoeden gedragen werden,begon men in de dagen van HendrLk JF
den randaan de ééne zjde op teslaan.Toen
men voort
sonderLodewnk XIV .drie zjden

se1 (nagel) van het laatste lid der teenen
bj sommige dieren, bepaaldeljk wanneer
dit bekleedsel de uiteinden der teenen als
een schoen omgeeft. De dieren met hoeven
behooren allellt0tde gewervelde dieren en

ppsloeg, ontstonden de driekante hoeden of
steeken, die ongeveer eene eeuw in zwang
bleven. In Engeland gebruikte men heteerst
tusschen 1780 en 1790 dehedendaagschecylinderhoeden, die, in weerwil van hun afschu-

we1 t0tde zoogdieren.Zj zjn onderscheiden
in Veelhoerigen (Multungula) of Dikltuidi
qen
(Pachydermata),die meer dan 2 hoeven aan
elken voet hebben, zooals het zwjn,deta-

weljken kagchelpjpsvorm ,schoon zj nu en
dan geringe wjzigingen ondergaan, hunne
heerschapyj handhaven.Inmiddels had men
in 1796 ln Frankrjk driekante hoeden met

(Bisulca)ofHerkaauwenden(Ruminantia),z00als de runderen,- en Eenhoerigen (Sol'
ldungula),zooalshetpaard,well
tshoefeigenljk

gebragt,maar 00k zj moesten weldra voor
den eylinderhoed wt
jken.- Meermalen was
de gedaante en de kleur van den hoed het
kenzaerk van staatkundige partjen. Reeds

een hofbeslag voorziet, nameljk van een
halfrond jzer,van gaten doorboord,zoodat
het metspjkers op den hoornachtigen hoef
kan bevestigd worden.Zulk een ltofjperbe-

pir,het neushoorndier enz.,- Tweekoerlgen

de gedaante heet'tvan een schuin afgesneden
verbazend breede randen - de zoogenaamde cylinder. De kennis van dezen hoef is van
Bongparte's of incroyables - in de mode grootbelang voorden l
toLfnmid,diehem van

vöör 1848 werd in Duitschland de witte vilten hoed ofQambard beschouwdalseenteeken
van democratische gezindheden,en deHeckerhoeden - witte hoeden m eteen breeden rand
en een kleinen ronden ofspitsen bol- bragten in 1849 hunne dragers in de handen der

policie.- GewjideA0:&4,doorden Pausin

den Kerstnacht gezegend,werden weleer ten
geschenke gezonden aan vorsten en veldhee-

tren,die zich verdiensteljk hadden gemaak
JegenB de R. Katholieke Kerk.De laatste,
4ie zulk een hoed ontving, w as generaal
Da%n na den slagbj Hochkirch.- BankroetierswerdenvoorheeninFrankrjkmetgroene
en in Dl
litschland met gele hoeden te pronk
gesteld,en in Spanjeeneldersmoestenweleer
de lsraëlieten gele hoeden dragen.- In de

wapenkunde vervanqtbj sommigewereldlt
jke
en geesteljkewaardlgheidsbekleedersdehoed
de plaats van den helm ofvan de kroon.Bj den R.Katholieken clerusdragen dePr0-

veiligtden hoeftegen beschadigingen afbrokkeling en bezorgt aan hetpaard een vasten

stap.Hetsmeden en aanleggen vanhoefjzers
vereiseht groote bekw aamheid,en hetaantal
soorten van hoefjzers,die alsde besteworden aanbevolen is z00 groot.datwjzemaar
niet zullen Opnoemen. Bwrdee, een Amerikaan, heef
teeneltofqzermaehineuitgevonden,
die 240 hoefjzers levert in een uur.Deze
zjn van gegoten staal en welwat zwaarder,
maar 00k duurzam er dan de gesm eede hoefjzers. De nagels, waarmede deze worden
vastgehecht,de hofnayels,zjn vierkant en
dun.Doorgaans worden dehoefjzersin den
Tvinter,wanneersneeuw en jsdewegen glad
maken,van scherpe punten voorzien,om het
paard voor uitgljden en vallen te bewaren.
Men zegt dan,dathet op dckrz staat.ln den
jongsten tjd heeftmen zulkehoefbekleedsels
00k
H van kaoetsjoek vervaardiyd.
oefblad (Tussilago L.)lsde naam van

tonotariivan de Pauseljkecurie zwarte hoe- een plantengeslacht uitde familie der Zaâmden m et 3 kwasten, en de cardinalen roode gesteldbloemigen. Het onderscheidt zich door

hoeden met 15 kasten. - Bj wereldljke ill 2 kransen geplaatste omwindselblaadjes,
heeren is de rorstenltoed in zwang,hetmidden houdende tusschen de gravenkroon en de
vorstenkroon. Hj bestaat uit den metalen
ring der koningskroon, waarop zich evenw e1slechts enkelvoudige spangen verheFen,
waartusschen zich eene m uts van rood

quweel bevindt, die o0k welmet hermeljn
omzoomd is. - De keurvorsteljke hoed,

voorheen het teeken der Duitsche Keurvorstenj onderBcheidde zich van den vorsten-

aan den voet door schubben gestet
lnd, door

een bjna vlakken bloembodem zonderstrooschubben,doortalrjkebloempjes,doorlintvormige,in kransen gerangschikte,vrouweljke,
vruchtbare straalbloempjes, en buisvormige,
weinig talrjke, tweeslachtige, onvruchtbare
sehjfbloempjes, door langwerpige, rolronde,
geribde vrucht
les, door zjdeachtige vruchtpluisharen, door een met schubben bezetten
bloemstengel en door gele bloemples.In 0nB
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Vaderland groepen:
*@ Kl
ein F
loglll# (T.Farfara L.) met t0t eene wortelrozet Vereonigde bladeren, die aan de onderzjde witviltig, rondachtig, doch aan den voet hartvormig ingesneden en met een uitgeschulpten

regte ljnen,die elkander snjden,of,in de
bolvormige driehoeksmeting tusschen 2 elkandersnjdendegrootecirkels.Deljnen dragen
den naam van beenen,enM nhetsnjpuntgeeft
men dien van hoekpunt. De hoek tusschen 2
rand voorzien zjn,terwjlde bloemhoofdles regte lt
lnen wordt4emetendoordenboogvan
vôôr en na den bloei overhangen, - vqroot een cirkel,wiensmlddelpuntmethethoekpunt
AoFàlcd (T.PetasitesL.4meteenelangwer- zamenvalt.Telt die boog 900,dan is de hoek
pige bloemspies en langwerpig-hartvûrmiqe, regt,- telthj minderaantalgraden,dan is
ongeljk-ijngetande, van onder zachtharlge hj sel
nerp,telthj er meer dan ishj st-p.
bladeren, wier lobben t0telkander naderen, Een hoek van 1800noemt men een xlentrekten
en basterd-ltofblad (T.hybrida L.4,door Apek.W anneer men een hoek doormlddelvan
sommigen voor eene verscheidenheid van de 3 lettersaanwjst,moetde.
middelstedievan
voorgmande soortgehouden.W j gevenhierbj hethoekpuntzjn.De bolvormigehoekwordt
eene afbeelding
Van het klein

in een vlakken
herschapen deor
uit het ontmeetingspunt der
beide groote cirkels raakljnen
V n deze tetrekken.

'

*

Ao#&ld. Men

ziet in a en b
de plant en de

j
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Hethoefblad(TussilagoFarfarat.

de Nederlandsche llervorgade
Kerk,en zagzich
in 1843beroepen
tot predikant te
Giethoorn in

leerling van J.

Overjssel. In
daarnageruimentjdaanhetHofderBejersche schoot C. a. in Friesland, en in 1857 naar
hertogen Alberten W illem ,terwjlhj tevens K ampen, waarhj bj voortduring werkzaam
onderscheidene kunstgewrochten leverde aan is. Van zjne geschriften vermelden Fj:
Ferdinanh aartshertogvanOostenrjk.Voorkei- rMina en BetBy (1848;3dedruk 1867)'',zer Rudolf 11 vervaardigdehj een kostbaar rDe familie Ploeger (1850)'',- ruit het dawerk, dat in 4 deelen op 227 platcn meer geljksch leven (1851)'', - p'
fwee Novellen
dan 1300 fkaajeminiatuurteekeningenbevatte (1852)''1- rDegodsdienstinhetleven(1856)'',
uit het rjk der natuur. Volgens Sandrart
pBe
rnardRobelius(1857)'',- planBeitel,
waren hem voor e1k deel 1000 kroonen toe- een kinderhuislongen.Een verhaal voorhet
gezegd. Voor bovengenoemden Aartshertog volk (1862)'' - rDrie Novellen (1863)'9,vervaardigde hj in den ttld van 8jaareen rlunuize van derHeidenenherinneringeneener
zöô prachtig gebedenboek,dat hj daarvoor Moeder(1864)''
1- rAgathe(1868)'',- oEene
een geschenk van 4000 kroonen ontving,be- eerste lief
de.Drama voorrederjkers(1870)'',
halve hetJaargeld,hetwelk hj gedurende de
rEen O0
m uitCalifornië.Bljspelvoorredevoltootjing genoten had.Ilbefnagelwas zeer rjkers (1870)'',- oDewedergevonden zoon.
bevriendmetden beroemden aardrjkskundige Drama voor rederjkers (1875)'' - pW ater
Abraham Orf:I1:.Ook zjnezonen Jakoben werd vandekinderen vanBellevue(1875)''
,Johan waren schilders, - de eerste was en rEen O0m uitAmerika.Tooneelspelinvjf
daarenboven graveur.
bedrjven(1875)''.VoortskomenonderBcheidene
H oek (Een) noemt men in de meetkunde novellen, verhandelingen, boekaankondiginde onbepaalde ruimte, gelegen tusschen 2 gen enz.van hem voorin verschillendet#d-

Bobvormdezichvervolgensin Italiëen toefde 1851 vertrok hj a1s zoodanig naar Oude-
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schriften. Eindeljk heeft Hoek in 1830 t0t baren voorraad dienstbaar maken aan eene
1832hetVaderland vrjwillig gediendmetden nieuwe uitgave der gedichten van Gysbert

rang van oëcieren isalzoo geregtigd t0thet Japiks, doch het Nederlandsch publiek betoonde geene deelneming genoeg Om het plan
dragenvanhetMetalen Krpis.
Roekschen en Kabekaauwschen zjn te volvoeren.De roem jdoorhem op taalkun-

de namen van 2 staatspartjen,diegedurende
de laatste helft der 14de en de geheele 15de
eeuw Holland hebben geteisterd.Zj (mtstonden door een twist over het regt op de grafeljke waardigheid a1s leen.Toen nameljk

dig gebied verworven,was oorzaak,dathj

weldra den leerstoel5'00r Nederlandsche taalen letterkunde aan de hoogeschool teLeuven

aanvaaxdde, doch daar hj weinig geschiktheid had voor onderwjs,legde hj eerlang

graaf W illem IV in 1345 in een slag tegen die betrekking neder en vestigde zich te Amde Friezen gevallen was,zonder wettige na- sterdam ,waarhj opgenomen werd onderde

komelingschap na te laten,zag zjne zuster leden der tweede klasse van hetKoninkljk

Mavaretha zich door haar gemaal, keizer Nederlandsch Instituut. Aan deze instelling

Lodewj;k,methetgraafschapHollandbeleend. leverde hj zjn pspecimen etymologid yhiloDeze vrouw echter, h0e kloekmoedig 00k, sophi'' naar aanleiding eener Angelsakslsche
k0n haar gezag op den dutlr niethandhaven omschrjvi
nr van pGenesis''
,doorden Engel-

in dat graafschap, hetwelk door schulden schen monnlk Caedmon in de 7de eeuw opgewasuitgeputen door Engelandbedreigdwerd. stelë.Voorts werd hem door de regéring 0p-

Daarom stond zj in 1349 haar bewind in
Holland en Zeeland afaan haarzoon iïrilleln,
terwjlztjHenegouwenbehield entevenseene
geldeljke schadeloosstelling bedong. Willem
echter betaalde deze laatste niet,bewerende,
dat hj,als zoon des Keizers,degrafeljke
waardigheid nietontleendeaan zjnemoeder,

gedragen,de overbljfselen onzer oude taal-

en letterkunde uit de 13de en 14de eeuw op
te sporen en voor de pers in gereedheid te
brengen. In het volbrengen Van deze taak
werd hj verhindérd door den d00d op den

27stenAuqustus1829.Men heeftnOgvan hem

Nuttigheld van de taalkennis der Middelmaar aan de keizerskroon,waaraan,naharen eeuw en enz.'', terwjl eenige handschriften,
afstand, de graafschappen waren vervallen. door hem ol
yesteld,berusten op de biblioOp raad van misnoegde edelen,die door W ïF theek derLeldscheMaatschaypj.

lem uithetbestuurwaren verwjderd,dewjl Freerk H oekstra,een verdlensteljk Nederzj tot de vrienden behoorden van Margare- landsch godgeleerde. Hj werd geboren in
fAJ,herriep deze haren afstand,op gronddat 1765,was geruimen tjd leeraar derDoopsh.aar zoon niet aan de gestelde voorwaarden
voldeed.Vele steden en eenige edelen kozen

de partj van Willem,en de twisttusschen

moeder en zoon ontaardde in een gruwzamen
en langdurigen burgeroorlog.Heteenigegoede,
dat er uit voortvloeide,was de verzwakking
van den heerschzuchtigen adel, zoodat de
burgerstand gelegenheid vond om zich te ontw ikkelen.D e aanhangersvan W illem droegen

gezinde gemeente te Harlingen en overleed

ln 1831.Van zjnegeschriften vermeldenwj:
Godsdienstigevertoogen (1800)'',- rvragen
e
n antwoorden over de Godsdienst (1805)''
,
Kerkeljke redevoeringen bj gewone en
buitengewone gelegenheden (1815)''
j - pDe
geschiedenis van Jezus (1815)','1 - pDe
geschiedenis d.erApostelen (1818),- pse ge.
ljkenissen van Jezus(1821)'',- en pKerkeljke redevoeringen (1837)'',na zjn dood uit-

grjzemutsen,vertegenwoordigden deliberale
partj en noemden zich Kabeljaauwschen naar gegeven.
de groote visschen, die de kleinere gemakSytseAbdb frc,een uitstekendNederlandsch
keljk verslinden, terwjl de vrienden van godgeleerde. Hj werd geboren te W ieringerMargaretha zich met roode mutsen dekten,
de behoudende beginselen zochten te handhaven en zich H oeksa en noem den naar het
vischtuig,waarmededekabel
jaauwen gevangen worden.

H oekstra. Onder dezen naam vermelden

wj:
Albert ten Wrodcb Hoekstra een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige.Hj werd
Feboren in 1765 uiteen aanzienljk geslacht
ln Friesland,legde zich metjvert0e op de
oude letteren, bekleedde de betrekking van
grietman, doch verloor in 1795 zjn ambt,
terwjlhj zich tovens genoodzaakt zag het
land te verlaten.Nu wjdde hj zich geheel
en al aan de beoefening der letteren en bepaalde zich hoofdzakeljk bj de Frieschetaal.
Om llierin door te dringen,vervaardigde hj

uittreksels uit alle overbljfselen vanhetMesogothisch, Angelsaksisch! oud-Duitsch, OudNederlandsch en oud-Frlesch,welkehj k0n
magtig worden.Nadat hj geruimen tjd te
Haarlem gewoond had,wilde hj zjn kost-

w aard den zosten Augustus 1822, bezocht het
gymnasium te Hoorn en w erd in 1840student
aanhetseminarium derDoopsgezindenentevens
aan het athenaeum te Amsterdam.Nahetv0l-

eindigen zjner studiën zag hj zich in 1848

beroepen t0tpredikantte Akkrum ,in 1852te
Rotterdam en in 1857 na het aftreden van
professor .
Ylgller?t0t hoogleeraar aan bovenvermeld seminarium ,alwaarhjbjvoortduring

zjne krachten aan deopleiding van toekomstige godsdienstleeraren besteedt.Van zjne
talrjkeqeschriften,die meerendeelsvan eene
wjsgeerlgerigting getuigen,noemenwj:pGe100f en leven des Christens(1851)'',- pDe
leer des Evangeliesin haareenheidenzamenhang (1854- 1855), 2 dln.)''
,- pDetriumf
der liçfde;het Hooglied vertaalden toegelicht
(1856)'', - pllet grloof des harten volgens
hetEvangelie (1857)7', - pvrjheidinverband
met lrdeljkheid, zelfbewustheid en zqnde
(1858)''
,- pGodsdiensten Kunst(1859)M,DGrondslay, wezen en openbaring van het
godsdienstlg geloof(1861)'',- pDeontwikke-
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en dikwjls zonderlinge aanhangsels,zooals

llng van de zedeljkeideein degeschiedenis
(1862)''- rBeginselenenleerderoudeDoopsgezinden (1863)'',- pBronnen engrondslagen
van hetgodsdienstig geloof(1864)1'
, rDes

kammen, lellen enz. aan den k0p, sterke
beenen, regte teenen en breede nagels. De

mannetjeszjn meestalveelqrooteren tevens

Christens godsvrucht naar de eigen leer van fraajervan kleurdandewjfles,welkelaatste

hare talrjke ejeren gewoonljk in een kunsteloos nest op den grond uitbroeden. Het
zjn bljvende vogels,die men gemakkeljk
tam kan m aken.
vool'ts vele katechetisehe geschriften,leerreVan de talrjkefamiliën dezerorde,welke
denen, en verhandelingen in oDe Gids'',rNpde
la
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Koninkljke Académievan W etenschappen.
H oen (Pieter 't),een Nederlandsch dichter en prozaschrjver,geboren te Utrechtin

w
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1745, w as een van de hoofdellder Patriot-
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sche partj en de schrjver van hetin die
dagen algemeen gelezen tjdschrift rDe post
van den Nederrlljn''.O0k was hj een zeer

Fig.1.Staartlooze hoenders.

W j noemen van hem :pproeve van kleine
gedichten voor kinderen (1776)'',- rNieuwe
proeven van kleine gedichten (1779)'',
DTer glorierjke nagedachtenis van Bentinck
(1781)''1- DNieuwe

merkwaardig,nameljk dereldkoenders(Tetraonida),welkeinverschillende soorten jverig
achtervolgd worden door do Jagers, - en
inzonderheid de ei
yenll
j
,ke A/dzltfer.
: (Phasianida).Van deze

gelukkig kinderdichter, en overleed in 1828. meer dan 300 soorten telt,zjn bovenal2
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aanvullen en alzno
het dier aan het
broeden houden,'t
geen het evenw el
niet langer dan 6
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rand van gevlochten stroo omheen
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die wegens ouder
d0m nietm eerleggen,we1eenszeer

rjken vederdos.
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6Jaarzjn,hoewel

keuze liefst t0t
groote, krachtige
hennen met een

>
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geschikt, zoodat
hetvan belang is,
uit de broedsche
hennen eene goode
keuze te doen.In
den regel mag zj
niet Jonger dan 2
en niet ouder dan

geschikt zjn Om
te broeden.Voorts
bopale men zjne

de ledige plaatsen

r

%

lam plicht houdten
er naar ziet door
een in bordpapier

aangebragt gaatje,
knoet het bljken,
dat ze doorschjuend en zonder

vlekkenzjne1dat
het dojer in het

midden gelegen is.
Gedurende het

broeden bljve de
broedhen vrj van
alle stoornis,doch

indien zj al te
jverig is in het
vervullen harer

taak, .Jage men
ejeren kan bedekFig.10.Cochinchina-hoenders.
haarelkendag eenken;Ja,erzjn er
die ouder deze eerst een klein getalejeren maalvan het nest om haar frissche lucht en
plaatsen en na verloop van 8 dagen de ove- voedselte doen genieten.Lcoptzjtevaak van
ri
ge,waarna zj bj hetuitkomen dereerste hetnest)dan geve men haar dââr terplaatse
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goed voedsel,zooalsgerst,hennej en tarwe. E oeni is op Java de inlandsche naam
Heeftzj de gewoontevanin deeperentepik- van Antidesma (ziealdaar).
R oeri is een Arabisch woord, hetwelk
ken, dan leere men haar die gewoonte af
door aanvankeljk met gips gevtlldeejeren rschitterend blanke''beteekent,en tevens de
onder haar te plaatsen.Voor 'tOverige moet naam derschoonejonkvrouwen,dieinMoham-

men gedurende den broedtjd de ejeren niet meds paradjs op kostbare tapjten,in bloeimeer aanroeren dan volstrektnoodzakeljk is. Jende lustpriëelen en welige,mild besproeide
Reeds na verloop van 3 dagen kan men de

tuinen de geloovigen verbeiden,om htln door

ejeren, waarin zich de kiemen beginnente onuitsgrekeljkebekoorljkheid en smettelooze

ontwikkelen, van de overige Onderscbeiden; reinheld het hoogste genot te verschaFen.
immerswanneermen zetegen hetlichthoudt, Volgens de leer van den Profeet hebben de
ontwaart men daarin eene donkere vlek.Als Mohammedaansche vrouwen een afzonderljk

men voortszulkeejeren na denelfdendagop paradjs,maar hetstaatelken man vrjzjne

eene zeefin de z0n legt,zietm en daarin na echtgt
lnoote in plaats eener Hoeri terug te
verloop van een paar minuten de zieh bewe- vorderen.
gende schaduw van het kieken.Dezoodanige,
H oest(De)iseeneplotseljkeengedwonbj wie deze beweging het geringstis,legt gene uitademing, vergezeld van een geluid,
men in hetmidden van het nest,omdathier hotwelk daardoor in de stemspleet ontstaat,
de warmte hetgrootst,is.Tusschen den 20sten en veroorzaakt door eene regtstreeksche of
en zzsten dag kruipen de kiekensuitden dop. sympathische prikkeli
ng der luehtwegen.De
Eerst pikken ztjin de schaalen doendit, hoestisgeene zelfstandige ziekte,maarsteeds
door zich om te keeren, op verschillende verbonden met eene Ot'andere ongesteldheid
plaatsen,totdatzt
jgeheelverbrjzeld is.Dan der ademhalingswerktuigen. Heteigenaardige
moeten zj ook n0ghetvliesbinnendeschaal van den hoestisdonrgaans vool'hetgeoelbnd
verbreken,en als daartoe hunne krachten te oor eene aanwjzing der geprikkelde pl
aats.
kort schieten,is het zaak hen een weinig te Bj aandoening der keelholte is de hoest
helpen. 8ommige kiekens besteden aan het droog, menigvuldig,vooratgegaan ofbegeleid
uitkruipen 3, andere zelfs 12 uur.Men zj van prikketing ofsteking in den achterwand
echter niet te voortvarend met zjne hulp, van de keel, veelal vergezeld van slikwant het gebeurt wel,dat de navelopening, beweging en 0ok welvan eene krampaehtige
waardoor zj hetdojerin hetligchaam opne- Opstuwing van het middenrif en van braking.
men!bj te vroegen bjstandnog nietgeslo- Een schorre hoest getuigt van aandoening
ten 1s, en dan sterven zj aan de wond.De van het strottenhoofd,vooralwanneer tevens

kiekens, die het eerst gekemez
n zjn,neme
men bj de hen weg,plaatse zein een bak
met veêren en voede ze met fljn gemaakt
ejerdtjer, gekookte gûrt en metwatwater
en melk.Dageljks echter brenge men ze eenmaalbj de hen,opdat deze aan hare kiekens gewend bljve.Lietmen zedadeljk bj
haax,dan zou zj alligtdeoverigeejerenverlaten.Broedtdeheninden aanvangdesjaars,
zoo kan men haar in .
Julj nogmaals laten
broeden. Daar de kiekens van het laatste
broedsel eerst laat in het volgendeJaar beginnen te leggen, worden deze gewoonljk
voor de tatbl bestemd. A1en laat ejeren o0k

w el uitbroeden in daartoe ingerigte stoven,
die m et groote voorzorg op broedtem peratuur
worden gehouden.Dit komt te pas waar de
hoenderteelt in hetgroot gedreven w ordt.
ls de broedhen zeer rnstig,zoo kan men

de kiekens bj haar laten bljven.Deze kt
mnen heteen etm aalzondervoedseluithotlden,
doch hetis beter hun wat voedsel- ijngemaaktejerdojerOt'eiwitenz.- teverschaffen.Zjn alde kiekensuitgekomen,danplaatst

aldaar pjn wordtgevoeld.Doorgaansechter
ontstaat de hoest door aandoening van de

luchtpjp en hare vertakkingen;hj gaatdan
gewoonljk gepaard met hitte en een gevoel

van raauw heid achter het borstbeen, met
roodheid en opzetting van het gelaat en

bjna a'
ltjd met sltmlozing. De hoestjdie
uit longontsteking voortsprtlit, is diep,dikwjls h0l, kort,pjnljk en vergezeld van
het lozen van sljmerige,heldere,aanvankeljk bloedige, later dikkere of meer ondoorschjneude iuimen. Bj aandoening van het
borstvlies is do hoest pjnljk,droog,korten
zeer menigvuldig. Bj croup heeiï men een
eigenaardlg geluid, hetwelk nietten onregte
m et het blaffen van een hond w ordtvergeleken!- en kinkhoestgaatgepaardm etkrampachtlge zamentrekking van het strottenhoofdj

vertoont zitth bj geweldige bujen, die den
ljder blaatlw van gelaat maken en hem met
verstikking schtinen te bedreigen,en eindigt

veelal met braking. De maajhoest is 0ok

eenigzinsblafend,verschjntbglang aanhoudende bujen, is droog, en doetzich vooral
men ze m et de klokhen onder eene 10s ge- hooren bj gemoedsaandoening en bj overlavlochten mand op eenewarme,drooge plaats,
w aar m en allen van goed voedsel en tkisch
w ater voorziet..
Na verloop van 8 dagen evenw ellaatm enallenongehlnderdomdolen,waarna
men het voedsel, voor de kiekens bestem d,
met eene z0o digt gevlochtene mand bedekt,
4at het ongenaakbaar is voor de oude kip.

ding der maag.- Hetspreektintusschen van
zelf,dat hethoûren van den hoestalleen niet
voldoende is, om den aard der ziekte te be-

palen, waaruit hj voortvloeit, - alsmede

dat men tegen den hoest niets anders kan
u nwenden dan verzachtende middelen,zo0-

als drop, vjgenyBuikerwater,ejerdojermet
Deze vindtvoorts vele wormpjesen korrel- suiker enz.,daar hj slechtsverdwjnt door
tlea voor haar kroost,en ditkan na verloop genezing der ongesteldheid! die hem vnortvan w einige maanden voor zich zelf zorgen. brengt.W anneerbj hen,dle gevaarljk ziek
VIII.
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zjn,hethoesten plotseljk ophoudt,is zulks schappj van W etenschappen te Brusseluitqeeen teeken,dathetsljmvliesnietlangervat- schreveneprjsvraag,waarmedehjechternlet
baar is voor prikkeling; het voorspelt dus naar den prjs dong.Niettemin werd hem
nietveelgoeds.
doorgemeldeMaatschappjdezilverenmedaille
H oet (Cornelisten),een gevoelvolNeder- en hetlidmaatschap aanyeboden.In 1825 gaf
landsch dichter, werd geboren te Njmegen hj tlit: qcaroli Antonli W etstenii carmen
den 19den April 1796 en overleed te Ubber- elegiacum ln saeculari altera Academiae Lei-

gen den Tden Mei1832.Hj bekleeddedebe- densis'' - in 1828 zjn gedicht rAuspicia

trekkinq van notarisendichtte:r'
roonenvan Athenaei Bredani Militiae consecrati''1 en
verrukklng en weemoed (1824)''- rGustaaf ill 1829 zi
jn XCarminum epidosis''.Na dien

en Amanda (1827)'',eenenavolglngvan ,Her- tjd verschenen echtern0g3Latjnschegedichmann und Dorothea'' van GJJA:,- en rCi- ten vanhem.00k vermeldenwjvoortsvanzjne
therklanken (1832)''
,na zjn dood uitgegeven. hand: p'raalkundige aanmerkingen op eenige
In proza schreefhj:plletGeldersch lustoord O
ud-Frieschesyreekwoorden (zdedruk1815)''
,
(182542de druk 1827)':
,- en oDegronden - praalkundlye bjdragen t0t de naamsuitder rertsgeleerdheid,met betrekking tot de gangen van eenlgem eestNederlandsche plaatvrjwilllgeacten en contracten (1825):'
sen (1816)'', pproeve van Bredasch taalH oeuFt(Jacob Henrik),eenverdiensteljk eigen(1836)'',- ennVerzamelingvanFransche
Nederlandsch letterkundige? geboren te D0r- woorden uit de Nôordsche talen afkomstig of

. Hj
drecht den 29sten Julj 1756,bezochtkorten door sommigen afgeleid (1836- 1840)''
tjd de Latjnsche school in zjne geboorte- behield t0t ln hoogen ouderdom den lust t0t
plaats en daarna die te 'sHage.Hier toonde

hj een gllnstigen aanleg en maakte tevens
zoodanige vorderingen, dathj reeds op 15jarigen leeftjd, na het uitspreken van eene
Latjnsche redevoering,geschiktwerd geoordeeld om de ac.
adémischelessen bjtewonen.
Zjnvaderdeed henaechtern0geenpaarjaar
privaat-onderwjs genieten van den toenmaligen redor der Latjnsche school te D0rdrecht, zoodat hj zich eerst in 1773 naar
Leiden begaf, waar hj in 1777 bevorderd

het beoefenen der letteren en eene ongemeene
helderheid van geest, en overleed den 14den

Februarj 1843.Hj was lid van onderscheidene geleerde genootschappen, alsmede van
het Koninkljk Nederlandsch Instituut, en
ridder derOrdevan denNederlandsehen Leeuw .
Zjne rjke en keurige bibliotheek iste Amsterdam verkocht,en hj bezatdaarenboven
een ruim voorzien kabinetvan penningen en
mtlnten.Bjuiterstewilsbeschikking heefthj
aan hetKoninkljk Nederlandsch Instituutw erd t0t doctor in de regten na de verdedi- thans Koninkljke Académie van W etenschapging van het académisch proefscllrift pDe im- ?en
een legaat toegekend, waarvan de
perio eminenti''.In 1780vestigdehj zich te lnkomsten bj voortduring strekken t0t het
'sHage alsadvocaatm et hetdoelom zichvoor bekostigen van gouden en zilveren m edailles,
te bereiden t0thetbekleeden van hoogeamb- welke uitgereikt worden aan hen, die ver-

ten,waarop hj als detelg van eenaanzienljk diensteljke Latjnsche gedichten inzenden.
geslachtaanspraak meendete hebben.Na zjn
H oeve (Eene), in het Oud-Hoogduitsch
terugkeer te Dordrecht werd hti er in 1784 hyoba en sedert de 5de eeuw in het Latjn
lid en in 1787 voorzittervan hetCollegievan mansns,was in de middeneeuwen bjdeDuitAchten.In 1793vertrok hj naarBreda,waar schers en Nederlanders eigenljk dat gedeelte
j)P
**eerst ambteloos leefde en na 1813 lid van van het gezamenljk landbezitjhetwelk aan
elk stamhoofd ter bebouw ing werd aangew eden gemeenteraad werd.
Reeds vroeg ontwikkelde zich bj RoeWt zen.'De hoeve is dus eigenljk de grondslag
de neiging t0tde Latjnsche dichtkunst,zoo- >an het grondbezit.Gewoonljk bevatte eene
dat hj op lateren leeftjd de Nestor derLa- hoeve zooveel land, als door het gezin betjnsche dichtersin Nederland genoemd werd. hoorljk bewerkt k0n worden)gemiddeld een
In 1778 gafhjmetF.P.W'
?/r-tzzleen dicht- 30-talNed.bunders.In onzen tjd geeft men
bundel uit, getiteld jcarmina juvenilia''. in hetalgemeen aan eeneboerderj den naam
Daaropleverdehj in 1783 heteersiestukvan van hoere,terwjlzjn bezitterweleensdien
zjne rpericula poëtica'',waarop laternOg 3 van hoerenaar draagt
stukken volgden,die echter alleen voor zjne
H oeve (Adriaan Hendrik van der),een
vrienden w erden gedrukt. Toen verscheen verdiensteljk Nederlandsch schrjver,geboren
eene vertaling der gedichten van Anâcreon in

den 26sten Maart 1803, was eerst bestem d

Latjnsche verzen (1795 en 1797). Hj had voor den handel, maar kwam op lgjarigen
daarvan ook eene dichterljke vertolking in leeftjd t0t hetbesluit om zich voox deacahetNederlandsch in gereedheidgebragt:welke démie vool*te bereiden.Hj bezocht die te
hj echter bj het verschjnen van d1e van Utrecht van 1825 t0t 1830 en zag zjn ant-

Dornsefen eerst achterhield, doch in 1806 woord olleeneprjsvraagteGroningen:rExpoter perse zond. ln 1801 bezorgde hj eene naturnotlo,naturaetnecessitas'
rf:JtAwfzwolf
zçj
uitgave der gedichten van L.ran xvtlzdfezl,en quam Jesus etApostolipostulant''m etgoudbegaf in 1805 zjne pcarmina'', in 1808 zjne kroond.In 1830 werdhj predikantteGendrinPericula critica''in hetlicht.V oorts leverde gen,vert
rok in 1837naarKeypelenverkreeg
hj in 1819 den pparnassusLatino-Belgicus, hier in 1871 een eervolemerltaat,terwjlhp
sive plerique e poetis BelgiiLatinisepigram- er thans n0g werkzaam is als Protestantsch
mate atque adnotatione illustrati'',de beant- leeraar aan de strafgevangenis voorJeugdige
woording eener door de Koninkljke Maat- manneljke veroordeelden bj Doetinchem.Hj
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in Indië duurdeslechtsweiniqemaandenboven

(184Q)'', door de Maatschappj t0t Nut van de elfjaren;maarhetisschlerongeloofeljk,
'tAlgemeen met gotld bekroond,- pDe vier wat hj in dien korten tjd verrigtte en tot
Evangeliën, opgehelderd voor Christenen uit stant
lbragt.Reedsin 1837vereenigdehjzich
alle standen (1843, met 1F'
. Immùlkq'',
met de heeren S.A..
fff#dïzw7
zen P.A'
Wr
XDewereld in 'tklein (1853,2dln;2dedrlzk tOt de uitgave van een tjdschrift, aan de
1857)7
' - pHet leven van Jezusvoor kin- kennis van Nederlandsch Indië gewjd, en

deren (1855, 2 dlnl'') - ptzevensbeelden,
schetsenenverhalen(18a8,Guldens-editie),,rMenschenwaan enChristendom (1861,2dlnq
2de druk 1864)'' - en rpietVoorman,een
banneling in zjn ei
yen land (1866)''.Voorts

nadat de Gouvernetlr-Generaalde uitgave had
toegestaan,mitsmen zich van de behandeling
van politieke onderwerpen onthield, zag in
April 1838 heteerste nommer hetlicht. Van
A'
o?'r:?Jw as de zielderk'edad ie,voerde haar

uit het levctn van den Kolling van Prtzissen

eigene hand, meestal van historischen en
ethnographischen inhoud, maar 0ok ten deele

leverdehj onderscheldenevertalingen,zooals: later zelfs alleen en verrjkte het tjdschrift
nKaraktertrekken en historisehe fragmenten metvelehoogstbelangrjkebjdragen van zjne

Frederik W illem 111,clt
èorDr.Eylert(1814,
3 dlnl''
Aangename herinneringen van
Holland en zjne bewoners, dgt)r Dithmar
(1848,2 d1n)'', rDeChristen aan debron
van troost bj hetverlies van dierbarf
lbetrekkingen,vrj bewerkt naar Eylert (184t
))'7

tot het gebied der fraaje letteren behoorend.
Niet minder was h!iwerkzaam a1s lid van
het Bataviasch Genootschap van Kunsten en

W etenschappen. De belangrjke algemeene

verslagen van den toestand des Genootschaps
XGedenkwaardigheden uithetleven vanEliza- van 1843, 1845 en 1847 w erden d00r Tan

beth Fry (1851)'', rGodsdienstighandboek
voor vrouwen, vrj bewerktnaarEhrenberg
(1854)''?- nDe wisselingt
?n des levens,t
loolHackllinder(1862,2dln)'',- enpuhristt
lspredi-

Hoëvell qesteld en uitgebragt,het eersteals
vice-presldent?de beide anderealspresident.
DeVerhandellngen vanhetBataviaschGenoot-

sehap prjken met zjneuitgave van hetFa-

kiug,Huisboek voorbeschaafdeChristenen,naar vorl
angsc'
h woordenboek van Gv
llbertusA#Schleiermacher(1865)''.FW/derHoerebehoort pardenvanhetMaleischegediehtpBidasari''yt0tde redacteuren van nlletbrood deslevens'' voorts met de door hem met de hulp van

en van het mFamiliemagazjn''en is mede- I'
riedericl
tvervaardigde rBeschrjving derJawerkerin onderscheident)tjdschriften, als- vaansche montlmenten van hetoudheidkundig
mede correspondérend 1id van het Bataviasch
Genootschap van Kunsten en W etenschappen

kabinetvanhetBataviasohGenootschap-''Ineen
overzigtdergeschiedenis desGenootschaps,in

en lid van deMaatschappjvanNederlandsche 1853 doorDr..
#!e:Jw geschreven,lezenwjde
Letterkunde te Leiden.
volgendew oorden:mlletnieuwelevenwaarmede
H oëvell('
WrolterRobert,baron van),een sederteen lstaljarenhetGenootschapisbezield,
uitstekend Nederlandsch staatsman en schrj- heeft voor een groot gedeelte zjneimplllsie

ver, geboren te D eventer in 1812,verhuisde

gekregen door een man,aan wien de w eten-

later metzjneoudersnaar Groningen,waar schaq en de maatschappj in Indië groote
hj in 1830 als student in de jpdgeleerd- verpllgtingen hebben, en die thans n0g in
heid werd ingeschreven.Zjnestudlën werden het moederland een krachtig voorstander is
echterweldra afgebroken,toen ook hjalslid van den vooruitgang der bevolltingen vandeze
van hetJagerkorpsderGroningschestudenten gewesten. Ieder gevoelt het,dat ik hier bedeelnam aan den Tiendaagschen Veldtogt.Na doel den heer W .R.baron van lloëvell''.
zjn terugkeer onderscheidde hj zieh door
De tjdroovende wexkzaamhedenten behoeve
vlugheid en jver. Ztjn antwoord op de door van het Genootschap en vool-al van een
de Utrechtsche hoflgesehool uitgeschreven maandeljks in het licht verschjnend tjdprjsvraag:rover hetleven van Flavius José- schrift, dat gedurig m et allerleibezwaren en
phus,debronnen zgnergeschiedenisen zjne tegenw erking had te worstelen,verhindexden
waarde als geschiedsehrj'ver'' werd in 1835 ravt Hoëvell niet onk op kerkeljk en Inaatmet het eerm etaal beltroond. lzz September schappeljk gebied groote werkzaamheid te
1836 verwierf hj met den hoogsten l0fden ontploojen en onderscheidene reizen ovelgraad van doctor in de godgeleerdheid,na de Java te doen, Om zjne kennis van land en
verdediging eener dissertatie: pover het leer- volk te vermeerderen. M'j vinden hem hié
.r
stuk van de eenheid der kerk volgens lre- a1s lid van hetkerkbestuur en van de directie
naeus''.

'âr
N0g vöör het einde van datJaar van het Ned.-().-1l)d.Bjbelgenootschap,dâ
vertrok l1j naar Tndië,waar hj onnlitldelljk als li(
l dllr hoofdcommissit) van onderwtls in
t0t predikant te Batavia werd aangesteld!en (
14) Aroorsto l'jen; wlj zien hem in 1846 n0g
door zjne evangelieprtldilting,il1lttltMalt
llsch e0u twtt
etlt)tjdsf.hrit
'
t stitslltëll,aan t
le bevorzoow el a1s in het Ntaderlandsqh, den roeln dering van Uhristeljken zillin N
'.-1.gewjd;
verw ierfvan een welsprekend en indrukw ek- wj ll0orellb!j tl(
)uitbreiding van hetNederkend redenaar.
la,
ndst'h gezag o1)Bali,zi
jne stel
u opgaan 011
Indien hetklimaat der keerkringslanden e11 de zegeningen d0r Christeljko besohaving
)or (
1a,
t eiland itlte roepon (gNederland e11
detraditionélelevenswjze derEtlropeauen il'
l A?f
Indië bjjvelen degeestkrachten werkzaam- 1$ali, eent,stem uit lnf
lii
j ellz., 1848'') e11
heid uitdoovent in van -/Tt??'
r6IJ brantlde een zien ll()n:zelven derwaartssnellen Om dentot,onuitbluschbaar vuur van liefde vot)r w eten- stantl van hetm erkw aardig eiland m eteigml

schap en volksverliehting.Zjnewerkzaamheid oogen gadete slaan.In ztjne p'
ReisoverJava!
26*
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Madura en Bali l1) het midden van 184.73: ui
t,waarin hj op nieuw het hopge gewigt
die in het moederland bd aieveringen in het van de emancipatieder slaven 00k ln N.-0.-I.
lichtverscheen,zien wj hem den strjd aan- betoogde, en het gelukte hem zich met een
w ivo
kkel
ing
de
r uitgever te verstaan omtrent de voortzetting
vaarden voor een vrtjere ont
bet
ort
besta
an
Van het )
drukpers in Indië, tegen
,Tjdschrilt voorNed.Indië')welks
door de z00 even vermelde
4er slavernj,tegen dehardebepalingen 0m- uitgave in Indië
w as gestaakt, toen van den
trent het radicaal van Indisch ambtenaar, Febeurteni
s
s
e
n
tegen de verwaarloozing van het Onderwjs Jaargang 1848 n0g slechtseen vierde gedeelte
in Indië, tegen de verkeerde zuinigheid die wasverschenen.In Januarj 1849 zagheteervele en velerlei belangen opofelde aan de ste nomm er der nieuwe serie in vergrootforsteeds hoogere opvoering derkoloniale baten. maat het liebt.Van nu at'waren 00kpolitieke
Jammer dat dit schoone reisverhaal Onvol- aangelegenheden nietmeer buitengesloten,en
tooid bleef! De stol%achtige periode in van terwjlhet Tjdschritt voortging in elk nomeoébell'.
s leven die met 1848 aanving, ver- mer de kennis van land en volk van den Inhinderde hem de laatste hand aan het werk dischen Archipel met onschatbare bjdragen
J-ner reis over te verrjken,werd hettevenshetbrandpunt
te leggen door het verhaalzi
Bali, die het derde deel Z0R Vorm en thet van den strtjd,doorran AàFrellenzjnevrieneerBte deelwas in 1849 hettweede in 1851 den gevoerd tegen demisbruiken en verkeerdafgedrukt).Toen van Hoèkell later die taak heden, die huns inziens aan het bestaande

weder wilde opvatten,gevoeldehjdatzjne koloniale stelselkleefden.Veertienjaren lang

aanteekeningen verouderd waren,daarinmiddels de kennis van Balidoor het onderzoek
van I'
çiederieh en anderen eene grooteschrede
voorwaarts had gedaan.
Van AO&:!I had in Indië vele W arm e
vrienden VerW orven 'naar zich 00k bittere
vjanden verwekt. Zjne werkzaamheid be-

redigeerde ran .
Et
lt
hrelî het00k thans n0g be-

Door zeeroverdrevene voorstellingen van het
gebeurde, gepaard metbeschuldigingen tegen
nan A bôw ll,w aarvan de volslagen valschheid
sedert onwederlegbaar bewezen werd, bragt
men het zoo ver,dathet weinig scheelde of

kendste redenaars,als een der gevatstedebat-

staande,n0g altjd naar zjn naam qenoemd
Tjdschrift.Met het begin van den Jaargang
1863 ging de redactie over in handen van

dr.Bleekerqwj zullen strakszien watdaart0e aanleiding gaf.

Van AàA'
?
lelf'.
: strjd voor hervormingen in
schaamde veler traagheid, en in zjn strjd de Koloniënvondin Nederlandvanvelezjden
V00r ontwi
kkeling en vooruitgang ontzag hj bjvalen steun.Reedsin 1849werd hj door
noch vooroordeelen,noch belangen.De opge- het district Zalt-Bommelnaar de Tw eede Kawondenheid,die onderdehervormingsgezinden meratgevaardigd;latervertegenwoordigdehj
te Batavia Ontstond, toen er in Mei1848 de vele Jaren het district Almelo,en hj bleef
zekere tjding werd ontvangen)datdeKoning onafgebroken a1s 1id der Kamer w erkzaam ,
in eene ruime herziening der Grondwethad totdat hj in 1862 in den gereorganiseerden
toegcstemd,en hetaandeeljdoor van Apôrdll Raad van State zittingnam.Den strjdjdoor
genomen in de politieke demonstratie, die ei '
van Hohell in hetTjdschriftmetde pen geop gevolgd was,schenen aan zjne vjanden streden,voerdehj opn0g schitterenderwjze
eene schoone gelegenheid te bezorgen om veertien Jaren lang methet woord in hetParzich van een lastigen tegenstanderteontdoen. lement, waar hj steeds als een der welspretexs wel
-d erkend en toegejuicht.Vooral0nderscheidde hj zitth in de discussiën overhet

in 1854 vastgestel
d nReglementophetbeleid
lRoërellvond
der regéring in Ned.-lndié''.Tzuz
hj werd van zjn bediening ontzet,en of- hier in den gew ezen minister van K oloniën
schoon het besluitdaartoe nog ter elfder ure J.0.Ba'
t
ld een tegenstander zjner waardigj
werd teruggenomen, werd hem toch de on- en de worsteling ttlsschen die beide groote
tevredenheid der Regéring te kenne
d n geyeven sprekers riep vaak den kenner der parlemen-

op eene zôö kwetsende wjze, athj,ln de taire geschiedenis den magtigen strjd tusschen

overtuiging van voortaan m et M3eer nut ill Foœ en P ittin hetgeheugenterug.Eenschoon
het moederland te kunnen werkzaam zjn, gedenkteeken van van W oFr:!I'.9 even onvereervolontslag vroeg uit deverschillende door m oeide alsvruchtbaxeparlementairewerkzaami
!
p
!
;
!i
.
j
- in de vier deelen zjner:
)
hem bekleede betrekkingen, wat hem bj heid bezitten ,
besluit van 3 Augustus 1848 werd verleend. rParlementaire redevoeringen over Koloniale
In het moederland teruggekeerd, had van belangen (1862- 1866)''. Van de zegenrjke

f&;'
t
WJin
A0ék)
:!I het genoegen zich bjKoninkljk be- gevolgen, die de strjd,door ran .
sluit van 5 Sept. 1849 van allen blaam ge- hetTjdschril'
ten in hetParlementgestreden,
zuiverdtezien.Allet0tdezezaakbetrekkeljke voor lndië opleverde, werd misschien de
stukken zjn met een verhaal van het ge- schoonste getuigenis gegeven, toen ztj een
beurde vereenigd in debrochure:rDebeschnl- zjner jverigste tegenstanders de verklaring
oërell bezwaarljk gelediging en veroordeeling in Indië en de regt- afpersten, dat ran Hvaardiging in Nederland van dr.W . R. van genheid zou vinden zooveelkwaadsaan lndië
te berokkenen als er goeds door zjn streven
Hoëvell(Zalt-Bommel,1850)''.
Inmiddels had ran A'
/lp.
el!nietstilgezeten; was te w eeg gebragt.
W j hebben nog niet alles van de werkniets was verder van zjne gedachten danden
SbF'
pell gedurende hettjdstrtjd te laten varen voorde belangenjwaar- zaamheid van ran .
voor hj reeds in Indië was in de bresge- perk zjner parlementaire loopbaan gezegd.
sprongen. Nog in 1848 gafhj eene brochure Hj vond nog tjd om eene reeks van afzon-
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examen der candidaten voor de burgerljke
dienstin Indië.Doch indien zjnvroegerleven
mct een bruisenden bergstroom kan vergeleken worden,thanszouden zjnedagenvoorbjgen tegen de mededeeling van den Ministex vlieten met de kalmte eener rivier,die de
van Koloniën aan de Tweede Kamer omtrent vlaktebereiktheett,indien zj nietvexbitterd
den verkoop Van landen 0P Java (1649)15 waren door den tragischen doodvan een voorer treffeljken schoonzoon (den ingenieur < .de
e
ene aanbegelinq van hetplan van denphe
Sloet JpJ Oldhuts, waaromtrent van A'
:rell G9'ere) en van een verdiensteljken zoon (den
echterlatert0tandere inzigten isgekomen;- controlenr B. G.1F'
.W .C.rt
zl Hoëvell),beide

derljke geschriften het licht te doen zien,
altjd echter op eene ofanderewjzein verband staande met den strjd,dienhj sieeds
vportzette.De voornaamste zjn: pBedenkin-

XTogten van een Engelschman door den In- door hetgeheele Vaderland met hunne ouders
discben Archipel, voor Nederlandsche lezers en weduwen betreurd.

bewerkt (1853, 2 dln)'',zjnde eene gedeelte- H oeven (Van der) is de naam van een
ljke vertaling met veleaanteekeningen van: Nederlandschgeslacht.hetwelk onderscheidene
Narrative Ofthe stlrveying voyage ofH.M.S. geleerde mannen heeft opgeleverd.Van deze
Fly''doorBeeteJukes,- rslavenenvrjen noem en wj:
Cornelis T rzw.
s van der .flbdpezl,een uitsteOnder de Nederlandsche wet (1854j2 d1n)'',
een welsprekend pleidooiten behoeve van de kend Nederlandsch geneeskllndige.Hj werd
emancipatie derN egerslaven in'W est-Tndië,dat

geboren te Rotterdam den 13den Augustus

ongetwjfeldop hett0tstandltomen dereman- 1792 en was de Oudste zoon van Abraham
petlezlen M aria '
tltzzlder Wallen k).4
cipatie-wet een beslissenden invloed heeft ge- van der A'
oefend,- puit het lndische leven (1860)'*, Tollenl
toven.Nahetoverljden van ztjn vader
eene verzameling van populaire schetsen van (1803) hertrouwde zjne moederin 1810 met

:, geneesheer te Rotterde natuuren hetleven ot
pJava,uitverspreide, dr. M artin'lbs Trvtyq
vroegerin hetzrjdschrittvoorNederlandsch- dam, en terwjl Cornelis den geslachtsnaam
Indië'' en pde Gids''geplaatste stukken be- van dezen bj den zjnen voegde,werd hj
staande,en in 1868 onderden titelrAus dem voor de studie der geneeskunde bestemd.
Indischen Leben''doorW .Bexg (Lina Schnei- Eerst ontving hj gedurende 4 jaarzjne0pder)in hetHoogd.vertaald en in Duitschland leiding op eene kostschool te Noordwjk,
daarna aan de Erasmiaansche schoolte Rotmetveelbjvalontvangen.

Toenin 1862 hettweedeministêvie Tl
torbecke terdam , en werd in 1812 te Leiden als stuoptrad, waren velen teleurgesteld, daar niet dent ingeschreven?alwaar hj zich onderde
aan ran A'
pFrepl de portefeuille van Koloniën leidi
ng derhoogleeraren Brnymans,Sand%
L
fort
i-ver Op de geneeskunde toelegde.
was toevertrouwd,opdat hj als minister de OnZ. m et J

beginselen in pl'
actjk z0u brengen, die hj Nadat hj zich in 1813 a1s vrtjwilliger onder

zo0 lang a1svolksvertegenwooldigerhad voorgestaan. Vttn W b@?w ll, niet geschikt gekeurd
voor een ministeriélen zetel? kon zich noch
naast, noch tegenover den minister Ultletlbeck
plaatsen,enlietzichduseeneplaatsinden Raad
van State w elgevallen,om in stille?zich niet
naar buiten openbarende w erkzaam heid voort
te weven aan de taak,waaraan hj zoovele
Jaren ten aanzien der geheele natie had gearbeid. De geheimhouding, hem opgelegd ten
aanzien van hetgeen in deze nieuwe betrek-

de verdedigers des Vaderlandsgeschaard had,

promoveerde hj den 16den November 1816

op eene dissertatie: ,,De constitutionis epidemicae doctrina'',en vestigde zich als arts te

Rotterdam. Hier wjdde hj zjn vl.
jen tjd

vooralaan het bestudéryn der geschriften van
Hi
ppçkrales, en nadat in 1824 Ztllle rchrestomatia Hippoeratica'' in het licht was ver-

schenen, za4 hj zieh in hetzelfde Jaar benoemd t0tbultengewoonhoogleeraarteLeiden
en aanvaardde die betrekklng op den 4den

king aan zjne kennisneming en overweging D ecem ber meteene Oratie:pDesimplicissensu
onderworpenwerd,maakte hem zelfsdevoort- m edicinaecultoribusim prim isexcolendo''.tzater
zetting der redactie van het z
,rjdschrift voor t0t gewoon hoogleeraar bevorderd,strckte hj
Nederlandsch Indië''onmogellk.Metden Jaar- zoowel door zjne ongemeene humaniteit,a1s
gang 1863 werd deze aan dr.lleeker. m et door zjne belangrjkelessen en merkwaardige
dien van 1861 aan eenevereenigingvanstaatslieden en geletterden overgedragen.Zt'erenkele
malen schonk van # bF'pel!daaraan nog eenige
bjdragen, waarvan zeker de voornaam ste is:
11
Een blik op het leven van Gerardus Henri

geschriften der académie t0t sieraad,Ontving
in 1862 een eervolemeritaat,en overleed den

5den December 1871.Hj wasridder der orde

van den Nederlandschen Leeuw en schreef
behalve het reeds vermelde:DHistûrische les-

Betz/',in denJaargang 1868.Overigenshield sen over de cbolera (1832)'', pTnitia discide l'
angschikking en toelichting zjner k010- plinae pathologieae (1834)'', mDeartemeniale redevoeringen hem tot 1865 bezig.Een dica (1838- 1840)'', eontarectorale oratie:
bjzollder merkwaardig stuk is de voprrede, .De institutione aeadêmica (1840)'' .Bedie hj voor hetlaatstedeelplaatste.A1slid denkingen en aanmerkingen op de stukken
van den Raad van State genietran Hoërellin betreFende de herziening der geneeskundige

hoogemate deachting en genegenheid zjner
ambtgenooten en gaat hj voort Op den gang
der koloniale politiek een gewigtigen)schoon
moejeljk te waardéren invloed te oefenen.
Bovendien trad hj in de laatstejaren telkens

wettenenverordeningenin1841- 1842(1842)'',
1,Historia medicinae (1842)'',- pllistoria
morborum (1846)'' - pllistoria medicamen-

torum (1847)'9,- ppathologischeanthroyologie (1851;2dedruk 1854)'',- pllistomsche

op als voorzitter der Com missie vool' het anthropologie (1852; 2de druk 1855),', -
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1Klinischeanthropologie(185342dedrtlk1855)'')
pchri
steljkeanthropologie (1853;2dedruk
18554 3de druk 1856)':,- rluevensstudiën
(1857)''- en rAcadémieleven (1866)''.Voorts
schreefhj belangrjke opstellen,in demede
doorhem geredigeerderGeneeskundigeBjdra-

van de .
/'
lf
2/&r en die bj deonthulling van
dat van W illem .
/,welke tevensafzonderljk

verschenen- qat'ht
jinhetlicht.ZjnerFeestrede''bj de vlering van hettweede eeuw-

feest van het seminarium der Remonstranten
in 1840 is als een pGedenkschrift''terperse
perdzz i11 vem
gen'' alsmede in het r'rjdschrift vooralqe- gelegd. Voorts was lïan der A'
meene gezondheidsregellng en geneeskundlge schillende betrekkingen werkzaam. Hj bepolicie'', in 1853 en 1854 door hem en dr. hoorde t0t de leden van hetKoninkljk NeL.M Verwey uitgegeven.Steeds heefthjden derlandseh Tnstituut f)n later tOt die dtàr

mensclt t0t voorwerp zjner nasporingen ge- Koninkljke Académie van Wetensehaypen,
maakt,en hj bekleedt onderde Nederlandwjdersin 1840 tOt die der comm issle t0t
sche anthropologen eene eervolle plaats.
onderzoek derbezwarenomtrenthetonderwjs,
Abraham #cd Amorie van der H oeven,een terwjl hj in 1853 op verzoek derSynodale
beroemd Nederlandsch kanselredenaar en een
broeder van den voorgaande,Hj werdgeboren te Rotterdam den 22stenFebruarj 1798,
genooterzjneopleidingaanhetErasmiaansch
gymnasium en vertrok op lsclarigen leeftjd
naa'
r Leiden om er ondor W yttenbaelten Sieyenbeek in de letteren, vervolgens onder ran
der Palm , ran Voorsten Borye'
r in de theo-

Commissie zich schaarde onderde medewer-

kers aan eene niet
lwe vertaling des Bjbels.
Van zjne groote verdraagzaamheid getuigde
zjneredevoering overdespreuk:rEenheidin
hetnoodige?vrjheid in hettwjfelachtige,in
alles liefde''. Terwjl hj herleving en bloei
schollk aan deRemonstrantsche broedersehap,

Onderhield hj briefwisselingmetvelebinnenlogie te studéren.Van dââr begat'hj zich ()
n btlitenlandschegeleerden.Zjnep'
rafereelen
naar het seminarium der Remonstranten te bj de bjbelstôhe landschappen''beleefden in
Amsterdam en zag zich den22stenJunj 1819 1853 een tweeden drtlk,en men heeft verzen
totproponentbevorderd,nadathj tenvorigen van hem , die van zjn dichterljk talentgejare op zjn prjsschriftrfnterpretatio sermo- tuigen. Nadat hj dogr smarteljke verliezen
nis Jesu J0h. V : 17- 47'' te Groningen het zwaar beproefd was, inzonderheid Ook door

accessit verworven had.Reedsvôörzjn 0p- dendood vanzjn rjkbegyafdenoudstenzoon,
treden als predikantbezat hj den roem eener deed eenc kwtjnende zlekte zjne krachten
zeldzame welspreltendheid.W einige Inaanden afnemen.Te vergeefszoehthj in den zomer
washj dan 00k teOude-W eteringwerkzaam van 1855 genezing in den vreemde;hj overgeweest,toen hj in 1820 hetberoep ontving leed op den 29stenJulj van datJaar.
Jan rtzzz der H oeren, een broeder van den
naar Rotterdam. Hier vond hj algemeenen
bjval. Trouwens de jeugdige leeraar onder- voorgaande eneen uitstekenddierkundige.Hj
scheidde zich door een zuiveren en eenvotl- was geboren teRotterdam den zden Febrtlarj
digen stjl,door eene indrtlkwekkende voor- 1802?wm'
d alsleerlinggeplaatstbj Adriaan
dragt, door eene melodieuse stem , die zelfs F'
pr/îdr, heel- en verloskundige aldaar en

bg het Euisteren verstaanbaar bleef,en door woonde tevens de lessen bj der stedeljke
onberispeljke gebaren.W j bezitten van hem lectoren op het Theatrum Anatomicum.Ook
2 bundels pLeerredenen (1835 en 1847)'',- legde hj zich metuitmuntend gevolg t0e op
voorts eene rAfscheidsrede'' van de Rotter- het teekenen en vond groot behayen i
n de
damsche gemeente, eene mFeestrede'' bj de m uziek.D oorvolharding in de studle ve- ierf
viering van zjn 25Jarig hoogleeraarsambt,en htj een se,
hat van kennis,w erd lid van den

eene roywekkende rede'' gehouden op eene
vergaderlng van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, welke na zjn dood in zjne
Verspreide geschriften (1856)''werden Opgenomen..V00rts gaf hj in 1825 in hetlicht:
nJoannes Chrysostomus, voornameljk beschouwd als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid (zde druk 1852)''.Toen voortsKol'
# epHrg het emeritaat Ontving,werd ràn

kring nvool*vriendschap en letteren''oefende
zich onder de leiding van den praeceptor

Habbema grondig in het Latjn,terwjl hj
zich later op het Grieksch en op de meeste

Europésehetalen toelegde,en vertrokin September 1819 naar Lelden, om aldaar in de
geneeskunde testudéren.Reeds vôôrden lsten

Novembervan datjaarhadhj een antwoord

geschreven op de académische prjsvraayui
t
der A p
'eréo benoemd t0t diens opvûlger als het vak derkrtlidkunde,hetwelk metzllver
hoogleeraar aan het seminarium der Remon- bekroond werd,waarna hj in Augustus1820
stranten te Amsterdam en aanvaardde deze voorzjn antwoord op deOontscheprjsvraag

betrekking den 28sten November 1827 met oover den invloed dervergeljkende Ontleedeene Oratle:rD e germ ano theologo,literarum kunde Op de stelselmatige verdeeling der diesacrarum interprete''jvervolgens door W ester- ren'', de gouden medai
lleontving.InSegtem-

ùcls vertaald.Nu wjdde hj zich met den
meesten jver aan de opleiding van toekomstige leeraren,doch wanneer hj nu en dan
den kanselbeltlom ofbjplegtigegelegenlleden
a1s redenaar optrad, dan bleelt hetOp eene
schitterende wjze, h0e ver hj het in de
uiterljke welsprekendheid had gebragt. Een
bundel van tien pRedevoeringen'' waaronderdiebt
j de inhuldigingvan hetstandbeeld

ber van datjaar werd 1lj candidaatin de
wis- en nattlurktlnde en hield zich inmiddels
bezig met het beantwoordelz eener prjsvraag

Over het gehool''',door de Utreehtsehe aeadémie uitgeschreven, w aarvoor hem op de

loffeljkstewjze heteeregoud werdtoegekend.
In Mei 1821 schreef hj in de Fransche taal
eene merkwaardige verhandeling over hd

vogelbekdier en zag die Opgenomen in de
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Acta derLeopoldinisch-carolillischeAcadémie) bevordering van het ont
lerwjs en deopvoewelke hem in 1822 hetlidmaatschap Opdroeg. ding'',dervolksalmanak derMaatsehappjt0t
t van 'tAlgemeen'',de rpraktische VolksVoorts verwierf hj d()or ztjn antwoord op Nu
eeneprjsvraagvanhetUtrechtsehGenootsehap almanak'' enz. ontvingen hun deel qit 4en
DOver de eindoorzaken''de zilveren medaille. rjken schat zjnerkennis.Hj gafgeschriften
eurverandering van den kameIn Februarj 1822 deedhj hetdoctoraal-exa- uitOver ,De kl
men en werd den 9den November van dat leon (1831)'' - pover het saaaksel der Af0-

abben (1838)'',- overden mNaujaax op eene voortrefeljke dissertatie:pDe luksche klsceleto piscium ''tOtdoetor in de wis-en na- tilusPompilius(1856):' moverdeMakki'
s,
tuurkundebevorderd.KortdaarnaOntvinghj, Lemursofspookdieren (1814)',- poverden
.- alsmede een
tegeljk met W .deA'
JJ.?eeneaanstellingals Alenobranchus (1667)1'euz.f
custos honorair bj '
sRjks musétlm voor klassiek boek rover den legerstam''en een
natuurljkehistorieqdoch zetteztjnestudiein uitgewerkten mcataloguscraniorum diversarum
lm (1860)''.Behalvein eenepBeknopte
de geneeskunde voort,waarin hj den llden gentit
Junj 1824 promoveerde op eene rDissertatio handleiding t0t de natuurljke geschiedenis
pathologicainauguralisde morbisalzrium audi- van hetdierenrjk (1836;2deverbeterdedruk
tusque''.Gedt
lrende zjn studententjdhadhj 1864)''heeft hj de dierkunde in haren gedecollegiesvan Bilderdl
jk OverVaderlandsche heelen omvang voorgesteld in 3 grnote werGeschiedenisgehouden en t0tdeledenbehoord ken, nameljk in zjn beroemd nlhndboek
van het studenten-gezelschap rutile dulc,
i''
, der dierkunde (1827- 18335 2de verbeterde
terwjlhj toen reedst0tin 1866medewerker drtlk 1845-1855,metbjvoegselsen aanmer-

wasaan dervaderlandsc,
heLetteroefeninjen''
, kinqen van professor Lenkhartjt',- in zjne

waarinhjeengrootaantalboekbeoordeellngen DPhllosophia Zoologica (1864)'',- en in het
sehreet'.P.rtwlD mbnrg Wrp'lfwier,later hnog- derde deelder geheelvernieuwde uitgaafvan

leeraar te Groningen, was zjn contubernaal het w erk Van Uilkens: ,2De volmaaktheden
en behoorde met den vroeggestorven F..
Er- van den Schepper in ztlne schepselen bezzlerizddt0tzjneaeadêmievrienden.
scllouwd (1857)'':welk deel onder den titel
Na zjne promotie vertrok hj met zjn van rDenatuurltkegesehiedenisvanhetdievriend de Fpd naar Parjs,waarhj vriend- renrjlk''00k afzonderljk werd verkrjgbaar
schappeljke betrekkingen aanknoopte met gesteld.In 1842 zag hj zieh bennemd tot
C'
l
trier en Latreille,- voorts bezocht hj rectormagniictlsen legde den 8stenFebruarj
Straatsburg, en keerde over Baden, Carls- 1843 die betrekking neder met eene ooratio
xuhe, Heidelbexg, Darmstadt, Franktbrt en de aud a et emendata zoologia postLinnaei

vexderlangsdeRjn naarhetVaderlandterug. tempora''
.Bj dezeendexgeljke qelegenheden
Daar zjn broeder Cornelis Tr/
lf
g/.
s ran der wistht9d00rtaalen voordragtzjnehoorders
A pe
'rezl inmiddels t0t hoogleeraar te Leiden te boetien en weg te slepen.Htj waB een
benoemdwas,vestigdehj zich alsgeneesheer jverig 1id van hetvoormalig Koninkljk Inte Rotterdam ,gaf er voorapothekers-leerlin- stituut en latervan deKoninkljkeAcadémie
gen lessen in de botanie, en werd i11 1825 van W etensehappen,in welke laatstehj in
lector bj het Bataafsch Geneotschap voor 1865 voorzitterzjnerafdeeling werd,enverproefondervindeljkewjsbegeerte.Ko1*
tdaarna gaderingen van geleerde mannen,zo0 binnen
werd hi
j t0tbuitengewoon hoogleeraar in de a1sbuiten 'slandswoondehjmet,belangsteldierkunde (later 00k in de aard-en delfstof- ling bj,terwjlhj metvelen van hen briefkunde) te Leiden aangesteld,en aanvaardde wisseliug onderhield. Van 1848 tot aan zjn
die betrekking den 29sten April1826 m eteene dood was hd lid van den gemaeenteraad van
DOratio de diligenti veritatis studio, praed- Leiden,alsmede vôör en na lid van den kerpua naturae interpretis dote''. In September keraadzjnergemeente,en (
'
tegodsdiensttwisten
gd ontlnkten hem de rBrieven
van dat Jaar opende hj zjne eollegiën en be- van onzen thalve die, welke op bovengenoem de vakken over weten en gelooven (1859):'.Intusschen
betrekking hadden,hield hj van 1831 af Om ontbrak het o0k niet aan doornen op zjn
de 2 Jaar een collegie over anthropologie, levensweg.D iep ging hj gebogen ender het
dat door velestudenten,ook uitanderefacul- verlies van zjne echtgenooteen van eenigen
teiten,werd bjgewoond.Zjn hoofdvak bleef zjner kinderen,- eerstin 1835 ontving hj

eenebenoemingtOtgewoonhoogleeraar,hoewel
hem reeds in 1831 zoodanige betrekking te
oningen was aangeboden, en hj zag zich
verwierf hj ook in het buitenland qrooten Gr
roem. op dat gebied leverde hj talrhke 0p- door eene karige bezoldtging beperkt i1 het
stellen in de ,
lBjdragen t0tdenatutu.kundige aansehafen der hulpmiddelen die h) voor
wetensehappen, verzameld door H. C. van zjne studienoûdig had, aan zjn wensch,
Hall, 5V. Vrolik en G. J.Mulder'',alsmede om een kabind voor vergeljkende ontleedin het doox hem met W .H.de T'rdede gere- kunde op te rigten,w erd nietveldaan,z00echter de dierkunde, en door eene grondige
beoefening van al de onderdeelen van deze

digeerde r'
rjdsehriftvoornatuurljkegesohie- dat hj in ditopzigten Ook in andereoyzigdenisen physiologie''
,waarvan 12deelenzjn ten weinig aanmoediging ontving)- enelndeuitgegeven,en o0lt ilzeen grootaantalandere 1jk meendehjzeltbgenoodzaakttewezen,zjn
binnen- en buitenlal
zdsehe tjdsehriften.O0k ontslag te nemen alsopper-diredeur van het
periodielte werken van populail'e strekkiny', RjksMusêum voornatuurljkehistorie.Daarzooals het rAlbum der natuur'',rBlikken ln entegen vielen hem pexsoonljk velebljken
hetleven der natuur'',pNieuwe Bddragen ter van eervolleOnderseheidiugten deel.Hj was
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ridder derordevandenNederlandschenLeeuw,
kommandeur van de Zweedsche Poolster en
ridder van den Zëhringer Leeuw van Baden,
vopxt: 1id van zeer vele buitenlandsche

DEgistola ad virum doctissimum W .H.D.

voorlaatste, werd geboren te Rotterdam den

meene scherpzinnigheid aan den dag.Toen in

Surlngar de Donati commentario in Virgilii

Aeneida''.Na dien tjd bepaaldehjzich meer
t0t de beoefening der regtsgeleerdheid. Als
académi?n,maatschappjen engenootschappen, advocaatte Amsterdam gevestigd,maaktehj
en van de voornaamste binnenlandsche ge- weldra grooten opgang doorzjneschitterende
leerde vereenigingen.Hj overleed teLeiden welsprekendheid.Immershjbezatnietalleen
den loden Maa,
rt 1848. Behalve de door ons eene welluidende en buigzame stem , 'naar
opgenoemde werken heefthtJonderscheidene 0ok in hooge mate de gaafderimprovisatiej
andere - waarpnder o0k vertalingen uithet tcrwjl de gloed,die in zjne taaltintelde,
Deensch en Engelsch - in hetlichtgegeven. zich onwillekeurig mededeeldeaanzjneh00rAbraham & .
: Amorie rcl der A'
pdlpel Jr., ders.Daarenboven legdehj in hetvoerenvan
een uitmuntend Nederlandsch godgeleerde en zjn betoog en in het opmerken der fouten
letterkundige. Deze,de oudste zoon van den in de bewjsvoering van anderen eene onge15*n Februarj 1821,bezocht de Latjnsche 1818 de hoogleeraar van Hallvan Amsterdam
school te Amsterdam , werd telkens met de naar Utrecht vertrok,zag hj zich t0tdiens
eerste prjzent0teenehoogereordebevorderd opvolger benoemd en aanvaardde zjne been verliet haar in 1836 na hetuitspreken van trekking den 9den Octobervan datJaarmçt
zjn ocarmen de VelisaCamilloexpugnatis''. eene poratio de arte gerendimuneris profesVoorts studeerde hj aan het Athenaeum en sorii.''Hj moestnu collégiën houden Overde
tevens nan hetseminarium derRenlonstranten
te âmsterdam 1en werd in 1843 teLeidenmet
den lloogsten l0f bevorderd t0t doctor in de
letteren en in de godgeleerdheid op 2 disscrtaties:pDe Joanne Clerico etPhilippoaLim-

borch''.Nadathjvoorts zjn proponents-examen had afgelegd,volbragthj eenereisdoor
Duitschland,waarvan hj verslag gafin zjn
fraaigeschrift:rHerinneringen van ojneaeadémiereis in 1843 (1845)''.In 1844 werd hj

predikant te Boskoop en in 1845 te Utrecht.
Niet lang echter mogt de gemeente aldaar

Z1
*Cjj I
*D zjne groote gaven verbljden,want
hj overleed reedsden zosten Maart1848.De
roem, dien hj a1skanselredenaarverworven
had,werd gestaaf'
d door de tlitgave der pNagelaten leerredenen van â. des lmorie van

der Hoeven Jr., voorafkegaan door eene
levens- en karakterschets (1849)'9. Ook van
zjne bekwaamheid a1swetenschappeljk god-

geleerdegafbj getuigenisinzjnvoortrf'
Feli
qjk
gescbrift: .De godsdlenst het wezen van den

mensch (1849)''.Voortsleverdehtjschrandere
beoordeelingen en bjdragen in onderscheidene
tjdsebriften,en eenbundelpproza en poëztj
(1850)9'deed hem kennen a1s een gevoelig en
kracbtig dichter. Nadat ran Lennep zjne

Instituten,deregtsgeschiedenis,dePandecten,

de burgerljke regtsvordering,hetburgerljk
regt en het handelsregt en wjdde zich met
jver aan zjne betrekking.Tevens werd hj
een jverig beoefenaar der wjsbegeerte,die
hj in verband zochtte brengen metdegodsdienst.In 1854 schreefhj:roverhetwezen
van de godsdienst en haren invloed op het
staatsbestuur'' en in 1854 t0t 1855hield hj
eene reeks van schitterende voorlezingen
rOver de çeschiedenis der wjsbegeerte''in
Felix Meritls.Op godsdienstirgebied bewoog
hj zich ineeneorthodox-mystlekerigtingmet
eene sterke Overhelling t0t de leer der R.
Katholieke Keyk, en o0k de wtjsbegeerte
zochthj naar datspooxheen tebuigen,terwjlhjdegavezjnerwelsprekendheiddnargan
poogde dienstbaar te maken.Hj ontwikkelde
zjn standyuntin den wintervan 1860-1861
in (lene nleuwe reeks van voordragten,doch
zjn schikken en ploojen derfeiten naarde
bespiegeling vond geen bjval. Nlz zocht hj
zich tOt een zuiver contemplatief leven te
verhf'flen, zoodat ht
J zelts de banden losmaakte, waarmede hj aan bloedverwanten
en vrienden verbonden was. 0p wjsgeerig
gebied maakte hj zich schuldig aan verregaande Overdrjving, terwjlhj poogde op te

E-legende'' in het lichthad gezondentverscheen de po-sprook'' van den student k'an klimmen t0t den lloogsten toestand der beder A'
odll
ea(1841).A1zjnewerken zjn later sehouwing, waar niets anders overbltjft dan
verzameld uitgegeven.
de gedachte. Zjne leerlingen bewonderden
M artinnsvan der Abellez',eengeniaalNeder- zjne welsprekendheid en stonden verbaasd
landsch regtsgeleerde en een broeder van den overzjnezonderlingedenkbeelden,maarbe-

voorgaande.Hj werd geboxen teRotterdam toonden weinig 111st om zjn voetspoor te
den Qosten Februarj 1824,toondereedsvroeg volgen.De belangstelling inzjneregtsgeleerde
eenuitstekendenaanleg,bezochtdeLatjnsche collegiën verminderde bj den hoogleeraaren
schoolte âmsterdam ,studeerde onder de lei- bj zjnestudenten.Bj den genialen manwas

ding van D. & 4)tla Lennep en J. .ftldycFll, de inwendige worsteling te sterk v00r het
voorts te Leiden onder die van den hoog- zw akke ligchaam , aan hetwelk in 1866 rust
leeraar T.H@man Peerlkamp,en werd den werd verschaft in het krankzinnigengesticht
zlsten Januarj 1845aanlaatstgenoemdehooge- te Utrecht. Na verloop van eenige maanden
school bevorderd t0t doptor in de letteren en gevoelde hj zich in beteren toestand,zoodat
in de regten op dissertatiën ; mDo nonnullis bp zell
'
s ztjne collegiën weder opvatte en de
locis veterum scriptorum''en pDe furtissecun- vergaderingen van verschillende genootschapdum legem XTI tabt
llarum. pAls literator be- pen trouw bezocht. Hj schreefweder boek-

werkte hj voorts in 1845 eene pstudie over beoordeelinqen in de sNieuweBjdragen''van
1867, en zpnepTentamina criticain G#um''

de scholiën op Virgilius'' en in 1846 eene

HOEYEN- HOFER.
werden opgenomen in het gzeitschrift fiir

Rechtsgeschichte'' van 1868, terwjl hj in

XDe Gids'' een paar opstellen plaatste over

Bélderdl
jk. Inmiddels verminderde zjne gezondheid bj den dag, en hj overleed plotseling den 13den october 1868.

R of (curtis, curia, aula) noemde men in

de middeneeuwen het binnenplein van een
kasteel,waarhet gevelg van den heer vergaderde, zoodat allengs aan de personen van

dat gevolg den naam van hetSbf gegeven

werd. Tevens w erden som migen der leden
van zulk eene hofhouding metbepaalde ambten en bedieningen belast,en z00 kwamen er
hofmaarschalken,kamerheeren,schenkersenz.,

Ja,laterwerden sommigen alsministersmet
afdeelingen van hetregéringsbeleid belast.In
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druk1872)''- ,DqBloemderwaereld(1854)'',
pTheda (1854), 1873)''
,- pEen fantazj uitdewerkeljkheid
(1856)''
,- rlletNederlandschevolkgeschetst
in de verschillende tjdperken yjnerontwikkeling (1856;2de druk 1872)M,- rschets
van de geschiedenis der Nederlanden,opgehelderd xnet afbeeldingen (1857; 2de druk
1867)': - pAndwerpens citadéljeen schetsboek uit de drie.en-tw intig dagen (1857)''
lKennemer legenden,gedrataatiseerd (1858-1865)'' - mons Voorgeslacht in zjn dageliqjksch leven geschilderd (6 deelen, 1858-1862; 2de druk 1872- 1875)''
,
rVondql
gekroond,lyriesch-dramatisch gedicht(1858),
Een Vrede van 300 Jaren. Higtorische
monographie(1859)'11- oAlkmaarsbeleg1873.
Historisch-dramatisch tafereel (1860)''- Ten

-

lelena (1854)'
,gl

Historische Landschaypen (1859;2de druk

onzen tjd echterzjn hetHOfen deregéring
van elkander gescheiden.Een glansrjken en
welgeordendenhofstoethieldinzonderheidLode- vierdag gerechtigd. Feestrede, gehouden te
ln'
'
t
jkXIV DJ
1t
irvondmeneenopparhofleester, Alkmaar8October1860'')- rversyreide4eeen ceremoniem eester, een Opperkam erheer, di
chten (2 deelen 1860)'', poranleen zjn
een opperhofmaarsehalk enz. Het volgen der keurvendel in 1572; met 16 kunstplaten
aan het H0f vastgestelde gebruiken - H0f- (
,1863- 1867)''- pDeKloosterordeninNederêtiquette
werd vooral gestreng in acht land historiseh onderzocht en geschetst.Met
genomen aan het Spaansche H0ft0t aan het afbeeldingen door D. van der Kellen Jr.,
midden der 17de eeuw , en 0ok nOg in Onze (1864)', - pEen Echo ui
t 1573 (yedicht)
(1865, herdrukt'in 1873)''
, - rKronlek der
da
h
g
e
n
h
f
a
b
b
e
n
s
l
e
c
h
f
s
we
i
n
i
g
e
n
h
e
t
r
e
g
j
,
a
a
n
et H0ftewordentoegelaten.DeHof-étlquette Kennemervrjbuiters(1865)''
,- pGesckiedenis

bloeit in onzen tjd n0g weelderig aan de
Aziatische Hoven.
Hof,ook Stadtzsf- Hojjtevoren RegnitzAF genaamd,ligt in de Bejerscheprovincie
Opper-Franken, aan de Saale, die in hare
nabjheid deRegnitzopneemt,opeeneEaauwe
helling van het Fichtelgebergte,en telt omstreeks 16000 inwoners. Men heeft er een

gymnasium met eene boekerj,eene njverheidsschool,velefabriekeneneenaanzienljken
transito.handel, welke er doorden Saksisch-

BejerschenendenBejerschenspoorwegbevorderd wordt. De stad is in 1823 bjna geheel
afgebrand,doch veelf
èaajerweêropgebouwd.
Hofdkk (Vrillem Jacobs), een verdiensteljk Nederlandscb letterkundige, geberen
te Alkmaar den 27sten Junj 1816, ontving
aldaar zjne Opleiding en zag er zich in 1842
geplaatstaan de secretarie der gemeente,terwjlhj tevensmetjverzich toelegde op de
scbilder-en dichtkunst.Laatstgemelde behield

echter de overhand, hoewel zich in zjne
poëzj de schildergeenszinsvezloochende.Ongemeen met zjnegeboortestreek ingenomen,
bezong hj deze met geestdrift en gloed,
zoodathj den naa'
m verwierfvan rMinstreel
van Kennemerland''.ln 1851 aanvaardde hj

den leerstoelderVaderlandschereschiedenisen
letteren aanhetstedeljkgymnaslum teAmstem
dam,alwaarhjbjvoortduri
ngwerkzaam is.Hj
leverde:rEen kunstenaars-ldylle (1849)'',DKennemerland Balladen (2 dln,metqlatenj

des Nederlandschen volks (1865- 1872)'',pV00r 300 J
aren.Historische Herinneringen
(1865- 1869)'', rDe Vrouw van den Vrjbuiter. Historisch drama 1573 (1861)'*,
rRo
mantische poëzj (1867)''. gEen booze
eed.Historisch drama (1863)'',- 7Van Lennep herdacht,eeneallegorie(1868),,- ryieu
gekroonde Sluipmoordenaar (1870)'',- pDe
triomf der Piraten (lste, 2de en 3de druk
1872)''
, - rAlckmaria victrix.Kronjk van
Alkmaars beleg in 1573 (1873)'',- pLeidens
wee en zegepraal (1874),'
, - rDe OranjeMeifeesten in 1874 (1874)''.- rBrielles Gedenkdag op Neêrlandsderde Jubilee (1873)''
,
?'Een kroon op drie eeuwen,Lyrisch-dramatlsch gedicht (1874),,. Voorts vele bjdragen inhetjaarboekje,,Aur0ra''
.waarvanet?
/:
dl
jk redacteur is, rllolland (Kastalial''in 't
rD icht-Album'') enz.M et Mr.J.van Lennep
gafhj uit:rMerkwaardige kasteeleninNederland (met platen, 6 d1n, 1852- 1861)'',
en M .P.Rosmade(.
E M asdorp),ponsvolk
in zjne historie romantisch geschilderd (3
dln, 1858- 1860)''
, wjzigde hj den vorm.
Thans verschjnt van hem : mluauwerbladen
uit Neêrlands gloriekrans (1875, met 30
chromo-lithographieënl''.

Hofdj;k is oëcier der ordevan deEikenKoninkljkeAcadémievanBeeldendeKunsten,
lid der Maatschappj van NederlandscheLetkroon1Old-lid van den Raad en Secretarisder

terkunde te Leiden? van het Utrechtsch Ge1849- 1852; 2de druk 1875)'',- rDe Jonker nootschap van Kunsten en W etenschappen;
van Brederode (1849)'',- rDe laatste dagen van het Historisch Genootschap te Utrecht
van Heemskerks beleg (1359).Historisch dra- en Membre-correspondant du Cercle Artis-

matischgedicht(1851)'',- rAëddon?eenepisch tique et Littéraire a' Anvers.
qedicht (1852)''
,- oGriflb de Saller(drama- H ofer (Andreas),aanvoerderderTyrolera
tlesch gedicht,1852)'9
,- pGeschiedenisder bj hun opstand in1809gedurendeden oorlog
Nederlandsche letterkunde (1853- 1856; 5de tussc,
hen Oostenrjk en Frankrdk,werdgebB-
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ren den Qosten Novembex 11G7 in de herberg zochten te verdedigen en van 3 t0t9 AugusAm Sande'' te St.Leonaxd in het Passeyr- tus aan de vjanden herhaalde nederlagen toe-

dal.Nadathj de herberg overgenomen had, bragten,verliet 0ek Hf'
er zjno wjkplaats
dreefhj handelin paardenenwjnop Italië, en trad Op als opperste bevelhebbervan hen,
en reedsin 1796 washj hoûfdman van eene die voor htlrlvroegeren heeren voorhun regt
kompagnie Tyroler scherpschutters, die aan de hagcheljke worsteling waagden. De slag
hetGaxda-meer tegen deFransthen optrokken. van 13 Augnstus,wederom btjden berg Isel,
O0k bj hetvormen eenerlandmilitieinTyrol noodzaakte LefèbrreTyrolteverlaten.Ho
fer
na den Vrede van Lunevillelegdehjgrooten belastte zich nu methetmilitairen burgerljk
jver aan den dag.Tnen in 1808 de florlog bestuur t0taan den Vrede van Mreenen (14
tusschen Oostenrjk en Frankrjltwederont- october).ToendaarnaaartshertogJoltannzelf
brandde en de ontevredenheid der Tyrolers in een brief de Tyrolers t0t Onderwerping
,b
egwa
ave
0P de Bejerschewa
re
agrê
or
nid
ng
erto
Oe
on
kamHf'
er
sn, vermaande en van alle kanten vjandeljke
afgevaardigden,
troepen in hun land rukten, deed Rojerin
zich in 't geheim naar sveenen, 0DA aan November aan den onderkoning Euyène en
aartshertog Johann mededeeling t.
e doen van aan den Bejerschen opperbevelhebberdeverde wenschen des lands.op lastvan laatstge- klaring, dat hj t0t Onderwerping besloten

n
oemdeontwierp nu Hfer hetplan t0teen
opstand en eene heroverlng van Tyrol. Het

had. Evenwel door berigten van overwinningen en van den intogt van Johann misleid,

Yrerd er door vertrouwde P0rS0n0n bekend
gem aakt,en in 3 dagen -- van 11--13 April
was bjna de geheele bevolking er luede
vervuld. Ongeveer 8000 m an Fransche en

hervatte hj de vjandeljkheden.In weerwil

elders gevangen genomen.Nadat het noorden

belette hem de vlugt te nemen naar Oosten.

van onderscheidene voorspoedige gevechten

moestzjneschaareindeljk voordeovermagt
bezwjken.Gaarne had men hem redding beBejersche troepen werden te Innsbriick en zorgd,maar gehechtheid aan zjn vaderland
enhetmidden vanTyrolbevrjdwas,trokken rjk.Gedurende2maanden hield hjzichonder
Sf'
er eu Hormayr naarhetzuiden,waarde sneeuw en iJ*s ill eene Alpenhut in Passeyr
Fransc.
hen metgrootverliesverdrevenwerden.
Toen echterdeze laatsten nadeoverwinningen
bjEckmiihlen Regensburgt0tW eenennaderden. deden de Bejerschen weder een inval
in Tyrol.op den dag derovergave van W ee-

verborgen, en geene beloften ofbedreigingen
van de Fransche generaals w aren in staat,

om er een Tyrolert0e te brengen,dathjde
schuilplaatsvanHoferverraden zou.Eindeljk

verried de priester Donay,te voren een ver-

nen leed de OostenrjkschegeneraalCltasteler trouwd vriendvan Rofer,aangeneraalBaralc
bj W örgleenenederlaag,zoodathjnaarden pA'
p/:yàrd'
iHi
n lliers den naam van dengene,die
Brenner moest terugtrekkenjwaarna hj t0t
zjne wjkplaatsvan spjsen drank
verdediging van TyrolgenemalBuolmeteen voorzag. Gedeeltel
jk door beloften, gedeelklein korps achterliet. Toen generaal Ruka teljk door hem met den do0d te bedreigen
den graaf von .reizlïzwezl, die in Tyrol zeer werd deze t0t bekentenis gebragt enHqfer
bemind was, vandââr verdreeft had H@er met zjn gezin den zosten Januarj 1810 gegewapenderhand tot het bestrjden van den vangen genomen. Onder sterke bedekkmg
vjand medegewerkt.Thansechterverscheen voerde men hem naar Mantua,waar hj voor
hijop den Brenner,en doorden schranderen den krjgsraad, onder voorzitterschap van
X
isenstecken, ztjn krjgsmakker en adludant, Bisson, zou teregt staan. De m eerderheid
geleid en door den dapperen Speekbaclteronder- stemde niet voor de doodstraf,doch de tele-

steund, leverde hj bj den berg Isel den graaf bragt uit Milaan het berigt, dat hj
25sten en zgstenMei1809 aan de Bejerschen binnen een etmaal moest ter dood gebragt
2 gevechten, waardoor deze genoodzaakt worden,Opdat Oostenrjks tusschenkomstln
werdenj Tyrol te ontruimen. Kort daarna elk gevaltelaatmogtkomen.Hj werd echw erd o0k degraaf'ron .telïpotyzl,diein Trente ter eerst den zosten Febrt
larj 1810 naar de
wasbelegexd,doorOostenrjkschetroepen en strafplaatsgeleid.Hj bleefmoedig en sterk
door Tyrolers onder aanvoering van Hofer t0t aan het laatste oogenblik,wilde nietdat
ontzet.Reeds was deze op het puntOm zich

men hem bliM doekte en kommandeerde zelf:

metzjnemanschappen aan tesluiten aan de 3tvuur!''Zjne bloedverwanten ontvingen adel-

troepen,welkeKlagenfurth zoudenverpveren, dom en goederen van den Keizer van oostenom alzoo de gemeenschap valz Tyrol met rjk,en ter zjnercereverreesin 1834 in de
Oostenrtjk teherstellen,toen na den slag bj kerk derFxanciscanenteInnsbriiek zjnmarW agram de wapenstilstand van Znaim (12 meren standbeeld, op last des Keizers door
Julj)geslotenwerd,volgenswelkendeOosten- professor Sa aller te M'eenen vervaardigd.
l.
P@*kers zich uit Tyrolen Vorarlberg moesten
H öfer (Edmu1&d)of Hoeferjeen verdien-

verwjderen.Hierover ontstond bj hetellendig verstooten volk eene groote onrust,tem
wjl generaalLefèbnremet30-of40000man
Franschen, Bejerschen en Saksers van verschillende zjden Tyrolbinnentrok.Hoferhad
zieh aanvankeljkineenegrotin hetPasseyrda1verscholen.Maar toen Speokbaeher,de kapucjn Joaehim Atuzïzl
u
t
/er en Petr'
tbs ATJJ
y:r

steljk Duitsch novellisttgeboren den 15den
Odober 1819 te Greifswald, studeerde

aldaar,voorts teHeidelberg en teBerljn in

de letteren en in degeschiedenis.Familie-om standigheden verhinderden hem , op den inge-

slagen weg voort te gaan,zoodat hj in 1842

naar Greifswald terugkeerde en zich,na het

vervullen zjner militaire verpligtingen,met

aan hethoofd van het gewapende volk Tyrol het beoefenen der dichtkunst bezig hield.

HOFER-HOFFMANN.
Zjne eerstt
)verhalen verslthenen in 1844 in
het
genblatt''2 en eene verzameling van
d rMor
.
ezegathtjlaterm hetlitt
htonderden titel:
rAus dem Volko (1852)''. Hierop volgden
rGediehte(1852;2dedruk
1853)'': en rAus
.
alter und neuer Zeit (
1854),,.Na
het overljden zjns vaders (1854) vertrok hj naar
Stuttgart,waar hj metHaekll
inder de rllausbliitter''stiehtteen zjnewoonplaatsvestigde.
Van zjne gesehriften noemen wj:pNorien
(1858, 2 dlnl'' een roman, - een aantal
novellen en verhalen, zooals: mTambourgesehichten (1855)''
Schwanwiek (1856)''
Bewegtes Leben (1856)'',- pAufdeutscherErde(1860,2dln)''
,- rAusderweiten
W elt (1861,2 dln)'', rDetltsche Herzen
(1861)'' DergroszeBaron (1861,2dln)'',
))Ikorelei(1862)''
, rDieAltenv0nRuhneck (1862):', pAusgew:hlte Gesellschaft
(1862)'' rAltermann Ryke (1864,4 dln)'',
enz. Z(4f heeft hi
j in 1865 eene uitgave
zjnergezamenlgkeverhalen in 12 deelen bezorgd.De helden van zjne novellen Onderscheiden zich door Noord-Duitschekracht,en
hunnekarakterszjnalsuithetlevengegrepen.
HoFelijkheid noemtmen hetgeheelvan
die Aine,kt
mstmatige,conventione'le manieren, welke aan hetH0fin zwang zjn.Men
vindt haar vooral bj den wèl-opgevoedan
Chinees,en zj valtwegenshareoverdrevenheidligtin hetbespotteljke.Zj onderscheidt

zich van vriendeljkheid, die, zooals het

woord aandtlidt, ult het hart moet voortkom en, en van beleefdheid, die op een door

ervaring verkregenaangenamen Omgangwjst.
H oFham (0tt0 Christiaa'
n Frederik),een
verdiensteljk Nederlandseh dichter,werd geboren te Custrin den zden Junj 1744,begaf
zich in 1754 met'zjne oudersnaarAmsterdam, Ontving er dool-de zorgvan zjn ()om
eene goede opvoeding, en zag er zich eerst

als klerk bj een notaris en vervolgens op

een handelskantoor geplaatst.ln 1769 reisde

hj voor zjn patroon naar Duitsehland,bezoeht er zjne moeder,die zich in de nabtlheid van Berljn gevestigd hadj en keelde
weldra temlg naar Amsterdam.Toen hj in
1773 zjn bezoek herhaalde, overreedde zj
hem , bj haar te bljven, waarna hj zich
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onderden titel:pBoerenschot
lwburg;dekluchtige opera-, tooneelfragment; gedichten, en
losse gedachten''.
H ofrm ann.Onder dezen naam vermelden

wj:
I'
riedria J.
TIFZZIt
XZ
/A
Z,naastloerhaaredeberoemdste geneesheer van zjn tjd.Hj werd
geboren te Halle den 19den Februarj 1660,
studeerde te Jena en te Erfurt, en keerde

vervolgensnaarJena terug,waarhj in 1681

qromoveerde en zich als privaatdocent vestlgde.om zjne geschoktegezondheid teherstellen volbragthj eenerelsdoorHollanden
Engeland en ging in 1685a1s geneesheernaar

Minden,waarhj zieh weldra zagaangesteld

als garnizoensarts, geneesheer van het vor-

stendom Minden (1686) en ljfarts van het
Keurvorsteljk Hof'
.In 1688 vertrok hj a1s
qeneesheer naarHalberstadt,en bj destichtlng der universiteit te H alle plaatste Frede'rik 1H ,keurvorst van Brandenburg,hem in
1693 aldaar als eersten hoogleeraar in de
et de vorming
derdicjnen en belastte hem mhj
me
faculteit. Gedmig werd
tevens naar
H ovenOntbodenom genees
v
o
r
s
t
e
l
jk
e
kundiqen
raad te geven.In 1703 bood Frederik,inmlddels koning geworden, hem de betrekking

aan van ljfarts,maar hj wees ze van de
hand.Toen eehter de Koning in 1708 ernstig

ziek werd,vestigdehj zich)metbehoudvan
zjn hnogleeraarsambt, te Berljn. Spoedig
evenwel was hj hetHofleven moede,en in
1712 keerde hj naar Halle terug,waar hj
den 12denNovember1742overleed.- Hjheeft
zich vooral verdiensteljk gemaaktals practisch geneesheer.Voortsheefthj velegeneesmiddelen onderzocht en nieuwe bereid; de
algemeen bekendeHymann'sdroppels(1 deel
aether met 3 deelen gerediflceerden alkohol)
zjn naar hem genoemd. Van zjne werken
noemen wj rsystema medieinae rationalis
methodo demonstrativa (1718- 1740,9 d1n)'',
en rMedidna consultatoria (1721- 1739,
12 dln)''.Zjne talrjke kleinere sehriften zjn

voorts t0tbundels vereenigd.

Jol
tann Gpfffrid# Hofmann,een uitstekend
schrjver Over staathuishoudkunde.Hj wert
l
geboren te Breslau den 19den Junj 1765,
studeerdete HalleenteLeiyzig in deregten,

eersttcBerljn oyllield en van 1775 t0t1778 en ging in 1787 naar Könlgsberg, om zich
te Löhme,om zlch in de landhuishoudkunde

voor het bekleeden van een académischen

te Oefenen.Vervolgenskochthj een landgoed
aan de W arthe, hetwelk hj later met een
ander verwisselde.Zjne laatste levensjaren
sleet hj te Prenslow en overleed aldaarden
zlsten Januarj 1799.Hlfnham heeftvroljke

leerstoelvoor te bereiden.De noodzakeljkheid,om in zjn Onderhoud tevoorzien,drong

vertoogen geleverd in het weekblad: rDe
Denker'' alsmede in den rlfosmopoliet.''Van

zi
k
lnegesehriftenvermeldenwjvoorts:rHekelschriften en andere gedichten (1781)'' - PAI
stond er de galg op!ofde verjdelde tooneelcomparitie (1783)''
, een bljspel,- rproeve
van slaapdiohten (1785)'' - pproeve eener
theorie van Nederduitsche poëzj (1788q2de
druk 1809)9'
,- en eenaantalgeestigestukjes
in de rlfleine Dichterljke Handschriften''.
Do0rdezorg van zjn vriend Uylenbroelcverschenen in 1801 zjne nagelatene gedichten

hem , in 1792 eene betrekking te aanvaarden

bj eene fabriek te W ehlau,doch hj legde
haar in 1798 neder, werd in 1803 assessor
bj deOost-pruissischeKamervanDomeinen,
en in 1807hoogleeraarin depradisc,
he wjsbegeerte en in de staatsw etenschappen aan
de universiteitteKönigsberg.ln 1808zaghj
zich geplaatstals staatsraad bj hetministérie
van BinnenlandscheZaken,terwjlhem tevens
het uitzigtgeopend werd op een professoraat

in destaatswetensc,
happen aande0gterigten

universiteitte Berljn en Op de dlrectievan
een statistiek bureau. Hj aanvaardde die
beide betrekkingen in 1810, volgde in 1813
den staatskanselier '
von H ardenbery in het
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** zelf den tekst vervaardigde.
hoofdkwartier der VerbondeneMogendheden, Yiaarvoor jjP
vertrok naar Frankrjk en Engeland, naar V00rt8 componeerde hj de muziek voor,,Das
llet Congrès te W eenen,en in 1815 nogmaals Kreuz an der Ostsee''van W erner,envoorde
naar Parjs.Na den tweeden vrede, aldaar illeeneoperaherschapene Undine''vanFouqnl.

gesloten,werd hj bj BuitenlandscheZaken De aanvrage,Om de opstellen,doorhem inde

Musikalische Zeitung''geplaatst,verzameldin
qeplaatstjbehield de leiding van hetstatis- het
lichttegeven,bragthem t0tdeuitgaveder
tlek bureau,maar zag zich voorloopig vrjgesteld van hethouden van académische les- Phantasie-stickein Callot'sManier(1814,4
lk 1825,2dIn)''
.Daarop volgden
sen.In 1821 nam hj zjn ontslag en keerde dlni3dedrt

terug t0tde werkzaamheden van zjn profes- XEllxiredesTeufels(1816)'',- rNachtstucke
,- enmDieSerapionsbrider(1819
soraat, hetwelk hj echter in 1835 wegens -(1817,2dln)''
vermindering van zjn gezigts'ermogen moest
1821,4dlnl'',meteenstlpplement,datzjne
nederleggen. In 1832 vereerde de Académie laatsteverhalenbevat,- voortsrlfleinZaches,
van W etenschappen hem methetlidmaatschap, genanntZinnober(1824,2de(rukl'',- gprinen t0t aan zjn dood - 12 November 1847 zessin Brambilla, ein capriccio nach Jakob
bleef hi
j bestuurder Van het statistiek Cal10t'', - pMeister Floh, ein M:rchen in
bureau.Van zjnegeschriften vermelden wj: siebenAbenteuern zweierFreunde(1822)'',DDas Intexesse des Menschen und Biirgersbei XLebensansichten des KaterM urr,nebstfragden bestehendenZunftverfàssungen(1803)'',- mentarischer Biographie des Kapellmeisters
Das Verhëltniszder StaatsgewaltzudenVor- Johannes Kreisler, in zufëlligen Maculatur-

m (1821- 18.
92, 2 dln)''
,- ,DerDopstellungenihrerunterthanen(1842)'',- nueber- blëttel
sicht der allgemeinsten staatswirthschattlichen pelganger (1824)'' - en eenige kleinere
Verhëltnisze, welke die Verschiedenheid der verhalen.Zjn rjkbegaafdegeestonderse,
heidde
BildungunddesBesitzstandeserzeugt(1845)'', zich doo1.eene zeldzame oorspronkeljkheid,
Sammlung kleiner Schriften staatswirth- en schoon hj deslaaf'wasvan eeneongebonschaftlichen Inhalts (1843)'',- en rNachlasz dene levenswjsenvannachteljkezwelgerjen,
kleiner Schriften staatswirthsehaftliehen In- betoonde hj zich steedseen bekwaam ambtenaar,die md getrouwheid zjne pligten behalts (1847)''
.
Ernst Tleo#prZ-J#JzI:,eigenljk W ilhelm trachtte.W è1bezathjeeneOngemeeneschrankofmann,een derOorspronkeljksteDuitsche derheid, doch zjne teugellooze fantasieververhalendichters.Hj werd geboren den 24sten meidde zich in het geloofaan booze geesten,
Januarj 1776 te Königsberg in Pruissen, en hj wasin hetalgemeeneentoonbeeld der
studeerde aldaar in de regten en was vervol- strjdigste eigenschappen.Geneigd t0t hekegenswerkzaam bj hetbestuurteGroszglogau lenden spot,tottwjfelingen humor,omvatte
en daarna bj hetrlfammergericht''teBerljn. hj metdichterljk gevoelelk voorwerp zjner
In 1800 werd hj regérings-assessorin Posen, liefdevollevereering.Zjnegeestdriftvoorhet
en zag zich toen, Wegens eenige door hem goede was grenzeloos en daarom Overdreven
vervaardigde caricaturen, waardool'generaal t0tin hetbespotteljke;hj bleefdeslaaf'van
Zastrow en andere hooggejl
aatste personen verwjfdheid en zingenotbj Stoïcjnsche stjfzich gekrenkt gevoelden, ln 1802 als raad zinnigheid,en bj denwarmen gloedvanzjn
naar Plock en in 1803 in dezelfde betrekking diep gevoel voegde hj vaak jskouden spot.
naarW arschau verplaatst,alwaarbjdekomst Tusschen deze uitersten bew egen zich 0ok

der Franschen in 1806 zjne ambteljke loop- zjne novellen, die doorweven zjn van een
baan een einde nam.Zonder hulpmiddelen en daemonischen draad. In zjne humoristische
uitzigten vond hj in zjne kennis van de uitvallen doethj onsdenken aan JeanTCIJ,
m uziek eene bron van bestaan,en gafin 1808 dien hj echteralsromanschrjverin vindinggehoor aan eene uitnoodiging van graafJ'
tflLus rjkheidverovertreft!schoon hj benedenhem
=os Soden,om te Bam berg alsm uziekdirecteur staat in diepte en rjkdom van denkbeelden
bj den pasopgerigten schouwburg op te tre- en in zuiverheid van taal.Ook in zjne neiden. Toen deze echter kortdaarna gesloten ging t0t het sentimenteeleen in zjnegeest&verd,geraakte hj in zoobenardeomstandig- driftgeljkthj op Jean TJ'I/J;maardeuitingen
heden, dat hj zjn laatsten rOk verkoopen van dezen vloejen voortuiteenenatuurljke,
moest, om den honger te stillen.Tntusschen hel
dere bron,- die van Hl
fmann zjn de
gafhjmuziekles,werktevoorderAllgemeine voortbrengselen der opgestthroefde,ziekeljke
musikalische Zeitung''te Leipzig,en zag zich verbeelding. Aan deze laatste ontleende hj
geplaatst alsmuziekdirecteur bp een tooneel- die zonderlinge mengeling van hetspookachgezelschap,datbj afwisseling teDresden en tige en daemonische methet lachwekkende,
teLeipzig speelde.In1816werdhjwederom welke den lezer boeiten in spanning houdt.

raad bj hetpKammergericht''teBerljn,waar
hj reeds den 24sten Julj 1822 ten gevolge
van zjneongeregeldelevenswjsenvanzjne
talrjkeontberingenoverleed.- Vanzjnejeugd
af was hj een hartstogteljk beoefenaar der
muziek. Te Posen deed hj hetzangspel van

Hj onderscheidde zich voortsnietalleen als

dichteren componist!maarook alscaricaturenteekenaar;onderscheldene spotprenten,welke

opNapoleonbetrekking hebben,zjn doorhem
geteekend. Eene verzameling zjner rAusge-

wëhlten Schriften''verscheen in1827- 1828in
Göth'
e pscherz,Listund Rache''opvoeren,- 10deelen,welkebjeenenieuweuitgave(1839)
te W arschau pDie lustige Musikanten'' van t0t 15 geklommenzjn.ZjnegezamenljkewerBrentano, benevens de opera's pDer Kanoni keneindeljkzjnin185;in1Qdeelenuitgegeven.
kus v0n Mailand'' en pschërpe t
lnd Blume''
Avg'
tstA'
elzfcA Hofmann,doorgaansH@*
-
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lëndische Vol
kslieder (zdedruk 1856).''Zjne
eigene gedichten zjn in den trant van het
volkslied vervaardigd en onderscheiden zich
door eenvoudigheid, beval
ligheid en V0m0edeljkheid, en vele liederen van Hymann
Aanvankeljk wjflde hj zich aan de godge- zjn het eirendom des volks geworden.
leerdheid, doch bepaalde zich weldra uitslui- Merkwaardig ls het,dathj1zonder bepaald
man
nsc'
t
lp.di
I'
all
er
rse
le
naagenaamd,
een uitstekend
Duit
h
cht
e
nbet
lkenner.Hj
werd geboren te Fallersleben in hetland van Liinebuxg
den zden April 1798,en bezochtin 1816 de
universiteitte Göttingen,in 1819 die te Bonn.

tend bj detaal-en letterkunde.Zoodrahjin ondemvjs in de muziek te hebben genoten,
1818 vriendschappeljke betrekking had aan- hoogstgepaste zangwjzen bj zjne liederen
geknoopt Inet de gebroeders Grimm , was voegde. Behalve zjne rGetliehten (Gde druk
alleen de vaderlandsche letterkunde hetvoor- 1864)'7 noemen wj van Nem :pAllemannische
ukl'', - gRheinleben
werp zjneraandacht.Nadathj uitBonneene Lieder (1843, 5de d1,- pSoldatenlieder(1851)'',- Soldareisgedaan had doordeRjnstreek enNeder- (1865)''
landj om volksliederen te verzamelen, tenleben (1852)7'- cFiinfzigKinderlieder''en
nadathj voortseenigen tjdteBerljnvertoefd - rFtinfzir neueKlnderlieder (1845)''.Eene
hadjwerd hj in 1823 custosaan deuniver- andererigtlng merken wj op in zjnerunpositeits-bibliotheek te Breslau,welk ambthj litische Lieder (1840- 1841,2 dln)'',welke
in 1838 nederlegde,en in 1830 buitengew oon, groot opzien baarden, en daarop volgden:
in 1835 gew oon hoogleeraar in de Duitsche DeutscheLiederausder Schweiz(1843,4de
taal- en letterkunde aan de universiteitaldaar. druk 1864)7' - rlloFmann'schen Tropfen

Ten gevolge van zjne punpolitische Lieder''
werd hjdoorden Koning ontslagen,engedurende de volgende jaren leidde Hymannt
door den een gevierd, door den ander miskend,en vaak door de policiebemoeieljkt,

(1844)'' - r'
Deutsche Gassenlieder (1843)'',
itrank (1844)'',enz.De laatste dichtmMa
bundelvan zjnehand,getiteld:rStreiiichter''
verscheen in 1873,en de Tsjarigegrjsaard
geeselde daarin metjeugdige kracht de taleen zwervend leven door Duitschland,Zwit- rjke misbrtliken en dwaasheden van het
serland enItalië.Eindeljkverkreeg hjverlof maatschappeljk leven.

om in Mecklenburg te wonen.ln 1848 werd

JokannesJoyvF
lv.
:H@mann,eenuitstekend

hj in Pruissen in zjneeerhexsteldengenoot
het hem toekomend wachtgeld alspensioen.
Nadat hj in 1849 in den eohtgetreden was,
vestigdehjzichaan deRjn,eerstteBingerbriick endaarnateNeuwied,totdathjgehoor
gaf aan eene uitnoodiging naar M'eimar,alwaar hjmetschadehetr'
W eimarischeJahrbuch (1854- 1857)''uitgaf.In 1860 werd hj

beoefenaax der Chinésche en Japansche talen.

hj naar zjn wensch geplaatst, - vanhier
bezpchthj nu en dan zjnevrienden,om llen
te verkwikken met zjne geestige scherts Of
metzjne vroljkeliederen,welke hj zelfop
wegslepende wjze wisttezingen,--entedier
plaatseoverleedhjdenzgstenJanuarj1874.00k

1841,6 d1n)'',- pcataloguslibrorum etmanuscriptorum japonicorum a de Siebold c0llectorum etc. (met von &
$%loî#, 1845)'', -

Hj werdgeboren te W iirzburg den 16denFebruarj 1805,studeerde aldaarin deletteren
en ontving zjne Opleiding in bovenvermelde
talen te Leiden van von &4pl#.Nadathj
eerstgert
limen tjd alstranslatetlrwaswerkzaam geweest,werd hj in 1855 a1s hoog-

leeraar aan de Leidsche hoogeschoolverbonbibliothecaris van den hertog ron Ac/ïùt
)r op den. Van zjne geschriften vermelden wj:
het kasteel Korvei aa'
n de W eser.Hier was Bibliotheca Japonica(metron &4pI#,1833-

eene nieuwe uitgave der pproeve eener Japansche spraakkunst'' van Donker Olrfl d

(1857)7',- rllet Japansche kursiefschrifl Figurana enz.(1860)'',- pshopping Dialogues,
v
er
ul
gd
npzz
jni
ne
jv
es
rc
ih
ge
ndie
n.scVa
her
in
gen verzamelaars'eel Dutsch, English and Japanese (W inkelgegeschriften noemen sprekken,1861)':,- nDe Japanschetractaten,
wj
:pllorae Belgicae (1830- 1862,12 dln)'', metNederland,RuslandjEnqeland, de Verchte deutscher eenigde Staten en Frankrtjk ln 1858 te Jedo
pFundgruben zur Geschi
Sprache und Literatur (1830- 1837)''- pAlt- gesloten enz.(1862)'',- ,,De Groote studie
deutsche Blëtter (met Hanpt? 1835- 1840, (Ta-Hi0 of Dai-gaku) met Hollandschen en
2 dlnl''h - rspenden zur deutschen Litera- Engelschen tekst (1864)'' - en plapansche
turgeschichte (1845, 2 dln),,t - pFindlinge spraakleer(1868)''.Hofmanisridderderorde
(1859- 1860, 2 dln)'', - voorts pGeschichte >an den Nederlandschen Leeuw , voorts lid
des deutschen Kirchenliedes bis auf Luther van de Koninkljke Académie, van het K0(1832J 3de druk 1861)'7, - Unsere volks- ninkljk Instituut vool-Taal-tLand-en V0lthiimllchen Lieder (zde druk 1859)''1- DDie kenkunde van Nederlandsch Tndië,- van de
deutsche Gesellschaftslieder des 16 und 17 SotsiétéAsiatique teParjs,van hetDeutsche
Jahrh. (zde druk 1860, 2 dln)'',- en pDie morgenlëndische Gesellschaft,- van de Kaideutsche Philologie im Grundrisz (1836):'.0ok serliche Acadêmie der W issenschaften in Berheeft hj uitgaven geleverd van: rReineke lin,en van de Maatsc,
happj van NederlandY0s (183452dedruk 1852)'')- van de ïM0- sche Letterkunde te Leiden.
numentaElnonensia(1837)'',- envannr
lheo- H oFm annsegg (Jobann Centuriusjgraaf
pbilus (1853- 1854,2 dln)''.Vele geschriften von),een verdiensteljkDuitschkruidkundige,
van zjnehand ztjnhunoorsprongverschuldigd geboren te Dresden den z3sten Mei1766,stuaan zjne ingenomenhei; met de Hoog- en deerde te Leipzig,trad in 1783 als luitenant
Nederduitsehevolkspoëzj,zooals:rschlesische in dienst,doch nam in 1786 zjn ontslag om
Volksliedermit Melodien (1842)''
,enpNieder- zjne studie te Göttingen voort te zetten.
de Oud-Nederlandscheletterkunde isaandezen
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Hier bepaalde hj zich vooralbj de kennis stafvan het leger der Christino's,en woonde
der insecten, doch eene reis naar Porttlgal, vervolgens bj afwisseling teErlangen,Miinwelkehj met Tilesi'
t
u volbragt,spoordehem chen en Augsburg. In 1841 redigeerde hj
aan t0t het beoefenen der botanie.Met Link eenigentjd depRheinischeZeitung''
,behoorde
onderzocht hj gedurende li
/c jaar de iora t0t de redactie der pAtlgsburqer Allgemeine
van dat land en vond er honderden nieu&ve

plantensoorten.00k bleefhj ernahetvertrek
van LLnk n0g een paar Jaaren ontdekte er
onderscheidene soorten van insecten.Na zjn
terugkeer'washj eenigejaren werkzaam aan
het muséum te Brunswjk en gaf toen met
Link, doch op zjne kosten,eene prachtige
rFlorc Portugaise (1809- 1833):'in hetlicht.

Zeittlng'' en der pD eutsche Zeltung''1en vestigde zich in het begin van 1848 te Heidelberg a1s privaatdocent in de staathuishoud-

kunde.Hj werdafgevaardigdnaart
leNationale

Vergadering te Frankfort en nam er plaats

in hetcentrt
lm.In October1849 zag hj zich

benoemd t0t secretaris van hethandelsministérie te W eenen,en bleef er,t0t psektions-

lissische regéring rath''bevorderd,t0tin1862,toenzjngeschrift
W eldra echter nam de Prt
de tlitgave van dat werk voorharerekening, Die österreichische Finanzprobleme'' hem

waarna hj hetbestuurhad over deinrigting noodzaakte, zjn Ontslag te nemen uit de
van het zoölogisch muséum te Berljn. In staatsdienst.Niettemin bleefhj erin andere
1816 vestigdehj zich teDresden en ovexleed betrekkingen werkzaam.Hj is een jverig
aldaar den 13den December'1849.Het Ztlid- verdediger der beschermende regten, en van

AmerikaanscheplantengeslachtHlfmannsegga
isnaarhem genormd.
H ofhoorigheld,zie L'
qfeiqenseltap.
H öler (KarlAdolfKonstantin),een verdiensteljk Duitsch geschiedkundige,geboren
teMemmingenden 26stenMaart1811 studeerde
te Miinchen aanvankeljltin de regten,maar
bepaalde zich weldra bj de geschiedenis.Na
zjne promotie (1831)ontving hj eene staatstoelage en vertrok eerst naar Göttingen en in
1834 naar Italië,waar hj vooral te Rome
en te Florence geschiedkundige nasporingen
volbragt.Toen hj in 1836te Miinchen terugkeerde,moesthjop lastvan koningLodewi
jk
en onder zeerhinderljke omstandigheden de
redadie van het oëcieel dagblad van Miinchen op zich nemen.In 1838ontvingl1jver-

zjne geschriften noemen wj: p'
rirocinaden
eines deutschen Oëciers (1841,4 dln)'',DDerZollverein in seinerFortbildung(1842)'',
-

ands Zust:nde, Politik
rEngl

und Macht-

entwickelung (1846,2 dln)'',- pFlamisch
Belgien (1847)':,- rDeutsche Auswanderung
und Kolonisation m1t Hinblick auf Ungarn

(1850)'',- rDeltschlandsZ0ll-und Handelseinigung (1851)'7,- en pueber dasStndium
der Rechts-und Staatswissenschaften (1851)''.
H ofm an (J.B.J.),een Vlaamsch dichtert
geboren te Kortrjk in 1768,stondaldaaraan
hethoofd derrederjkerskamer,en toen deze
in 1825 eenJubilévierde,werd hem de vjf-

ti
gste yrjs,dien hj gewonnen had,plegtig
ultgerelkt. Hj overleed den zden Augustus
1835. Behalve een groot aantalgelegenheidsgunning om erzich als privaatdocent te ves- gedichten,schreefhj onderscheideneblj-en

tigen, en in 1840 werd htibuitengewoon en treurspelen.Van deze noemen wj:pDe 0nwat later gewooll hoogleeraar, terwjl de berm hertigeschuldeischer''- rD eonverwachte

Académie van W etenschappen hem in 1842 redding'' - pclarinde'' - rlustina of de
onder hare leden Opnam. De staatkultdige onderwerping van Namen'' - rl-letverzinken
woelingen van 1446 ontlokten hem hethisto- der Oostendsche pontschuiten'',- pDe listige
risch gedenkschrift:?Concordatund Consti
tu- bakkerin'',- rHetPruissenschsoldatenkwartionseld der Katbollken in Baiern (1847),,, tier''? - en pl-let aengenaemste geschenk op
zoodat hj in hetzelfde Jaar van zjn hoog- een Jubelfeest.,,
leeraarsam btontzeten eenige maanden daarna
H ofm ann. Onder dezen naam vermelden
als archivaris naar Bamberg gezonden werd. wj:

In 1851 zag hj zith benoemd t0thooglekraar

Johann C/lrïq
sfït
zzl Konrad A'
t
?/hcl??
,, een

in de qeschiedenis te Praag,en werd eraf- verdiensteljk Duitsch godgeleerde. Hj werd

gevaardlgde naar den Boheem schen Landdag, geboren te Niirnberg den Qlsten December
waar hj sedert 1865 (
le regten der Duitschers 1810, studeerdeteErlangenin degoschiedenis,

verdedigt.Van zjne geschrifton noemen wj:
rDie deutsche Pëbste (1839, 2 dln)'', rQuellensammltlngt,
iirfri
înk.Geschichte(18491852, dl 1- 4)'' - nFrënkische Studien
(1852- 1853)'', - pDie Geschichtsschreibcr
der hussitischen Bcwegung (1856 enz.)'',-

doch wjdde zich te Berljn aan de theologie.
In 1833 werd hj leeraar in de geschiedenis,
het Hebreeuwsch en de godsdienst aan hd
gymnasitlm te Erlangen en vestigde er zich

alsprivaatdocent in 1835 in dewjsbegeerte

en ln 1838 in de godgeleerdheid.Intusschen
rM agister Johann Husz und der Abzug der waren van hem :pDie siebzig Jahre des Jerideutsche Profbssoren und Sttldenten ausPrag m ias und die siebzig Jahrwochen des Daniel
algemeinen Ge- (1836)'' en rGese,
hichte des Autkuhrs in den
(1864)''' en DLehrbuch der
.,

schichte (1850- 1856,3 (
lln).
Cevennen (1837)': in het licht verschenen.
H öfken (Gustav), een Dllitych staathuis- Voortsschreefhj eeltmluehrbuch derAveltgebor
en
den
lz
l
d
e
n
holldkundiget ge
Junj 1811 schichte (1839,2 dln;2de druk 1843)75,werd
te Hattingen in hetgraafschap M ark,trad in

in 1841 buitengewoon hoogleeraar,doch ver-

Pruissische krjgsdienst,doc,
h moesthaarver- wisselde ih het daarop volgende Jaar Erlaten , Om dat hem wegens staatkundige over- langen met Rostock, In 1845 keerde hj naar
tredingenvestingstrafw asopgelegdt- zagzich Erlangen terug,waarhjmetHl
bjlin.
qen Tl
to?
x.
: de redactie van het pzeitschrift fiir
daarna in Spanje geplaafstbtjden generalen Mcdï'

HOFMANN.

ProtestantismusundKirche''opzich nam.Hj
behoort t0t de vocalen van de Erlanqer
schoolvoor nieuwere(conservatieve)theologle,
enschreef:rW eiszagtlngundErfiillung(18411844?Q dln;2de drtlk 1857- 1860)''
,- pDer
Schriftbeweis(1852- 1856,2dln)'',- enrDie
heilige Schrift desNeuen Testaments zusammenhangend unterstlcht(1882):'
.
Friedrlelt Hofmann,een Duitschdichteren
schrjver.Hj werd geboren te Coburg den
18den April 1818, bezoeht de universiteit Ae
Jena, waar hj zich al spoedig met letterkundige w erkzaamheden bezig hield,voorde
boekhandelaarswerkte,opstellen intjdschriften plaatste,en het tooneelspel rDieSchlacht
bei Foksan (1838)','1 - een(.terRu
ne
d)
ge
lde
(lp
.ama
von Koburg (1840) - en
poi
e
verwiinschte Prinzesz''in hetlicht gaf.Nadat
hj voortsgeruimentjdteEisenbexgenZerbst
(waaxhj desatirepDie Nachtim W allisch''
schreef) vertoefd had, ging hj in 1841
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jaar van 1845 vestigde hj zich alsprivaatdocent in de chemie te Bonn, zag er zich
weldra t0tbuitengewoon hoogleeraarbenoemd,
en gafeerlang gehooraaneeneeervolleroeping
uit Londen. waar men hem aan het hoofd
plaatste eener scheikundige leerschool,onder
het beschermheerschap van prins Albevtdoor

eeniye voorname staatsmannen en geleerden

gestlcht. Zj werd in het najaar van 1845

onder den naam van rRoyal College of Chemistry'' te Londen geopend,en verhiefzich

in korton tjd t0tzulk eon bloei,datde regéring haar in 1853 Overnam als de chemische

sectie dermjnschogl(R0yalSchoolot'Mines).
Meest alle Jgnge scheikundigen van naam in
Engeland hebben er htlnne opleiding ontvan-

gen.Buiten zjnelessen ontwikkeldeHofmann
eene verbazende werltzaamheid op hetgebie;
van sc,
heikundig onderzoek. Tn 1855 werd

hj, zonder het professoraat te verliezen,belast met eene voordeelige betrekking bjde

naar Hildburghausen, Om er aan het groote munt.Opallewereldtentoonstellingenbehoorde
rKonversationslexikon van M eyer te werken. hj t0tbeoordeelaars.Geruimen tjd weeshj
In Mei1855 vertrok hj als hofmeestervan de schitterende aanbiedingen van de hand,
den graaf'
von Mensdorf naarItaliëenvervol- hem gedaan door Duitsche regéringen, die
gensnaarEinöd bj Cilly,dochkeerdein1856 hem aan Duitsche universiteiten wenschten te
Yeyer's verbinden,totdathj eindeljk gehoorgafaan
Tlaar H ildburghansen terug 0Dà aan A
Universum''zjnekrachten tewtjden.In1858 een eervolberoep naar Bonn,waarhj aan
stiehttehjteLeipzighetgeïllustreerdeweek- het hoofd zoll staan van een nog op terigte:
blad ,,Die Glocke'',nam de redael
tie Op zich laboratorium . Voordatdit laatstegereed was,
van Payne's ppanorama des 'Wissens und der werd hem in 1864 hethoogleeraarsambtin de

Gewerbe'',en leverdebjdragen in het runi- scheikunde te Berljn opgedragen met den
versum ''. ook was hj in 1861 medewerker last, om O0k dââr een dergel
jk laboratorium
aan de rGartenlaube'',terwjlhj de grond- te stichten a1s te Bonn.Sedert het voorlaar
legger werd van het rcentralkomité fiir Mr. van 1865 is hj er met den meesten jver
BauersdeutschesTaucherwerk''.'
W jdersheeft werkzaam.TalrjkeOpstellenheefthjgejlaatst
men van hem : pGedichte (1842)'' - rDie in het pefournal of the Chemical Soclety of
Volksmundarten und ihreppetischeBenutzung

(1845)''
!- rFrankensSangerfeste (1846)'' -3)Die Veste Koburg
Gedichte (1848)''
(1855)''- en plpritzHotmannsQuaekbriinnla
(1857)''
.Algemeen verspreid zjn desdichters

London,'' en in de rrfransadions of the
RoyalSociety''.Onder descheikundige naspo-

ringen van Ilfmann bokleeden die overammnniak en aniline eene belangrjke plaats.
Reedsin 1850 deedhj demerkwaardigeont-

nKinderfeste'', voûrzien van uitmtlntende mu- dekking,datm en in am moniak de waterstofziek van J'
ul'
l'us Otto.M erkw aardig is ook de atomen trapsgewjs vervangen kan door alko-

doorhem en & a
vàtergestichte r'
W eihnachtsbaum fiir arm e Klnder''1 eene verzameling
Van di
chterljkevoortbrenqselen van hem en
zjne tjdgenooten,welke ln duizende exem -

plaren in 30 of40 D uitsche steden van wege
het Bibliographisçh Instituut gratis worden
verspreid om ervoor de opbrengst een aangenaam K erstfeest te verschaffen aan arm e
kinderen.H@mann i
seenverdiensteljkvolksdichter, vooral wanneer hj in zjn vaderlandsch dialect den teugel viert aan zjne
geestigheid.ln zjne groûtere gedichten gloeit

holgroepen,en dat men op dezewjzeeene

groote menigte stofen kan voortbrengen?wier
kennis een grooten invloed had op de ontwiklkeling der organische chem ie van den

nieuweren ttjd.Ztjnvoortgezetonderzoek bragt
hem tot de ontdekking der ammoniumbases

(1851),waarmede hj beschot
zwingen verbond

over de phosphorusbases,Over de polyam moniakken,over de isocyanide en overmosterd-

olie. Eindeljk is men aan hem eene reeks
van gew igtige onderzoekingen versehuldigd
over de kleurstoh-en in teer, w elke in den

jongsten tjd eene Omwenteliny hebben te
voorschjn geroepen Op het gebled der verwerj.H(
)t anilinerood, dat gowoonljk md
den naam van fuchsine bestempeld wordt?is
den 8sten April1818?bezocht erhetgymna- het eerst door hem waargenomen,en zjtl:
opregte vrjheidsliefde,en zjgeven getuigenisvan eenerjkeverbeelding.
Auyusl '
lfz
sliel- Hqfmann,een uitstoltend
scheikundige. Hj werd geboren te Gieszen
eene

sium en de universiteit,wjdde er zich onder uitmuntende verhandelingen over de bestand-

de leiding van Liebig aan de scheikunde en

deelen en het scheikundig karalkter dezerveè-

werd zjn assistent.Reeds in dien tjd deed binding hebben den grondslag gelegd voûr
hj ontdekkingen omtrent de bases van den eene algemeene theorie der teerltleurstoFen.
steenkolenteer en de vervorming van den in- O0k ontdekte hj eene prachtige paarse
digo, w elke den grondslag legden vool* het kleurstot'
, welke naar zjn naam genoemd is.
trekken van kleurstofen uitteer.In hetvoor- Voor zjne merkwaardige ontdekkingen op
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het gebied der industrie ontving hj op de Zjne yezamenljke werken verschenen in 7
wereldtentoonstelling te Parjs(1867)één der deelen ln 1695- 1727,- en eene 2deuitgave
groate prjzen. Hj schreef onderscheidene volgde in 1734.
werken over hygiène en overchemische tee,
hH ofnar. Reeds in de dagen der oudheid
nologie.Van zp
-ne pEinleitung in diemoderne vond men P0rS0nen,die belastwaren om vor-

Chemie 1865)'verseheen in 1871de5dedruk.
JohannAïcAlllFerdinand.
ffdldcFzHfmann,
een verdiensteljk Duitschhistorieschilder.Hj
werd geboren te D armstadt den lpden M aal-t
1824entoondereedsvroegbljkenvanzjnaanleg
voor de kunst. De graveur AllcA gaf hem
onderwjsin hetteekenen,enin1843spoedde
hj zich naar de Acadêmie te Dusseldorf,
waar hj onder deleiding van Saadow zjne
eerste grooteschilderj vervaardigde.In 1845
penseeldehj eenepGraoeggingvanChristus''
,
bezocht voortsNederland en België,Miinchen,
Diisseldorf en Praag,en begafrich in 1854
naar Italië,w=r hj 5 Jaarvertoefde.Hier
ontstond zjn prachtig stuk pDe gevangennemin; van Chns
'tus''.Na zjn tertlgkeer uit
Itallë schilderde hj in deouderljkewoning

sten en aanzienljken door allexlei kluchten

en geestigheden,vooralgedurende d.en m aal-

tjd,den tjd tekorten.Men had erreedsbj
Aleœander de Groote,Dionysiws 'pczl Syracuse,
A'
l
gust'
tts en zjne opvolgers.In demiddeneeuwen w erd de hofnar een onontbeerljk
ambtenaar.T0t de teekens van zjn ambtbehoorden een meestal bonte,meteen hanekam
en ezelsooren versierde zotskap op het geschoren hoofd - een narrenschepter? -

schelletjes, vooralaan den kap,- en een
groot'
e kraag. llet overig gedeelte van zjn
gewaad was niet aan bepaalde voor8chriften
gebonden.Behalve deopgesierde narren,van

welke Tribottlet(aan hetFrangcheH0fonder
FransT)enzjn opvolgerBrnsquet,- voorts

Klaus Narr, wiens geestigheden meermalen
Othello en Desdemona'',en in 1862 vestigde gedrukt werden, bj keurvorst Frederik de

hj zich te Dresden,waar hj lid werd der
Académie en zich tevens a1s professor aan
deze verbond.Bj voorkeurbepaaldehj zich
bj Bjbelscheonderwerpen.In 1860schilderde
hj rEeneMadonna metPetrusenPaulus''in 1861 rDe verschjning van Christus aan
Maria Magdalena''! - en in 1868 eene nopstanding''. Van zdne vele fraaje stukken,
wordtpDe overspelige vrotlw'',in hetmusêum
te Dresden,als het beste gerûemd.

TFt/ze,en k
%ergpan,de hotbar van koningin

Elizabetk van Engeland, het m eest bekend

zjn, had men ook n0g eenehoogere klasse
van narren, meestal geestrt
jke mannen, die
van hunnevrjheidvan sprekengebruikmaakten, om de gebreken en dw aasheden van
hunnen tjd z00 scherp mogeljk te hekelen.
T0t deze behoorde Kvnz '
ppl der Ao.
:dzlbj
keizer M aœimlllaan f,- Joh'n A '
etl/ktloo#,een

tooneeldichteraan hetH0fvanHendrik Vllh

en Anyely, een schxander Fransch hoveH ofm annsw aldau (Christian Hofmann
von),een van de Btichtersder2deSilézische ling. 00k ontbrak het aan de vorstenhoven
dic,htscbool, werd geboren te Breslau den
25sten December 1618,gafop hetgymnasium

te Dantzig reeds bljken van zjn dichterljken
M nleg en studeerdete Leiden.Alsreism akker
van een vorsteljk persoon deed hj een togt
door deNederlanden,Engeland,Frankrjk en
Italië,enzagzich bjzjnterugkeerbenoemd
tot raadsheer in zjne geboorteplaats.Meermalen rerd hj met staatkundige zendingen
belast, lnzonderheid naar hetKeizerljk Hof
te W eenen, en overleed als voorzitter van

nooitaan mannen,die,zonderhetnarrenkleed

te dragen, door bjtende uitvallen de maatschappeljke toestanden zonder verse,
hooning
durfden geeselen, zooals generaal Kya. in
Keur-saksen) en de geleerde vrjheer von
GsgztfDz?
:,die doorkoningFriedria W ilhelm f
van Pruissen mettitels en eerbewjzen overladen werd.Er bestaat een belangrjk werk
van Flöyel,getiteld: pGeschichte der Hofnarren (1789)''. O0k schepte men een tjd lang
aan de lloven groot behagen in onnoozeke en

den raad en als Keizerljk raadsheer te Bres- m ismaakte menslthen. In het begin der 18de
lau den 18den April1679.Aan eene veelom-. eeuw waren de Hofnarren bjna overalvervattende kennis paarde hj eene Ongemeene dwenen. Zeer lang echter - t0thetmidden
wellevendheid,onderscheiddezichdoorgrooten der voorgaande eeuw - bleven zj in Keurjver en leidde een onbesproken wandel, Saksen, en vooral aan het Russische Hof.
schoon dit lMtste in strtjd schjnttewezen Czaar Peter de Grppfe hield er zooveel,dat
met zjne gedichten. De eenvoudigheid der hj hen in klassen verdeelen moest.
eerste Silézische dichtschool, die wel eens
H ofregt,zieLif
'e'
i
geldcFzcz.
Mn platheid grensde, ontaardde bj hem en
H ofstede. onder dezen naam vermelden
bj Lohenstein in gezwollenheid en weelderig- Wj:
heid.Het onderwerp,waartoehj zich door- Johannes A'
F,
sfd#:ydie in 1720 van Zuidgaansbepaalde,wasdezinneljkeliefde.W èl laren a1s predikant naar Groningen vertrok
heefthj de Duitschetaalverrjkt,doch aan en aldaar den Blsten Mei1736 overleed.Hj
de dichtkunst door zjn overdreven zwier, was een uitsteltend kanselredenaar, die 0ok
door zjne gezochte beeldspraak,door zjne n0g, maar te vergeefs, te 's Hage beroepen
bespotteljke verhevenheid en door zjne opge- werd.Hjzondleerredenen in hetlicht,schreef:

schroefde geestigheid veel nadeeltoegebragt. XEenige aanteekeningen betreFende meest het
Van zjne geschriften vermelden wj:nGalante verborgen leven voor den Heere van S.TJaGelegenheitBgedichte'', - pcuriose Helden- den'',die in 1775 eene 4de uitgave beleefden,

brietb und andere herrliche Gedichte (1673)'', en gafeenige pLjkzangen''uit.
rDer sterbende Sokrates'',- en eene verPetrus A'
o fdtfe,een verdiensteljk godgetaling van 4en rpastor-Gdo'' van Gw ini. leerde.Hj werd geboren teGroningenin 1716,
-
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studeerde en promoveerde in de theologie te reeds genoemde geschriften heeft men n0g
Franeker, en was achtervolgens predikantte vanhem eenaantalandere,meeststrjdschriften.

Anjum ,Steenwjk,Oost-zaandam en Rotter- Van de overige vermelden wj:rDewaarheit
dam,waarhj zich ip 1770benoemd zag t0t 0n GodljkheitderEvangelischeverhalen,0phoogleeraar in de godgeleerdheid,kerkeljke gemaakt uit vergeljking van den val van
geschiedenis en oudheden aan dedoorluchtige

school.Hjnam nu zjn ontslag alspredikant,
vierdein 1789 de gedachteniszjner sojarige
evangeliedienst, en overleed den 27sten N0vember 1803.Hj was een man van groote
geleerdheid en tevens van ongem eene verdraagzaamheid, en deze qing zôö ver, dat
hj in 1775 van onregtzlnnigheid verdacht
werd.Van dieverdraagzaamheidgetuigtook
zjn geschrift:rDe Bellzariusvan Marmontel
beoordeeld (1769):'. Sommige uitdrukkingen,
in dat werk gebezigd, w ekten echter het
misnoegen der Remonstranten, en toen hj
door cornelisN ozeman werd aangevallen,ontstond bj hem eene verbittering, die zjne

Petrus met den (
lood van Judas,zooals die
beide gebet
lrtenissen in het N.Testamentbe-

schreven zjn (1774)'',- pBriefaan J.J.le
Sage ten Broek Over eene nieuwe maniervan
zingen in de gemeente Rotterdam , tegeljk
met de Psalmberjmingingevoerd (1775)'' Xllet leven van den professor GerhardusJohannes Nahuys (1782)'', - en rllerderljke
briefaan de RotterdamscheGemeente,in zich
bevattende de egte Gereformeerde leer van

'sHeilandsborgtogteljk ljden (1784)''.
Petrns .
s'
t
?
/bfd#e, een verdiensteljk Nederlandsch staatsman.Hj werd geboren te D00rnik den 14denApril1755,bezochtdeLatjnsche school te Meppel en vertrok vandaar

v
roegere verdraaqzaamheid in de grootste naar de hoogeschoolte Groningen,waarhj
onverdraagzaamheld veranderde. Iliervoor

in 1775 promoveerde in de regten. W eldra

schiep hj een orgaan in nDeNederlandsche was hj advocaat-fscaal bj den landdrostte
Bibliotheek (1774 enz-l'' hetw elk zich vooral Assen,nam vervolgenszitting in de vergadeplaatste tegenover de pvaderlandscheLetter- ring der Staten,verdedigde er metjverde
oefeningen''.MetjverstreedhjtegenBarkey, Stadhouderljke partj, en zag op voordragt
Hoogduitsch predikant te 's Hage, Over de van den Stadhouder zich in 1789 benoemd
verklaring van het Hooglied, welks geeste- t0t ontvangervan den 40sten penning en van
ljken zin Hofstede wilde gehandhaat'
d zien. de gemeene middelen van W edde eé W esterVOorts deed hj in derBibliotheek''een aan- wolde.M et anderen in com missiebenoem dt0t
val op den Utrechtschen hoogleeraar ran hervorming van hethoogste rejtscoll
egie in
Gpes.
:,weshalvede Utrechtscheregérinq dat Drenthe, w erd op grond van zpn verslag in
tjdschrift een reer- en faamroovend llbél'' 1791 de oude EtstoeldooreenHofvanJustitie

noemde.A1sjverig voorstandervan hetHuis vervangen.Hoewelhj wegens zjne drukke
van Orczl,# havende Hofstede voort
s de ge- practjk voor eene raadsheerbetrekking aan
dichten van Petrus Burman, w aarin Olden- genoemd Hofbedankte,werd hj in 1793 als
barneveldt en de gebroeders de Y ïff werden raad en secretarisaan zjn vadertoegevoegd,
verheerljkt.Een onbekend sehrjverkwam er die deze am bten in hetLandschap bekleedde.
tegen Op,en deze twistw asdevoorbode der In 1795 echter verloorhj nagenoeg alzjne
verdeeldheid van Patriotten en Prinsgezinden. bedieningen en leidde gedurende 5 jaareen
Meermalen schoothj scherpepjlen afophet ambteloos leven. Gedurende dien tjd hield
patriotsche tjdschrift pDe Postvan den Ne- hj zich bezig methetontginnen van heidederrjn'',en ir1 1783 washj te Utrechtaan velden en het planten van bosschen.Toen de
persoonljke mishandelingen blootgesteld.Ook tjden begonnen teveranderen,werdA'
F.
SJ:A
twistte hj met den Lutherschen predikant in 1802 wederom aangesteld tot secretarisbj
z fzfz en later m et Ilendrik .frl zzzztz,onder- het Hof van Justitie in Drenthe.lnmiddels
wjzer te Hoogebeintum in Friesland,totdat was dit Landschap in 1798 met Overjssel
de tusschenkom st der Pruissen in 1787 rust vereenigd,doch Hofstederustte niet,voordat
gebood op kerkeljk gebied.
hj de vroegere zelfstandigheid van Drenthe
Bj al zjne onverdraagzaamheid wasHo
J- herkregen had,hetgeen hem in 1805 gelukte.
dfetîd een uitstekend godgeleerde,zooals bljkt In 1807 benoemde koning Lodewj;k hem tot
uit zjne mBjzonderheden overdeH.Schritt'' landdrost aldaar, nadat hj reeds vroeger tot
en zjne verhandeling pover hetkleine getal ridderder Koninkljke orde van Holland was
der echte martelaren''. O0k werd zjn ant- verheven. Toen de Koning voûrts in 1809
woord op de prjsvraag derHollandsche Maat- Drenthe bezocht,ontving hj van H#àtede
schappj van '
W etenschappen:p'
W elkezjnde zulk een gunstigen indruk,dathj hem aanbeste m iddelen om de ware en ztlivere leer stelde t0tlanddrostvan Overjssel.Na deinvan het Evangelie onder de bewoners der ljving van Nederland bj Franltrjk werd hj
Koloniën van den Staatmeer e11metlr te b()- pl*llf'
oet van het departement Alonden van de
vestigen en in die landstreken votlrt te plan- llssol,dot!h men wantrouwde zjne staatkun-

ten?''in 1773 metgotld bekroond,torwjlhj c
ligegevoelens,zoodathjeerlang zjnontslag
vervolgenseenbelangrjk werk uitgafoverde ontving.Hj bleefambteloost0t1814enbevond
DOost-lndische Kerkzaken''. Hj beoefellde zit!h tevens Onder de notabelentdie Over het
voorts de Nederlandsche dichtkunst,w as lid alofnietaannemen der ontworpen grondwet
van het Zeeuwsch Genootstshap, en wordt moesten beslissen. MLeldra voegde voorts de

gehouden voor den schrjvervan hetgeestig sotlvereiueVorsthem bj decommissie,belast

schimpschrift: rpseudo-sttldiosus hodlernlls, methetvervaardigenvaneen ontwerybetreksive theologusGroninganusdetectus''.Behalve keljk de zamenstelling van Provinclale StaVIII.
27
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ten. Nadat hj daarna het voorzitterschap medehjongemeenwasingenomen,veroorzaakte
bekleed had der commissie, welke dienu n- hemveelverdriet.Hjoverleedden26stenOctober
gu nde omtrent Drenthe moest adviséren, 1764inzjnewoningLeicestersquareenwerdte
wexd hj t0t gouverneur van dezeprovincie Chiswick begraven,waareengedenkteekenter

benoemd.Op zjn herhuldverzoek werd hj
in 1831 uit die betrekking ontslagen,en vertrok in 1832 naarGroningen,alwaarhj den
14den April van datJaar overleed. Hj was

zjnereerverrees.Hoyartltwaseenzeermiddelmatig,Ja,een slecht teekenaar,en 0ok de
uitvoering zjnergravuresisvervan verdiensteljk.Dehoogewaardezjnerkunstgewroch-

Koninkljk Nederlandsch Instituut, en directeur van de Hollandsche Maatschappj van
W etenschappen.
H ogarth (W illiam),eenberoemdEngelsch

Zjneprenten worden voorhoogeyrjzen ver-

curatorder Groningschehoogeschool,komman- enli
ytin dedaarinvervattedenkbeeldenen in
deur der orde van denNederlandschen Leeuw, de elgenaardigewjze,waarop hj deomstancorrespondent der Tweede klasse van het digheden van zjn tjd wistvoor te stellen.

koe'
ht.Eenefraajeuitgave van zjnewerken

verscheen van 1820 t0t 1822 in 3 deelen
onder de leiding van Nieltols,en deze is op
teekenaar, schilder en graveur, geboren te kleinere schaal in Duitschland bj herhaling
Londen in 1697,kwam eerstalsleerling bj nagedrukt.O0k hébbènverschillendeschrjvers
een goudsmid en wjddezi
ch vervolgensaan zich ingespannen om eene verklaring der plade teekenkunst.Zjne kunstwerken maakten ten van Ho-qartltte leveren.
echter wei
niq opgang,hoewel zjne platen Hogendorp (Van) is de naam van een

bj den pHudlbras''van Bntler zeergoed geslaagd waren.Daarna oefendehj zich in het
portretschilderen,enzjn talentom degelaatstrekken metjuistheidwedertegeven,bezorgde
hem veelwerk.In 1730tradhjinhethuweljk met de doc,
hter van (len historieschilder
James TAOrSAW en omstreeks dien tjd ontwikkelde zich bj hem eene zeldzame gave
om de dwaasheden en gebreken zjnereeuw
aanschouweljk voor te stellen. Zjn rrhe
harlot's progress'',die 2000 afnemersvond en
waarvan de oorspronkeljke schilderjen in
1755 d00r brand zjn verloren gegaan,
stelt den levensloop voor eener losbandige
vrouw, - en in pThe rake's progress''in 8
bladen dien van een losbandig man.Na deze

aanzienljk Nederlandsch qeslacht, hetwelk

reeds in de 14de eeuw ln Noord-llolland
bloeide,Daartoe behoorde Tltœnasrcl Hogendorp, ridder en heer van Spaarnwoude en

Penninxveer,die rentmeesterwasvan Filjps
de Goede en in 1457 bj een volksoploop te
Alkmaarom hetleven kwam ,- voortsGj;sbertrczzHogendorz,een achterkleinzoon van
den voorgaandeen m 1582 lid vandenHoogen
Raad te'sHage.Afzonderljk vermelden wj:
Gl
bbert'
t
llzlHogendorp,een kleinzoon van
laatstgenoemde.Hj waslnzjneJeugd oëcier
bj deljfwachtvan prinsM a.
wrifsen vervolgens generaal in Zweedsche dienst.Als zo0-

danig voerdehjin 1635bevelteMainz,toen
deze stad door de Keizerljketroepen belegerd Tverd.Sehoon een dapperen edelkrjgsman, moest hj, na het berigt dathj geen
ontzette wachten had,de vesting bj verdrag
overgegeven, waarna hj ze aan het hoofd
van zjnemanschappen metallekrjgseerverliet.Htjkeerdevervolgensnaar hetVaderland
terug en overleed te 'sHage.Hj isdeschrjver van het treurspel: pDe m oordt,begaen
aen W ilhem , bj de gratie Godts prince van

zjn van de prenten,welke hj van 1733 t0t
1738 leverde,de volgendehet meestberoemd:
Southwm'
k fair (De markt te Southwarkl'',
n midnight conversation (Een
- nh moder
punchgezelschapl'', - rrhe distressed poet
(De ramqspoedigedichterl''.- en pstrolling
actressesln a barn (Tooneelspeelstersin eene
schuurl''. Niet te vreden met den roem ,op
dit gebied verworven, wilde hj ook eene
hooge plaats onder de historieschilders be- Oraengiën'' waarmede in 1617 Coster's Acakleeden! maar onluistheid van teekening en démie te Amsterdam werd ingewjd.
gebrek aan bevalligheid w aren hem reeds tot
D/k ran H ogendorp ,1id van den raad van
gew oonte gew orden,en de zucht om carrica- Rotterdam. Hj verloor zjne betrekking in
turen te schetsen blonk overal door,zooals 1748 en overleedin 1759.Hj werd metzjne

men in pDe bron van Bethesda'' pDe barm- nakomelingen door keizer Karel Tzv in den
hartige Samaritaan''enz.kan opmerken.Nadat graveùstand opgenomen,en schreef:pverhan-

hjvoortsdenvroegerenweg wederwasingeslagen, verschenen van hem : in 1741 rrhe
enragedmusician (Dedollemuzikantl'',- in
1745 pThe mariageàlamode(Eenhuweljk
naarde model''in 6bladen,- in 1747prhe
alects ofindustry and idleness(De gevolgen
van vljt en ledlggangl''
, - in 1748 pr
lahe
march to Finchley (De togtnaarFinchleyl''
,
in 1749 rThe gate of Calais (Depoort
van Calaisl'') - en in 1751 rrhe stages of
cruelty (De trappen van wreedheidl'' in 4
bladen.Daarna verscheen in 1755 zjne mFour
prints of an election (De herkiezing voorhet
Parlementl''! - en in 1762 rrhe times (De
tjdsomstandlgheden),,,eene scjyepesatire op
Tiff.Zjnpsigismunda'',eenschilderstuk,waar.

delingen der ljfstraffeljke misdaden en haar

berechtingen,naar'tvoorschriftdes gemeenen
rechts getrokken uit den schriften van den

heerB.Carpsoviusenz.(1752,2 d1n)''.

W illem ,graafran A'
p-tyzl#tvw,raadenvroedschap van Rotterdam en lid van hetcollegie
van gecommitteerde raden van Holland. In

1774 vertrok hj in dienstder Oost-lndiscke

Compagnie met den rang van koopman aan
boord van het schip rpallas''naar Batavia,
werd w eldra resident van R embang,en zag
zich in 1777 aangesteld t0t adm inistrateur
van de établissementen der Compagnie op

Onrust.Hj bekleedde deze betrekking totin

1784 en keerde toen met het schip rHarmonia'' naar het Vaderland terug,doch van
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dat vurtt
lig en zjne bemanning &verd later
nooit iets vernomen.Hj was een man van
uitgebreide kennis,zooalsbljktuiteen paar
verhandelingen in de werken van hetBataviaasch Genootschap, nameljk:rltorte schets
van de bezittingen der Nederlandsche oostIndischeMaatschappj,benevenseenebeschrjving van het koningrjk Jacatra en destad
Batavia'',en mBeschrjving van heteiland Tim0r voor z00 ver het t0tn0g t0e onbekend
is, waarbj gevoegd is de beschrjving van
eenigenabjgelegene eilanden.''Voorts schreef
hj:rsokhonisba,ofdegelukkigemoederdoor
de inéntlng van hare dochters enz.(1779)'',
ngderinéntingtotdeingezetenen
- rRedevoeri
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approbéren de politieke mesures en procedures
tegen den heer ran Sb-çeltfor' in het werk
gesteld,m aar dezelvedesavoueerde alsw eder-

regteljk en ongepast''.In 1802 werd vanAb-

gendorp lid der commissie, benoemd om te

adviséren overde wjze,waarop voortaân de
Oost-lndische bezittingen zouden bestuurd
worden!en in hetzelfdejaarza4 hj zich afgevaardlgd alsgevolmagtigd minlster n=rhet
Russische Hot'.Inmiddels was men er op bedacht 0m hem a1s gouverneur-generaal naar
IndiL1 te zenden,doch dit plan kwam niet
t0t uitvoering, zoodat nan A'
pldzldor, zich in

1803 metzjne tweede gemalin - eenegravin

van A '
PA:AIJI?J:- naarPetersburg begaf,waar

in Batavia'' - en rlfraspoekol ofde dxoe- hj met onderscheiding ontvangen werd.Bj

viye yevolgenvan eeneteverregaandestreng- zjnterugkeerinhetVaderlandtl8os)benoemde
held Jegens de slaven (1779)'1. Hj was ge- koning Lodewljk hem t0tstaatsraad en voorhuwd met Carolina 'IF'
ïJA:IZ/IiIJteene dochter
Van Onno Z-ier van .&4w.:1.
Dirk,graafvanHoyendorp,eenverdiensteljk
staatsm an. Deze, een zoon van den voorgaande en geboren te Rotterdam den 13den
October 1761, trad in zjne jeugd in Prtlissische dienst! nam in 1778 deel aan den

Bejerschen Successie-oorlog,doch vroeg zjn
ontslag bj hetuitbarsten van den Amerikaanschen O0r10g,Omdathj metdeNederlanders
tegen Engeland wilde strjden.In 1783ging
hj a1s kapitein der infanterie naar Batavia
en onderscheidde zich in de expeditie naar
Ri
h
i
jouw. Na zjn terugkeer in Bataviakwam
illdienstder Oost-lndische Compagnie,
eerst als kapitein bj dedragonders,ln 1786

zitter van de afdeeling 00r10g,- en in 1807
t0t minister van 00r10g,bevelhebber van het
leger en buitengewoon gezantaan hetOosten-

rjksche Hof. Verwikkelingen van dit H0f
metFrankrjk in 1808waren oorzaak,datin
1809 zjne positie Onhoudbaaren hjzelfover
de grenzen gebragtwerd.Bj zjnekomstte
Amsterdam benoemdeLodewl
jkhem tatgezant
te Berljn en koxt daarna t0t gevolmagtigd
minister te Madrid.Na deinljving van ons
land bj Frankrjk werd hj echter terugge-

roepen, en zag zich in het begin van 1811
door N apoleon aangesteld tot divisie-generu l
en 2 maanden later tot aide-de-camp.Voorts
werd hj golverllellr VallO0St-P0mm0r0n,in
1812 golW ernellr Van Breslau, vervolgens
als onderkoopman en opperhoofd van Patra komm andant van Köni
gsberr,van W ilna en
ill Bengalen, ill 1789 a1s eerste adm inistra- van H am burg.N apoleon verhlefhem t0tpcomte
teur 0P het eiland Onrtlst,in 1791 als resi- de l'empixe.''- Uit de pMémoire du général
dent van Japara, en in 1794 als opperkoop- comte deHogendorp'',dienendeom zjngedrag
sOosthoek.W eldra in Hamburgte verdedigen,bljkt,dathj bj
man engezaghebberinJava'

echter, toen na 1795 de adem van vrjzin- het herstel van Neêrlandsonafhankeljkheid

nige denkbeelden t0tzelfsop Javadoordrong, ill 1814 zich ter beschikking heeft gesteld
moest v@n A'
p.t
pzktfpr' devreeseljkste rampen van den Souvereinen Vorst.Bj den terug-

endervinden.Hj achtteden tjd gekomen om
aan de talrjke misbruiken en ongeregtigheden
der Indische administratieeen eindete maken
en schroomde niet, daarover openljk zjne

keer van Naydeon in 1815 begaf hj zich

echter w eder in dienst des Keizers,doch de
val van dezen maakte een einde aan H oyen-

dorp'
s openbare loopbaan. Hj bleef aanvan-

m eening te zeggen.Vooraldetoenmaligecom- keljk te Parjs, schreef er eene pstaat- en
missaris-generaalN ederbnrgltkwam daaxtegen handelkundige besehouw ing'' van het koloin verzet, zoodat ran H ogendorp in 1798 in ni
aal systema in Frankrjk,ging toen naar
zjne betrekking geschorst,van zjne papieren Braziliè', waar hj zich bezig hleld metonberoofd,van echtgenoote en kinderen wegge- dernemingen van landbouw en njverheid,
rukt en langs schier onbruikbare w egen van vestigde zich op een eenzaam buitengoed bj
Soerabala naar Samarang gesleurd en van Rio de Janeiro, en overleed aldaar den 5den
hier over zee naar Batavia gebragt w erd. April 1823. Ht
j was kommandeur en grootToen hj hieromtrenteenhalfjaarOnverhoord kruis van de orde der Unie,en N apoleon verin de gevangenishad vertoefd en daarenboven m aakte hem een legaat vall 100000 francs.

vernam ,dathj van de t'
oekomsthetprgste Hj schreef:rBerigtvan dl,
n tegenwnordigoll
verwachten k0n, ontsnapte hj in 1799 op toestand der Batavistllle bezittingen in Oosteen Deenseh schip naar Nederland,waar h!j lndië en den handel Op dezelve (1799 2de
zich aanstonds ter bescbikking steldo van llet drtlk 1800)''h- nBrit,
fvan Dirk van I'
logenUitvoerend Bewind en regttlischte tegenover

dorp aan alle vrpheid- elz vadcrlalzdlievende

zjne vjanden. Zjne rverdedigiug aan het Bataven in Nedorlalzdsch Oost-lndië enz.
Comitét0tden oost-lndischen handelenbezit- (1799)'', - rontwerp om de 0ost-lndische
tingen'' m aakte een goeden indrukt e1l het Com pagnie deztar lallden in lzarenvprigeu bloei

Bewind in het Moederland besliste bj reso- te herstellen (1802)'' ellllettooneelstuk
11Kraspoekol Of de slavernj,een tafereelder
zeden van Nederlandseh lndië (1800)'', bewerkt naar l
3etgesehrittval zjn vadere11te

lutie van 12 November 1800, rdataan den
gouverneur-generaal en de raden zalworden
te kennen gegeven, dat de raad nittt kon
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'sHage opgevoerd, waar het groote opschudding verwekte.
Cara &rcet
fl.
q Willem , graaf van A'
p.>.dorp , een zoon van den voorgaande en van

zjne eersteechtgenooteEloabetltXc9*
#JzreJAJ
Bartlo. Hj werd geboren in Bengalen den
15den Augustus 1788,genooteenezorgvuldige
opvoeding, brzocht eene militaire school in
Frankrjk, daarna de académie te Leiden,

gevolg was van zjn afhankeljken toestand.
W eldra bevatte de rMoniteur''zjne benoeming t0t ridder der orde van Militaire Verdienste. Bj de terugkomst van N apoleon
schaardehj zich echteraan dezjdevan den
man, onder wien hj voorheen metroem gedien: had,en zocht vruchteloos den dood op
hetslagveld van W aterloo.Metdeoverbljfselen van het geslagen leger begafhj zich

trad in 1806 als kadet-militair in zeedienst, naar de oevers van deLoire.
Om hetgevaartevermjden van ooitweder
en onderscheidde zich bj eene muiterj op

hetschip pNeptunus''z00loFeljk,dathj als tegen zjnelandgenootendewapenstevoeren,
ordonnans-oëcierbj den stafvan koning Lo- nam hj in 1816 zjn ontslag,begafzich naar
#eo/à Napoleon geplaatst werd.Hj volgde zjn Vaderland, stelde zich ter beschikking
dezen Vorst op een korten veldtogt naar des Konings en vertrok in 1817 a1s ambteMiinster, Hameln en Cassel, kwam al8 2de naar der 2de klasse naar Java. Dââr werd

luitenantbj de kurassiers,woonde in 1807 hj in 1818 benoemd t0t lid der algemeene
de belegering van Dantzig bj,alsmede de rekenkamer te Batavia,kort daarna t0tresislagen van Heilsberg en Friedland, en ge- dent van Buitenzorg,en in 1823 t0tresident
an Batavia.Hj was erongemeen bevriend
droeq zich hier z0o dapper,dat hj zoowel v
de rldderorde van het Legioen van Eer a1s met den gouverneur-generaalran der Capellen,
die van de Unie ontving. Te Tilsitwashj en maakte zich verdiensteljk doorhetorgagetuige van de zam enkom sten der 3 00r10g- niséren van eene talrjke schutterj. Toen
voerende M ogendheden,en na hetsluiten van echter vervolgens de com missaris-generaalD%
den vrede werdzjn regiment ingeljf'
d bjhet P,
l
f.
:de GAlkzA,
Cbezuinigingen kwam invoeHollandsche legerkorps van generaalDnmon- ren, w elke niet met de inzigten van van
ceGM. In 1808 werd hj, op verzoek zjns A '
p.gez
d#tv' strookten,vroeg deze in Augustus
vaders, auditeur bj de legatie te W eenen, 1827 zjn eervolontslag.D% .
/1:,laterzjne
doch toen de oorlog op nieuw uitbarstte,be- dwaling inziende,bood hem hetgouvernem ent
twdgztftlr' wilde
gafhj zich naarzjn regiment.Bjdelanding der Molukken aan,doch ran ff'
derEngelschen in Zeeland (1809)trok hj als als eereherstelling niets anders aannemen dan
kapitein-adloint van den staf van generaal zjn voormaligenpost,zoodathjbjzjnvoorDumonceau derwaarts, en toen hj gereed nemen vol
hardde om met een zjariq verlof
stond 0MA generaal Daendels naar Indië te naar hetVaderland te reizen.Toen dltverlof
volgen, bragt deafstandvan Lodewj;k Napo- verstreken was, drong de minister aan op
leon verandering in.dat plan.In 1811 werd zjn terugkeer, doch daar hem geene vaste
hj ritmeesterbj zjn voormalig regimentku- bestemming werd aangewezen,vroeg hj een
.

rassiers, en nam onder den maarschalk Gon- eervol ontslag,hetwelk hem metpensioen in
'tgozzSt. Cyr deelaan den veldtogt naar Rus- 1830 ten deel viel, alsook de orde van den
land. Hj was in Augustus en October 1812 Nederlandschen Leeuw en de opnem ing in
tegenwoordig bj de roemrjkeveldslagenbj den adelstand metden titelvan graaf.
De Belgische revolutie berokkendehem een
Polostk, waarna zjn korps op de Beresina
terugtrok ten einde zich met dat van den aanmerkeljk g'
eldeljk verlies,zoodathj zich
maarschalk Fïcfe te vereenigen.Als aide-de- in 1831te Utrechtvesti
gde alscommissionair
camp van Gonnion St. @r en al
schefd'es- in electen, om alzoo ln zjn onderhoud te
cadron woonde hj develdslagen bj vanLiit- voorzien en aan zjnezonen gelegenheid t0t
zen, Bautzen, Dresden en Pirna. Daar de sttzdie te geven.Nadat hj voortsomstreeks
Verbondene M ogendheden de capitulatie van het Jaar 1837zjne:pTafereelen A'an JavaanDresden niet wilden erkennen,werdhj met sche zeden'' uitgegeven had, benoemde de

laatstgenoemden maarschalk als krjgsgevan- Koning hem t0traad van Indië.Hj vertrok
Fene naar Bohemen gebragt,doch hj wist naar Batavia, nam er in hetbegin van 1838
ln hetvoorlaar heimeljk te ontsnappen met zitting,en bekleedde er tjdeljk zoowel de

depêches aan den Keizer. Deze was echter betrekking van vice-presidentvan datligchaam
reeds te Fontainebleau', toen Tan S b-lz
lt
spq als die van waarnemend gouverneur-generaal.
na vele gevaren Parjs bereikte,zoodat hp Eenigzins gekrenkt doordien men geenerlei

z
jne deqa
eches aan den minister van Oorlog
overhandlgde en er den intogt van de VerhondeneMogendhedenenvanIodewnkX VIII
bjwoonde. Door den afstand van Napoleon
van zjn eed ontslagen,wildehj zjn degen
ter beschikking stellen van het Vaderland,
doch vond hier geen gehoor, zoodathj besluiten moest, eene plaatsing bj het Fransche leger aan te nemen.In M ei 1814 werd
hj er benoemd tot chefd'escadron bj het7de
regiment kurassiersjterwjlhj nogmaalsin

bljk van goed-ot'afkeuringhadgegevenaangaande zjn beheer,verzochthj datdeswege
een Onderzoek m ogtw orden ingesteld,waarop

hj,tegeljk methetberigtdatzulksoverbodig gerekend werd,de kommandeursordevan
den Nederlandschen Leeuv met een eigen-

handig schrjven van den Koning ontving.Tot
1 Januarj 1853 bleet'hj lid van den raad
van Nederlandsch Indië en ontving toen op
zjn verzoek een eervol ontslag mettoekenning van pensioen. Inmiddels had Lodewl
jk

0ns Vaderland een grotest indiende, behel- 21J@,:,koning derFranschen,hem bevorderd
zende dat zjn verbltfin den vreemde een t0t oëcier van het Legioen van Eer;00k zag
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htjin Nederland zich benoemd t0triddermet Huis van Oranje.Hj was niet te bewegen
deStervan de Eikenkroon.Hj vestigdezich om onderdevreemdeheerschappj eenigambt

te aanvaarden en vormde zelfs het plan om
>an de Kaap eene nieuwe Nederlandschevolkplanting te vestigen. Toen echter de gezegende omwenteling van 1813eeneindemaakte
staathuishoudklmdige. Hj werd geboren te aan de Fransche dwingelandj, plaatste hj
Rotterdam den z7sten October 1762,ontving zich met eenige anderen aan het hoofd der
te 'sHage eene zorgvuldige opvoeding en zag beweging ter gunste van het stamhuis van
zich,op voorspraak van deprinsesran Orczle#, Oran
je. Geen wonder alzoo, dat Willem 1

te Utrecht en overleed aldaar den 29sten 0ctober 1856.
p#:s#0r.p? een
Gnsbevt Karel, graaf vttn .#'
broeder van den voorlaatste en een uitstekend

geplaatstop dekadettenschoolteBerljn.Hler hem ondubbelzinnige bewjzen schonk van
onderscheiddehj zich zoozeer,dathjgekozen achting en vertrouwen. Achtervolgens werd
werd,om bj een bezoek van Panl,grootvorst hj ministervan BuitenlandscheZaken,voorvan Rusland,dezenvôörhettkontvanhetkorps
in de Fransche taaltebegroeten.In 1778werd
hjvaandrigbjhetregementvanprinsH endrik
van Prltissen? onderwien hj deel nam aan

den Bejerschen Successie-oorlog,en zagzich
daarna a1s page bj dien Vorstgeplaatst.A1s
oëcier keerde hj terug naar zjnregement,
en in 1782 vertrok hj naarzjn Vaderland,
waarhj desgeljksOëcierbj de gardewerd.
Voorts ging hj metonzen gezantvan Wdzl'
e!
naar Amerika,leed schipbreuk bj eenorkaan,

zitter der beide commissiën t0t het ontwerpen eener grondwet,na den Koning voorzitter van den Raad van State, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van hare eerste vergadering,- en in

al die betrekkingen was hj werkzaam met
zôö lofeljken jver,dat de Koninghem t0t

graaf verhief en met het grootkruis der orde
van den Nederlandschen Leeuw versierde.

O0k gafhj nietalleenaan zich zelven,m> r
00k aan zjne landgenooten rekenschap van
dobberde 2 m aanden rond en behoprde van zjne beginselen en daden, nameljk doorde
de 350 personen der bevaanning t0tde402die

uitgave van 10 boekdeelen onder den titel:

gered werden.Zes maanden vertoefde hj in
de Nieuwe W ereld,- hield,op aanbeveling
van Franklin, zjn verbljf op de goederen
van W ashin-jton,- verkeerdeveelmetJq
fer:0l,met wlen hj laterbriefwisseling Onder-

DBjdragen t0t dehuishoudingva'
n Staatvan
het Koningrjk der Nederlanden ten dienste
der Staten-Generaal (1818- 1829;2de druk,
bezorgd do0r Thorbeeket1859)'7.Zjnezwakke

gezondheid veroorloofde hem niet,de betrekhield, - deed vervolgens n0g eene reis naar king van vice-president van den Raad van

Engeland,- studeerdeeenigen tjdteLeiden, State geruimen tjd waar te nemen,znodat
en promoveerde aldaar op zjn 23stejaarin hj daarvan in hetlaatstvan 1816 ontslagen
de regten in het uniform van kapitein der werd met den titel van minister van Staat
Hollandsche garde Op eene dissertatie: pDe en een jaargeld van 10000 gulden,- een
aequabilidescriptione subsidiorum intel-gentes titel, die hem , wegens verschil van in-

foederatas(1786)1'.Bjhetuitbarsten dertoen- zigten, bj Koninkljk besluit van 22 Mei
malige onlusten schaardehj zich aan dezjde 1819 weder ontnomen werd. Ja, toen de
van het Huis van Oranje en werd in 1787 dwaling veld w0n, dat zulks op verzoek

raad en pensionaris der stad Rotterdam ,0n- van van .sbgdz3#pz.p geschied was,verklaarde
derhield eene innige vriendschapsbetrekking de Staatscourant,da'
t de Koning dituiteigen
m et den raadpensionaris nan de xgwïe-çelen ver- beweging gedaan had.Ook zjne portefeuille
wierf den roem der welsyxekendheid.Toen legde hj neder methet doelom de constituhj in 1795 zjne bedienlngen nederlegde, tionéle beginselan in het openbaar te verde-

stichtte hj te Amsterdam het handelshuis
Gi
jsbert KarelrJl Hogendorp el Co.en gaf
onderscheidene geschriften in het licht,zooals:rlets over de armen (1799)'',- pMissieve overhetarmenwezen (in 1794 geschre
ven, gedrukt in 1805)'', - nverhandeling
over den Oost-lndischen handel (1801)', =

digen.Htjdeed zulksbj debehandeling der

Jtllj 1800 (1802)''.Hj doorzag metschranderen blik,dat onze Oost-lndlën bj vrl
jen
Alzl#e/ voor 0ns eene bron van w elvaartkonden worden, en ontwaarde, dat zjne denkbeelden ingang vonden bj deregéring.Geen

taal zjne pBrieven over de openbare welvaart''in hetlichttom zoo mogeljk de Be1gen t0t hetaannemen van hetvrjhandelstelsel

Domeinwet in 1822.Zoodra echter de Vertegenwoordiging zich de contrôle op de geld-

middelen had laten ontfutselen,steldehijzieh

nietlangerverkiesbaarvoorhetlidmaaischap
van de Tweede Kamer.W as hj door zjne

w elsprekendheid het sieraad geweestvan dit
XBrieven aan een participant in de Oost-lndi- l
igchaam, zjne verzwakte gezondheid dronj
sche Compagnie (1802)'',- en pGedachten hem t0t rust, en hj bepaalde zieh in 1826
over 'slands fnantiën, voorgedragen in aan- tot een am bteloos leven. Intusschen kende
merkingen Op hetrapport t0teen stelselvan hj geene ledigheid.Behalve eenige kleinere
algem eene belastingen, uitgebragt den 9den geschriften, gaf hj in 1830 in deFransche

te bewegen.Eene gedurige sukkeling onder-

mjndeechterzjn gestel,en hj overleed den

w onderq het laatstverm elde w erk was een 5den Augustus1834.Hj waslidvanverschilm eesterstuk van verlichte staatkunde.Zoodra lende geleerde genootschappenjonderanderen
voorts in 1801 de staatkundige horizon wat van de Maatschappj van Nederlandsche Lethelderder begon teworden,verhiefhj open- terkunde te Leiden. Behalve reeds vermelde

ljk zjnq stem vôördeinstellingvaneen con- werken, schreefhj:pAdvysoverdeverhanstitutionel
'en Nederlandschen Staat onderhet deling van J.van Ouwerkerk de Vries over

42:

HOGENDORP- HOGERBEETS

de oorzaken van het verval des Nederland- stellingen der Hervormde Nederlandsche Kerk
schen handels (1828)'', - rDe Prins van zouden gehandhaafd worden.Hj overleed den
Oranle (1830)'',- pHetkrediet(1830)'',- 8sten M aaxt 1845.
Dirk, graaf Ton Hoyendoep, een zoon van
DeVrede(1830)'',- pDeKoning(1830)'',rd geboren teAmBterODe Natie (1830)'', - rDe ontwikkelinj den vooxgaande.Ilj we
N0.I-IX (13 December 1830-26 Januarp dara den lstenAlaart1833,en gafreedsvroeg
1831)'',- pséparAtion de la Hollande etde bljken van eene ongezaeene vroovaheid, gela Belgique (1830)M,- popinion émise le paard taet eene bepaalde gehechtheid aan de
17 Avril 1817 ensuite de la réunion de la oude leerstellingen derHervormde Kerk.Hj

Hollande etde la Belgique (1831)''- en de studeerde teLeiden in de regten en zag zjn
laatste Q 00k in het Nederlandsch.W ie meer
van dezen uitstekenden Staatsman wilweten,
leze de pverhandeling over deverdienstenvan
G.K.van Hogendorpa1sstaathuishoudkundige
ten aanzien van Nederland (1853):'donrmr.0.

antwoord op de académische prjsvraaq dex
Utrechtsche faculteit, eene pcommentatlo de
Jurisgentium studioinpatrianostra postHugonem Grotium (1856)''met goud bekroond.
A1s candidaat in de letteren en in de regten

vanA :#.Dâârvindenwj:pHjheefleerstensde en gereed om zich voor de promotie in die
C ondbeginselen van den constutionélen regé- beide vakken voor te bereiden,werdhjdoor
rlngsvorm ,waarbj vrjheid van personen en den dood weggeruktop den 25sten Januarj

eigendommen,zamenwerkingtusschendeKroon 1857
en deVedegenwgordigingentoezigtdexlaatste
H ogerbeets. onder dezen n3am vermelop hetbestuur der geldmiddelen op den voor- den wp-:
grond staan,tegen hetalbeheer van W illem I
Hadrianl
n A'
ootprleefd,een verdiensieljk beverdedigd. Hj heeft ten anderen gestreden oefenaar der Latjnsche dichtkunst.Hj werd
voorde vrtlheid van handelen njverheid,a1s geboren in het laatst der 16deeeuw te Haarden hechtsten steun van 'BLands welvaaxt, 1em , studeerde en promoveerde in de regten
en het onfeilbare middel om Nederland t0t en vestigde zich te Utrecht.In 1616 bezocht
den hoogsten trap van bloeiop tevoexen''.In hj Parjs,en hj waszeerbevriend metAn-

vAemilius.MTj hebben van hem :gcarzjne geboorteplaats verrees ter zjner eere J- ïl.
een gedenkteeken op het plein achter het men elegiacum pr0 devida Atrebatum urbe
muséum Boymans.
ad Ludovicum 111,Gallorum regem (1640)'1,
Hogendorp,oudsten zoon

-

en rcarmen panegyricum reverendo admo-

van denvoorgaande.Hj werdgeborenteRot- dum et illustri D.Huberts a Suetendaeletc.
terdam in 1795, studeerde te Leiden in de (1640)''.
Petrws A '
p-gdràedf.
regten, trok in 1813 en 1815alsvrjwilliger
:,desgeljkseen Latjnseh

ten strjde,en promoveerde 0? eene disser- dichter en de afstammeling van een aanzientatie: rDe Guilielmo II1 princlpe Arausiaco, ljk Noord-llollandschgeslacht.Zjnovergrootlibertatls Europae contra dominationem Gallicam vindiee''.Voortswashj werkzaam aan
de Nederlandsche am bassade te Napels, en
later onder den commissaris-generaald. .
#>.
:

vader, Dirk .eegfltgill
z. Hogerbeds, eerstop
Hoogerbeets btlhet dorp Beetswonende,had
zich later te Hoorn gevestigd,en diens zoon
w erd er burgemeester. P etrns, geboren
in Oost-lndië.In 1820 werd hj referendaris te Iloorn den zden M aart 1542, studeerde
van den Rnad van State,vervolgens 1id van eerstin zjnegeboortestad,daarna te Leuven,
dat ligchaam ,en overleed in 1838.
en eindeljk te Padua, alwaar hj t0t doctor
Dirk, graaf Tan H oyendorp, een broeder iyl de geneeskunde bevorderd werd.Na zjn
van den voorgaande. Hj werd geboren te terugkeer vestigde hj zich te Hoorn en beAmsterdam in 1797) studeerde te Leiden en zweek er den 12den September 1609 bj het
promoveerde aldaar ln de regten op eene dis- woedenderpestalseenslagtoferzjnermenschsertatie: pDe Guilielmi I PrincipisArausiaci lievendheid,waarna het stedeljk bestuurin
liberi cultus divini, liberaeque conscientiae de groote kerk een praalgraf ter zjner eer

vindicis Juribus in summum imperium in
comitatu Hollandiae (18Q2)''. Hj behoorde
t0t de vrienden van Bilderdjik, werd substituut-oëcier bj de regtbankteAmsterdam,

deed verrjzen.Hj was een goed dichterin
de Latjnsche en Nederlandsche taal,en een
btmdel zjner voortbrengselen, door Veliu

verzameld, draagt den titel: rpetri Hogerdaarna raadsheer in het Provinciaal Hof betii Hornani m edicietpoetae clarissim ipoevan Zuid-Hplland, en in 1840 buitenge- matum reliquiae etc.(1606)''.Hogerbeetswas
woon li4 van de Tweede Kamer der Staten- een kundig en w elsprekend geneesheer, en

Generaal. Hj werd echter geweerd, omdat onderhieldvriendschappeljkebetrekkingenmet
Warin,ook lid derKamer,meteenevan zjne devoornaamstegeleerden van zjn tjd.
zusters was gehuwd geweest,hoeweldithu-

Rombo'at A '
omt
yrkdfd, een broederszoon van

weljk, waaruit geene kinderen bestonden, den voorgaande en eelz uitstekend regtsgedoor echtscbeiding ontbonden was.Hj schreef leerde. Hj was een zoon van dr.Dirk .
Me.
yldaarop: pW ederlegging van de uitspraak in drikz. H ogerbeets, eerstschepen en later burde dubbele vergadering van de Tw eedeKam er gemeester van H oorn, en van M aa teld van
der Staten-Generaal op artikel81 der grond- Steynemolen, werd geboren te Hoorn den

wetvan1840.''HjwaséénvandeZevenHaag- 24sten Junj 1561,en moestreedsop zeven-

sche heeren, die eene verklaring van het dub- Jari
genleefljdzjnehervormingsgezindeouders,
belzinnigevoorzp0ver(quatenus)vandeSynode die voorAlradewjk namen,ln ballingschap
ve
r
gezel
len.Deze toefden methem te Mresel.
verzochten en verlangden,datdealot
lde leer-
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na
wadaarthzjj zii
nch oefende in de oude talen,en staan. De Stadhouder verwees haar naar de

1572 in het bezit hunner ver- Staten,maar deLeidseheafgevaardigdengaven
beurd verklaarde goederen hersteld Waren, ten antwoord,dathj verpligtwas,deprivikeerde in 1577 ook Rombontterug naarzjne legiën te handhaven,zoodatzj in hetgegegeboortestad,studeerde vervolgenste Leiden, ven geval metde Staten niets te maken haden werd aldaar in 1584 t0t doctor in de reg- den;(
lots
h de Prins was t0t geene toegevendten bevorderd.Hj was er zo0 gunstig be- heid te stemmen.
kend, dat de regéring van Leiden hem in
Na eenige verhooren verscheen Hogevbeeh
1590 de betrekking Opdroeg van raad en pen- t0t z-maal t0e voorzjneregters,en na het
sionaris der stad,terwjl de ctlratoren der nthoofden van '
sLandsAdvocaatvervoeyden
hoogeschool hem t0t hun secretaris benoem- o
zieh nogmaals 3 regters bj hem ,ten elnde
l
i
t
l
Va
n
den
den.Zes jaren later werd hj
hem over te halen, om zelf ofdoor middel
Hoogen Raad van Holland en Zeeland, en zjnervrienden vergifenisteverzoeken.Toen

zjne bekwaamheidenregtvaardigheidbezorg- hj zulks metverontwaardiging van dehand
den hem de algemeene achting en grooten wees,gingen zj heentterwjl één van hen
roem.ln 1608 werd hj metzjn ambtgenoot zeide: rZOO zult gj varen als Barneveldt;
Leonard de Vooyd en metNieolaas OrpelAofzf, 'tschavotstaatern0g!''Toenhjeenigentjd
raad in den Hove van HollandtnaarAmster- daarnavexoordeeld werd t0taltjddurendegedam gezûnden, Om deze stad t0t het sluiten vangenis met verbeurdverklaring zjner goeVan 0en bestand met Spanle over tehalen, deren, vexkl
aarde hj,dat hj nietberuBten
en hj zag zjne zending metden qewensch- k0n in hetvonnis en daarvan herziening verten uitslag bekroond.Bp de Onrustlge bewe- zocht,maar toen hem hetzwjgen werd opgingen, het volgende jaar te Alkmaar ont- gelegd,sloeg hj met de hand op de borst
staan, werd hj als gemagtigde van pTins en herhaalde metkrachtige stem :
Manrits met anderen derwaartsafgevaardiyd
om de gemoederen tot rust te brengen,en ln
Hic murusaheneus esto,
1611 vormde hj met J'
acob '
pt
zg
z W assenaa,
r, Nilconscire sibi,nulla palescere culpa!
heer ran Obdam, en dr. Dirk .P1,
:, burgemeestervan Amsterdam ,een gezantschapnaar of: pDit zj een koperen muur, zich van
de Hoven van Denem arken en Zw eden,om geenerleiovertreding bew usttew ezen endoor
z00 mogeljk een einde te maken aan den geene misdaad te verbleeken!'' Daarna hadoorl0g tusschen die beide Staten.In 1617 zag den zjne bloedverwanten vrjen toegang t0t
Hoyerbeets zich gewikkeld in binnenlandsche zjn kerkex,en hjwerdomstreekseenemaand
onaangenaamheden. Twee buxgers van Haar- later met de Groot naar Loevestein Overgelem ,door de regéring tlit die stad gebannen, braqt.Hiexbleefhj van 1619tût1625.Toen
wegens hun terugkeer in boete geslagen,be- verllgtte Frederik .
/.
fezl#rik zjne gevangenis
riepen zich op den Hoogen Raad. Deze, door deze methetht
lisTeW eerbj Wasseschonn gewaarschuwd om geene vonnissen te naa'
rteverwisselen.HjOverleedechter5weken

vellen in strjd methetoogmerk der Staten, daarnaOp denidenSeptember1625:nadatzjne
stelde de Haarlemsche regenten in het Onge- echtgenoote Y llegonda Wzàzlfzezàreeds op L0eljk,hoeweldeze,gedektdoorhetgezagder vestein bezweken was.

Staten, zich daarom weinig bekreunden.1nHoyevbeets was een m an van een uitm untusschen had Hoyerbeds met 6 zjner ambt- tend karakter, eene edele figuur in onze gegenooten zich tegen de uitspraak van den schiedenis.Hj wordtgeroemd a1s een sc,
hranH oogen Raad verzet en w erd deswege door der regtsgeleerde, als een welsprekend redezjne andersgezinde ambtgenooten op eene naar,alseenvroom ennaauw gezetChristen,-

smadeljke wjzebejegend,zoodathj hetaan- Ja, de Groot noemt hem een toonbeeld van
bod van Leiden,om erwedera1spensionaris een volmaakt jurist.Hj schreefeene rltorte
op te treden,metbljdschapaannam.In deze inleiding totde praktjk voor dehoven van
betrekking nam hj wederom zitting in de Justitie in Holland'',en aehter de rlnleiding
Vergadering der Staten en wasmet H'
ttoqo de t0t de Hollandsche l'egtsgeleerdheid (1690)''
Groot een jverig voorstandervan demaatre- van de Grppf vindt.men van hem : rvan
gelen,door Oldenbarneveldtop hetgebied van '
taanleggen en volvoeren deryroeessen voor
Kerk en Staat genomen.Hierdoor haalde hi
j de respedieve hoven van Justitle in Holland,
zich het misnoegen van prins Mauritsop den
hals en werd met laatstgenoemde 2 op den
29sten Augustus 1618,zoo hetheette,Op last
der Algemeene Staten in hechtenis genomen.
Immers Hoyerbeets verzekert in een doorhem
nagelaten geschrift, dat de vergadering der
Algemeene Staten hetbesluit t0t inheehtenisnem ing niet genomen,m aar eerst na de uitvoering goedgekeurd heeft. De regél'ing verzocht aan prinsM awrits,dathaarpensionaris
onder borgtogt mogt ontslagen worden,daar

verklaard en uitgebreid door een Hollandsch
xegtsgeleerde''. In den catâlogus van Grono'pî'
M: vindt men vermeld:rcopie van een ge-

schrift van wjlen den heer mr.R.Hogerbeets,totgedachtenisvan zjne kinderen opgesteld'' terwjlhjook n0g eenaantalandere
handschriften heettnagelaten.M en heeft brieven van hem in de rpraestantium ac erudito-

rum virorum epistûlae(Amsterdam 1864)''in de rBrieven van verscheyde vermaerde en

geleerdemannen dezer eeuw (1662)''enelders.

Itogg (James),bjgenaamd deScAt
al 'tgeen hj gedaan had, geschied was @
xt
wAdrhaarlast,terwjltevensvolgensdestadsprl- d6r van Fïfdck, een Schotsch dichter,gebovilegiën de gevangene te Leiden moestteregt- ren in het dorp Ettritk den zsstenJanuaxj
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1772, 'vas een zoon van een behoeftig scha- uitgevaardigd,waarinSileziëeeneOostenrijkpenfokker en deed zelf reeds vroeg dienstals sche provincie verklaard werd?omdat de K0schaapherder.De sagen en liederen van zjn ning van Pruissen de bepallngen van den
vaderland ontvlamden echter zjne verbeel- Vrede van Breslau geschonden had.De Oosding, zoodat hj dichtte zonder te kunnen tenrjkers en Saksers vereenigden nu eene
lezen ofschrjven.Met moeiteleerde hj dit legermagt van 70- of 80000 man, om een
laatste,om zjne gedichten tektlnnen optee- invalte doen in Silezië.Frederik lietderhalve
kenen.Door W alter Ncpffaangemoedigd,deed zjne armee uit de winterkwartieren opruk-

à# een bundel zjner gedichten onder den ken,en von Zieflez
l,dieinlasthad,metzjn

titel van pBorder ballads''voor eigene reke- geheele regementditbevelaan den markgraaf
ning drukken,hetgeen hem een aanmerkeljk 'von ScAoedfin opper-sileziëoverte brengen,

geldeljk verliesberokkende.Daarentegenbrag- kweetzich op eeneroemrjke wjzevanzjne
ten r'
l'
hemountain bard''en zjnemEssay on taak. Den 28sten Mei was het Pruissische
sheep''hem 300 pond sterling 0p.Nadathj leger vereenigd en trok voorwaarts in de 0min verkeerde ondernemingen 00k dit geld ver- streken van Schweidnitz,waarheteenepositie

loren had,begafhj zich in 1810 naarEdin- kooa bj Striegauj terwjlgeneraalD%mowlln
burg,waar hj het Weekblad rr
fhe Spy''in hetbevelvoerdeoverdeaan de andere zjde
het lichtgaf,hetwelk echter spoedig ophield van het water vooruitgeschovene voorhoede.
te bestaan.Daarna vrrschenen van hem :qrrhe De vjand,door een valschen spion misleid,
Queen'swake (1813)7',- a'
I'hepoeticmlrror meende dat I'rederik t0tachterBreslau wilde
(1814)'',- rrhepilrimsoftheSun(1815)''- terugtrekken, zoodat hj den 3denJunj met
en pMador of the moor (1816)'',- voorts 8 kolonnes over het gebergte trok. Daags
legenden en schetsen van hetSchotschevolks- daarna,'sochtends te 4 uur,overschreden de
karakter in proza, zooals prl'he brownie of Pruissen de beek, om zich aan de andere

Bodsbeck (1818)'', - pWinterevening hles
(1819)'',- p'
l'
hethreeperilsofman(1822)''
1
rhe three perils of woman (1823)''
,
p'
bite relics (1820-18Q1,2 dln)'',glaco
benevens een aantalanderen,die hj onder
den titelvan The shepherds calendar (1829
2 ('
l1Z)1' t0t een bundelvereenigde.Hoewel
deze werken een groot debiet vonden, had
jjP
** aanhouden; met bittere armoede te kampen,totdatde hertog rtz4 Blteeleltglthem eene
onbezwaarde hoeve bezorgde,waar hj 0n-

zjde in slagordete stellen.Dnmonlin stieter
op Saksische troepen, en de slag nam een
aanvang.De Saksers snelden hunnevoorhoede

tehulpjmaar werden doordeoostenrjkers
niet ondersteund, zoodat zj eene bloedige
nederlaag leden. Nu eerst gaf yrins Karel
bevelom opternkken!dochdeedzjnetroepen,
in plaats van de Prulssenaan tetasten!op0ngunstig terrein eene verdedigende posltie innemen. De Pruissen konden derhalve onge-

hinderd over hetriviertje rukkenjen hunne
bekommerdhetepischgedichtroueenHynde'' laatste batallons schaarden zich metversnelvoltoojen en rA queer book (1832)''metge- den pas in de linie, terwjl deeerstereed,
dichten tegen de emancipatie der R.Katho- in hetvuurwaren.Na zesaanvallen wierp de

lieken schrjven kon. De eerbewjzen, die
hem bj een bezoek teLonden ten deelvielen,
bragten her: eehter Nveder op den verkeerden
eg. Ilj &vaagde zich aan het pachten van

ltavallerie den regter vleugelderOostenrjkers
overhoop, terwjl de Koning naderde met de
troepen,welke reedB de overwinning behaald
haddenop deSaksers.Toen deOostenrjksche

ultgestrekte landen,en leed groote verliezen. infanterie alspoedig doorhetvuurget
hlndwas,

Ook eene uitgave zjner verzamelde werken verseheen generaal Gesgler meteen reyiment
bragthem nietsop,daarde uitgeverbankroet dragonders op het terrein en verstroolde in
ging,zoodathj den zlstenNovember1835in een aanval,dien0g alttjdin dekrjgsgeschiebehoeftige omstandigheden overleed.
denis vermaard bljftj20 batalons,waarbj
H ogland of Högland is de naam van het
grootste eiland in de Finsche Golf. Het behoort t0thet RussischegouvernementW iborg
en bestaat uitgraniet,hier en daar metteelaarde bedekt. Het vertoont zich uit zee a1s
een rotsklomp metsteilewanden.Debosschen,

66 vaandels veroverd werden.Daarop volgde

eenalgemeeneterugtogtderOostenrjkersnaar

het gebergte. De slag had 5 uur geduurd en
aan de Verbondene Mogendheden 4 generaals,
200 oëcieren, 4000 dooden en gewonden,
7000 gevangenen, 60 kanonnen,76 vaandels
dieerOp sommigeplaatsen verrjzen,verdwj- en 7 standaarden gekost.
nen meer en meer en worden door weiden
Hohenhausen (Elisabeth Philippine
vervangen. Men heeft er eene kerk, 2 vutlr- Amalie,vrjvrouwevon),eeneDuitschedichtorens en 800 inwoners,die zich metscheep- teres, geboren den 4den November 1789 in
vaartbezig houden.
het dorp W aldau bj Cassel,wasdedochter
H ohenfriedberg,een stadleindePruis- van generaal Adam Zff#fzzl:g ron OcA: en
sische provincie Silezi'
ë,is merkwaardig door leefdeop hetlandjtotdatzjln 1798methare
den slag - 00k wel die van Striegau ge- ouders naar Casselverhuisde,waar zj met

naamë - van 4 Junj 1745,waarin I'
rede- den vrjheer.Leopold'
poa Holtenltausen,onderr6k 11 de overwinning behaalde op de O0s- prefect te Eschwege, in het huweljk tmd.
tenrpkers en Saksers onder prins Karel van Toen het koningrjk Westfalen opreheven
Zpf/zlriwoçdl en hertog Johann Adolfrt- Sak- was,vertoefde zj met llare beide klnderen
zel-Wdszenfels.Keizerin Maria Tldreq
sïtzhad te Cassel bj haren vader en ging in 1816
vrede gesloten metBejeren,hetverbond met naar M iinster en in 1817 naarPruissisch Min-

Engeland vernieuwd,en daarna een manifest den, waar haarechtgenootde betrekking van
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regéringsraad bekleedde.H# wâ:e:n jè
naàert er weteens tntde3000.Deze inrigrtg
beoefenaar der letterktmde en stichtteinv
1e
81
7 ting is in haresoortde beste en rjkstewelke
metN'
èkdasM eyer hetrsonntagsblatt'',waar- ergens bestaat, zoowelwegens het onderrigt

aan zjne echtgenoote medewerkte.In 1820 a1s wegens de hulpmiddelen.Zj bevat eene
velezelde zj haren man naarBerljn,waar boerderj van zeer grooten omvang,- eene
vtl eenigen tjd vertoefde in hetgezellig ver- fàbriek van landbouwgereedschappen, welke
keer met Varnltagen,RaheltA'
dïztd,ron TAc#tritzt Blankensee, von .rtzl/ï/z enz. Na haar
terugkeer te Minden (1824) leefden zj voor
de opvoeding Van htlnne kinderen totdat'de
dood van hun eenigen,rjkbegaafden zoon,
die meteen pistoolzich zelven om het leveh
bragt,een einde maakte aan hunneschoonste

t0t verspreidlng van goede werktuigen veel

heeft bjgedragen, - eene kweekerp van

vruchtboomen,waarde edelste soûrten te be-

komen zjn,- uitmtlntendestallenmetvee,een molen) = eene chemiseh-technische fabriek,waàrin atszftlhd:tofen devoortbrengselen van land-en ooftbouw wot4
déiigebtuikt9=

verwachtingen in detoekomst.Zi
jnegeschie- eene inrigting voorzjdeteeltmeteen hadpdl.

denisen zjn daqboek werden nubouwstofen toestel, - eene tuinbotlwschool,- eene invoor haar geschrlft:plfarl v0n Hohenhausen
Untergang eines Jûnglings v0n 18 Jahren?
.
Zur Beherzigung fiirAeltern?Erzieher, Vormiinder und Aerzte (1837)'', hetwelk veel
opzien baarde.Na hetverliesvan haren echt-

rigting v00x de bereiding van vlas,- eene
schoolvoor dubbelboekhouden,- en 2 b0:schen, Hohenheim en Denkendort', die eene
oppervlakte beBlaan van 11000 W iirtemberg-

genoot(1848)woonde zj eerstbjharedochter te Minden en daarna te Frankfort aan de
Oder,waar zj den zdenDecember1857overleed. Behalve vertalingen van gedichten van
Byron,bjv.van den pcorsair''?envan < c!-

voortsheeftmen ereeneverzamelingvgnp'
oùda

schemorgen.De boekels telter4000 deeleh!
soorten,- eeneverzameling van m odellen,-=
eene verzameling van wolsoorten, alsmede

delfstoleljke, dier- en krtlidkundige verzamelingen, een natuurkundig kabineten eene

terScoff,dichttezj:rFriihlinysblumen(1817).!, scheikundige werkplaats. Behalve de hoogeen schreef in proza reishennneringen onder schooliserook eenegewonelandbouwschool,

dentitel:rNaturtKunstundLebén(1820)'',XPoggezana (18Q5)'', - pNevellen (1828,3
d1n)'',- en mBilderausdem Leben(1833)''.
Voortsleverdezj:rlohann und Corneliusde
W ittoder dasewige Edict(1847)'',een his-

nameljk V00r boerenzonen.Zi
j volbrengen
nagenoeg al het werk der boerderj en ontvangen daarbj theoretisch ondem'igt.Decursus van deze duurt 3 jaar, en er worden

dich trösten (1855)'',- rDieMarquesasinseln
(1853)'', - en pDas Geheimnisz desGliicks
(1855)':.- Haredochterzlli.
:e,gehuwdmetKarl
Fert
sïllltsR'
idiyer,doch weduwe sedert1862
heeftzich desgeljks als dichteresen schxjf,
sterbekend qemaakt.
H ohenhelm bj Stuttgartiseeneberoemde
hoogeschnol voor landbouw en boschcultuur.
Zg verheftzichopeen W iirtembergschdomein,

Hohenhelm (Francisca Theresia, rjksgravin von)jzie Karel.rfwelïf:.s,hertog ran
W ûrtembery.
Hohenlinden, een dorp in Opper-Beje-

een kasteelbouwde,datin grootteen inzjne
parken wedjveren zou methet slotteVersailles.Er werd voorts eene grootekNveeker/
van ooftboom en aangelegd.Na den dood van
den Hertog kwam al die heerljkheid spoedig

was, het vjandeljk leger,dat naar zjne

aarljksnietmeerdan 8 kweekelingen oygetorisch tooneelspel, - pDie Jungfrau und j
nomen. Vooral laatstgenoemde school mndt
ihre Zukunft in unserer Zeit (1854)'', - grooten bjval,en naar haar voorbeeld zjn
*Lieb mich ip deinen Leiden,und ich werde vele andereillDuitschland gesticht.

ren, is merkwaardig door de zegepraal,die
de Fransche generaal Morean er den 3den
December 1800 behaalde op den aartshertog Jokann.Na het eindigen van den wapenstilstand van Parsdorf, had het leger van
hetwelk voorheen toebehoorde aan een be- M oreau ppst gevat Op de hoogvlakte tusschen
roemd adelljk geslacht, waaruit 0ok Theo- de Isar en de lnn,terwjlde Oostenrjksche
Firc,
sfll: Pk aeelsus gesproten was. In 1768
jgsmagt zich op den regteroever van de
viel het ten deel aan hertog K@rel, die er kr
Inn bevond. Het plan van den Aartshertog

in verval,znodathet gebouw in 1814 dienen
mnest toteen militair hospitaal.Eerstin 1817
werd Hohenheim bestemd t0teen landbouwschool, en ron xvcFzfmerz opende deze in 1818
a1s diredenr.De inrigting,door den Koning

m eening den aftogtaannam ,in het front aan

te tasten,terwjlKlenan den weg naarMiinchen en H iller dien naarAugsburg m oest versperren.M orealttrok inderdaad achterwaarts,
maar niet verder dan t0tde hoogvlakte van

Hohenlinden)waar hj de Oostellrjkers afwachtte,die zjne achterhoede op dehielen
zaten. Den 3den December rukte het Oostenrjksche leger voorwaarts in 3 kolonnes.De
mildeljk ondersteund,ontving zelfs uit het middenste- hethoofdkorpsderOostenrjkers
buitenland een druk bezoek,en ln 18Q0 ver- en Bejerschen - marcheerde in de rigting
legde men 0ok de school voor boschtmltuur van den meerendeels door boomri.jke de
'fllés
uit Stuttgart derwaarts.Na k
bkltwerz werd de begrensden grooten weg naar Hohenlinden,
betrekking van directeur er bekleed door den belemmerd door sneeuwjagt en door schier

vrjheerktonfl/ricAy/zcfzdezz(1828-1832),Volz
(tot 1837), Weekherlin (tot1845),Pabst(tot
1850), Walz (tot 1865) en Werner.Daarenboven geven 10 gewone leeraren en 6 hulpleeraren eronderwjs,en hetaantalstudenten

onbegaanbare gaden, tastte de korpsen der
generaals Grln%er en Gronelty heftig aan en
deed eene poging om ze te omsingelen.Deze

korpsen ontvingen echter bj tjds verstexking
en wierpen deOostenrjkschekotnqneterug-
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svegens de hierdoor ontstaande verwarring Mei 1816, luitenant-generaal in Pruissische
en tevens -- eigenljk bj vergissing - door di
enst,en sedert 1861 hertog %an C/-J en
generaal Roâepanse in de Eank aangevallen, sints 1870 stamhoofd van geheelhetprinse-

begon zj tewankelen en sloeg Op devlugt, ljk HuisvanRbltenlolte;zjn 00m ,prinsAdol
f
zoodra zj tegeljk op nieuw door generaal rtxsHoltenlolte-lnge@ngen,stondin 1862korten
Fey in hetfrontaangegrepen werd.Riel
tepanse tjd aan hethoofd van hetPruissischeKabi-

A enlolte-Kirokberg, die in 1861
was meermalen aan hetdwalen geweestv00r- net, en H'
dathj deOostenrjkersontmoette,zoodathj uitstierf.
met vermetelhdd den aanval waagde, die
Detweedehoofdljn,Hohenlohe-Ycl#e,
lùlr.
w
den slag besliste.00k de beideandere kolon- die R.Katholiek bleefen in 1754 de Pheniksstichtte, welke o0k nu n0g aan leden
nes werden t0tden aftogtgedwongen,en te ovradne da
t geslacht wordt uitgereikt, verdeelt
Q ure was de overwinnlng !an dezjde der
Franschen.De.ongunstige weergesteldheid en zich in 2 takken.De eerste van deze is die
de slechte wegen verhinderden evenwel vanHokenlolte-'clldessyr.g-fcefel.sfdip,waartoe
eene krachtige vervolging.Niettemin verloren vorstLltdwi
g zlpt
ydïlf.
:van XPAeZIJt
W:behoorde.
de Oostenrjkers 8000 man dooden en zwaar Deze, geboren den 18den Augustus 1765 en
gewonden,10000 gevangenen,waaronder180 een tegenstander van N apoleon,trad na diens
oëcieren, en 100 stukken geschut. Aan de val in Fransche dienst, streed in Spanje,

Fransche zjde bleven slechts5000man.Het werd maarschalk en pair van Frankrjk en
hervatten der onderhandelingen en de Vrede overleed den 31stenMei1829,nadathjreeds
van Luneville waren de gevolgen van dezen in 1806 hetvorstendom Rbltenlohe-Bartenstein
veldslag.
had afgestaan aan zjn zoon,metwien deze
H ohenlohe, voorheen een graafschap, tak uitstierf,zoodat zjne goederen aan de
later een vorstendom in Franken,werd ech- zjljnHohenloke-Bartenstein-lagstbergMezMkèïen.
ter ill 1806 door de ade van den Rjnbond Deze wordt vertegenwoordigd door vorstZIa1s zoodanig opgeheven en gedeelteljk aan bert, geboren den Qzsten November 1842.t
g#dlW irtemberg,gedeelteljk aan Bejeren toege- De tweede tak is die van HAenloke-1F'
wezen. Hethad eene tlitgestrektheid van 0n- burg-sol
tillint
qfûrst, die zich in de broeders
geveer 32 D geogr.mjl.Hetoude geslacht Karldlùrdcl.fen In
ran,J'
p.
sez/z(f in 1843 en
der heeren ron A'
oF
zdlbl,
e bezat aanzienljke 1841)wederom in 2 ljnen splitste.De eerste
goederen. De geschiedenis verspreidt echter wordt vertegenwoordigd door vorstFriedriek
MpAellpAe-Walden*rg-sohilléngfûrst,
eerst een behoorljk lichtop graafGotfried, XgTIron.
den gunsteling van Hendrik fF.Zjne zonen geboren den 5den Mei1814 en erf-rjksmaarwarenstamvadersderljnen Hohenlolte-Brann- schalk in W iirtemberg,- en drtweededoor
dek, die reeds in het 4de lid uitstierf, en
Rokenloke-kolloA .Deze laatBte verdeeldezic'
h

vorst Cltlodwkqz. Hokenlolte-sehallingfirst,qeboren den 3lsten Mei 1819 en tevens pnns

n Ko
r
y.
- rme
Val
ndede
ledea
nfzva
in 1340 door de zonen van Kraft 11in de h
TGn Ratibor eHo
henrl
oek
e ve
n wj
onnljnen Hokenlohe-Rokenloke en Hokenlohe-npeek- et geslaeht

'k:
feld, van welke de eerste in 1412 uitstierf, derltJ
Filips,graafron A'
pkplpFzeheervon Zll.çeAlterwjlhareeigendommen doorerfdochtersop
andere geslachten overgingen. Eerst Georg,

burg.Hj wyrd geboren den 17(
len Februarj

een telg der 2de 1jn en de stamvader der 1550,trad In het huweljk met eeneztlster
W illem T, prins van Orcp,#, en begaf
thans n04 bloejende ljnen, stelde in 1510 van
eene famlliewet vast om de herhaling van zich in 1575 naar de Nederlanden,om zich in
iets dergeljks in de toekopstte verhoeden. den wapenhandel te oefenen. Nadat hj te
Zjnezonen stichtten in 1551 de beide hoofd- Petten geland was, trok hj onder geleide
ljnen Holtenlol
te-Newenntein en Hohenlolte-W al- langs de kust naar 'sHage, waar hj met
& .5- .:, welke thansn0g bloejen.De eerste bljdschap door den Prins ontvangen werd.
werd in 1764, de tweede in 1744 in den

rjksvorstenstandopgenomen.
De eerste hoofdljn,Rol
tenlolte-Neuenstein,
de Protestantsche godsdienstbeljdende,verdeelde zich weder in de ljnen Hohenloh'
eNe?zdzl.sfdïs-odFzrivzgdl en HA enlohe-NeuensteinLangen%rg, van welke de eerste zich weder

sylitste in detakken Holtenloke-Kdiclwt
leï-,
d1e in 1756 met den stichter uitstierf, en
Rbâenlohe-O4ril#el, die in 1805 verdween,
waarna de bezittingen van dezen ten deel

W eldra gaf hj bljken van dayperheid;hj

heroverde desterkeschanste Kmmpen,noodzaakte Steenbergen en Tholen de poorten te

openen.en maakte bj verdrag zich meester
van 'sHertogcnbosch.Hj demptevoortseen
boerenopstandin Overjssel,dochleedin 1580
door Schenk eenenederlaagop deHardenberger
Heide.O0k gelukte het hem nietDelfzjlte
ontzetten, doch Koevorden vielbj verdrag
in zjne handen.Van hier trok hj meteen
gedeelte van zjn legernaar Wedde,en Ren-

vielen aan de tjn Holtenlohe-Neuenstein-Lan- nenberg maakte hiervan gebruik d00r hem op

pesùlr.g,welke in 3 takken bloeit,nameljk
Hokenlolte-Langenbur.q m et het vorstendom van
dien naam en hetgraafschap Gleicâen,vertegenwoordigd door vorst Hermann, geboren

de Bourtanger Heide aan te tasten.Holtenlohe
leed er de nederlaag, verloor er we1 1000

man, moest ook zjn geschut te W edde achterlaten, en koos de vlugt. Gelukkiger was
den 3lsten Augustus1832 en generaal-majoor hj in 1582, toen hj Megen veroverde en
in Badensche dienst, - Holtenloke-OdAHZI.t/eS Lochem ontzette.In 1583bouwdehj te Ter

(voorheen Kohenloâe-lnge@nyen), vertegen- Neuzen eeneschanstotbeveiligingderSchelde,
woordigd door vorst K'ttgo,geboren den zisten

en na den dood van prins W illem Tbenoemden
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de Staten van Holland en Zeeland hem t0t deed Hokenloke, die daarop inmiddels eene
algemeen veldoverste 0P eene Tvedde Van maenigte stukken gerigthad,deze losbranden,
1500 t0t Q000 gulden 'smaands.Vruchteloos
bexaasadehj een aanslag op'sHertogenbosch,
terwjl die Op Liefkenshoek goed gelukte.
Toen Leoester als algemeen landvoogd ver-

zoodat de toren instortte, en allen, die er

aanwezig waren,onderzjnpuin begroef.Het
laatste krjgsbedrjf van Rohenloke was de
verovering van Gennep in 1599.Daar hj

scheen,liethjHoltenlol
tehetalgemeenluite- over ondankbaarheid en miskenning klaagde,
nantschap aanbieden,doch deze bedankte en verviel hj uit ontevredenheid t0t onmatige
verkoos onderde Staten te dienen.Voorspoe- brasserj, zag zich weldra gekweld door
dig streed hj in hetzuiden deslandstegen stramheid in de leden,en overleed kinderloos
de Spanjaarden,maakte zich meestervan de te Ilsselstein dan 5den Maart1606.
schans te Lithoyen, van de kasteelen te BaFrïe#dc/
zImldwi
g,vorstvonA'
0AelI0l,
e-Tl.
t
pltenburg en te Empel,deed een inval in Bra- t'ngen, generaal ln Pruissische dienst. Hj
bant, plunderde de Langstraat, legde eene Tverd geboren den 3lsten Januarj 1746 en
hinderlaag bj Breda,en maaktezichmeester Avas in 1788 kolonel. In den 00rl0g tegen
van den Engelsehen hopman W aua,die vxoe-

gert0tdenvjandovergeloopenwas.Hjzond
hem naar Leieester,maar toen deze dien gevangene bj zjne ljfwachtplaatste,gevoelde
Holtenlohe zich zeer gekrenkt. In hetzelfde
jaar (1586) veroverde hj eene der schansen
voorZutphen en ontvingdaarbjeenewonde.
W egens ongenoegen metden Engelschen hopman Norritsjdien hj in drifthetdekselvan

de Franschen voerdehja1sluitenant-qenerul
bevelovereene divisie,waarmedehj vooral
bj Pirmasensen bj hetbestormen derliniën
van W eiszenburg grooten roem behaalde.In
1794 verwierfhj eene schitterende zegepraal
bj Kaiserslautern,ennaden Vredevan Basel
zag hj zich belast methetopperbevelover
het neutraliteitscordon aan de Eems.In hetzelfde jaar werd hj opvolgervan zjn vader

een gouden k0p naar het hoofd geworpen in hetvorstendom Hokenloh,e,in 1800generaal
had,was Leieester op hem vertoornd.Norritn der infanterie, in 1804 stadhouder der FrandjagdeHohenlolteuiten deze wastotvoldoe- kische vorstendommen,en daarna inspedeur-

nlng bereid,zoodra llj hersteld z0u wezen. generaalteBreslau.In 1805verkreeghj door
Doch Leieester nam Norrits weldra met zich erfeniBde goederen derljn HoltenlAe-LanqennaarEngeland,enhetgeschilwerdbjgelegë. 5vr.t?-O:7?e1.>p.Toen in 1805dePruissentegen
Prins Manrits en Hohenlohe deden voorts de Franschen tevelde trokkenjwashj aaneen invalin Brabant om Pqrmavan hetdoor voerder van het korps tussehen de Saale en
dezen belegerde Sluis te verwjderen. Zj het Thiiringerwoud,en in 1806 overdatjeplunderden en verbrandden er vele dorpen, deelte van het leger, hetwelk in botslng
doch namen den aftogt bj de komst van kwam metde Saksers.Zt
jne voorhoedeonder
Haultepenne. Toch sloeg Holtenlolte het beleg prins Loués Ferdlcp,# nan Tr'
?
xi.
vqdl werd den
voor de schans Engelen,waarhj aangetast loden oetober bj Saalfeld,hj zelf4 dagen
werd door Hauïtepenne, die er 300 man en laterbj Jena geslagen.Op dezen zelfden dag
hetleven verloor.Schoon het verlies in man- ontving hertog Karl W ZJAeJ- Ikrdinand '
pll
sthappen aan de zjde van Rbhenlohe bjna Brnnswl
jk bj Auerst:dteenedoodeljkewonde.
even z00 groot Avas,veroverde hjweldradie Rbhenl
oheverkreeg nu hetopyerbevelenbragt
schans en gafhaar den naauavan Crèvecoeur het overschot van het Pruisslsche leger naar
(Hartzeer).Zjn aanslag op 'sHertogenbosch de Oder. Op dien tjd was Blûcher met zjn
mislukte wegens gebrek aan voldoende ver- korpsverdervan hem verwjderddan bepaald
sterking.
was en bleef dus buiten de treurige aFaire
Te vergeefs werden erpogingen aangewend van Prenzlau.Hiernameljk,doorden overOrA Eem met Lelcester te verzoenen. Daar magtigen vjand in de engte gebragt,capitudeze landvoogd onontbeerljk geacht werd, leerde de Vorst den Q8sten October1806,daar
vroeg hj een eervol ontslag met verlof om zjne troepen,hoewel17000 man sterk,door
naar D uitschland ofnaar Denemarken tever- vermoejenis en gebrek waren uitgeput en
trekken.Hi
j betuigde daarbj, dat hj voor Blûelter met de ruiterj uitbleef. Deze ramp
zich zelven niets begeerde,maar verlangde, werd zeer euvel opgenomen;wèl zocht hj
dat de steden,die hj ontruimde,onderhet zich bj den Koning te regtvaardigen,doch
gezag zouden gesteld worden van de Staten daax hj hierin niet naar wensch slaagde,
en van prinsM anrits,metherstellingdervoor- nam hj zjn ontslag,begaf zich naar zt
lne
regten en vrjheden,welkezj onder W illemI goederen,vertoefde eenigen tjd in Frankrjk,
genoten hadden. Hj bleef echter bj het keerde in 1813 naar Duitschland tenlg,en
Staatsche leger en bevond zich in 1593 met overleed den 15denFebruarj 1818.
M amrits bj het beleg van Geertruidenberg. Leopold wd./vtxzg#er, prins von .M0A:4I0AeHierveroorzaakte htjaan debelegerden eene Waldenbwry-8chillingf#'r,
:/,:bekend als een
groote ramp. Hj wistjdat debevelhebbers wonderdoener en geboxen den lidenAtlgustus
binnen de stad gedurig den toren der Groote 1794 te Kujf
rzellbj W aldenburg,washet
Kerk beklommen,om de bewegingen derbe- 18dekindu1te
hethuweljk van Karlzl.
l?vdcl,
f
legeraars gade te slaan. Daar hem tevens en de dochter van een Hongaarsch edelman,
bekend was, dat men te Geertruidenberg J'
ndith',vrjvrouwe ran A/ricbày.Reeds als
ontzet verwachtte, maakte hj op zekeren éênjarigkindverloorhjzjnvader,diewegens
dag een valsch alarm.De stadsvoogd en eenige zielsziekte niet aan de regéring kwam.Doox
oversten bestegen aanstonds den toren,en nu zjne moeder aan de Kerk gewpd,ontving hj
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zjne opleiding van den voormaligen Jezuïet afzondering van Bejeren,verklaardedatmell
Riel,bezocht achtervolyenshetTheresianum volrens eene gezonde staatkunde zich bj
te W eenen, de académle te Bern,hetaarts- Prulssen moestvoegen,en verlangde datmen
aaroveronderhandelen z0u vöördatdeNoordbisschoypeljk seminarium te Mreenen, het d
seminarlum te Tytngu en vultouide tq Ell- Duitschen Bond was t0t stand gebragt. Op

wangeh zjne yodgeleerde studiën.Nadathj
een Jaar canonlcus te*olmiitz geweestwas,
werd hj in 1815 t0t subdiaconus en kort
daarna t0t priester gewjd.In 1816 deed hj
eene rel: n%r Rome,werd er lid van eenige
Ke#klbljke velyenigingen, en begaf zich in
1817 naar B:je
ërell. Hie: beschuldigde men

last des Konings leverde hj in dien geest
eene memorie in en werd den 3lsten December 1860 t0t minister van het Koninkljk

leeraar. In 1820 werd hj door een boer,
Martin A ïc/zdlgeheeten,overgehaald om door
middel van gebeden als wonderdoener op te
treden.Toen te Bamberg de gezondheidscom-

t0t stand,waarbj besloten werd t0tuitbreiding der strjdkrachten naar het voorbeeld

Huis en 'van Buitenlandsche Zaken benoemd.

In de eerste plaats moestmen heteenszjn

over de militaire contingenten, en in October
1867 bragten de ministersvan Buitenlandsche

hem van Jezuïetismus, doch het volk prees Zaken en Oorl0gvanBejeren,W irtemberg,
hem als een vroom man en een welsprekend Baden en Hessen te Stuttgarteene conventie

migsie erzichmedebemoeide,ginghjechter
naar Hongarje.O0k aan den Pausgafhj in
1821 berigtvan zjne genezingen,doch deze
ontlaarde daarin geene wonderen.Naar alle

kànien zond hj opaanvragebrieven,volgens
welke de ljdersop bepaaldeuren,alshj de
mis las, zich in hetgebed moesten begeven.
Hj werd domheeren in 1829 groot-proostin
het kapittelte Peterwardein,en in 1844 bisschop-titulair van Sardicae. Hj overleed te
Vöslau bj Weenen den 13denNovember1849,
en van zjnegeschriften vermelden wj:pDer
im GeistederkatholischeKirchebetendeChrist
(1819; 3de dxuk 1824)'*
, - rW as ist der
Zeitgeist?(1821)''
,- rDieW anderschafteiner
Gott suehende Seele allhierim Thr:nenthale
(1830)'',- pLichtblicke und Ergebnisseaus
der Welt und dem Priesterleben (1836)''
,
en zjnenagelatenewerken aanschouwden in

'van Pruissen, algemeene dienstpligtigheid,
afschaëng der laatsvervanging,en verdeeling
derkrjgsmagtln een actiefleger,reserve en
landweer. Metminder gunstig gevolg beraadslaagde m0n later over de vestingen.In de
Kamer van Afgevaardigden in Januarj 1867
ontwikkelde ron A'
PAdSIOA: zjn programma.

Hj verklaardezooweldevereenigingvanalle
Duitsche stammen t0t éênen Bond, als de
aansluiting aan Oostenrjk en het t0tstand
brengen van een Zuid-Duitschen Bond vooreersteeneonmogeljkheid.Daarom moestnaar
zjn inzien Bejeren zjne souvereiniteit en
zjne onafhankeljkheid handhaven, en dit
diende te geschieden gdoor eene Ontzagwekkende magt,niet alleen door organisatie van

hetleger,maar0ok doorontwikkeling zjner
staatsinstellingen op een vrjzinnigen grond12'Y*1'
0m inmiddels een algemeen verbond v00r

te bereiden,opende hj onderhandelingen met

de overige 3 Zuid-Duitsche Staten om trent
eene onderlinge verbindtenis en eene aansluiOjesten graafvon ting aan denNoord-DuitschenBond.Hetgeheel
Gleiaen.Deze,boven reedsverm eld,isluite- moesteen Statenbond worden onder hetvoornant-generaal 5, la suite in Pruissische en zittersehap van Pruissen. Intusschen kwam
generaal in W iirtembergsche dienst,en heeft eene uitnoodiging van Pruissen om eenever1851 door de zorg van Brunner hetlicht.
zlRRoke
l'ri
ohe,
edkic
her
nt
log
rrille
T0n
lwl.
r'
lf.gdzl Karl,vorst
kgo nl

zjn zetelte Slawentzitz in Opper-silézië.Hj gadering overdetollen te houden te Berljn,

bezit uitgestrekte goederenj staat aan het en de ministers van Buitenlandsche Zaken
:-lrcà
hoofd van zjn geslachten iserfeljk lid van zouden dan tevens met graafyon .fi.
het H uis der Heeren in Pruissen,alsmede 1id kunnen onderhandelen over eenige artikelen
Van de Kamer derStandsheeren in W iirtem- der grondwetvan den Noord-Duitschen Bond.

berg,alwaar hj zich laatvrrtegenwoordigen
doorzjn oudsten zoon Christ%anKraft.
&'
p/zdzllohe, geboren den zlsten Maart 1848 en luitenant bj de Pruissische uhlanen der garde.
De Vorst is sedert 1870 00k 1id van den
Duitschen Rjksdag en behoortt0tdeDuitscbe
Rjkspartj.
Cltlodwi
g,vorstzl Haenlohe-8ehillingqfirsh
een Bejersch staatsman.Hj werd geboren

De clericalen in Bejeren spanden al hunne

krachten in om den Koning daarvan afkeerig
te maken,doch ron A '
/AeACItW:verklaarde,dat

Bejerenzichnietmogtafzonderen,endathj,
z00 de Koning aan de inblazingen der clericalen gehoor gaf, zjn ontslag z0u nemen.
WèlwendderaafTalfkirehenpogingenaan,
om betere voorwaarden voorBejeren alslid
van het Noord-Duitsch Tolverbond te verden 3l:ten Maart 1819 en onderscheidde zich krjgen,doch moestzich metweinigtevreden
steeds door vaderlandlievende gezindheden. stellen,en de overeenkomstwerdgeratifceerd.
Alsrjksraad in Bejeren verklaarde hj reeds Toen deze in de Kamer van Afgevaardigden
in 1849, dat m0n zich ter hervormi
ny van ter tafel kwam (1867),sprak ronHohenlohe
D tlitschland m oest aansluiten aan Prtussen, nogmaals over de eenheid van D llitschland in
en in 1866 hield h.i
j daarover illde Kamer den vorm van een Statenbond.Demeerderheid
van Rjksraden eene redevoering, w elke keurde er de gemaakte overeenkomst goedj
de grondslagen bevatte van het programm a, doch in den Rjksraad scheen men gezind te

dat lztj later a1s minister op den voorgrond wezen om haar te verwerpen,bjaldien geene
stelde.Hj verwierphetvormenvan een Zuid- betere voûrwaarden te bedingen w aren.Nu
Duitschen Bond en dehieruitvoortvloejende begaf zich non A'
tlF
zdzz/o/ze met den vrjheer
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von TA'
#p.t
>Al, den leider der anti-pruissische

partj,naarBerljn:om erzich vandezienswjzevan hetKablnette vergewissen,enzj
vernamen aldaar,datbjverwerpingderovereenkomstBejeren 6maandenlateruitgesloten
zou wezen van het Duitsche Tolverbond.
Daarna bleefde goedkeurillg in Bejeren niet
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62 stemmen aangenomen,waarnahjzjn ontslag nam.AlsBejersch Rjksraad verborg hj
zjne bljdschap nietover devorming van het
DuitscheKeizerrjk.Hj werd naarden DuitschenRjksdagafgevaardigd en aldaarin 1871
tot vice-president benoemd.Bj die gelegenheid verkondigde ht
j openljk, dat Bejeren

uit.Als afgevaardigde naar het Tol-parlement niet aarzelen zou,zich aan de overige Staten
werd von A'
PA6ZIJOA, ertelkens t0tvice-presi- aan te sluiten en werkzaam te wezen aan de
dent gekozen.Een dronk!dien hj in 1868 eenheid der Duitsche natie.
uitbragt op de Vereeniglng der Duitsche
H ohenstaufen is de naam van een vor-

stammen en zjneingenomenheidmetvon.
fi.
:- steljk geslacht,datvan 1138 t0t 1254 den
marek werden hem door de Ultramontanen

Duitschen Keizerstroon bekleedde en in 1268

zeer kwaljk genomen,en hunneontevredenheid nam t0e door zjne circulaire aan de
EuropéscheKabinetten,waarin hjeropaandrong, datmen gemeenschappeljk hethoofd

met Konradi;n in demanneljkeljn uitstierf.
Zjn stamvader isI'
eiedrick'
t
ml Biiren,alzoo
genoemd naar het dorp Biiren ofBeuren in
W iirtemberg. Hj leetze in het midden der

hj de Zuid-DuitscheKabinetten uit,om aan
de theologische faculteiten eenige vragen voor
te leggen van kerkregteljken inhoud.Zjne
uitnoodiging vond echter geen gehoor,- in
hetgeheelnietteW eenen en teParjs,waar
men in den aanvang van 1870 afzonderljk
gedaan heett, wat naar zjn wensch door
allen gemeenschappeljk geschieden zou.

den naam van Holtenstalt
jen.Zjn zoon,I'
rietfzrïcFz von &$'/c'
lf
àz)zu A'
o/lezîy/t
zf-/d
'z
l,waseen
-/
jverig verdediger van keizerHendrik IV en
gedroeg zich in den slagbj Merseburg(1080)
zöö dapper, datde Keizerhem methet hertogdom Zwaben beleende,hem zjnedochter
Aynesten hllweljk gaf,ja,hem tjdenszjne

z0u bieden aan de bedoelingen derJezuïeten, llde eeuw , vertrok uit het dal naar den
ja,hj verlangde,datmen daarovereene Staufen, die hem toebehoorde,en ontleende
conferentiez0u beleggen.D aarenbovennoodigde aan dien berg en het daarop gestichte slot

afwezigheid in Italië hetbewind overDuitschDe verkiezingen van den Landdag in 1869 land toevertrouw de. H ierin is het begin te
gaven aan de Ultramontanen eene meerder- zoeken van degrootheid van zjnHuis,maar
heid van 4 stemm en,en nadateenige keuzen tevens van een langdurigen strjd met de
vernietigd w aren., vond men in de Kamer WeVen.Ja,Berthold,dezoonvan dentegen72 Liberalen en even zooveel Ultramontanen. koni
ng Rqdolh en Berthold von Z#Adz
?.
>l

Vruchteloos zocht rol
t At
/Adz/ltlle de partjen zochten hem zjn hertogdom afhandig temat0t eenstemmigheid te brengen, zoodat in ken,doch hj werd daarmede,naeen langNovember 1869 de Kamer ontbonden werd.
H oewelde ministervan BinnenlandscheZaken
m et goedkeuring van von H ohenloke eene circulaire rigtte t0t de voorzitters der districtsbesturen, waarin het als een pligt der regéring voorgesteld werd, de bedoelingen der
Jezuïeten tegen te werken,bestond de nieuwe
Kamer uit83 Ultramontanen en 71 Liberalen.

durigen strjd,in 1097 normaalsplegtig beleend. Hertog Friedrielt llet in 1105 twee
zonen achter, en keizer H endrik Trerkende

dadeljk den oudsten,I'
riedrielt11,alshertog
van Zwaben,en beleende denjongsten,Koenrcc#,methethertogdom Franken.Daarentegen

verleendendebeidebroedershem eenbelangrjkenbjstandindenstrjdoverdeinvestitutm terHet ministérie nam zjn ontslag, doch ron wjlzjtevenszonderschroom inverzetkwamen
A'
oAesloFz: en de m inister van Oorl0g lieten tegen zjne gewelddadigheden. Na den dood
riedricltregtzich door den Koning overhalen,hunne por- van keizer Hendqgk V scheen I'
feuillestebehouden.In Jantlarj1870kwamen m atige aanspraak te hebben op den troon,
de Kamers bjeen;het adres van antwoord doch de haat zjner vjanden was oorzaak,
op de troonrede,in den Rjksraad opgesteld, dat Lotltarilu de zgtz/lder t0t die w aardigheid

bevatte een votum van wantrouwen tegen het gekozen w erd. Deze vorderde de goederen
riedria onderdenvoorgaanden
geheele Kabinet, en dat van de K am er van terug,welke I'
Afgevaardigden zulk een votum tegen '
von Keizer bekomen had, en hierdoor ontstond
A'
tpla /oAd.A1s grond voorheteerstew eesmen een oorlog, waarin aanvankeljk de kans
op hetbeleedigd gevoeldes volks,alsofmen
unstig scheen voor Lotltari'us,die doorm agniet w ist, dat dit opgew onden was door de tlge bondgenooten ondersteund werd.W eldra

clericalen, terwjl von Hohenlohe verklaarde, echter kwam Koenraad flt
lzzHohenstaufen uit
dat die grond enkelgezochtmoestworden in

het Heilige land terug,volbragteen stouten

de Ontevredenheid der tegenpartj,omdathj togt over de Alpen en deed zich in 1128 te
de verpligtingen des lands tegenover den Monza kroonen t0t koning van Italië.Daar
Duitschen Bond met getrouwheid vervulde. hj erechterzjn gezag tegenoverde W eltbn
In deKamervan Afkevaardigden duurden de en den Paus nietk0n handhaven,terwjlin
beraadslagingenoverdatvotum van29Januarj Duitsehlanddemagtzjnertegenstandersdaget0t 12 Februarj,en de sehrandersteen wel- ljks toenam, zagen de beide Woeders zich
sprekendste liberalen sprongen voor hem in
de bres. Von Holtenlohe zelt'gafeen verslag

e
indeljk in 1135 qenoodzaakt,vergifeniste
vragen van den Kelzer.Deze wasgereed die

van zjne driejarige werkzaamheid alsminis- te verleenen, en op den Rjksdag te Miihlter en spaarde zjne tegenstandel's niet.Het hausendeedArpdzlrctztsafstandvandeltaliaansche
votum van wantrouwen w erd erm et 78 tegen

kroon, doch behield den eersten rang onder
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de hertogen, terwjl aan hem en aan zjn goederen, door zjn 00m PMl%
> vervreemd,
broeder alle vroegerebezittingenwerdenterug- streed voorspoedig in Italië,en verwierfzongeven.Daarop vergezelden zj Lotltariwsnaar der moeite, dat zjn zoon Rendrik hem z0u
Italië,en na den dood van dezen werd Koen- opvolgen. Toen men echter te Rome zjn
raad als dederde t0tDuitsch koning gekozen grootsch plan begon tedoorgronden,nameljk
en te Aken gekroond (1138).W eldra echter Om een erfeljk Roomsch-Duitsch Keizerrjk
ontbrandde dehaatder Weven (Guelfen).De te stichten,waarvan hetzwaartepuntin Italië
strjdbegon,toenKoenraadvandenWelischen z0u worden geplaatst, bood de partj der
hertog van Saksen,Hendrik de Frpfdck ,ver- Wel
fen hem heftigen tegenstand door oproer
langde,dat hj van de beidehertogdommen te verwekken in de steden van Noordeljk
Bejeren en Saksen, waarmede hj beleend Italië, door onderscheidene tegenkoningen in
was, dit laatste zou afstaan, en hem ,toen Duitschland te doen Opstaan, door zamenhj zulks weigerde, in den Rjksban deed zweringen tesmeden tegenzjn leven en dool'
en van alzjne leenen vervallen verklaarde. hem bj herhalingdenbanvloek naarhethoofd
Hendrik overleed in 1139, en zjn broeder te slingeren.D00r zjn beroemden naam en
Wev,die den strjd voortzette, ondervond, d00r zjne onqemeenegeestkrachthandhaafde
datde vjand,nahetbehalen vanbelangrjke hj degrootheldvanhetHuisderHokenstaufen,
overwinningen, allengs magtiger werd.H0e- maar bj zjn dood neigde hetten val.N0g
we1keizerKoenraadnietslaagdein zjnplan, gedurendezjnleven(1237)hadhjzjntweeden
om op wetteljke wjze de kroon erfeljk te zoon Koenraad te Spiers t0t Roomsch koning
maken in zjn Huis, toch stelde men z00 doen kiezen?omdatde oudste zich door vergrootvertrouwen in zjn geslacht,datna zjn zet tegen zjn vaderdatvoorregtonwaardig
overljden een zoon van zjn broederFrederik had gemaakt.Koenraad IV werd dan o0k bj
de fdwop-/.
çezjn opvolgerwerdena1skeizer het'overljdenzjnsvaders(1250)doordemeeste
den naam droeg van I'rederik 1 .fcrùlrptçdtx. Duitsehe Standen als koning erkend. Doch
Het gelukte hem door zjne overwinning op de tegenkoningen en vjanden, die op aanHendrik de Zedlf
r,dien hj van zjn hertog- sporing van den Paus tegen hem Opstonden,
dom beroofde en alleen Brunswjk en Lune- en de banvloek, die op hem rustte,verlamburg liet behouden, de magt der W elfen in den in Duitschland zjne magt, zoodat hj
Duitschlandtevernietigen.Doorzjnvoorspoed zich naar ltalië begaf, om zjn erfgebied
ill Italië had hj den najvervan den Paus Apulië en Sicilië in bezit te nemen. Hier
opgewekt, en hierin ligt de reden, dat de werd hj doorzjn dapperen halfbroederM@npogingenvanzjnzoonenopvolgerHeltdmikFf, fred met kracht ondersteund,maarbezweek
om de Duitsche kroon erfeltk
' te maken in er in 1254, vermoedeljk door vergif.Zjn
jn
zjn geslacht, trots de bewilliging van 50 eenigezoon Koenraad,gewoonljk Koenradl
Rjksstallden, schipbreuk leden, zoodat hj genaamd, was nu de eenig overgebleven telg
in 1196nietdan metmoeitezjnwensch be- der Holtensta.fen.Terwjlhj onderhetvoogvredigdzag,om zjntweelarigroontjeI'
rederik djschap van zjn 0om, hertog Lodewi;k klt
xl
totopvolgertedoenbenoemen.'sPausenatkeer Beneren opgroeide,poogde Manfeed zjn erfdq
el
i
n
It
al
i
ë
t
e
bewar
e
n.
Toen
deze
l
at
er
van de Hohenntalfen was de reden,datna
den dood van Hendrik FT (1197)dehertog zelf den troon van Sicilië beklommen had
von ZlAdl.çe. in verzetkwam tegen den t0t (1258),riep de Paus,volhardend in zjn voorrjksbestuurder benoemden PhilipsvonZwaben. nemen om deHohenstaufentenvaltebrengen,
Deze,een 00m van den minderjarige,maar karel N zz AR)'on te hulp. In een veldslag
overtuigd, dat deze alzoo de kroon niet ver- tegen dezen (26 Februart
j 126G) verloor de
werven zou,dong nu zelfnaardekoninkljke edele Manfred, door zjne rjksgrooten en
waardigheid, betaalde de aanspraken van door een gedeelte van zjn leger verlaten,
B ertkold llo4 Zöhrnngen met4000 mark zilver, het leven. Het wreede bestuur van K arel
en z0uinden strjdmetOttoTT'
Z',diewederom wekte intusschen grooten afkeer, zoodat er
door den Pausopdenvoorgrondwasgeplaatst, eenemagtigepartj ontstond,welkeKoenradl
jn
hetgezaggehandhaafd hebben,indienhjniet uitnoodigde om den vaderljken troon te b0in 1208 door de hand van een moordenaar klimmen.Hj gafdaaraangehoor,maarKarel
gevallen WaS.Nu kwam çltto IV aan het '
?
lJ4 AR)'o'
tb bragt hem in 1268 bj'Tagliacozzo
bewind, doch toen hj in Italië zjne Keizer- eene geduchte nederlaag t0e,nam hem gevanhi
j gen en deed hem te Napels door beulshanden
ljke regten wilde doen gelden, haalde
zich zoozeer het ongenoegen van paus Inno- om het leven brengen.Van de overige nakocentins ;;T op den hals,dat deze den Jeugdi- melingen der Holtenstal
fen overleed Enzio,
gen Frederik,koning van Sicilië,in zjnebe- koningvanSardiniëeneenzoorlvanIkederil
cIh
scherming nam en Ottoin den ban deed,ja, te Bologna in den kerker (1272),en de 3
zelfs eene groote partj in Duitschlandtegen zonen van Manfred eindigden desgeljkshun
hem ophitste. Ikederik begaf zich nu naar leven in de gevangenis. M aryareth,a, eene
Duitschland,deed zich te AkenalsFrederik11 dochter van keizer Frederik .f.!', sloot een
kroonen en werd na de nederlaag van Otto ongelukkighuweljkmetAlbreatdeOzzct
otfùd,
bj Bouvineaalleenheerscherin Duitschland. en Constaneeteenedochtervan Manjred,trad
i
n
den
ec
ht
m
et
Pet
e
r
II
I
,
koni
ng
van
Ar
raAanvankeljk schenen alle omstandigheden

de verheëng van zjn Huis te begunstigen. gon, die 14 Jaren later zich meester maakte
De bezittingen van den hertog 'von Z#Ariz?.t
ys van Sidlië en wraak nam over den dood van
jn.Debezittingenvan laatstgenoemde
vielen hem ten deelJhj herkreeg de famille- Koenradl

HOHENSTAUFEN- HOHENZOLLERN.

431

vielen na zjn dood ten deel aan Bejeren, met.dien titelvergenoegde.Hj behoordet0t
Baden en W iirtemberg.
deinvloedrjkstemannen van zjn tjdcn was
càdbrof/.
H ohenzollern of Zollern, een hecht gehuwd met Clementine,gravin ron A'
bergslotin hetPruissische vorstendom Hohen- Van zjne 2 zonen ontving Frederik 11I
zollern-llechingen? verheft zich nabj destad (f 1297)hetburggraafschap,en Koenraadfff
Hechingen op den Zollerberg,een steil,kegel- Ofde Vrome(f 1314),00k graafron Abenbe
rg
vormig gevaarte, dat 300 Ned. el boven de genaamd, een gedeelte der allodiale bezittinstad verrjst.Datslotwerdweleer Zolrege- gen.Eerstgenoem de verkreeg doorzjnhuweheeten en ishetstamslotvan hetHtlisHonen- 1jkmetElisabeth,,erfdochtervan den laatsten
nollern.Het is.gebouwd in de lldeeeuw ,doch graafvan Meran,een aanzienljkgedeelte der
uitdien tjd iser enkeleenekapèln0gvoor- bezittingen van ditgeslacht,en aldie goedehanden.In 1423 werd hetdoordeZwabensche ren werden hem voorts in 1273 doorRndo;
f
pozl Habsbltry in leen gegeven. Op Frederjkssteden veroverd en verwoest, doch in '
1454 weder opgebouwd.In den Dertigjarigen rik III volgden zjne zonen uitzjn tweede
Oorlog werd hetechter wederom vernielddoor huweljk metHelena,dedochtervanAlbreatI
de Zweden en de W iirtembergers!doch I're- 1
111 Saksen,nameljk Johann I (f 1299)en
Adk Willem .fF,koning van Prulssen,deed I'
rederik IV (1332).Deze laatste wistzjne
het stamslot van zjn geslachtin 1850- 1855 goederen aanmerkeljk te vermeerderen, en
naar het oude bestek en in den stjlder 14de van zjne 4 zonen regeerden eerst de beide
eeuw volgensde plannen vanStûlerherstellen, oudsten (Johann en Koenraad) gemeenschapzoodat het zich nu vertoont a1s een deftig peljk,en daarna devierde(All
meeht),terwjl
Koninkljk kasteelmet5torens.
de derde(Frederik)alsbisschop van RegensH ohenzollern is de naam van een oud burg overleed.Tusschen Joltann 11 enAlbrecld
Duitsch vorstengeslacht, waartoe het Huis ontstond ongenoegen,doch di
twerd bjgeleyd
des regêrenden Konings van Pruissen behoort. door eene overeenkomst. Joltann 11 werd ln

Het ontleende zjn naam aan hetoudeberg- 1357 opgevolgd door zjn zoon Ikederik V
slotZollern Ot'Hohenzollern in Zwaben.V0l- (1398).Deze,bjgenaamddeVeroveraar,breidde
gens de overlevering w ordt de Zwabensche zjn gebied aanmerkeljk uiten werd in 1363
gxaaf Thassilo (800)voorden stamvadervan doorKarel1Trinden Rjksvorstenstandopgedit geslacht gehouden.Deeerstegravenechter, nomen.Kort vôôr zjn dood (1397)deed hj
die met hun geslachtsnaam Optraden, zjn afstand van zjn bewind en droeg zjnebezitBnrchard en W ezel 't,pzz Zolre, die in 1061 tingen overaanzjnezonenJohannIII(i1420)
gedurende de minderjarigheid van Hendrik en Frederik VI (# 1440).EerstgenoemdeverIV aan de burgeroorlogen deelnamen.Eerst- kreeg hetvorstendom Baireuth,laatstgenoem de
genoemde w as de voorvader van Frederik het vorstendom Ansbaeh, en beide vermeerJ', graaf von Zolrd (j- 1120), en laatstge- derden hun gebied.Toen eerstgemelde kinderm elde die van graafA delbertvon Zolee.Deze l0os overleden was, vielen al de bezittingen
wordt genoemd in 1095 als een der stichters aan Frederik VI ten deel,(tn deze verkreeg
van het klooster Alpirsbach, en Frederik I in 1415 van keizer Slvqismnnd de waardigheid
als voogd van datklooster.Van Adelbertwas van keurvorstvan Brandenburg.Alszoodanig

de zjljn von Aciyrlpc/zafkomstig,diein de noemde hj zich I'
t
rederik J;zjn elfde opvollode eeuw uitstierf.Van de 6 zonen van I're- ger was de eerste koning van Pruissen en
tlrik I hadden slechts 2 Op den dtlurnako- noemde zich desgeljks Frederik L
melingen,nameljk Frederék 11 (j-na 1142), De ZwabenseheI'?
/s.Deze werd gestichtdoor
rederik roa Zollern
stamvader der eerste Zollernsche burggraven reeds vermelden graaf I'
van Niirnberg,- en Bwrchard (1120- 1150)y (j'1251)en bereikte onderzjnzoon Frederik
stamvader der Zollernsche graven ron Hohen- de .
lbor/f
xc/
z/ùeeen hoogen bloei.Laterwerd
zer.g, w elke in 1387 in de hoofd-en in 1486 ztldoorherhaaldedeelingenverzwaktenkwam
ee
r
st
i
n
de
16de eeuw w ederin aanzien,toen
in de zjljn uitstierven.- GraafFredcik 1I1
rop Zolre(i 1200),een vertrouwdraadsman graafXitelFre#dro IV (# 1513),geheimraad
van de keizers Frederik III en H endrik T'V , enz. bj keizer M aœimiliaan .
!'
, in 1507 met
vindtmen in 1192 alsburggraafvan Niirnberg de erfeljke waardigheid van rjkskamerheer
verm eld en als zoodanig I'
rederik I genaamd. begiftigdwerd.Ookverkreeghjinruil7001
-het
Door zjne gemalin Rophie,de erfdochter van Zwitsersche landschap Rsziins van denkeizer
Koenraad, den laatsten burggraafvan Niirn- de heerljkheid Haigerloch.Zjn zoon Eitel
berg uit de Oostenrdkschetàmilieron A#/z, Friedrielt F was de speelmakker van Keizer
kwam hj in het bezitdergoederen van dit Karel V en overleed te Paviain 1525.Zjn
geslacht.ZjnebeidezonenI'
rederikTT(f1218) Z00n Karel I (# 1556), door de Zorg Van
en Koenraad I (t 1230) worden gelijkeljk K arel V in Spanje opgevoed, verkreeg na
graven von Zolre en burggraven von Fhzwler.g

het uitsterven van hetgeslaeht W erdenberg in

genoemd. Naar de yewoonten van dien tjd 1529 de graafschappen Sigmaringen en Vöh-

bleven de broeders ln het gemeenschappeljk ringen,werd later voorzittervan den rjkshof
kaad en bepaalde, dat zjne zonen allen
den titel en het wapen zjnergraafschappen
in eene Frankiseheen Zwabensche ljn.
en heerljkheden zouden voeren, terwjl de
De Frankiscl
teljn.Koenraqd 11,een zoon oudste steeds de waardigheid van rjkskamervan Koenraad 1, was onder de Zollernsche heer zou bekleeden.Zjne zonen EitelFredebezit der goederen, en dat geschiedde 0ok
later,totdat in 1226 de splitsing plaatsgreep

burggraven von Nûrnberg de eerste,die zich

'ro IY en Karel11 maakten zûodanige ver-
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deeling, dat de eerste Hohenzollern en de Ueber das Fortschreiten des Krankheitprotweede Sigmaringen en Vöhringen verkreeg. zesses (1826)''
, - rueber dip Pulsation in
EitelFrederik bot
lwde het slot Hechingen en der Unterbauchgeyend (1837)'
'
,- en ppsy-

gafaan zjneljn den naam van HohenzollernSdcl,ipwll,terwjlKarel 11 de zjneHol
tenzpllers-tgèvllrlw
çezlnoemde.Deafstammelingen
van beide ljnen werden in den stand der
rjksvorsten opgenomen.Hetlandvan Hol
tenzolldzw waseen vrj eigendom vanditgeslacht,
en met Keur-Brandenburg en de markgraven
vanBaireuth en Ansbachzjnovereenkomsten
gemaakt,welke in 1821 doorden Koningvan
Pruissen,alshethoot'
d van den stam ,werden

chische Gesundheld undIrresein (1845)''.Hj

was in Duitschland de eerste,die een afzon-

derljk geneeskundig tjdschrift stichtte,dat
hj met Jàlbn uitgafonderden titelrMedicinisches Konversationsblatt''. O0k in andere

tjdschriften was hj een jverig medewerker.
H oius (Andréas)of Hoyns, een verdiensteljk Nederlandsch letterkundige,geborente
Brugge in 1551, was eerst rector aan het
seminarium Marianum te Atrecht,daarna u n

bevestigd. In het woelige Jaar 1848 legden de schoolteBethune,en eindeljk leeraarin

de vorsten van Heeltingen en Si
gmaringen het
bewind neder, zoodat die vorstendom men in
het bezit kwamen van Pruissen.Vorstlïrietùt
gen,gedriek W ilhelm wpl Hohenzollern-keel
boren den 16denFebraarj 1801,wasgeneraal
in Pruissische dienst, woonde meestal in
Silézië en overleed den 3den September 1869,
-

deGrieksche taal,welsprekendheidengeschiedenis te Douay. Valerius Z/#rJJ: behoorde

t0t zjne leerlingen. Hj overleed omstreekg
hetjaar1631.Men heeftvan hem een aantal
Latjnsche gedichten en redevoeringenjvoorts: rpro criticis apologia ad J.Lipsium

etc. (1594)'' pllistoria universa sacra et pro-

en prinsKarlzlfpx ron Sp/zezlzplldrs-zgk- fana ab orbe condito ab Christi Domini

maringen, geboren den 7den September 1811 natalern etc.(1629)''!- pMatthaeusacMaccaen generaalder inf
ànterie, was van 1858 t0t baeus sive constantla. Tragoediae saerae etc.
1862 eerste minister van een liberaalkabinet (1587)'' enz.
in Prtlissen,en zetelde vervolgensa1smilitaire
HoW espeul, hetzelfde als Ankagalus

gouverneurvan deRjnprovincieen W estfalen (zi
H
eol
alda(a
r).
te Di
isseldorf.Zjn zoon Leopold '
p0> HohenRlchard), een verdiensteljk Nedergollern, geboren den 22sten s'eptember 1835 landsch componist,geboren te Amsterdam den

en generaal-maloor à la suite in Pruissische 22sten Julj 1825,ontving zjne opleiding aan
dienst,heeftzich vermaardgemaaktdoorzjn de m uziekschool aldaarj was eerst diredeur

eandidaatschap voor den Spaanschen troon, van Amstels-mannenkoor en van de Amsterhetwelk aanleiding heett gegeven t0t den damsche afdeeling van de Maatschappj t0t
Duitsch-Franschenoorlogvan 1870- 1871.Hj bevord6ring van de Toonkunst: en zag zich
is in 1861 gehuwd met Antonia, erfprinses vervolgensgeplaatstalsstads-mnzlekdirecteurte
van Portugal, eene dochter van koning I'
er- UtrechtenalsorganistaandeDomkerk aldu r,
dLnand en Maro 11 (1 Gloria. De tweede in welke betrekking hj bjvoortduring werkzoon van prins Anton K arelis in 1866 geko- zaam is.Deze jverige kunstenaarschreefvele
zen tot vorst van Roem enië, - de derde zangstukken m etNederlandschen tekst,symbezweek aan bj Königqr:tzontvangenewon- fbnieën, cantates enz., w ieraantalm eer dan
den, - en de vierde ls ritmeester en eska- 70 bedraagt,terwjlhjzichthansbezighoudt
dronschefin Pruissische dienst.
met de uitgave van eene handleiding tût de
Jeugdige
H ohenzollern ofdeH ohenzollernsch,elan- zangkunst onder den titel van mD e '

den,in 1849 bj Pruissen ingeljfd,vormthet zanger(1875):'.De Maatschappj t0tbevordedistrict Sigmaringen,isdoor W iirtemberg en ring derToonkunst,hetW illem sfbndsteGent
Baden begrensd en telt op ruim 21 (EJ geogr. en andere Genootschappen hebben onderschei-

mjlomstreeks70000inwoners.Ditlandstrekt dene van ztjne werken met goud bekroond.
islid van verdiellste van deMaatschappj
alseenelange,smallestreq zich uitvan de Hj
Neckart0toverdeDonau,Ja totdigtbj de t0tbevorderingderToonkunst,vandeLeidsche
Bodensee en wordt verdeeld in het Hooge Maatschappj van Letterkunde, enz..- alsLand in het zuiden en hetLage Land in het m
ede ridder van de orde van de Eikenkroon
'
noorden. De Donau is er niet bevaarbaar, en van dievan denGoudenLeeuw vanNassau.

doch neemterwaterrjkezjvieren in zich op, H olbach (Pau1 Heinrich Dietrich,baron
voorts stroomen er de Neckar en deGlatt. von)jeen Fransch wjsgeer dcr 18de eeuw ,
In debergstreek vindtmen jzeren Ininerale een zoon van bem iddelde ouders,geboren te
bronnen, en in hetLageLand bloejen land- Heidelsheim indeBejersehePtàlz omstreeks
bouw en veeteelt.Totde steden behooren er hetJaar 1723'
'
.kwam reedsopJeugdiyenleefHechingen en Sigmaringen.
tjd te Parjs en bleel,er t0t aan zjn dood
H ohnbaum (Kp,
r1), een verdiensteljk op den zlstenJunj 1789.Hjwordtdoorzjne
Duitsch geneeskundige?geboren te Coburg in tjdgenooten geprezen als een litstekend huis1780,was eerstartste Rodach,werd in 1809 vader, een getrouw vriend en een w eldoener
geneesheer in Heldbury,in 1814 hofraad en der armen. Aan zjne tatbl ontving hj de
hertogeljk ljfarts te Hlldburghausen,in 1820 schranderste mannen en beroemdste schrjvers
rObermedicinalrath'', en overleed den 17den zjner eeuw , Condoreet,.
lN#erof,Duclos,Heltllfïl.v,Raynal,Rolgssean,-p'
/z.#bzzenz.Hj zelf
September 1855.Van zjne geschriften noqmen '
wj:pF.G.Hildebrandts Leben (1816)F'
,- was een uitstekend schrjver,die uitgebreide
XLehrbuch der Physiologie (6de drukl''
, - kennis aan groote scherpzinnigheid paarde.
Metinspanningwerktehjvoordeverspreiding
nUeber den Lungenschlalusz (1817)',
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dernatuurljkegodsdienstenzedeleer,terwtjl
hj hetChriBtendom en in hetalgemeen ieder
bepaald go4sdienststelsel bestreed. Aanvankeljk vertaaldehj eenereeksvannatuurkundige werken uithet Dt
litsch.Toen voorts in
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wordt.Zjnebestestqkkentaan deBjbelsche

geschiedenis en aan de overlevering ontleend,
vindtmen in het muséum te Augsburg.BaBel
bezit van hem 4 groote tatbreelen uit het

ljden van Christus.Zjne3zonen,Ambroniusj

1759 Boulanger,een talentvolenjeugdiginge- Brtbno en Hans,hanteerden allen hetpenseel.
nieur,doordendoodwerdweggerukt,bewerkte De beroemdste van dezeis?zooalswj reeds
'
hj diensnagelaten handschrlftcn en gafzein zeiden.
het scht.Hj voegde eree'
hterveelvan zich
Ilàns Holbein deJbzwt
v:?vermoedeljk te
zelven bj,zooals ,,Le christianism:dévoilé Griinstadt: de voormalige residentie van den
(1761)'' 0en Zee1* merkwaardig boek, e11 Fraat
''
von .
iita
îlizw:z
l-Westerb,y,omstreekshet
rExam en critique de la vie et des ouvrages Jaar 1497 -- welligt eenigejaren vroeger de Saint-paul (1770)''.Daaropvolyden:rLa geboreu.Hj waseen leerling van zjn vader
(mntagion sacrêe (1767)9'
)- mDe l'
imposture e11 bezat reeds in 1512 een goeden naam.

sacerdotale (1767)7', pluettres à,Euyénie onderscheidene huizen en kerken te Basel
ou préservatifcontre1espréjugês(1768)'
1,
versierdehjmetschildertjen,fresco'senaltaarDLesprêtresdémasqtlés(176b)''j en nL'es- stukken. Talrjke aneodoten, die van hem
pritduJudaisme(1770)''
,waarindetegenstrj- verhaald worden,doen hem kennen a1s een
digheden des Bjbels in hetlichtgesteld en geestigen en vroljken kunstenaar.Men zegt
de godsdiensten a1s voortbrengselen van zeltl onder anderen, dat hj te Basel
, een fresco
ztlchtig priesterbedrog bestt
houwd worden. zou slthilderen, een dans van bûeren vflor-

Gedeelteljk waren deze geschrifteu omwer- stellende.Daar hj echter lieverin denabukingen van boeken der Engelsche defsten. rige herberg zat:en de bestellervan hetstuk

Daartoe behonrt,ook zju pli
zka
ae Homf).His- gedurig kwam zlen,ût'l1j welaan hetwerk
toire eritique de Jésus-ohristj*ou analyse I'
ai- was,sts
hildi
?rdehj benedf?n den steiger een
sonnée desêvangiles(1770)'''
a
r
.
n17ï0verscheen paar hattgelzde beenen, zoodat zjn patroon
o0k zjn psystèllze de la nature'',datalszti
n daardoor i)1den waan kwam ,datdeschilder
hoofdwerk wordtaangemerkt.lli
jgafdaarvan ergezeten was,om zjnarbeidvoorttezetten.
eenuittrekselonderden titel:rL(1b0nsensotl rrpiln het hem te Basel llit)t langer beviel,
idécs naturelles opposèes aux surnaturëlles ging hj uleteene aanbeveling van Erasmns,
(1772)5'.In eeneleeksvalllatertlyesehriften die vrutthtelogzepûghigtln gedaan had om hem

zochthj te bewjzen,datdegodsdlenstvoor
de zedeljkheid en ltet lliel'
olll'
ustend voll
tsgeluk zeergoedgemistkan worden)ja,daarvoor schadeljk is.Hiertoe behooren rEssai
sur les préjugês (1770)''' ?La politique
naturelle (1773,2 dln)''
,- rsystème social
(1773, : t11nb''
, rlu'éthoeratie ou le gotlvernemollt fondé sur la morale (1776)'')
'-en mLa morale universelle (1776)''. A1 die
geschriftenverschenengedeelteljkznrfdernaam
des schrtjvers) gedeelteljk ont
lel'dien van
overleden personen en gedeeltelti
k alsvertalingen uithetEngelsch.H olbach stondingroot
M nzien bj Catl
tœrina 11 van Rusland,die
hem over in te voeren w etten raadpleegde.
H olbein is de naam van een geslacht

van zjne loszinnigheid te gellezen,naarEngelalld,om erzich bj den kauselier Tsomas
Atvff.
&te vervoegell.Hj reisde overLeiden,
altllans de Overlevering maakt melding

vallzjne ontmoeting metLv
tteaspt'z
lLeiden.
De kallselier nam hem in huisyliethem aldaar
3 jaarwerkenen noodigdetoenkoningHendrik
l'
z
-flf bj zich,om deschilt
lerjenvan Holbdn
oögerlstthotlw te nemen.De Vorstwasbuitelz zich zelven valz verrukking en riep uit:
ln

Leeft de ktll
zstenaarn0g en ishj vool.geld

te krjgen?'' M orns stelde toen Holbein M n
den Koning voor,die hem in dienst nam en
rjkeljk beloonde. Ntl werd htj met werk
overladen en bleef in Engeland,waarhj in
1554 door de pest w erd weggerukt.W e1is
van uitstekende schilders,en onderdeze be- waar *wa
s htj in onderscheidene tjdperken
*

hoort H a'ns Ablki. tfd Jonyere met Diirer en Van ZIJn leven alleen portrd sehilder, doch
Cranaclt tot de beroemdste Duitsche ltmzste- 00k op dit gebied streefthj de beste Itali-

stersop zjde?terwjlhjzichver
naars.Datyeslachtisafkomstig uitZwaben. aansche me
@@ e
HansHolbeIn,degrootvader,trok waarschjn- boven Zl1DO D uitsehe tjdgenooten verheR.

1jk van Ravensburg naar Augsburg en ver- Hi
j bevrjdde de kunst Vallhare noodelooze
w ierf in de tw eede helft del'15de eeuw eene boejen enonderscheiddezich dûoreene geesgroote vermaardheid.Zjne beide zonen Hans tige ûpvatting van zjn onderwerp. Hj
en k
%lqmtb
nd waren tevens zjne leerlingen. streefde naar eelle edele realiteit, en zjne
Laatstgenoem de overleed kinderloos te Bern. voortbrengselen munten uit door c.oloriet,
M eer bekentl werd H ans f&Jl&J,
0zde Oudere, teekening en groepèring. Dat bljkt uit de

die, geboren omstreeks hetJaar 1460$in het
huwelgk tradmeteen doehtervan den Bchilder Tltomas Wîvt
kozlt'ir,in 1507 zidlte Basel
-/
vestigde,waarhj onderanderenhetraadhuis
metmuursehildertjen versierde,en in 1523 ill
zjnegebogrtitplaatsoverleed.A1()n zietinzjne
stukken eene juiste opvatting der werkeli
jl
t-

te Basel aanwezige pûrtretten van zjne

vrouw en kinderlm , van Fvobenius,Erasm'
as

en Amerbach. '
rot dit vroegere tjdperk behooren ook een aldaaraanwezigpAvondmaal''
een praehtige rD oodendans'',degeestigerand-

teelkeningen bj de p'
Laus S'tt
ztt,
itiae (L0fder
Zotheidl''van Erasmns,en 2 portretten van
heid, die zich niet tot het ideale verheft, ligtekoojen. Voorts de schildertj (waarover
m aar toch eene ongemeene bevalligheid bezit, straksnader)van den burgemeestervanBasel,
w elkedooreenaangenaam (rolorietOnderstelm d Jaeob w
l.
fà2/d'
r,die met zjn gezin voor de MaVTIl.
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donna knielt,vele schetlen,alsmede ontwer- het stuk uit Darmstadt voor de eerste maal
pen van glasschilderingen en fkesco's,welke onder het o0g van het groote publiek, en

laatstebjnaallen verdwenenzjn,- eindeljk toen ontstond er 0ok meer en meer twjfel
n0g een oAanbidding der herders en der K0- aan deechtheid vandeDresdenschesc,
hilderj.

ningen''in de hoofdkerk te Freiburg in de

Er werd veelover geschreven,doch men be-

Breisgau en waarschjnljk de8beroemde 1j- greep tevens, dat het uitspreken van een
denstafereelen te Basel.Holbdn heeft in deze eindoordeel niet geschieden kon zonder de
gtukken deboejen deroverlevering afgewor- beide stukken naast elkander te plaatsen.Dit

pen, opklimmende t0t eene zelfstandige, gebeurde in den zomer van 1871 te Dresden,
natuurljke voorstelling en kleurschikking. en de beoordeelaars hadden tevens hetvoorHj heefthetdichterljke in dekunstopzjne regt, dat er n0g vele andere stukken van
wjze gezocht en gevonden, - nietin de Holbein - ook uitEngeland - ten toon geideale verhevenheid derItaliaanschemeesters steld waren. De uitkomst van het onderzoek
maar in eeneJuiste,onbevangene opvatting was, dat een aantal kunstkenners de Dresder waarheid.Intusschen is het colorietdier densche schilderj beschouwden alseenevrje

beide ligtekoojen,alsmede de groepéring en copievandeDarmstadtsche,terwjleenander
de uitdrukking in het pAvondmaal''te Basel aantal daarentegen, op grond van het meer
en in een ander stuk in hetLouvre velen t0t ideale van het Madonnabeeld op de Dres-

bewjs,dathj teMilaan dekunstgewrochten
van Leonardo da Tzrlcigekend en besttldeerd
heeft.ln een latertjdperk dragen zjne stt
lkken :ieer het kenmerk van vlugtigheid, en
zt
in coloriet zw eemt naar dat der in ltalië
t0t schilders gevormde Nederlandersj wier
stukken hi
j welligt op zjnereisnaarEngeland gezien heeft. Prachtige portretten van
zjne hand uit dit latere tjdperk vindtmen
in hetLouvre,in hetmuséum teBerljn,en
vooral te Longfbrd-castle bj Salisbury en te
W indsor.Jn teekening zjn 87portretten van
personen,aan het Hofvan Hendrik VIII ver-

b
onden,n0g aanwezig;zj werdengedeelteljk
in het kasteel Kenslngton gevonden en door
Bartolozzi in kopergegraveerd.In deBarbersHall te Londen bevindt zich van hem een
fraaischilderstuk:nllendrik VIII in plegtgewaad,aan de hoofden van het gild derbaardseheerders en heelm eesters nieuwe statuten

overreikend''.H'
olbein verwierfeindeljk grooten roem a1s teekenaar voor houtgravures,
die door .lans L'
itzelburyer op meesterljke
wjze werden uitgevoerd, '
tgeen Lödel in
nieuweren tjd herhaalde.O0k WenzelHollar
heeft naar stukken van H olbein vele gravures
geleverd,terwjlin 1829 debestevan zjne
te Baselaanwezig stukken op steen zjn gebragt.
Van bovenvermelde schilderj, gewoonljk
De Madonna van burgemeester Meyer''geheeten, bevindt zich een exemplaar,hetwelk

densche sehildertj,deze laatste aan Holbein
toekende. Hierop volgde een twistgeschrjf
in tjdschriften en dagbladen. Velen hielden
vastaan de m eeningzdat beide stukken door

Holbein geschilderd zjn)terwjl vele anderen

het stuk te. Dresden aanmerkten als het
werk van ee-n iets later levenden, Neder-

landschen schilher.N0g anderen meenden bepaaldeljk in sommige gedeelten van de Dresdensche schilderj demeesterhandvanHolbein
teOntdekken.W j voegen ern0g bj,dathet
Darmstadtsche sttlk door bjhelpen en door
een dik verniszeerbeschadigd is,terwjlhet
Dresdensche zich n0g nagenoeg in zjn 00rspronkeljken toestand vertoont.De verdedigers der echtheid van de Dresdensche schilderj erkennen het verschil van technische
behandeling,maar wjzen ook op demogeljkheid eener gewjzigde manierbj een zoo
veranderljken schilderalsHolbein,op de hoo-

gere aesthetischeschoonheid van hetDresdens
che stuk en oj denooitbetwjfeldeoverlevering.De bestrpdersderechtheiddaarentegen
beroepen zich op het on-llolbeinsche der uit-

voering, op de geringe doorschjnendheid der
kleuren,en op dem eernieuw eopvatting van
het geheel.T0tnu t0eschjnen dezelaatsten
de meeste aanhangers te tellen;althans wie

te voren deechtheid derDresdenerschilderj
betwjfelden,zjnopdetentoonstellingteDresden nietbekeerd,terwjlondexscheidenevroegerehandhaversderechtheid ert0ttwjfelarj
vervallen zjn.O0k omtrentdebeteekenisvan
aldefguren - bepaaldeljk van de 2 kinderen - Op de beide schilderjen is men het
nietvolkom en eens.
R olbein (Franz lgnaz),edele von Hol-

vroeger te Berljn was,te Darmstadtin het
bezit van prinses KarelllczlHe
'ssen, terwjl
een ander exemplaar hetKoninkljk muséum
te Dresden versiert.Erisstrjdontstaanover
de vraag,w elk van die tweealshetoorspronkeljke moet beschouwd worden.Reeds de ùeisdàel'.t/,een Dtlitsch tooneeldichter,geboren
eerste onderzoekers lHirèlt in 1830, Waagen in 1779 te Zinzersdorfbj W eenen,zag zich
en K'
uyler in 1845 en 1853) ontdekten aan op l7jarigen leeftjd geplaatstineeneadminihet stuk te Darmstadt kenmerken, die htln stratieve betrekking,doch legde deze weldra
grond gaven voor de beslissing,datditlaatste neder om onder den naam Fontanode wjde
hetoudsteis,endezewerdvervolgensbevestigd wereldintegaan.HjdoolderondinDuitschïib er en non Zahn.Later op- land,Italië,Rtlsland,Frankrjk enDenemardoor I'elsin-q,A '
perde m en de vraag,of hetstuk te D resden ken,nu eens als muzikant en tooneelspeler,
een tw eede van denzelfden meester of eene dan wederalsschilder en onderwjzerintalen.
copie van vreemde hand is? D it laatste werd Op aandrang van den schouwburgondernemer
inzonderheid doorA.Woltmannbeweerd.Eene Döbbelin bdrad hj in de eerste plaats het
tentoonstelling van stukken van oude mees- tooneel,maarvondwegenszjn Oostenrjksch
ters, in 1869 te Miinchen gehouden, bragt dialect weinig bjval.Daarna vertoefde hj
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eenigen tjd te Berlijn en verbond zich op
raad van IFand en .
E.Th.A. s'
t//ht
zzszlaan
den Koninkljken schouwburg aldaar.Zjn 0ptreden in de Opera bevielbj uitstek, dol
ôll
in hettooneelspelgafzjneuits/raakn0galtjd
aanstoottzoodat hj op reisglng en alszanger en tlitstekend guitarspeler coneerten gaf.
Te Glogau kwam hj in kennismetdegravin

t0tvoorbeeld.Hjschreefeen komischheldendichtinjamben:ppederPaars(1719- 1720)'',

staat Om onbezorgd aan zjnevorming werkzaam te wezen.Hj wasrjk,maarnietgelukkig,zoodathj zich na verloopvan5jaar
van z'
pne
' echtgenooote liet scheiden.In den
schouwburg te '
W eenen vond hj nu alszanger en tooneelspeler grooten bjval.In 1809
ondernam hj met de tooneelspeelster Magqe
Renner een ltunstreis) en beiden verwierven
in bjkansalleschouwbt
lrgenvan Duitschland
grooten l'
oem.In 1810 belasttehj zieh met
het bestuur van den stthollwburg te Baulberg
en later te W iirzbtlrg, dgtt
h in 1813lietlïj
deze betrekking varell en verbond zich aan
het tooneelte Karlsruhe.ln 1815 werd hj

Comedier(1723-1754,7 dlnl''grooten bjval

dathem grooten roem bezorgde.Hierop volg-

den: rllans Mil
tkelsens ;re skjemtedigte
(1722)'',en later: pllans Mikkelsens Metamorphosis eller Forvandlinger t
'1726)''.Een
toeval bragthem tOthet besluit om voor het

tooneeltewerken,en hetbleek dathj dââr

Léehtena.? de voorm alige maîtres van Frie- het regte gebied vond voorzjnegaven.Hj
tfrfc/l '
rrzrsl/l/zz/) koning van Pruissen, trad schreefin korten tjdeengrootaantalbljspemet haar in het huweljk en was toen in len, die onder den titel mllans M ikkelsens

vonden.Op dezewjzewerdhjdegrondlegqer
van het Duitsehe bljspel, en de levendlge
luim , de geestige scherts en de zonderlinge

k
arakters zjner bljspelen jeven hem eene
eervolle plaats onder de blpspeldichters van

den nieuweren tjd.Zjn humoristischeLatjnscheroman rNicolaiKlimmiiitersubterraneum
(Onderaardsche reis van Klaas Kliml''isin
de meeste Etlropêsdla talen overgezet. 0ok
als geschiedschrjvt
qrheettllj grooteverdiensten wegens zgne ,Geschiedenis van Denemarken (3 dln)laatstedruk 1762 1763)''
Algemeene Kerkgesehiedenis (1738 1740,2
schouwbtlrgdirecteur in H annover,in 1819 in dln)'') rGescs
hiedenisderIsraëlieten (1742,
Praag, en i111824 weder i11 Hannover,waar 2 (lln)'' en pvergeljkende levensbeschrjhj zich in den eehtverbond metdebegaafde vingen van beroem de helden t?n heldinnen in
kunstenares Joltanna Gli'
rip.f?.In 1841 wel'tl den trant van Plutarc,
hus (1753 1757, 4
hjdirecteurvandenllofschouwburgteAveenen dln)'' 5Tool'
ts leverde hj zedeljk-pt
lpulaire
en behielddatambttotin1849,terwjlhjzich vertoogell in zjne nBrieven (1748 1754,5
in 1848 behst had met het besttt
ur del'Kei- dlnl''terwjlzjnerzfldekundigeiàbels(1754),'
zerljke opm'
a,dat hj i!1 1853 nederlegdt
a. van minder allot
)izju.11j zag zich t0tvrjHj overleed aldaarden 5deI1September1855. heerverheven en overleedongehuwdden27sten
Hj was een tlitstekend directet
lr; ook iste Januarj 1754.Rahbeck)Nyernp) Boye W erW eenen het afstaan van een gedeelte der ltzvf
-/
/'
,Liebenbegv en anderen hebben ool*deelwinst aan de schrjvers der tooneelstukken kundige beschouwingen van zjne werken
doorhem inrevoerd.Van zjneeigene drama- geleverd.
tisehe geschrltten vevmelden wj:rbasTur- H olcus L.zie Zorggras.
nier von Kronstein (1820)5'en sDer Doppel
H ölder (Julius), een van destichtersen
gânger (1833)''.Zjne sttlkken versehenen in leidersderDuitsche(Nationale)partjin'
W iim
bundels)getiteld:rTheater(1811,2dlr1)''j- tembexg,geboren te Stuttgartden24stenMaart
rNeuestes Theater (1820- 1828) 4 stukken; 1819,werd door zjn vader directeur bp het
2de druk 1835)''
en rDilettantenbiihne m inistérie van oorlog,voordeadm inistratieve

(1826)''.Van zjn werk:rDeutsehe Biihnenwesen (1853)''isslechtsée
'n deelinhetlicht
verschenen.
H olberg (Ludwig,vrjheervon),devader

loopbaan bestemd, zoodat ij zich, na vol-

doende voorbereiding te H eilbronn, in 1837
naar de universiteit te Tiibingen begaf, om
erzich opdeadministratievewetenschapenverder nietlwere Deensche letterkunde,geboren volgens opderegten t0eteleggen.lndenkring
den 6den N ovem bex 1684 te Bergen in Noor- der toenmaals verbodene studentenvereeniwegen, studeerde te Kopenhagen in de god- ging(Burschenschattlverwierfhjvelevrienden,
geleerdheid en werd vervolgenshuisonderwj- maar leerde er ook kennen,die latera1shefzer. Zi
jne opders overleden terwjl hj zich tige tegenstanders tegen hem Opkw amen.Na
aan de universiteit bevond;in w eerw il van het voleindigen zjner studiën,aanvaardde hj

zjne benalde omstandigheden slaagde hj er eene betrekking bj deregtbank te Stuttgart
eehter in dflor het geven van lessen zooveel en zag zieh weldra bevorderd t0tassessorbj
bjeen tebrengen,dathtiNederland,Duitsch- het geregtshof te Ellwangen. A1s zoodanig
land en Frankrjk, later ook Engeland kon volbragt hj eene reis van 8 maanden naar
bezoeken.Bj ztjn teruykeer te Kgpenhagen Londen en Parjs,waar hj inzonderheid de
gaf hj wedm'eenige Jaren Onderrigt in de organisatie van de regterltlke magt gadesloeg
talen,werd daarna btlitençewoon hoogleeraar en tevenszjneaandachtwjdde aan desociaen ontving in last,de D ultsche univel-siteiten listische bewegingen van dien tjd.Na zjn
te bezoeken. Hjj ging echter naar Parjs? terugkeer te Ellwangen nam htj zjn ambt
waar hjjin 1714 en 1715 jverig werltzaam md loffeljken tjverwaar?maarzochttevens
was.Tn 1718 werd hj hoogleeraarin deme- v
rjzinnigevereenigingen totstandtebrengen,
taphysica en in 1720 in de w elsprekendheid

'tgeen hem het ongenoegen der regéring

te Kopenhagen.Nu beproefde hij zjne krach- op den hals haalde.D e bew eging van 1848
ten aan de satire,en nam daarbj J'
t
grenalis bragt de leidersder oppositie,Römer en D.28*
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Deçnoy)aan hetbew ind.De meest-reactionaire

ledenderregéring werdenaanstondsdoorvrj-

zinnige vervanrenj en in het voorjaar van
1849 zag hj zlch door Stuttgartgekozeu in
deTweedeKamer,waarhj op deregterzjde
der Demotratische partj plaatsnam en zich
bejverde om derjksyrondwetd00rdenKoning

ri
ngbe
,g
in
1e8le
6n
6 td
eeGe
li
nr
gte
d
e
ins
zerisp
a
jn gehouden,vonden
algemeenen bjvalj
en hare vertegenw oordigers ondersteunden in

de Kamer het ministérie bj hetsluiten van
een verbond met Pruissen,bj detoetreding
t0thetTolverbond en bj denieuwemilitaire

organisatie. De Duitsch-Fransche oorlog in-

te doen erkennen.Hlerin wasde regéring het
eens met de oude liberalen en democraten.
Door die eensgezindheid, gesteund door het
volk ,bezweek de Koning,doch toen weldra
het Parlement te Frankfort een einde nam t
stuurde het ministérie Sehlayer in Avi
irtem.
berg hetschip van Staatlangzamerhandweder
in de wateren der readie.Hölder bleet'echter

zonderheid isgunstiggeweestvoordezepartj,

Be
sigheim,werd er metj'rootemeerderheid
gekozen en vel-tegenwoordlgde ditdistrictgedurende 12 jaar.Na het openen van den
Landdag stelde hj aanstondspogingen in het
werk om alle vrjzinniqe elementen t0t een

werd wegenszjnenationallmeerderheidont-

welke door de Groot-buitschers, Ultramon-

tanen en Radicalen geljkeljk bestreden werd.

VooralHölder stemde reeds voorafdegemoederen t0t het besluit om aan de worsteling
tegen Frankrjk deel te nemen.Overalwerden nu in dien geestvergaderingen gehoudenj
en deze openbaring van den volkswil had
aan zjne vrjzinnige gevoelens getrouw ,en g'rooten invloed op het besluit der regéring.
trml op in het district Besigheim tegenover Algemeene vergaderingen voorts,die op aandenregéringseandidaat.W élkreeg hjnu een (lrang van Hölder in September en odober
postin Ellwangen,doch hjnam zjn ontslag, 1870, onder den indruk der gebeurtenissen
vestigde zich te Stuttgart als advocaat, en in Frankrjk, te Stuttgart bjeenkwamen,
werdm'in 1863lidvandengemeenteraad.Reeds spoorden de regéring aan om t0e te tredeu
in 1855steldehj zich nogmaalscandidaatte t0t den Noord-Duitschen Bond.De Landdag

bonden) maar de nieuw e verkiezingen waren
gunstig voor de nationale zaak, zoodat de
litsehen Bond
verdragen, met den Noord-bl
gesloten, werden goesgekeurd. Hölder,door
gemeenschappeljken strjd tegen de reactie Göppingen t0t 1id van den Landdag gekozen,
om zich te verzamelen,en de pFortschritts- W aS 0r weder werkzaam als rapporteur.
PYvtoill trad ill het leven. Hierdoor organi- Daarna nam hj,desgeljksvoorGöppingen,

seerdezich ookmeerbepaaldeenevrjzinnige zitting in den eersten Daitschen Rjksdag en
partj onder hetvolk.zoodatde strjd tegen voegdt
aerzich bj de Nationaal-liberalen.
het ministérie Linden met goed gevolg kon
Plölclerlin (Johann Christian Friedrich),
gestreden worden. De betrekking van de R. Duitstth dichter, geboren te Laufen in
Katholieke Kerk t0t den Staat werd door W iirtemberg den 29sten Maart 1770,studeerde
00n0 wet geregeld en hetconcordaat onwet- te Ti
ibingen in de jodgeleerdheid en toefde
tig verklaard,terwjlde overeenkomsten Van vervolgens eerst nabp en toen te Jena,waar
de regéring metden adelwerden verw orpen. hj kennis aanknoopte met schillerj Gö'
tke en
Aan die werkzaamheden nam hj als scherp- H erder, en vooral met eerstgenoem de eene
war
m
e
vr
i
e
nds
chap
s
l
oot
.
D
e
po
gi
ngen
van
zinnigrapporteurjverigdeel.Hj zochttevens

zooveel mogeljk deeenheid van Duitschland Schiller, om hem te Jena te doen bljven,
te bevorderen. H et lidmaatschap van een mislukten) zoodat Hölderlin met weerzin te
hiertoe strekkendcomitéliethj echtervaren, Frankfort aan de Main de betrekking van
toen in 1864 de radicalen de meerderheid in huisonderwjzer aanvaardde,dûeh eene noodde Kamer verkregen.Nu poogdehj metde lottige neigi
ng oyvatte voorde moederzjner
zjnen eene nieuwe Nationale partj te vor- kweekelingen, dle hj als Diotima verheermen,die een orgaan,de pschwabische Volks- ljkte,terwjlzj dienhartstogtbeantwoordde.
zeitung'', stichtte als tegenhanger van den Daardoor klom zjn wrevel tegen de maatdemocratischen rBeobachter''. Vöör het uit- schaypj ten t0p,en hj openbaardezjnesterk
barsten van den 0orlog van 1866 k0n zjne geprlkkelde gemoedsgesteldheid in den roman

partj slechtsweinig candidaten in deKamer XHyyerion''. In 1798 nam hj afscheid van
brengen,en deze stemden tegen de middelen) Diotgma,ging eerst naar Hamburg,toen naar
welke de regéring verlangde om aan den Zwitserland en eindeljk naarBordeauxjom
strjd tegen Pruissen deelte nemen.De uit- ook hier als huisonderwjzer werkzaam te
slag van dien oorlog schonk echter nieuw wezen.Hierpoogdehjzichint
lenmaalstroom
leven m'
:IZdepartj,welkezich pdeDuitsche'' van zingenot te bedwelmen en alzoo vergenoemde. In Augustus 1860 werd eene verga- telheid te zoekenvoorzjnesmart.In lompen
dering van dezeenvan hareaanhangersbelegdt gehuld en als eene ruïne naar ligchaam en
en op uitnoodiging van Hölder verschenen er geestkwam hj in 1802 in Duitschland terug.
1Q0 personen uit alle oorden deslands.H ier Te midden zjnervlagen van razernj had hj
w erd een programma vastgesteld en een co- echter 00k betere oogenblikken?waarin hj
m ité, m et H öldc aan het hoofd,totleiding DAntï
gone''en nKoning Oedipus''van Sokhoder zaken gekozen. Deze beantwoordde ten cles vertaalde. Na eene vruchtelooze poging
volle aan de van hem gekoesterde verwach- om hem de betrekking van bibliotheearis te

tingen. Hj verspreidde vlugschriften en be- Hamburg te bezorgen,werdhj in eenkrankvorderdehetstichten van vereenigingenen het zinnigengestichtgeplaatst,doch naverloopvan
houden van vergaderingen, - alles ten be- QJaaralsongeneesljk ontslagen.Daarna zag
hoeve der Nationale zaak.Op eene vergade- hj zich te Ti
ibingen opgenomen in hethuis
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van een schrjnwerkel'.Hj wasnietin staat
om geregeld te denlten,en hield zich steeds
bezig methet schrjven van oden,dieonberispeljk vanvorm,maaronzinnigvan inhot
ld
waren. 11g Overleed aldaar den Tden Junj
1843.Hetbeste, datwj van hem bezitten?
zjndepluyrischeOedichte'',in1826uitgegeven
door Schwab en Ultland; zj onderscheiden
zich door ougemeenen gloed en door een
grooten rjkdf
)m van denkbeelden.Grootsch,
diep gedacht,maarvervuld meteen ziekeljken wrevelteyen Duitschetoestandelliszjn
roman pllyperlon ot
ler f
ler Erenlit in Griechenland(1707- 1799?2 f
l1n:2dedruk1822)''.
Zjne gezamenljke werlen zjn in 1846 in 2
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1064,waarin keizer Hendrik III eenige door

graafDirk en zjne zonen geroofde landen,
waaronder het graafscllap pllolland''1 teruggeeft aan hetbisdgm Utrecht.

VerschillendegrafeljlkeHuizenhebben over

Holland en Zeeland geregeerd. In de eerste
plaats llet Hollamd.
îelte .Skï.M.Hiertoe behoort
de reeds vermelde D'
irk .
J'
,de zoon van boven

reeds vermelden Gerol
fdoch volgensanderen
een zoon vanSvbertrt
zzàAquitaniè'
.Vermoedeljk voerdehtl?evena,
lszjnvader!dentitelvan
graaf van Frlesland. Hj werd ln 963 opgevolgd door zjn zoon Dirk ff,die voorspoedig streed tegen de Friezen en i11988 overleed)- dezedoorzjn zoonArnoltd,diedezen
deelen verschenen:
strjd voortzette en in 1004 stierf,- deze
R oligarna Roœb. is de naam van een doorzjnzool
zDirkII1,dieaaneenpelqrimsplantengeslacht uit de tàmilie der Anacardiaceën. Het onderscheidt zich door z-slaehtige
of éénhuizige bloemen. door een s-tandigen
kelk, 5 wollige bloembladen en eene met

togtnaarpalaestinadeelnam,Dordrechtstlchtte,
oorlog voerdem etdenhertogvanLotharingen,

en in 1039 Overleedt dezedtlo1*zjn zoon

llérk IF ,die metden Graafvan Vlaanderen,

den kelk zafimgegroeide: oljfàchtige prlim- denBisschopvanUtreohtenkeizerHendrik1II
vrllchtmf
lt éf5n zaadje.Hetomvatopgaande (lorloogdeen in 1049teDordrechtsneuvelde,bogmen in Indië met enkelvoudige bladeren deze door zjn broederFlor'
ls1,diedeworen aarvormige bloem en.D e eenige soort,H . st
elinr zjner vaderen voortzette enna eene
lezwï-/blïc.Roi
rb. (Mangifera racemosa Lam,
.), overwlnning in1061gedoodwerd2-- dezedoor
in Oost-lndië groejende, is er aan rivieren ztjn zflon birk *
17
-onder voogdljschap zjner
en in bergwouden te vinden en vormt ezen
prachtigen boom met een dikken stam,met
lange takken,een zwarten bast,verstronide,
geurlooze blgemell en blaauw e, op druiven

moltder Geertruida, wclke een tweede huwe-

ljk slootnletRobert,een et
lelmpm uitVlaandt?l'
t
?n) die zjll stiefzoon met goed gevolg
tegen den Bisschop vtl,
lJ Utreeht en Boltde-

z'
vtzt
o/t)
, verdedigde,
gl/ltjkende vruchten.l1tJworf
lt2etluwen0ud; 'ILNJA Tzr graaf %%G1t rKe
iz
zst
e/
rtvd
li
jk
hulptroepen
zjn hout is wit ttn digt en t0ttimmerhnut doch later dflor de
geschikt. Alle deele'lvan dezen brlom btlvat- verjaagd werd.Got
-frr
lcf
/ mettl/
'
.
apB'
alt?graaf
ten een bl
jtend sap,datin den beginne geel van Ltlthariugen.bekw am nu hetgraafschap

ofrûod is)m aarin de zon eene zw arte kletlr

llfllland maar wert
! in 107G vf
qxmfloxd.00k

ontvallgt.M(
?1l wendt htltaan tegen tandpi
jn de bisschop overleed, e11 Dirk V verltreeg
en 009-- tûr genozing van booze zwflren. het vaderlglke graafschap. Hj werd opgeXelk, waarill (
1e vruohten gekookt zl'nt ge- volgd tioorzjn zof
)n Floris11 ondervoogdjbruikt m en tegen lltlidziekten. O0k bereidt sellap zjner moefler Otltilde ran ,
$'
t
zJ7
.
s...In
men uit het S8,J) dervruchten etln duurzaam 1106slootl1j metkeizerHendrik T'
rflen verzwartvernis.
bond tts
geu Vlaanderen. Op llem volgde in
H olland , vernloedeljk eene verbastering 1122 zjn oudst
oon Dirk TU onder voog**e z
van Roltland of H olttlandt een aloud graaf- di
jschap 5Tafl Z:n0 moeder 0011e zuster van
yek?, dil) in 1125 lteizer
schap en vöt;r f
lien tjd totFriesland behoo- LotltariIts 'van &$WJ'
rende,besleeg ongeveer hetgrondgebied van werd ft
n zjn neefook beleelde metOostergo
de tegenwoordige Nederlandsche provinciën
N oord-H ollamd en Zé d-lfollandfzieonderdeze

en Avestergo. Dirk deed vrtlchtelooze pogingen t)m Vlaanderen te veroveren. Daar de
W est-Friezen in 1127 en 1132 tegen hem

namen). In den tjd der Romeinen waszjn
zuideljk gedeeltebewoonddoordeBatavieren opstonden en zjn broeder Floris & Zwarte
enKaninelàten en zjnnoordeljkgedeeltedoor totaanvoerderkozen,m oestDirk tegen dezen
deW est-Friezen.Terwjldeeerstenindenmaal- te velde trekken.Florlsoverleed kortdaarna,
stroom dervolksverhuizingenverdw enen,hand- doch Dlrk geraakte in twistmetden Bisschop
haafdendeFriezenhunneOnafhankeljkheid,- van Utrecht en overleed na zjn terugkeer
zelfs tegen de Franken, die zich van het van een togtnaarhetHeiligeLandin1157.-

ztzideljk gedeelte meester maakten. Pepi;n
van A à'
r:Jc,/,KaeelM artelen K arel#,e Groote
konden hen slechts tjdeljk t0tonderwerping
dwingen: daar zj telkens hunne vroegere
zelfstandlgheid herwonnen. Onder laatstgenoemde werd het Christendom bj hen ingevoerd. Een zekere Gerov,die aanzitl
nljke
goederen bezattusschenHillegom en deRjn,
w erd in 889 daarmede en m et eenige aangrenzende landen beleend dopr keizer Arnold

en tevens met de grafeljkewaardigheid beltleed.fntusschen vinden wj den naam pHol-

land'' eerst gebezigd in een brief van 2 M ei

Zjn zoon en opvolgerFlorisIIIvoerdeeen

ram pspoedigen 00rl0g met Vlaanderen? geraakte in 1168 in gevangenschap en zag zich
genoodzaakt alle landen ten westen van de
Schelde in leen te ontvangen van Vlaanderen
el1 het eiland W alcheren benevens andere

Zeeuwscheeilandenaan zjnvjandaftestaan.
Doorzjn broeder,den Bisschopvan Utrecht,
werd hj o0k met de W est-Friezen in een
noodlnttigen oorlog gewikkeld.Eindeljk ondernam hj in 1188een togtnaarPalaestina,
en overleed te Antiochïë in 1190. - Ztin

zoon en erfgenaam Dirk T'UT volgde hem 0p)
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voerde oorlog met zjn broeder Willem,die keizer Lodewl
jk de Wdï#r,ontving de bezit-

gehuwd was met eene dochter van den graaf tingen van den overledene al8 rjksleen.Zj
van Gdl#er, ondersteunde hem echter later begaf zich na den dood van haren generaal
tegen den Bisschop van Utrecht,doch werd naar Henegouwen,en stond Holland en Zeehierbj door den hertog ran .
& fAlHzwdzl, land tegen schadevergoeding af aan haren
'
sBisschops bondgenoot, gevangen genomen, zoon W illem , den eerste alz00 uit hetHuis
âeren.
zoodat hj een aanzienljk rantsoen moest van Bei
Deze, Willem V geheeten, voldeed niet
betalenj en overleed in 1203. op verlangen
de belofte van schadevergoeding en gaf
der aanzienljken werd hj oygevolgd door aan
erdoor aanleiding t0tde Hoeksche en Kabelzjn broeder Willem,hoewelhpbjtestament hi
'
bepaald had,dathetgraafsehap z0u ten deel ;
?aalavsehe JZPC,
9J:ZI (zie aldaar).Na den dood

vallen aan zjne dochter Ada,gehuwd met zjner moedex werd l1j krankzinnig en overden graafvan Zopzz,met wien Willem t0t in leed in 1359.- Hj werd opgevolgd door
1206 o0rlog voerde.D eze streed vervolgens zjn bz-oeder Albreat, die reeds voô
'r zjn
metEngelandtegenFrankrjk,doch werdin overljdenhetlanda1sruwaard hadgeregeerd.
1214 in den slag bj Bouvinesgevangen ge- Deze streed voorspoedig tegen de Pruissen,
nomen, waarna hj de zjde van Frankrjk overleed in 1404, en werd vervangen door
tegen Engeland koos, door den Pausin den zjn zoon W illem V1, die het bewind in
ban gedun werd,een kruistogtvolbragtnaar 1417 naliet aan zjne dochterJacoba,welke
Palaestina en na zjn terugkeerin 1222over- in 1428 het graafschap afstond aan haren
s nan .
fpfzr.
pldg'en in 1436 stierf.
leed.- Zjn zoon en opvolger,I'
lori.
q.
J'
F, o0m FJ@,
stond aanvankeljk onderdevoogdj van zjn Z0o kwam het bewind over Holland en ZeeSIC:.
00m ,den graafvan Gdlt
fer,streed vervolgens land aan hetBowryondiselte S'
Iïli
ps'
pczlBourgondiè',bjgenaamddeGpe#d,
tegen Otto? bisschop van Utrecht, daarna
tegen Gronlngen en kwam in 1234 op een

Yverd opgevolgd door Karelde t
sï
/olfe,en de

steekspel om hetleven.- Zjn zoon Wi1lem 11 volgde hem op als 6jarige knaap en
werd op zolarigen leeftjd t0tRoor1lsch-Koning gekozen.Hj voerde een voorspoedigen
0orlog tegen M argaretha tltxzl Vlaanderen en
wilde in 1256deoproerigeFriezen kastjden,
doch zonk toen metzjnpaard in eenmoeras,
waarzjn lgk eerstin1282gevondenwerd.Zjn zoon I'
loris T'volgde hem op onderde
voogdj van zjn 0om van vaderszpde en,na
diens afsterven, van de weduwe des overledenen, doch toen de Hollanders de voogdj
eener vrouw verwierpen,onder die van graaf
Otto t't
zz Gelder.Bj hetaanvaarden van het

erfdochter van dezen trad in het huweljk
met Maœimiliaanran Oostenrl
,k.Dienskleinj

zoon, Karel, en achterkleinzoon,Fil'
ès 11
(als graven Karel 11 en Fill
L
ps111),waren

tevens koningen van Spanje,van wierheerschappj debewonersvan hetgraafschap zich

in het laatstder 16de eetlw hebben losgerukt.
Inm iddels was onder het bew ind der graven het land aanmerkeljk vooruitgegaan in
bloei. De vruchtbare botlem, met de vette
klei dte rivieren bedekt en alzoo t0tbouwen wetland uitnemend geschikt,loverde een

groûten rjkdom van voortbrengselen,terwpl

de gunstiye ligging van vele plaatsen aan

bewind was Floris als graaf van Holland en groot
e rivlereu en uabj dezeeaanleidiny gaf
Zeeland een magtig vorst, die den W est- tot een aanzienljlten handel,t0t uitbreldlng
Friezen bj herhaling eene harde tuchtiging dernjverheid,totbevordering deralgemeene
toediende.Hj voerde vervolgens ool*
log met welvaarten alzoo t0topkomstvan een krachden Bisschop van Utrecht en m et den graaf tigen burgerstand. Die opkomst verhiefzieh

van Gelder.Daar hj de burgerj ongemeen t0teen verwonderljken bloei,toenhetgraafbegunstigde, werd hj in 1296 dool
'den adel sehap hersehapen w as in eene Republiek.
vermoord. - Zjn minfleljarige zoon Jan Hollall(l was tflen éêne der 7 vereenigdeprooverleed reeds in 1299.Nu vervielhetgraaf vinciën enverreweg de aanzienljksteen mag-

schap aan een zoon van A delheid,de zuster tijste,daar zj 580(
/0valzdeqemeenschappevan graaf W illem 11 bovengenoem d.Diezoon, ljkelastendergeheeleRepubllek betaalde.J@n van dwetçzzd.:,graaf'
van ./fdzzdgtlfxftldzz,bragt Holland is eindeljk de naam van het K0alzoo Holland in het Huis van Heneyouwen ningrjk, dat van 1806 tot 1810 onder de

(ziealdaar).

heerschappj van koning Lodewqk .st
lzîtœtzrf:

Na deze vereeniging van Holland met He- heeftbestaan.N0g altjdwordtindenvreemde
negouwen voerde Jan 11 langdllrige en deze naam dikwjls metdien van Nederland
rampspoedige oorlogen met Vlaanderen, en verwisseld.Zie verder onder Nederland.

overleed in 1304.- Zjn zoon en opvolger,

H olland.onderdezennaam vermeldenwj:

Henry zicitzr# Vassall, lord Holland,
Willem 1I1j zette eerst die oorlogen voortj
doch sloot vrede in 1323, en maakte zich uitstekend Engelsch aristocraat,geboren den

meester van W est-Friesland,dathjaanzjne 23stenNovember1773.Hjwaseenneefvanden
bezittingen toevoegde.HjOverleedin1337.- beroem den Cltarles JJZZId.M Foœjverloor reeds
Zjn strjdlustige zoon, W illem IV,trok in vroeg zjne ouders,studeerde te Eton en te
1343 ten oorlog tegen de Ileidensche inw o- Oxford, bereisde het vaste land, m aakte in
ners van Iuitthauen? belegerde Utrecht te Italië kennism et Elisabeth TrIS.:.SJIJ,devrouw

vergeefs, en.sneuvelde in 1345 bj Stavoren. van sir Godfrey Trrelq
s/pr,huwde met haar,
Met hem stierven de graven ran J.
fdzkw tlf- es nadat zj na een geruchtmakend procès van
uit in de manneljke ljn,en M argaretha,de haren echtgenootgescheiden was,en verruilde
tweede dochtervan W illem 1I1en gemalinvan zelfs zjn familienaam LFozj met den haren.
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Nadat hj in 1797 zitting had qenomen in er de Spaansche handschriften der groote
het Hoogerhuis,was hj de jverlgeverdedi- bibliotheek te doorzoeken.Weldra werd hj

gex van eenevrjzinnigestaatkunde.Evenals hoogleeraar in de Germaansche en Romu nzjn 0om Foœverzettehjzich tegent
lenover- sche letterkunde te Tiibingen, waar hj jj**
dreven strjd, dien men met de Franst
,he voortduring werkzaam bleef. Van zjne gerevolutie m eende te m oeten voeren. Voorts sehriften vermelden wtj:ocrestienvonTroies.
was hj van meening,dat vele grove mis- Ei
neliterargeschichtlicheUntersuchungtl8s4l'',
bruiken van dien tjd alleelzdooreene Par- - uitgaven van de pschauspiele desHerzogs
lementshervorming konden afgeschaftworden. HeinrichJuliusv0nBraunschweig(1855)''?Toen in 1802 de Vrede te Amiëns gesloten

van het rBueh derBeispiele deralten W elsen

was, volbragthj een togtnaarhetPyrenê- (1860)'5'- van ?,Liromans d0u chevalier
sche schierelland, om er zich gedurende 3

au lyon s0n Crestlen von Troies(1862),,yjaartoeteleggenopdeSpaanschegesehiedellis der rBriefe der Herzogin Elisabeth Charlotte
en letterkunde.De vrtlchten van zjn a,
rbeid von Orleans (1865- 1871 dl1 en 2)'',en van
verschenen in uitmtlntende levensbeschrjvin- de w erken van Uhland.
gen van Guillen de C@stro en Lopez de Tz-dgl

(1805,2 dln;2dedruk 1817)'',en in devertaling van 3 Spaanschebljspelen (1807).Na
zjn terugkeer werd hj 1id van het zoogenaamde ministérie der Talenten, maar toen
na den dood van Fpz (1806)deonderhandelingen met Frankrjk vruchteloosaoiepen en

u
ol
ll
la
ander
Ho
ndseie
zieHul
Papsier(
.G

raven van het),

zie onder Holland.
H ollar (svenzel), verdiensteljk graveur, geboren te Praag in 1607, was aan-

vankeljk t0t regtsgeleerde bestemd. Toen
echter zjne familie in benardeomstandighede Koning van de emancipatie der '
R.Katho- den geraakte,gafhjgehooraan zjneneiging
lieken niets wilde hooren,nam hj metzjne t0t de kunst en ging in 1620 naar Frankambtgenooten zjnontslagenstreedgedtlrende fort,waarhj zich ondt
lrdeleidingvan Matl:.s M evian op de graveerkunst toelegde.
24 jaar hardnel
tkig tegen destaatkundeder f/ltzd'
Tories.Aan de bemadslagingen van het Con- Reeds in 1625 versehenen zjne eerstegravugrès te W eenen (1814)nam hj als privaat res, nameljk eene pMadonna methetKind''
persoon zoo jverig deel,dat hj bevelont- en een ,,E(
xe Homo'' Daarnareisdehj door
ving de stad te verlaten.Te vergeefs verhief D uitschland en graveerde stadsgezigten van
hj in het Parlement zjne stem tegen de Straatsburg, Franktbrt,Kotllen, Mainz enz.,
hardvoehtige behandeling van N apoleon op w elke algemeen bew onderd werdon.Te Keu-

St.llelena,terwjlzjntlgemalin hetl0tvan
(litln gevangene dtlol-dtttoezending van boeken, tjdschriften enz. zocht t(
) verzachten.
Met het ministérie Gvey kwam hj in 1830
w eder aan llet bewind, doch wegens zjne
vtlrzwakte gezondheid koll 1i
j zich nietbelasten met eene portet
kuille,zoodat htjt0t

len Ontmoette hj in 1636 graaf Arundel,
Britsch gezant aan het Keizerljk l'
Iot', en

noemd wert
l, waardf
lor lltizitting en stem

Arundeltepaard,en in 1639 ztjneberoemde
glieanus'', waarûp hj van 1642 tot 1644
kleederdragten van vrotlwen bj andere El
lroptèsche natiën liet volgen.l-let uitbarsten van
tlen oorlog belemmerde hem in ztjn arbeid;
in 1645 werd hj als Kol
zingsgtlzinde gevangen genomen, doeh zoodra hj de vrjheid
herkregen had,volgde hj graafArnndel,die
met zjn muséum naar Antwerpen geweken
was. Hier toefde hj eene reeks van jarenj
graveerde wedernaarschilderjen uitgemeld
muséum , doch moest? toen de graaf zich
wegens zjne geschokte gezondheid naarItalië

volgde dëzell naar Londen. Ilif)r graveerde
htj eerst eenige platen naar schilderjen uit
de verzameling van zju beschermer,voorts
in 1638, bj de k01,
11stvan aVaria (/t?ï Med'ici
in Engelalld? onderscheidene portretten der

kanselier van het hertogdom Lancaster be- Koninkljke familie,alsmede dat van graaf

verkreeg in het Kabinet. A1s zoodanig be. 28 prenten, getiteld rornattls muliebris An-

hoorde hj ik1 1835 0(
)k tOt het ministérie
M dbonrne. Daar hj tt
avens kunst en wetenscha'
p met den meesten tjver beoefellde)was
zjne woning eeneverzanietplaatsvan kunstenaars t
?n gelcerden. Hj overleed te Londen
den 22sten October 1840. I1j sthreef een
levensberigt van zjn oom Foœ, hetwelk hj
metdiens gesehrift rllistory ofthe early part
of the reign ofking James 11 (1808)''in het
lieht qaf. O0k bezorgde hj de uitgave der
7Memolrsot'LordW aldegrave(1822,2dln)''
.Zjn zoon Heng.
y.
r#.
?
4(vc
7 Foz,lord Holland,
geboren den 7d/n M aart1802 en overledenden
18den December 1859? heeft m erkwaardige

reisherinneringen(Foreiqnreminiscences,1850)
en pMemoirsoftheWhly-party (1854)'',beide
van zjn vader,in hetllehtgezonden.
Wéll
telm .
fzz
l
f#'
dnù Ilollastd? tlitstekend be-

begaf,op bestelling van kunsthandelaarswer-

ken,om alzoo in zjn onderhot
ld te voorzien.

In 1652keerdehjteruy naarEngeland;doch
0ok hier kwam weinlg verbetflring in zjn
toestand,hoewelde restatlratie van Earel11

velen van zjne voormalige vrienden weder

oefenaar der oudere D tlitsche en Romaan- t0t aauzien gebragt had. Toen daarenboven
sehe letterkunde.Hj werd geboren teStutt- de pest en een brand te Londen een einde
gart den llden Augtlstus 1822?studeerde te maakt
en aan alle beyunstiginq derkunst,ge-

Tiibingen en vervolgens teBerljn,waarhj raakte hj,in weerwllvanzjn onvermoeiden
de lessen van de gebroeders Grimm ,die van jver, in groote ellende. W él werd hj met

Laa mann,von A '
twel, Bopp ,Böcklten ande- den titelvan teekenm eester des Koningsnaar
ren bjwoonde, terwjl hj zich na het vol- Afrika gezonden, om de stad Tanger m et
eïndigen zjner studiën naar Parjs begaf,om haar fort en hare omstreken in schets te
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brengen, maar hj ontving hiervoor slechts hagen in 1803, was aanvankeljk goudsmid,
100 pond sterling.In 1673 reisdehj iu het bezocht op zz-larigenleeftjd deacadémie in
noorden van Engeland en teekende er stads- zt
jnegeboortejlaatsen werdeen leerlingvan
gezigten,doc'
h zjnelaatste levensjaren bragt den dierensehllder Gebauer.Nadathj in 1830
hj door in de bitterste armoede.Zelfs ver- en later Miinchen,Weenen,Berljn en Tyrol
hult men, dat kort vdôr zjn dood ztjne bezochthad,deedhj in 1833 eenereisdoor
schuldeischers hem van het eenige wat hj Noorwegen en een gedeelte van Zweden, in
nog bezat,van zjn bed,beroofden.Hj over- 1834 door de Nederlanden,bezoeht Parjs,
leed den 28sten Maart 1677. Zjne platen, keerdc naar Miinchen terug, en begaf zich
deels naar schilderjen van ouderemeesters, eindeljk naar Rome, waar hj den 27sten
deels naar die van tjdgenooten,zooalsHol- Julj 1847overleed.Men heeftvan hem fraaje
5eizlen vanDïjck,deelsnaareigeneteekenin. platen van veldslagen en van dieren.
H olm skioldia Retz.is de naam van een
gen gegraveerd,zjn keurig uitgevoerd.
H ollebeek (Ewa1d),Nederlandsck god- plantengeslachtuit defamiliederLipbloemigeleerde, geboren te Haamstede in Zeeland gen (Labiatae).Het onderscheidt zlch door
in 1719,studeerde te Leidenjwas achtervol- een s-tandigen,sterk uitgespreiden kelk,eene
gens predikant te Oostkapelle, Charlois en keelvoxmige bloemkroon en eene veelzadige

Middelburg, en werd in 1752 hoogleeraar te bes.H.dtzgzyçfiwetxRetz.(Hastingiaeoccinea,Sm.
q
Leiden,waarhj zjnebetrekking aanvaardde i
seenfraa:
ijeheester,indevallejenvanBenmet eene roratio de damnis, quae praeju- galengroegende.Hj draagtteyenovergestelde,

d1
*($1*a ill re'; theologicam inferunt, deque hartvormige Of eironde, gespltste,gezaagde,
optima iis Xcurrendi methodo''.Zevenjaren gesteelde bladeren en zeersehoone,bloedroode
laterbekleeddehjhetrectoraaten legdehet bloemen. M scandens Rozb.is eene Oost.-lnneder met eene roratio de corrupto hodierni dische slingerplant.
Christianismi in Belgio statu''. In 1762 verH olofernes wasvolgenshetapocryfeboek
trok hj a1shoogleeraarn=rLeiden en aan- rJudith'' een veldheer van den Assyrischen

vaardde er zjn ambtmet eene redevoering
DDe theologo non orthodoxo, nisi vere I)io''.
Metkrachtverzettehj zich tegen deuitpluizerj en woordenzifterjindetoenmaligepreekwjze.Hj deed hetvooralin zjne verhande-

koning Nebaeadnesar.Hj belegerde de stad
Bethulia en werd op eene verraderljkewjze
gedof
ad door Jltdith (zie aldaar). Zjn naam
komt in de geschiedenisvof)r,wanneer men
hem namelt
lltvoordengene mag houden,(
lie

ling nDe optimo concionum genere, quibtls er als Oropheenes w orcltvermeld.
ea divinas literas e suggestu sacro exponendi
H olostem m a R. Wrp'
lp?3is de naam van
methodus,quae vulgo anglicana dicitur,m0- een plantengeslacht uitde familie der Aseledeste defenditur''.Schoon hj vele bestrjders piadeën.Het onderscheidt zich door eene uit-

vond, komthem de eer t0e?dathj Jn ons gespreide bloemkroon met eivormige, stjve

Vaderland een van de eerste hervormers der
ouderw etsche,langdradigepredikwjzegeweest
is.Hj overleed den 24sten October 1796.
R ollow ay (Thomas), uitstekend Engelsch graveur, geboren te Londen in 1770,

genoot onderwjs in de kunst van Féttler,
kb
harp en Lleatlt,en reeds zjne eerste voort-

brengselen gaven grond voorgrooteverwachtingen.Beroemd lsvooralzjne ondernemiàg
Om , bjgest
aan door een jongeren broeder,
%lann,in
voorts door de graveurs W ebb en k
1806 de 7 cartons van Ralaè'
l
die van
Ilamptoncourt - in plaat te brengen. Hj
mogt de voltoojing van dezen belangrjken
arbeid niet beleven.Toen hj in 1838 stierf,
W aren er 5 platen in gereedheid gebragt,

slippi
m , eironde, langwerpige vrudlten, en
eironde zaden,die met een digten,zilverwit-

teu haarbundf
)lzljn gekroond.Hetomvathalf-

heesters in Oost-lndië en Zuid-Amerika. De
meest bekende soort is M Rlteedianvm Rpr.
(Asclepias annularisRoœb..j?wierw ortelvoorzi
hen is van vele lange,witte vezels, terwjl
aar stengel rolrond fm oubehaard is, en
voorts de bladeren langgesteeld: eivnrm ig,
aan den voet diep-hartvgrmig, en de bloemen fraai en m et roode, groene en w itte

kletlren versierd zjn. Met het poeder van
den wortel verdrtjft men vlekken van het
hoornvlies,en m en bereidt daarvan eene zeer
gezochte oogzalf.

Holosteu/ ,zieHeelbeen.

doch deze behoorden o0k, volgens het 00rH olothum en is de naam eener orde van
deel van kunstkenners,t0t devoortreleljk- diereny welke t0t de klasse der Stekelhuidiste, welke de graveerkunst van den nieuwe- gen (Echinodermata)behoort.Dedieren dezer
ren tjd geleverd heeft.De inteekeningsprjs orde hebben een lang,rolrond ligchaam ,een
voor elk blad bedroeg 180 gulden. - Van l
ederachtig, glad of yerimpeld bekleedsel,
Holloway,den wereldvermaarden debitantder korte aanhangsels,pootlestervoortbeweging,
naar hem genoemde pillen en zalf',vermelden een mond met van franjesvoorziene armen,

wj slechts,dathj,doorte speculéren ûp de welkezj kunnen intrekken,en een aarsvan
ligtgeloovigheid enonnoozelheidderm enschen, achteren.Zj zjn alle bewonersderzee.De
eengrootfortuin verworven heeft.Merkwaar- lederachtige huid vertoont zich gewoonljk in
dig ls voorts in zgne levensgeschiedenis,dat de gedaante van 5 banden.Een kalkaehtige
hjverbazendesommenaan advertentie-kosten ring omgeetl het beqin van hetdarmkanaal
besteedde,en datluistdeadvertentiënzjn 00g- en dient totaanhechtlng voor 10 spieren? die
m
merk op eene krachtige wjze bevorderden. zich over de geheele lengte van hetligchaa
H olm (Christian),eenuitstekendZweedseh uitstrekken. Het darmkanaal is bjna overal
dierenschilder en graveur,geboren te K open- even wjd.Devorm derademhalingswerktuigen
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komt met dien van langen overeen,hoewel (1128-1164)veroverdeW jgriëj- enAdol
flll
deze dieren geenelucht,maarwaterinademen. Ditmarschen,maar deze,ln den oorlogmetde

Hhgner heeft opgemerkt,datdeholotht
lriën
tweeslachtig zjn.Menvindthenvooralilag1
'û()ten retaleindefndisclezek
j.llblotslwiae#ft/ï,
s
L.,dievooralbj (le Molukken en dePhilippjnscheeilanden
veelvuldig voorkolnt, w ordt en

lloorMalejersen

Chinézen gevischt, daarna
gedroogd en gerookt en komt
onder den naaln

van trèan.
q in

Denenkrjgsgevangengeraakt2moegtaan hen
Holstein afstaan,datnu 20 Jaar t0thetrjk

van Waldemar 11 behoorde.Adolf IV heroverde het in 1225 e11handhaafde zich in dat

bezit doorzjne
overwinning bj
Bornhöved (22
JI
Ilj 1227),ter.
wjlDitmarschen

aan Bremen ten
deelviel.Ve1.i0lgcns werd het
grondgebied van
Holstein op ve-

den handel.H oJtlfAzfrïtz elegans
L.kom tvoerop
de kust van
Noorwegen! en

lerleiwjzever-

wj gevenhlerbi
j

rendeoverDenemarken,verwierf

eene afbeelding
van ILolotharia
ocean'
ioa L .

H olstein,een
voormalig hertogdom inNoordDuitschland?tus.
schen de Noord()
n Oostzeegeleg'en en door het
Eii
tler-kallaalgescheideil van

Slt
,t?swjk,vormt
met dit laatste
setlert 1806 t1e
Pruissische pro-

villcie SleesaïqTHolstein (zie'a1daar).-.Holstein
telt op bl
'l
-na 152

:! geogr. mjl

ruim t?en halt'
millioen inw o.
ners, De outlste inboorlingen
hebben er zich
opgelost in de
Saltsers,diedoor
K- el de Groote
onderw orpen en
tot hetChristendom bekeerd

werden.Zi
jhad-

deeld.GraafGerF#Jz'tf & Groote,
i111304 t0t1340

heersehappjvoeSleeswjka1seen
erfeljkleen.Na-

dat in het verdrag te Nyborg
op Ftlnen het
hertogdom Slees-

wti
,k aan deIlol-

steinscheGraven
w as toebedeeldj
werd Gerltard
#'
-.f er mede beleend. Het vem
eelligd Slees-

wjk-Holstein
tot1459onder(1e
bleefnuvan1386

vorsten van het
Huis k%ehz-t- nùs'
r.t
/, hetwelk
echter in laatstgenoemfl .jaar
ulft graaf Adol
f
1-111 uitstierf,
waarna de Standen delz zoon

zjner zuster,

graaf Christiaan
van OJ#:l&dfr.#

(in 1448 als koning van Denemarken ge-

kroond):t0tge-

bieder ln 1101den daarop veel
stein verkozen.
te verduren van
Keizer Frederik
de invallen der
D enen en JvenIII vereenigde
den.Keizer lTenllblotlturiatpcctfnïfxfz.
in 1474 degraafdrlk f herstelde
schaypen H0lin 934 de vervallen mark tusschen de Eider stein enStormarn,benevensW agrieen Ditmaren de Schley, - Koenraad 11 stond haar in schentoteenltertogdom Jfpldfeizz.Sedertdientjd
1027 afaan den Deenschen koning Knoet de bleefhet een Rjksland t0t in 1806.Koning

Groote, en sedert dien tjd vormen '
de Eider Cltristiaan III stichtte de hoofdljn met de
en de Levensatlde noordeljke grenzen van zjljnen Holstdn-S- derburg-Auyustenbnrg en
H olstein. Keizer Lotllari'tu beleende daarm ede H olstdn-sonderlmrg-l ek, alsmede sedert 1826

Aaolf'
lnon x
s/
câtwel#lpr.
g(1106- 1128).Adolfl'
l Holstein-RonderArg-GlïickdHcç. Hertog Ado;f
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(t1586)wasdq stamheervan dehertogeljke legde hj weldra neder en vestigde zich te

hoofdljnHolstetn-Gottorp,vanwelkehettegenwoordig Keizerljk geslacht in Rusland,het
Oldenburgsche Hnis,en hetin 1809onttroonde
ZweedscheVorstenhuisafkomstigzjn.In1773
schonk grootvorstPalblvan Ruslandzjnaandeelaan Ilûlstein aan den Koning van Denem arken tegen ontvanggtvan degraafschappen

oldenburgen Delmenhorst,welkehjalshertogdom afstond aan deJongereljn.Na dien
tjd deelde Holstein in de lotgevallen der
Deensche monarchie en werd in 1806 hierm ede geheel en al vereenigd. In 1815 werd
het met Saksen-Lauenburg in den Duitschen
Bond opgenomen, en door de w et Vall 15
Mei 1834 verkreeg het een afzonderljken
Landdag, die voor de eerste maal in 1835

te Itzehoe gehquden werd.Zievoorts onder
Meeswljk-Holste%n.
Holtei (Karl von),verdiensteljk Duitsch
dichter,geborenteBreslauden24stenJanuarj
1797,trad in 1815 als vrjwilligerin dienst
bj hetPruissische legeren studeerdenaden
VredevanParjsinzjnegeboorteplaats.Weldra

Gratz,waarzjne eenigedochtersedert1842
gelukltig gehtlwd is,terwjl hj nu en dan
reizen volbragt door geheel Duitschland,en
doorzjneongemeenebekwaamheid alsvoorlezer van dramatische gedichten grooten roem
en door zjn beminneljk karaktervele vrienden verwierf.Later echter keerde hj naar
ztjne geboorteplaats terug.In zjnerBriefen
a
uh
srel
m(d
na-ch Grafenort(,
1841)'',- Vierzig
Ja
1843
1850,8 dln),, en ,,xrooh ein
Jahrin Schlezien (1864,2dlnl''schilderthj
metongem eene levendigheid den toestand van
het tooneel jn zjn tjd.Van zjne gedichten
vermelden wj n0g een tweeden bundelrGedichte (1844; 5de druk 1859; volksuitgave
1861)'',- en pstimmen des W aldes(1848;
2dedruk (1856)'',- van zjneromans:pDie
Va
gabunden (1852,4 d1n;5dedruk 1862)'',
istian Lammfell(1852,5dln;4dedruk
pchr
1862)': - pEin Schneider(3dedruk 1862)''
rNobl
esseoblige (3 dln,2dedruk 1862)''j
pDe
r
Es
elsfresser(3dln,3dedruk 1862)'',
en sDerletzteKomödiant(3dln,1862)''.Ze

echtervolgdehj zjneneiging t0thettooneel zjnmetzjnercriminaljeschichten''enrKleine
en debuteerde in 1819onderhetgejubelder Erzëhlungen''00k in zpneyErz:hlendeSchrifstudenten a1s Mortimer in den schouwburg te ten (1861- 1862,34 dlnl' opgenomen.Ztjne
Breslau.NadathjteDresdeneennaauwgezet dramatische werken verschenen onder den
onderzoek had doorstaan, liet hj de prac- titel pTheater''in 1845 inéén deel.Vanzjne
tjk der kunst varen,trad in hethuweljk DDeutsche Lieder''zjn veleheteigendom des
m etdegevierdetooneelkunstenaresLniseAP-CJ: volksgrworden.
@*
neeldichterbj den schouwburggeplaatst.W e-

H oltlus.onderdezennaam vermeldenWIJ*
.
Nieolaas Holtius, Nederlandsch godge-

Berliner in W ien'',well
te metgrooten bdval
werden ontvangen.Voorts gafhtjeen bundel
Gedichte (1826)'' in het licht. Nadat hj
zjne echtgenoote door den dood verlorenhad,
verbond hj zich aan hetKönigstëdtertooneel

bemoeiziek en driftig man en een jverig voorstander van de regtzinnige D ordsche leer.Dit
bleek uit zjn:nDissertationum theologicartlm
variiargumentifàsciculus (1732)''.Ook stelde
hj in zjne pverhandeling van de regtvaardi-

Hierschreefhj:rEin Trauersplelin Berlin'',
en leverde aan Glöser den tekst voor de
opera /1Des Adlers Horst'',terwjlhj voor
Izadwil
lldrrll/hettooneelspelrDer dumme
. .
Peter''vervaardigde.In 1833 nam hj hetbesluit, Om zelfweder op te treden en schreef
ten behoeve eener kunstreis, welke hj met
zjne gade wilde ondernemen, een aantal

hoogleeraren Albertien Sehaltensvanketterj

en zag zich te Breslau als secretaris en t00-

gens eenige afdwalingen beyafhj zieh naar leerde.Hj werd geboren in het laatst der
Berljn, waar zjnevrouw zlch aan den K0- 17de eeuw en opvolger van zjn vader plfif:.
v - als predikant te K0uninkljken schouwburg verbond,en vervaar- Gnaltlter'us A'
digde er: pDie W iener in Berlin''en !Die dekerk.Hjwaseengeleerd,doch tevenseen

en leverde daaraan onderscheidene stukken, ging doorhet geloof''ditlaatste voor als een
enOnderdeze,,D erAlteFeldherr''enpluenore''. gevolg van het eerste. In 1753 versehenen
Voortslegdehj rschlesischeGedichte(1830; voortsvan hem en Comrlede rEerste zamen9de druk 1865)'' terperse en hield openljke spraken'' van het werk: rExam en van het
voorlezingen over klassieke treur- en blj- ontw erp van tolerantie Om de leere, in de
spelen. Met zjne tweede vrouw t glboren Dordreehtste Synode anno 1619 vastgesteld,
Holzbecher, verbond hj zich te Darmstadt, m et de veroordeelde leere der Rem onstranten
doch keerdereedsin 1831 teruqnaarBerljn. te vereenigen enz.'',hetwelk ten doelhad,de

te beschuldigen.'tlz 1759 verscheen het lode
stuk van dit rExamen''? doch daar in de
voorrede de nagedachtenls van J. van den
H onert gesmaad werd, gevoelden curatoren
der Leidsche hoogeschool zich gekrenkt,en
H oltius ontvi
ng, 0g last der Staten, eene
ernstige waarschuw lng van den raadpensiokleine kluchten en roerendetooneelspelen)van naris. Tevens werd het uitgeven van naam welke inzonderheid pLorberbaum und Bettel- looze geschriften van godsdienstigen inhoud
stab''- ook in ons Vaderland onder den titel verboden.Holti'
l
u overleed op zjn buitenverDLaurier en Bedelstaf''- en pshakspeare in bljf Kerkrust te Koudekerk op den loden
der Heimath'' uitbundig werden toegeluicht. Februarj 1773,nadat htjin 1757 hetemeriNadat hj van 1837 tot 1839 den schouwburg taat verkregen had. Behalve vermelde gete Riga bestuurd had,waar hj zjne tweede schriften, heeft m en van hem :rGodgeleerde

rhandeling over'tOpregtgeloofenz.(1747)''
,
vrouw verloor,verkeerdehj op verschillende ve
plaatsen,totdathjhetbestutlrvandensehouw- - rverhandeling over de am pten van den
burg te Breslau op zich nam.Doch o0k dit

Zaligmaker en deszelfszalvingen t0tdieamb-
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dePaaschweek te Romedoorbragt,kreeg hj
den Honertenz.(1754)'',- rllonderdenacbt berigt,dat hj aan deregtsgeleerde faculteit
exempelen ofvoorbeelden van geheelvroome teUtrechtwastoegevoegd.Bj zjnterugkeer
en godvruchtige kinderen ter verwekkinge in hetVaderlandbragthj zjneboekerj dervan een heylige navolginge enz.(1749)'',- waarts en hadhetvoorregt,datzjnelessen
11Over de relvaardigmakinge des zondaars met klimmende belangstelling werden bjge(1757)'', rBriefaanJ.J.M.Brahê(1760)'' woond.In 1834 volbragt hj eene reisnaar
enz.- Zjn zoon G'
aaltegws Ap//ïz
lf.
s,advo- Hambuxg, wees een beroep naar de universieit te Brussel van de hand,en zag zieh in
eaat te Leiden en batiuw van Kotldekerk, t
waar hj in 1783 overleed)wordt geroemd 1835 totgewopn hoogltleraar benoemd.ln dat
als een schrander regtsgeleerdt?, -- en een ,iaar was l1j tevens redor, en htilegde die
zoon van dezen, Hendrik .
ffplfl.
s, vrtjheer betrekking neder meteene Oratie pDe liberavan Koudekerk en heer van Lalls-p'oelgeest, litate mAjorum nostrortlm , quae aeademiis
ten'' - gAntwoord aan den professor van

gehuwd met Adriana CtZJAJrQJ F-osmaertwas
de vader van:
Adrian'
us Ccf/lcrszlfz.sIlblti'
us,eenuitstekend

Nederlandsch regtsgeleerde.Hj werdgeboren
te Koudekerk den 13den Odober 1786,ver100rreedsvroeg zjn vadertmaar genootvan
zjne moederen van zjn stiefkader,den predikant Sweigholt,eene uitmuntendeopvoeding.
Hj bezoeht voorts de scholen te Leiden en

instituendis augendisque cognita est''.Op eene
reis naax Hamburg en Kopenhagen, door

Noorwegen en Zweden had hj zjnekennis
uitgebreid van de Deensche en Zweedsche

taal-en letterkunde.In 1842 bezochthj Napels en Sicilië - in 1843 Schotland,en in
1845 volbragthj eenetweedereisnaarN00rwegen en Denemarken.In 1847 begon htjte
gevoelen,dat zjne gezondheid nietbestand

te Heusden, en werd op een notariskant.or was tegen Onverpoosde inspanning, zoodat
geplaatst. Lust t0t de studie ethter was 001-- een gedeel
te zjner lessen aan de Gee oygezaak, dat hj zieh met kracht op de oude dragen werd.Jn den zomervan genoemdJaar
talen toelegde en in 1808 zich naar Utrecht ging hj wedernaarItalië,bragtden winter
begaf,waarhj een derbesteleerlingenwerd door te Napels,doch moestwegens onlusten
van '
tun .ffd?xts#: en onder de leiding van de op Sicilië van de reis derwaarts afzien.Na
A#t?d'
r en A rvttzeni'
lts i1l de regten studeerde. een togt door een gedeelte van Spanje en
Nadat hj in 1811 geprbuloveerd was?ves- Portugal keerde hj naar Utrecht terug,tigde hj zich a1s advoeaat te Zierikzee en bewerkte er op nieuw het derde boek van
werd er lid van hetstedeljk bestuur.I1
4 het 0ns Mfetboek van Koophandel,- verkreeg in
volgendejaarging hj alsgrilerbj hetvre- 1856 het emeritaat, en overleed den 29sten
dtlgeregt naar Loenen aan de Veeht, dotth Maaxt 1856.Htj was 1id del
'3deklasse van
vertrok in 1814 a1sbew aardervanhypotheken het Koninkljk Nederlandsch Instituut,werd
naarAlnersfbûrt.In1815trad hjin ht
athuwe- in 1852 opa'enomen onder de leden der Aoa-

ljk met Ceellia deWk-'
lrdt
r
/.
:,entoen haarbl'
0e- démievan Wetellschappi
lnt- voortswashtj

deralshoogieeraarvan DeventernaarUtrecht lid der Maatse,
happj van Nederlandsche Letn het Provinciaal
vertrok?werdhj dlensplaatsvervanger,enaan- terkunde te Leiden en va'
vaardde aari hetathenaeum zjlle betrekking UtreehtschGenootsltkap,alsmedllridderderorde
mllteene roratio de litcrarum studio imprimis van den Nederlandscbi
m Leetlw, Van zjne

Graecarum cum jurisprtldentia Coqitlllgendo''. geschritteu velmèeldi.u wi
j nog eenepri
jsverToen htier 2jaargedoceerdhad,vl-t
legën ont- handeling,uitgegevtalldoor de 3de klasse van
ving hjverlûfom teGöttillgt?ndelessentegaan het Koninkljjk Nederlandsk
th Instituutonder
hûorell van den beroem dllllG'asta,
v./'
f?x.4/o.Niet den titel:mlura,atte,
toritas,dignitas.iurisconlangdaarlawprdhjbl
tliûel
utlt0thooglet
araarte sultorum Rom anol-tllu illde a tempol-ibus CaeGroningell,waarhj theneoratieuitsprak:,De saris Auçusti llsql
le ad deeessum Justiniani
.
jt
li'
e praetûrib!çstlutaplltlRomanos tum apud imperatoms (1822)95).
- ,Sur qttelqlles ouvra-

AnrlosadJusclvilesupplendum etelnendandum

aptlssimo''. Naauweljks een jaar later werd
hj te Leuvell beroepen en hield er in 1823
zjne intreê
a-oratie: ,,
De JurisRomanistudio
etiam post renovatum jtls nostrum legibus
pernecessario''
.Gedurende zjn vexbljfaldaar
deed hj reizen naar Parjs en Londen,bezoehtin 1825 Duitschland,en vertrokinJulj
1830metverlofvool'eenjaarnaarhetbuitenland.Toen hj Bern bereikthad,ontving hj
de tjding van den Belgischen opstand,dots
h
zette zjne reis naar Italië vool'
t. en be-

ges de droitcûm mercial écrits en H ûllande'',
benevens een aantal andere in hetLuiksehe

tjdschrift pThemis o11Bibliothèque du Juriseonsulte''- alsmede eene menigte verhandelingen en opstellen in andere tjdschriften,

vooral in de rNederlandsche Jaarboeken veol'

Regtsgeleerdheid''.VoortsvertaaldehjmRedevoeringenvanEsaïasTegner''uithetZweedsch,
s:hreef:,,Het wisselregtin de 14de eeuw ,

vnlgens de Consilia vau Baldus (1840)''
,

rHet Nederlandsche Faillitenregt,volgenshet
derde boek van hetAvetboek van Koophandel

zoehtMilaan,Pisa,Bolorna,Ravenna,Geuua wetenschappeljk verklaard (1850)'', mGeen Florence,waar hj zlch in deboekerjen schied-enregtskundigeverhandelingen(1851)'',
ophield en vooral de m iddeneeuwsche stads- enz.,terwjlzjnervoorlezingen overhandelsl'
egten Opspoorde.De vruchtdaarvanwasztlne en zeeregt'' door professor de Geer in 1861
rVerhandeling over d() votlrtdllring van het in 3 deelen zjn uitgegeven.
H oltrop is de naam van een Engelsch
Lombardische regtin Ttalië enz.(1836)'.Te
Verona trok het niellw outdekte handschrift geslacht, dat zich in de 18de eeuw te Dord.
van Gç
'
v't
%.
sztjne aantlattbt,en toen ht
jin 1831 rec,
ht vestigde.Van f
ltlledfm noemen wtj7
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Jan dfepel tl
cl Esneldt Aolfro',boekhan- en LWelten in 1838 Campbellt0tsteun werdelaar te Amsterdam en laterhoofdambtenaar den toegevoegd.W eldra waren de merkwaarbj*het ministôrie van Binnenlandsche Zaken dige drukken derAldl
jnentGISJJ'
.
:,Etiennes,
te !sHage.Hj vertaaldeeenyr0otaantaltoo- Elzeriers enz. gerangschlkt, gecatalogiseerd
neelstukken,zooals: rAugustln en Theodorus en beschreven!zoodat reeds in 1838 t0t verof de twee pages (1r
t
89)''
,- pleder veege koop der dupllcaten k0n worden overgegaan
zjn eigen vloer, treurspel naar Kotzebue en aan R bltrop o0k de titelvan bibliothecaris
(1799)'',- rDeverhinderdereis,bljspelnaar w erd toegekend. Reeds vroeger had hj te

Picard (1800)'',- rDeschrjiessenaarofde
ge
varen der Jeugd, naar.Kotzebue (1807)'',
reurspelnaarKotxebue
pDe kruisvaarders,t
(1803)'',- ,Deverwarring,bljspelnaarK0tzebue (1803)'' - pDe dochtervan Pharao,
bljspel naar Kotzebue (1803)''
, - ponze
Fritsj treurspel naar Kotzebue (1803)'',nOnze Pûls, bljspel van Bato (1804)'',pDemoojekl
einemodemaakster,bljspelnaar
Kotzebue (1804)'',- gDoctor Gallop reis,
bljspelnaarFreyginr(1805)''?- ,,Despaarp0t of dearmecandldaatjbljspelnaarKotzebue (1805)'',- nDe dronkaart!kltlchtspel
naarKotzebue(1805)'',- pvirginle,treurspel
naar graafvan Soden (1805)':,- nDeTqrksche gezant,bljspel naarKotzebue(1805)'',
pMol
ière'sbljspelen,naarZschokke(1806)'',
a en Melpomene (1806- 1808, 8
pThali
dln)'',- nDeverstroniden,bljspelnaarKotzebue (1809)7',- rllbaldo,tooneelspelnaar
Kotzebue(1809)''
1- rDezoryen zgndernood
en nood zondexzorren (1812)',- en pBruid
en bruidegom in ée
'n persoon,bljspelnaar
Kotzebue (1814)'5. Hj overleed den zosten
November 1833. Zjne echtgenoote was de

'
sHagemeteenigewetenschaypeljkem annen

een leesmuséum gesticht,en ln 1836 vestigde

hj metdr.G.Sï-pp.
:,mr.P.SG t
zzz,
sen dr.
W . G. Sc/
le het rDriemaandeljksch Tjdschrift'', datden hoogleeraar Tl
torbecke onder

zjnejverigstemedewerkerstelde,dochslechts
ko
ten tjd bestgnd.Daarin vindt men van
@*r

Zgne hand eene beoordeeling van den pcatalogus librorum Bibliothecae tlniversitatis quae
Groningae est'' van ran Eerde, - van de

Bibliotheek derNederlandschegeschiedschrj-

r

vers''van de TG%#,- van de pBibliothèque
historique de la France''van Jacg-s Zdbzw ,
alsmede beschotlwingen van de rHol'ae

Belgicae''van Hy ntann ,
p01 Fallersleben,en
van het puebersicht der Niederlëndischen
Volksliteratur âltererZeit''van M one.Voorts

washjpresident-commissarisvaneen in 1839
te 'sHage ûpgerigtmuziekgezelschap,en zag

zitsh belast met het ordenen der boekerjen
van Wlllem 11 op hetLo0 en op hetyaleis
in het Noordeinde, en van prinses MavIanne

op het ht
litengoed Rusthof onder Voorbury.
Toen voorts mr.J. C.de Jonge:rjksarchlvaris, bj zjn: benoeming t0t 11d van den
uitstelkende sopraanzangores Catharina Wroy- Haagschen gemeenteraad)do redactie yan het

we'
r,geborim te 'sHage den 7den Maal't 1778
en weduw e van den violoncellist professor
D .Wgtufzà.
Joltannes W illem A'
ol/ro,, een uitstekend
Nederlandsch bibliograaf. Deze, zooll van
den voorgaande, geboren te Amsterdam den

Dagblad van 's Gravenhage'' moest neder-

leggen,werdzj doorHoltropopgevat.Zoodra
echter (lit blad niet 3-maal 'sweeks, maa,
r
dagelijks verscheen, werd het door den ge-

m eenteraad tun de redactie afgestaan,en deze
voorzag zich,onder de irma P .E .'
tvz?.k%ta20sten Junj 1806,doorliep (le klassen van het den en Zoon van de noodige snelpersen,t)m

gymnasium in zjnegeboortestaden studeerde aan deeischendestjdstebeantwoorden,totdat
aldaar van 1823 tot 1829 aan hetAthenaeum dezecourant,die geeltjd vorderde)in 1863
i
h
lld
j eregten.Reedsop l3jarigen leeftt
i
.dgaf werd vexkocht en totgrooten spjtvan Holeen uit het Fransch vertaald boelkje in trop in handen viel van de conservatieve
het licht,getiteld:,,Pau1,ofde gevolgen van partj. Nl1 werd hj, die reeds in 1849 met
n den Nederlandschen Leeuw
vljt'',terwjlht
jdedaarbjbehoorendeplaatjes de ridderorde va'
voorden graveurin gereedheidbragt.ln zjn versierd waB en in 1867 de Deensöhe Dannelaatste studiejaar verdedigde hj onder den brogs-orde gntving, benoemd t0t intendant
hnogleeraar d.n T:z een li-tal theses, en der Koninkljke schouwburgen,en zag zich
kwam ill kennis met den bekwamen abbé
Ckarles zs'llyïc: Flament, bestuurder van de
Koninkljke Boekerj te 's Hage, die eene
vaderljke toegenegenheid voo1'hem opvatte.
Op vooxdragt van dezen werdhjmetk
%ehayes
in 1830 aan genoemde boekerj verbonden,
die dooraankoop en schenking een schatvan
kostbare en zeldzame boeken en handsehriften

in 1851 door den Koning m et J.r(5p.Lennep,
& .& B- laye, H. J. zgcAïzzm el en A.J.de
.P'
.II aangesteld t0t 1id der commissie ter beraming en opgave der middelen t0t herstel
van het nationaal tooneel.Toen voorts door
de beschikking van den baron nan TF%:/reenen van TW JI:AII!J het nMuseum MeermannoW estreenianum'' tot stand kwam ! werd aan
verkregen had.In 1831 zag hj erzich tot Holtrop het hoofdbestuur van dle kostbare
onderblbliothecarisbenoemd,waarnahjonder verzameling opgedragen. Ook was hj lid
den titel: pDe vorminy van den Bibliothe- der Fcdfe-tve-comm issie, en toen voortsde

earis (1832)'' de vertallng leverde van een KoninkljkeBibliotheekwederom aanmerkeljk
wcrklo van :lèer/, en krachtig de hand aall was verrjkt, besloot hj tot de uitgave van
het werk sloeg, om de hem toevertrpuw de een catâlogus.Deze verscheen onder dentitel:
taak te volbrengen. Toen voorts in 1835 de ))Catalogus librorum saeculo XVO impresso-

verdiensteljkeFlamentin 77-jarigenouderdom rum , quotquot in Bibliotheca Regia H agana
overleed,werd hj belastmethetbestuurder asservantur (1856)'',en gafaanleiding t0tde
Bibliotheek? waarna hem in 1836 Noordziek bewerking van zjn beroemd geschrift:pM0-
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numents tjrpographiques des Païs-Bas au universiteit te Berljn!waarhj voorlezingen
quinzièmesle
'cle-colledion defacsimllesd'
après hield over encyclopaedle,strafregt) staats- en

les originaux conservés à la Biblioth'
eque volkerenregt,alsmede over vele gelegenheidsRpyale de la Haye et ailletlrs(1857- 1868, onderwerpent zooals deportatie, straf-kolonimet130 platenl''.Buitenlandschedeskundigen satie, gevangenissen,tweegevechten,betrekroemdenom strjd dienvoortreFeljkenarbeid. king tusschen Kerk en Staat,dewereldljke
Inmiddels verschenen van hem 0ok nog: m agt Van den Paus enz.Vooral was zjne
nBeichtspiegelnats
h den zehn Geboten(1861)'', aandacht gevestigd op eene hervorming vau
en prrhierry M artens d'Alost.Etude bibli- het w etboek van stratkegten van de gevan-

ographique (1867)''. Eene ziekte, die hem

reeds had aanqetast,toen hj in 1864 met
zjn qezin ltaliebezocht,ondexmjndeechter
zjn llgehaam ,zeodathj in 1868 opzjn verzoek eervol ontslag en pensioen verwierf.
Nietteminbleefhj inhetMuseum MeermannoWestreenianum metjverwerkzaam ,en overleed aldaar 0P den 13den Februarj 1870.
Gedtlrendemeerdan 30jaarwaszjnewoning
de gastvrje verzamelplaats van binnen-en
buitenlandsche geleerden,en algemeenwerden
de yrooteverdiensten van dezen uitstekenden
bibllograaferkend.Hj wascorrespondentvan
de TweedeKlasse van iletKoninkljk Neder-

genissen,wiertoestand hj in hetbuitenland

hadgadeslalen.Van zjnegeschriftennoemen

wj:rFranzosische Rechtszustànde,inabeson-

dere die Resultate der Strafgerichtspflege in
Frankreich und die Zwangscolonisation v0n

Cayenne (1859)'', rDie Deportation a1s
Strafmittelin alter und neuer Zeit(1859)'',
szsystem,insbesonrDas lrische Gefëngni
dere die Zwischenanstalten fl
'
ir Entlassung der
-

Strëiinge (1859)''
,- rDieKiirzunqsfâhigkeit
der Freiheitsstrafen (1861)''
,- pDle Reform
derStaatsanwaltschaftinDeutschland(1864)':
-

tuug der Staatsanwaltschaft
rDie Umgestal

vom Sàndpunkt unabhàngiger Straf
jtlstiz
landseh Instituut, lid der Maatsehappj van (1865)'': nuntersuchungen iiller die GrundNederlandsche Letterkunde te Leideil, van
het ProvinoiaalUtrechtsth Genootschap,van
het Historiseh Genootschap te Utrecht,van
het Zeeuwseh? Frieseh en Noord-Brabantsch
Oenootschap,van hetKollinkljkGenootschap
van Noordsche Oudheidkundigen te Kopenhagen,enz.
H ölty (Ludwig Heinrich Christoph),
voortreFeljk Duitsclldichter,geboren te Mariensee bj Hannover den zlsten December
1748, gaf reeds vroeg bljken van zjne poëtischta gaven. Nadat hj het gymnasitlm te
Celle bezochthad,studeerde hj teGöttingen
in de theol
oqie en werd 1id van den aldaar
bestaanden dlchterkring:terwjlhj ertevens
eene verborgene genegenheid koesterde voor

s:'tze und lsr
>gebnisse des Iristthen Strafvoll-

zugs (1865)'',--pDie Printùipien derPolitik
(1869)'', pEncyklopiidiet
lerRechtswissenschat'
t (1870)''
, en rllaudbt
le'
h des deutschen Strafreehts(1872)''1lj stichttein 1861

de 2,Allgemeine deutsclle Strafreehtszeitung'',
ln 1866 met F'
l c/
zodc de ysammlung geuleinverstàndlichewissensehaftlleherVortrëge'',
en in 1871 het rlahrbueh tkr Gesetzgebang,Verwaltung ulzd Rechtsplege desDeut-

schen Reichs''- Hti is afgevaardigde geweest
naar den Noûrd-làuitsehenltjksdag,behoort
t0t de voornaam ste grondleggers van den

Duitschén juristendag)enbevordel'
dehetontstaanvanollderscheidenenuttigevereenigingen.
H oltzheim (Pet1
*us), verdiensteljk geeen meisjet dat later met een anderin het neeskuudige, geboren te Deventer in het
huweljk trad.In 1774 ondernam hj metJo- laatst der 16de eeuw ontving zjne opleiding
Fztzzzv M artin M iller eene reis naar Leipzig, te K eulen en bekleedde er velwolgens gedu-

en bragt in 1775 metzjn broedereen bezoek
aan zjne dichterljke vrienden te Hamburg
en te W andsbeck. Reeds toen was zjne gezondheid zeer geschokt,en zjn toestand verergerde door het overljden van zjn vader.
Vruchteloos zocht hj genezing teHannover,
en in het voorgevoel van den naderenden

dood dichttehj sombereelegiën.Juistmaakte
hj een bundelgedichten voordepersgereed,
toen hj op den lsten September 1776 bezweek. Zjne verzen ollderscheiden zich door

rende 25 jaar het hoogleeraarsambtin de genceskunde. Tevens was hj eerste geneesheer
en raad van Pltilips TIGJJd- 1,Pfalzgraafaan

de Rjn,hertog van Bejeren,Cleef,Gtllick
apothekersen chirurgjnsteKeulen.Hjoverleed aldaarden30stenOdober1659.Hjschreel':
nProglysis vitae et mortis ete.(1G05)'',DDescrlptio fontis medicati, vlllgo Tilleboz
m
dicti,prope Andemuacum (1620)'
'- rEs
se
npk
a
,1
tia Hellebol'
irediviva etc.(1623) ,- n renz., alsmede visitator en exam inator van

een diep gevoel,doorzachten weem oed,donr macopoeia sive dispensatorium Coloniense

roerendedweeperj metliefde,vriendschapen
het schoone in de natuur.Zjne rGedichte'
'
zjn door Vosz en Slolberg (1783)uitgegeven
en later bj herhaling in hetlichtverschenen.
H oltzendorF (Franz von), uitste-

etc.(1627)''
)- en rDe admiranda cumtiono
scroti,postgangraenam delapsi(1627)''
H oltzm ann (Adolf), verdiensteljk
Duitsch taalkenner,geboren teKarlsruhe 4en

zden Mei 1810,studeerde eerstteBerljn in

kend Duitsch criminalist, geboren te Viet- de godgeleerdheid, wjdde zieh vervolgens te
mannsdorf in de Uckermark den 14den Octo- Miinchen aan otld-Duitsche taalkunde, en

ber1829,begafzich in 1848 naarBerljjn om legdete ParjsonderBll
rno'
wfzich toeOphet
in de regttt
n testlldpren,zette zjne studiën Sanskriet.Na zjnterllgkeerwerdhjdeleervoertte Heidelberg en te Bonn,prom oveerde meesterenopvoedervan denJongenprins'
van
in 1852,en wjddezieh 4jaaraan de regts- Wtzt/ca en zag zich in 1852 benoemd tot gew
oo
n
hoogl
eer
a
ar
i
n
de
D
ui
t
s
c
he
t
aal
en
letyractjk, doch werd in 1857 privaatdocent,
ln 1861 buitengewoon hoogleeraar aan de terkundete Heidelberg.Van zjne geschriften

u6
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vermelden wj: Eene uitgave van de oudFrankische vertaling van het werk van Isidorl.
v pDe nativitate (1836)'',- rueber den
Uml
aut(1843)':,- gueberdenAblaut(1844):'
tnisz der Malberger
pueber das Yerh:l
Glosse zum TextderLex Salica (1852)''
en gueber den griechischen UrsprungdesIndischen Thierkreises(1844)''.Voortsleverdehj:
rIndische Sagen (1845- 1847,3dln;2dedruk
1854, 2 dln)''
,- pBeitrëgen zurErklërung
derpersischen Keilinschriften (1845)'',- pCe1ten und Germanen (1855)''
,- nuntersuchungen iiberdasNibelungenlied (1854)',- eene
critische uitgave van het rNibelungenlied
(1857;2de druk 1863)'',- van de pltlage
(1859)'',- en van den rGroszen Wolfdieterich (1865)''.Zjn laatstewerk wasdeeerste
afdeeling (SpecielleLautlehre,1870)vaneene
nAltdeutsche Grammatik'',welke uit3 deelen
z0u bestaan.Hj overleed den3denJulj1870.
Zjnbroeder,KarlJplrïcAAleœanderSblfzgeboren te Karlsruhe den 23sten O(!t0ber 1811 en overleden den 25sten April1865
a1s diredeur der polyteehnische school te
Stuttgart, heeft zich, behalve door andere
m Gltn

geschriften,bekendgemaaktdoorzjnepGrundziige der Mechanik und Machinenlehre (1851;
2de druk 1853)'')- en een andere broeder,
Karl J'
MJI.
CHoltzmann,geboren te Karlsruhe
den 6den Mei1804)was eerst aldaarhoogleeraar in de godgeleerdheid aan het lycéum en

H olyhead , eene havenstad in het Engelsche prinsdom W allis en op het eiland
H oly,dat door een spoordam metden vasten
wal verbonden is,telt nOg geen 7000 inwoners,maaris merkwaardig alshetpunt,van-

waar dageltjks 2-maal eene stoomboot naar

Kingstown, de haven van Dublin in Ierland,
vertrekt, zoodat de reis van Londen naar

Ierlandshoofdstad indentjdvan11uurwordt

volbragt.O0k is er eene ruimevlugthaven.Het eiland Holy, waar n0g geen 10000 menschen wonen, verheft zich in den Holyhead-

mountt0teene hooytevan ruim 220 Ned.el.
Holyrood (Heillg Kruis)isdenaam van
het oude koninkljk paleis te Edinburgh en

ontleent dien aan het dâârtegenover gelegen
klooster Holyrood-llouse, dat in 1120 door
Darid I, koning van Schotland,gesticht en
met vele goederen begiftigd werd.In de 14de
en 15de eeuw w as dit klooster m eerm alen de
residentie der Schotsche monarchen, en de
m eesten van hen Nverden er begraven.Het
eigenljke paleis Yverd echter eerst in 1528
door Jacob'œs T,rgebouwd en bleef,nadathet
klooster in 1544 door de Engelschen bjna4eheelverwoest was, de woonplaatsvan konlngin M aria Sffw'
rt en van haren zoon Jacobus
#'Yjtotdat deze als Jaeob'us I den Engelschen
troon beklom.Hetwerd echter door de troepenvan Cromwellgrootendeelsvernieldjwaarna
onder de regéring van Karel'I1 in 1671 het
tegenw oordig kasteelwerd opgetrokken,ter-

daaxna in hooge Kerkeljke waardigheden
werkzaam , - terwjl een zoon van laatst- wj1menhetnonrdwesteljk gedeeltevan het
genoemde, Hdnrolt J'
MD'
M.
: Holtzmannjgebo- door Jaeobws V gebouwde slot in zjn oorren te Karlsruhe den l7den Mei 1832)sedert spronkeljken toestand behield. Het nieuwe
1861 de betrekking bekleedde van buitenge- kasteel werd naar het Ontwerp van sir W ilwoon hoogleeraar in de godgeleerdheid te liam .&,lc: van steen in den vorm van een

Heidelbergenin1865gewoonhqogleeraarwerd,
terwjlhj op letterkundig gebled l0fverwierf
door zjne geschriften:rltanon und Tradition
(1829)': en pDie syneptischen Evangelienj
ihre Entstehyng und ihr geschichtlicher Charader (1863)'',door zjne medewerking aan
B'
uneenbs pBibelwlrk'' en door een bundel
rPredigten (1865)M.Hj behoorttotde vertegenwoordigers der moderne rigting.

vierl
tant gebouwd;het is langs elke zpde ongeveer 80 Ned.ellang en aan dehoekenvan
den voorgevelvan zware torens voorzien.In

eene ruime gaanderj vindt men er de portrettenvan111,meestalfabelachtige,Schotsche
koningen gepenseeld door denNederlandschen
schilder de TG ff. ln het oude gedeelte van
hetpaleis bevindt zich dekamervankoningin
M arLa nog geheel en al in haren oorspronke-

H oll arda (Jan Fokker), of Johannes ljken toestand,zelfsmethetdoorhaarach-

zqtlcyls#d.v, geboren te Holwerd in Friesland

den 19den Februarj 1618,studeerde teFraneker en zag zich aldaar in 1637 t0t
meester in de vrje kunsten en in 1640 t0t
tbdor in de geneeskunde bevorderd.In 1639
werd hj er buitengewoon hoogleeraarin de
redeneerkunde,enin1647j'
ewoonhoogleeraar.
Reeds den zlsten Januarj 1651maakteeene
glepende ziekte een eindeaanzjn leven.Ilj
schreef: nDissertatio astronomica in Lansbergium (1640)''- rEpitomeastronomicaereformatae (1642)''
, - rsciagraphia logicaegeneralis (1643)'',- pcollegium logicum,disputationibusduodecim (1646)'',- r1n historiam
Philippico-Frisicam clarissimie amplissimique
viri D. Pieri W insemii(1646,een uitgebreid
gedichtl'' en pElementale logicum (1648)':
een uittreksel uit de psciagraphia''
. Voorts
washj nog voornemensin hetlichttezenden

tergelaten handwerk. O0k wordt er n0g het
kabinetaangewezen, waar Rizzio,de gunste-

ling der Koningin,in haarbjzjnvoorded0lken der zaâmgezworenen bezweek. In het
vertrek derKoninginwoondein 1745gedurende

korten tjd de pretendent Karel.
rtè?
wrtf,en
terstond daarna,na den slag bj Culloden,de

hertog van C'umberland.Later bood hetpaleis

t0t z-maal t0e (1795- 1799 en 1830- 1832)
eene wjkplaatsaan de uitFrankrjk verdrevene Bouvbons.Voor 'toverige werden er de
vertrekkenj uit de romans van Waltee Scoff
algem een bekend, gebruikt t0t kazernen en

wayenmagazjnen; doch sedert 1842, toen

konlngin Vidoréa er haren intrelt wenschte
te nem en,is hetkasteelvoor dat doelweder

in gereedhgidgebragt.

H olzm lnden,eene arrondissementshoofd-

stad in hethertogdom Brunswjk op den rep

een pspeculum Medicinaepracticum''ennsuper ter oever van de W eseren ter plaatse waar
creatione comm entatio''.
deze de H oltsche ontvangt,teltongeveer5000
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inwoners, die zich met landbouw en fabriek- hebben zich jegens de aardrjkskunde zeer

n
jverheid bezighouden.Behalveeengymna- verdiensteljk gemaakt.
sium heefl men er eene uitmuntende,ln 1832
Homberg (W il1em), verdiensteljk naopgerigte am bachtsschool, die Ineer dan 700
leerlingen telt.
R om alineën is de naam van eene plantenfàm ilie, w elke boomen en heesters omvat
m et afw isselende,gaatkandige ofgetande bla-

tuurkenner, geboren te Batavia in 1652,

zjn aan den voet der bloembladen vastgehecht,meestalbj 3- tOt 6-tallen verbonden
en dragen helmknopjesmet overlangs openspringende hokjes.Het vruchtbeginselisgewoonljk half onderstandig, eenhokkig en

noemde boraxzuur (sal sedativum Hombergi)

ontviug zjne eersteopleiding te Amsterdam,

studeerde voorts te Jena, Leipzig en Praag
in de regten, en vestigde zich in 1674 te
Magdebtlrg als advocaat. Aangespoord dool'
deren, afvallende of geene steunblaadjes,en het voorbeeld van Otto ron Gldrïclz, legde
tw eeslachtige, t0t aren, pluim en of trossen hj zich echter metden meesten jvert0e op
vereenigdebloemen.Dekelk is trechtervorm ig denatllurkunde,inzonderheidopdescheikunde.
en heefteen 12-totls-deeligen rand;deperi- Hj deed pogingen om degewigtsverhouding
gïnische bloembladen, 10 of 15 in aantal, te bepalen tusschen het zuur en de basis van
wlsselen afmetdekelkslippen.Demeeldraden neutrale zouten, ontdekte het naar hem ge-

van 3 t0t 5 enkelvoudige stampers voorzien.
De vrtlcht is eene zaaddoos Of eene bes.
Deze tàm ilie Om vat om streeks 30 seorten,
welke uitsluitend in de keerkringslanden

groejen.

H om alium Jaeq. is de naam van een

plantengeslachtuitde fàmilie derH omalineën.
Het ondersçheidt zich door een trechtervormigen, met het vruchtbt'ginselzaâmgegroeiden
kelk m et een 6-ofT-deeligen rand,dooreene
6 ofT-bladige bloem kroon en door 3 t0t6t0t
een bundel vereenigde meeldraden. .fZ vaee-

en scheidde dit afuit borax door middelvan

zwavelzuur.Vooral heeft hj zich beroemd
gemaakt door de ontdekking van den pyrophoor.Toen nameljk iemand hem hadmedegedeeld, dat men door drooge destillatie uit
excrementen van menschen eene olie k0n af2
scheiden,die kwik in zilver veranderde,nam

hj daarvan - doch vruchteloos- de proef.
Toen hj erechterwataluin bjdeed,bleefin
de retort een ligchaam achter, dat van zolf

ontbrandde;zoovond hjf
lenuitfljnverdeelde

kool en zw avelkalium bestaanden pyrophoor.

Inmiddelshad hj zich reedsvroegertePa-

dua en Bologna op de genees-, ontleed-en
krt
lidkunf
le toegelegd,- teRomedenberoem-

den Cleliobjgestaan in hetvervaardigen van
vp.
s'
?
x- Jaeq.iseen boompjeterhoogtevan5 optischewerktuigen,- inEnqelandhetlabora-

t0t 7 Ned.el,welks wortels0g deAntillen torium van Boylebezocht,- lnNederlandzich
als een zam entrekkend geneesm lddelw orden onder den vermaarden deGrlc.findeanatomio

gebruikt.T0t dat Oogmerk bezigtmen ook de
wortels van H .Accpfxldtxkbbtv.,eenkleinenboom
in Guyana.

geoefend,en te W ittenberg den doctorsrang in

de geneeskunde verkregen.Hjvolbragtvoorts
eene reis door Saksen,Bohemen,Hongarje
H om ann (JohannBaptist),destichtervan en Zweden,werkteinhetKonirlkljklaboratoeen beroemd magazjn van landkaarten te rium te Stokholm ,en vertrolt over deNederNiirnberg, werd geboren te Kamlaeh in het landen naar Frankrjk, waar hj volgens het
Bejersche arrondissement Zwaben dcn zosten verzoek des Konings,hem door Colbertovel'Maart 1663 qn bezocht,als bestemd voor den gebragt, zich onder glznstige voorwaarden
geesteljken stand,de JezuïetenschoolteM .
n- vestigde en de R.Katholieke godsdienstom delheim. Om aan het kloosterleven te ontko- helsde (1682).Zjn vader,hierdoorvertoornd,
men,begafhj zich heimeljk naarNiirnberg, onterfde hem , en toen kort daarna Colbert
j zich weder naarRome,
waar hj de Protestantscheleeromhelsde en overleed, begaf hi
in 1687notariswerd.D00rzjneneigingaan- waar degeneeskundigepractjk hem aanziengespoord en tevens om zjn stofeljken toe- ljkemiddelen verschafte.Nukeerdehjterug
stand teverbeterentlegdehj zich t0e ophet naarParjs,werd erlid derKoninkljkeAcamie en in 1702 eerste geneesheer van den
C avérent inzonderheid van landkaarten,en dé
hj werd doorgrooten bjvalaangemoedigdom hertog v@n OrIJJP.:, en overleed den 24sten

daarmede voortte gaan.In 1702 stichttehj September 1715.Hj heeftonderscheidene me.

een kaartenhandel,die allengstoenam in uit- m oriën gesehreven,die in de gedenkschriften
gebreidheid.Hj leverdtAomstreeks200kaar- der Fransche Académie van W etenschappen
ten, die zich niet alleen door keurigheid, w erden opgenom en.
maar vooral ook doorden geringen prjs0n- H om burg, teronderscheiding van het in
derscheidden,en daaronder bevonden zich de Bejeren gelegen Homburg anderW ertz,vor

126 kaarten van een grooten rAtlas (1716)''
en de 18van den pAtlasmethodicus(1:19),'.
O0k vexvaardigdehjhemel.enaardglobenenz.
HetKoninkljk GenootschapvanW etenschapen te Berljn vereerde hem in 1715 methet

der A'
JJ: (nameljk van hd Taunusgebergte)

genaamdjis eene stad in de Prllissische provincieHessen-Nassau,aan deEstshbachenaan

den spoorweg gelegen;zjteltomstreeks9000

inw oners,die zich vooralm et het weven van
lldmaatschap, keizer Karel V1 zond hem linnen en wollen stoFen bezighouden.Op een
eene gouden keten en benoemdehem t0tzjn hetlvel verheft er zieh het kasteelder v00rgeograaf, en czaar Peter verleende hem in malige graven van Ilessen-llbmbur.q;hetis in
1722den titelvan Keizerljk agent.Hj over- 1680 gebouwd,in 1835verruimd,enbevateene

leed den lstenJulj 1724.00k de latereeige- boekerj,eeneverzameling van schilderjenen

naars dezer zaak,w elke t0tin 1848 bestond, een aantal oudheden. Voorts heeft men te

u8
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Homburg eene stedeljke bibllotheek,'eene declanlatoren voorgedragen.Eerst Pisldratws
handelsschool en eeniqe inrigtingen van lietl ofzjnezonen benoemdeeene commissie van
onen met den Athener Onomacritusaan
dadigheid. Merkwaardlr isdeze stad bovenal 4hetpers
hoofd, om die fragmenten naar de tradidoor hare geneeskrachtlge bronnen,die veel

koolzuur bevatten en jaarljks doo1
'8- t0t tionéle volgorde t0t twee uitgebreide dicht10000 badgasten bezocht worden. In 1840 stukken te vereenigen,waaraan de ledendier
werd er de speelbank voor een tjd van 30 commissie deOvergangen toevoegden,alsmede
enigeversregelsterverheerljkingvanAthene.
Jwar verpRht aan de çebroeders Louis en e
I'
ranLoLs Wllsc uit Parjs, en deze deden er Z00 kwamen de rllias''en sodysséa''voor de
een prachtig gebouw verri
jzen datin 1843 eerste maal ill sehrift, en nu bejverdemen
geopend is.Die inrigting ter bevordering van
onzedeljkheid en ellende werd echter door
den tegenwoordigen Keizer van Duitschland
opgeheven.

zie'
h 0ok in andere steden,om beide in v01ledigen staatte bekomen.Merkwaardig vooral
is het exempfaar dier beide gedichten, dool
Aristôteles bezorgd aan Aleœ- der de Gro/fd.

Home (Henry), verdiensteljk Engelsch Een nieuw tjdperk voor de studie der gewjsgeeren schrjver,geboren in 1696te Ka- dichten vau Ilbmêrns brak aan te Alexandriëj
mes in hetgraafschap Berwick,werd in 1724 waarZenôdotusvanEphesus,Aristôpltanesvan
advocaat te Edinburgh, in 1752 1id van het Byzantium en vooral Aristarckus van Samogeregtshof,en in 1763 opperregtervan Schot- thrace den tekst der beide gedichten,e1k in
land metden titelvan lord Kames.Hj over. 24 boeken verdeeld,naar de beste vroegere
leed den 27sten December 1782.Van zjne handschriften oordeelkundig onderzochten en
geschriften noemen wj:rEssayson theprin- door toepassing der regels van taalkunde en

ciples ofmorality and naturalreligion(1751)::
,
pl
listorical1aw (1759)'',- p'rheprineiples
of eqt
lity (1760)'' - pElementsofcriticism
(1762- 1765,3 d1n.)'', psketches of the
history ofman (1773,2 dln.
)''
,- en nluoose
hintson education (1781)''.
H om érus ofeigenljk Homyrosisdenaam
van een Grieksch dichter, di: volgens de
eenstemmige overlevering der Oudheid aan
het hoofd staat der Griekscheletterkunde.In
het algemeen hield men door alle Vroegere
eeuwen heen hem voor den vervaardiger der
tweeberoemdeepischedichtstaltkenmDeIlias''

dietatbreelen bevatuitden strjdtegenrroje,
gegroepeerd om één enkelfeit,nameljk den
tool'
n van Ackillerb - en .De Odyssêa'',de
omdolingen behelzendevan Ulysses(Odusseus),
benevens zjn terugkeer op Ithaca en zjne

versbouw zuiverden envaststelden.Dergeljke

pogingen werden ook aangewendtePergamus,
vool-al dool. Crates van Mallus, den tegenstaudervan A'
ristarehm .De uitgavevan laatst-

genoemde vond echteralgemeenen bjval,en
zjne gevoelens omtrent dezegedichten werden duideljk verklaard door zjne talrjke
leerlingen, tot welke Ariston'km , Dldymns,
Nlcanor en Kerqdianusbehoorden.Degeschriften van deze vier mannen bevatten de be-

langrjke uitlegyingen, die in den beroemden
codex derVenetlaanscheboekerj zjnbewaard
gebleven.Daarenbovenbezitten wj uitvoerige

verklaringen dier gedichten uit den Byzan-

tjschen tjd, van welke die van EustathA sj
aartsbisscht)p van Thessalonica,dem erkwaardigste zjn,
Bt
l het ontwaken derGrieksche letterkunde

zegepraal op de Vorsten, die de hand ver- in het W esten in de 15de eeuw vestigde zich
langden zjner getrouwe gemalin Penllopé. veler aandacht o1)H omérn.g,en de eerste geDaarenbaven w erden hem door het volk nog drukteuitgavezjnergediehten,doorCltalconvele andere gedichten toegekend,zooals l0f- +1..
vbezorgd,verscheen in 1488 teFlorenee
zangen op de goden of hymnen,van welke in 2 folio-deelen.Zj werd weldradoorvele
5 grootere en 28 kleinere zjn bewaard ge- andere gevolgd. Het aloude geloof aan een
bleven,- een kluehtig epos,wM rvan zekere persoonljken Homlrws',dienaareen bepaald
M arpites de held is, - voorts de rMuizen- ontwerp de mllias''en podysséa''z0u hebben
en Kikvorschenstrjd!,en een aanta!gxtjtere zamengesteld,werdnavele twjfelingen,zooepische gedichten,zooals cDe Thebais''.W at als van B entley en Vico,het eerst op w etenomtrent den persoon de8 dlchterswordtmede- schappeljke gronden bestreden door F. A.
gedeeld is niet veel meer dan sage. Zeven Wolf in zjne beroemde pprolegomena ad
steden - volgens den bekenden hexâmeter Homerum (1795)''.Deze verkondigde a1sztjn
Smyrna,Rhodos,Colophon,Salamis,Chios, gevoelen)dat die beide stukken nietdooréén
Argos,Athenae - droegen erroem op,zjne dichter en dat ûok elk dier stukken nietdoor
geboorteplaats te wezen. Volgens de overle- éên dichtervervaardigd zjn,maarda.
tzjeen
vering was hj een zoon van denymfCretl
teis zam enstel vormen van stukken, afkomstig
en van den riviergod M eles.Voortsmeldtmen, van verschillende personen uit verschillende

dat hj op lateren tjd blind werd en als tjden, en doorderhapsoden meteen mythischen opsteller,dien zj Ilbmlrns noemden,
in verbantl gebragt, - voorts dat de fragmenten eeuwen langvan mond t0tmondzjn
overgeleverd en daarbj op velerleiwjze vervormd en uitgebreid, waarna zj eerst onder
P islstrailts tottwee gedichten van aanm erkeljkqn omvangwel
'denvereenigd.Ditgevoelen,
een geheelvormen,bj godsdienstigefeesten door sommigen zjner tjdgenooten, zooals
en dergeljke gelegenheden doorrhapsoden of Götlte, Jpetddr, de gebroedors Schleyel, W .

reizend zanger omdoolde totdat hj op het
eiland I0s overleed.De historisehe kern dezer
overlevering is, dat de pllias''en DOdyssêa''
in de lode en 9de eeuw vöör Chr. bj de
Ioniërs in Klein-Azië ontstaan en later naar
Europeeseh Griekenland overgebragt is.Il.ier
werden sommige gedeelten, die eenigermate
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ool S- boldt,Fohteenz.metbjvalbegroet inzonderheid de Mnwjzing van alle:, wat
en door anderen op het hevigst bestreden,is t0thetopstellen envoordragenvanKerkeljke
door een aantal uitstekende geleerden grondig redevoeringen, homiliën en predikatiën % onderzocht en door nasporingen omtrent den hoort.Zj bevatin hd algemeen devoorstelaard en het wezen der volksliederen naauw- ling van de beteekenis en de atrekking 4er
keurig getoetst,zooals doorA ckmann,Köcltly leerrede voor de openbare godsdienstoefening

% AircAol Deze geleerden hebben zich en in het bjzonder de regels, die men in

M ngesloten aan het gevoelen van Wov,dat achtmoetnemen bj dekeu:derstof(
heyrigde pllias'' en de podysséa'' t
lit 0en groot tiek,meditatio),bj deverdeeling (diaposltio)
Mntalafzonderljke volksliederen zjn zamen- en de uitwerking der verschillende deelenj
gesteld, doch tegen hen zjn weder andere alsmede met betrekking tot de Nondeljke
verdedigersderoorspronkeljke eenheid dezer voordragten de gebaren.Dehamiletlek hnudt
heldendichten metkrachtin verzetgekomen, zich aan de algemeene regels der welgprezooalsNitgsehinzjnepBeitr:gezurGeschichte kendheid,m=r wjzigt ze bj detoepassing
der epischen Poe8ie derGriechen (1862)''en naar den inhoud en het doel der lœrrede.
F. G. Weleker in pDer epische Cyklus oder 00k hethouden van bjbeloefeningen en van
diehomerischen Dichter(1835- 1849,2dln)''. gelegenheidsleerredenen behood tot bnm.rgeEen middenweg is aangewezen door Grote in bied.De geschiedenis der homiletiek is alzpo
zjne pGeschichteGriechenlands''?bewerende, de geschiedenis van den preektrant.Men hœft
dat depodys8éa''werkeljk een afgerond ge- homiletische hand- en leerboeken van NQheel vormt, doch da'
t de nllias'' oorspron- mei
jer,H'
ii
fel,Nitzsclt,k hleiermaelterjG-ppj
inet, Palmer, Raweoer enz.,terwjlhaD
keljk naar een meer beperkt plan gedicht, V'
maar door latere toctvoegsels uitgebreid 1#S. geschiedenis geschreven werd door A----,
Men vindt een overzigt van dezen strjd in Panol en anderen.Van de Nederlandea ,die
XDie homerische Kritik v0n W olf'bis Grote belangrjke bjdragen hebben geleverd totde
(1852)''van Friedlânder, in hetwerk van homiletiek noemen wjMrasmus(Ecclesiastes,
G. C- tins pueber den gegenwërtigen Stand 1535)1Ilollebeek(Deoptimoconcionum genere

der homerischen Frage(1854)''
,- en in dat 1768)en van Henyel(lnstitutiooratorissacri,
van Bonitz nueber den Ursprung der home- 1829).
H om ilie ofredevoeri
rischen Gedichte (1860- 1864)''
ny noemtmenOdert
Ook de oordeelkundige zuivering van dkm de 4de eeuw onzerjaartelllngeenezamenhantekst der gedichten van Homlrns is aanmer- gende,kerkeljke verklaring vaneen gedœ ll
tof
'ook we1œnekerkeljke
keljk bevorderd door WOII'
, die daarbj de derGewjdeSchrit'
tekstrecensie van Avistarcl
tlts t0t grondslag leerrede. Thansverstaat men dMronder algeheeft gelegd. Als de beste critische uitgave meeneenebepaaldesoortvanleerrede,wMrv*r

dier gedichten wordt die van Bekker (1858,
2 dln) beschouwd, terwjl voorts de tekstuitgave van Iindorf (4de drt
lk 1855--1856!
2 dln) en voor schoolgebrtlik die van I'
aesI
(4dedruk 1860,4 dln)zeerwordtaanbevolen.

een Bjbeltekstt0tthemagenomen wordt,en

waarin de in dezen tekstvervattedenke lden,

al zjn zj ook niet legisch gerangschiktof
verbonden,achtervolgens ter sprake gebe
en t0tonderwjzing en stichting derhoorder:

Belangrjk zjn voortsde rErkl:rendeAnmer- behandeld worden.Zulk eene homilie is %ne
kungen zu Homerus'Odyssee (1836- 1840):' analytonlte.W anneermendaarentegen degodB-

dienstige denltbeelden, in den tekgt vea at,
onder een algemeen hoofddenkbe ld brengten
van Nààeubaclt,- en hetpllomerischesGlos- eerstgenoemden alsonderde lenvanditlnnll ,
sarium (185(>-1858, 3 dlnl''van Döderx n, met het oog op de hoorders op e >
voorts rDie Realien in der Iliade und seljke wjze bespreekt,dan noemt men zulk

v3
(
ad
ne Xï
fzdcFz,- de rAnmerkungenzurIliay
4ruk 1866, bewerkt door Awtenrotlt)

Odyssee (zde druk 1856)''van Friedrlcltt- eenehomilieeenesyntltetische.Hetisdnideljk,
en rDiehomerische Theologie (zdedruk,uit- dat zj in ditgevalweinig vande eirnljke
gegeven door Alttenriethl'' door Nâyetsbaclt. leerrede verschilt.
Van de rHymnen''en van den rMuizen- en
H om ilius (Gottfried August),een llitgteKikvorschenkrjg'' leverde Banmeister een kend Organist e11componistvan kerkmuziek
uitmuntenden tekst met critisch-exegetische in de 18deeeuw ,geboren den zden Februarj
noten. De dichter Toszverrjkte Duitschland 1714 te Rosenthalop de grenzen van Y sen
m et 00n0 uitm untende vertaling der rllias'' en Bohemen, werd in 1742 organiet in de

en Odysséa''in Dt
litsche hexâmeters,en ran Lieve-vrouwen-Kerk
Dresden, ixl 1755
': Gravenwe- t 0ns Vaderland met eene in cantor M n de yKreuzschule''aldur en div -

Nederlandschealexandrjnen.- Deleden van teurdierinrigtmg,en overleed den lstenJanj
een geslatt
htop het eiland Chios,waarRbml- 1785.Hj onderscheiddezich doereenm n/n
g'
y: volgens de sage zjn verbljfgehouden rjkdom van denkbeelden, door ongemeene
heeft, werden met den nMm van Homerlden
bestempeld. In ruimeren zin gaf men dien
aan de rhapsoden, welke de verzen van
Homlelu voordroegen, Of 00k aan hen,die
gedichten in den trantvan Ilomêrusvervaardigden.
H om iletiek of F edikknnde neem t men
de wetensthap der kanselwelsprekendheid,
V111.

technische vu rdigheid en door eene uitgl-

kende lteus derregisters.Yan zjnevooztreffeljkevoortbrengselennoemen wjeeneppassionscantate (1775)'' eene r'
W eihnachtgcantate (177:)'', nsechs deutsche Aëen
im ltlavierausznge (1786)'',- en een groot
TChoralbuch.''
H om m el(Kar1Ferdinand),eenuitstekeM
29

450

HOAIMEL- HOMOGEEN.

Duitsch regt
eerde
,lwa
:Is'gel
JHo
mme
(j-s1d7e
65z)o,on van I'
er- ZjnvaderHommeAb-plizwlbehoordet0teen
dinand HIhoogleeraar aanzienljk Friesth geslachten zondzjnzoon

te Leipzig en schrjver van eenepAnleitung reeds op glarigen leeftjd naarde Latjnsche
zum Referiren'',welke i11 1808 eene 7deuit. school te Leetlwarden.I'estlu bezochtin 1595
gave beleefde. Earl Ferdinand, gebortlll te de hotlgeschoolte Franekeren woondealdaar
?xd. Daarna
Leipzig den GdenJanuarj 1722,studeerdein ten htlize vatz Sibrandns .fa4&rJ'

zjne geboortestad eerstin de medicjnen en vertoefdo hj eenigen tjd te La Rochelle in

daarna in de regten, promoveerde in 1744, Frankrjk,studeerdevervolgensn0g 3Jaarte
werd in 1750 buitengewoon, in 1756 gewoon Leiden,en werdin1599predikaktteDockum,
hoogleeraar in de regten,in 1763 ordinarius waar hj pursi
nus,uitlejging van den Heider regtsqeleerde faculteit, en overleed den delbergschen Catechismus' vertaalde.In 1602

16den Me1 1781.Hj waseen man van alge- washjpredikantbjhetStaten-legerenwoonde
m eene kennis en Van zuiveren smaak, en de bel
egering van Grave bj,terwjlhj in
beoefende nietalleen hetwjsgeerigenstellig datzelfdejaareenberoey aannam naarLeiden.
regt#mMr braqt 00k deregtsgeleerdheid in Hier za4 hj zich gewlkkeld in de twisten
verband met cntiek, geschiedenis, oudheid- vanArmtni'
asen Gomar%n.Dezenlaatste,zjn
kunde enz.Van zjne geschriften vermelden leermeester,stond hjgetrouw terzjde,onder
wj:poratiodejurearlequinizante(1761)'',- anderen op de contbrentie, die in 1605 tusnBibliotheca Jtlris rabbinica et Saracenorum schen de twistende hoogleeluren gehouden
Arabica (1792)'',- plurisprudentia numis- werd, alsmede bj de Onderhandelingen, die
matibusillustrata (176592dedruk 1778)''- 4 jaar later te 'sHage plaats grepen. De
en inzonderheid:pDeutscherFlaviustoderv01l- Contra-m monstranten kozen hem derhalve
stxndige Anleitung, sowolbeiCivil-als Cri- t0tafgevaardigde naar deHaagscheconferentie

minalfa'
llen Urtelabzufaszen (4dedruk 1800,
2 dln)''C- en !Rhapsodia quaestionum inforo
quotidie obvenlentium etc.(4de druk 178317871 7 dln)'',- voortsn0g:sueber Beloh-

van 1611, waar hj met kracht tegen .
E#dcpwl,
s en CorvinnsOptrad.00k bj de Delftsche conferentie in 1613 washj tegenwoordig!terwjl hj tevens de pligten van zjne
nung und Strafe nach tiirkischen Gesetzen bedlening met naauwgezetheid vervulde en
(1772)'9, DV0n Verbrechen und StraFen aan studenten onderwjsgafindehomiletiek.
(naar Beecaria;2 dln 1788)''1 Xoblecta- Reeds lang had hj aangedrongen op het
menta Juris feudalis(1755)'' en n'
Einfëlle houden eener algemeene Kerkvergadering,en
toen in 1618 de Nationale Synode te D0rund Begebenheiten (1760)''.
H om m els of o0k wel darr, noemtmen drecht zamengeroepen werd,zag hj erzich
de mannetjes der bjen (zie onder W#).- met Damman t0t scriba gekozen. O0k beVoorts geelt men dien aan een geslachtvan hoorde hj t0t de revisoren der nieuwe Bj'
él& bijen (Bombus L.4,die doorgaansveel belvertaling en volbragt met W alaeus de vergrooter en ruiger zjn dan de honigbjen. tolking van de boeken des NieuwenVerbondB.
Hunne haren vormen doorverschilvan kleur Daarna leidde htj de vergaderingen der Proveelal witte, gele en roode d'varsbanden op vinciale Synode te Leiden,waarvele Rem oneen zwarten grond. De soorten van dit ge- stranten veroordeeld werden,was in 1619 tot
slachtzjn zeertalrjk.Zjlevengezelligonder 1640 regent van het Staten-collegie)zag zich
steenen, boomwortels en mosplanten. Lang- belast met de eervolle taak om de gedrukte
z=m zweven zj voorten maken daarbj een verhandelingen der Synode over te brengen
gonzend geluid. De aardhommel (B. Terres- naar Jacobus I van Engeland,en werd hier

trig L.4 is zwart met een gelen ring op de
M rst en eene gele strcep aan den grond van
hetachterljf,wM rvan hetuiteindewitis,en de nteen
l (B.lapidaria L.)is zwart
meteen oranlekleurig ofgeeluiteindevanhet
achterljf.Onderde wjfjesvindtmen 2 verscheidenheden,van welke de kleinere alleen

met de meeste onderscheiding belegend,Ja,
door de hoogeschool te Oxford vereerd met

het rectoraat.Na 1620 zettehj zjne studiën

voort, zonder in het openbaar op te treden,
was in verschillende betrekkingen w erkzaam ,

en overleed den 5denJulj 1642.Wj hebben

van hem : nXVII predicatiën over het ghe-

zulke ejeren legt,waaruitmannetjesvool*
t- bedt des Heeren,gedaan door Guil.Buranus
komen. De hommels behooren t0t de vlies- (1605;2de druk 1658)'', PLXX disputativleugelige insecten (Hymenoptera) en t0tde ones theologicgae adversus pontificios etc.
familieder.
#'
#> (Apis).Hetnuttigen vanden (1614)'' - rspecimen controversiarum Be1tannesa
htmigdezerdierenisgevaarljk,daarzjvooral gicarum etc.(1618)1:,vertaalddoorJol
op de bloemen van hct zoo vergiftige vinger- Lodedeyn onder den titel:rMonstervan deNederlantsche verschillen'' pNarratio historica
ortus et progressus controversiarum Belgicarum ,1, - roordeelder Synode national
is der
Gereformeerde Kercken van de Vereenichde
Nederlanden, ghehouden binnen Dordtrecht
Bombus vereenzelvigd werd. Aan die roof- enz.(1619)'',- pHet schatboeck der verklahomm els ontbreken echter de w erktuigen t0t ringhen over de catechismusder Christeljke
het verzamelen van stuifmeel.
rellgieenz.(1617en laterbj herhalingl''.

hoedskruid (Digitalis) azen.- opmerkeljk
is het eindeljk, dat een ander geslacht
(Psithyrus) van vliesvleugelige insecten ten
koste der hommels leeft en zoozeer op deze
geljkt,dat het langen tjdmethetgeslacht

Homogeen ofgell
jkslaehti
g noemt men
Jelsum in Friesland den 16denFebruarj1576. van dezelfde hoedanigheid zjn zamengesteld.
H om m ius (Festus), een verdiensteljk

Nederlandsch godgeleerde, w erd geboren te

zoodanige zaken, welke uit bestanddeelen
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Het tegenovergestelde van l
tomogeen is hetero- bragt, daar het velen heeft aangespoord,

#e- (ongeljkslachtig). 00k van personen 0:a in de eerste plnats en met de meesl
wordt dat woord gebruikt; men noemt een naauwgezetheid de ziekteverschjnselen waar
minéstlrie homogeen, wanneer het uit leden te nemen. Hierdoor nam het tjdperk een
einde,waarin menzichdoorbepaaldetheorieën
bestaatv!n dezelfde politieke beginselen.
H om olopathie is de naam van een ge- liet leiden, zonderop gemelde verschjnselen
neeskundig stelsel, door H ahnemamn uitge- veel te letten. - Het vierde beginsel der
dacht en het duideljkst in diens porganon homoiopathie is het volgend6: Men neme
der rationellen Heilkunst(1810)''beschreven. eenvoudige, zo0 mogeljk zt
livere en goed
Hj heeft het alzoo genoemd naarhethoofd- bereidegeneesmiddelen,diesteedsafzonderljk,
beginsel, bevat in de Grieksche woorden nooit met elkander gemengd, moeten worden
Jjtolav a
'
rJlt
lç (geljkslachtig ljden)o1'sùnilia toegediend. Van het gekozen geneesmiddel
d1-ïI'
G.
s#rantur (geljk moetmetgeljk ge- geve men eene hoeveelheid,nietgrx ter dan
nezen worden),in tegenoverstelling van deal- noodig is om het voorgestelde doelte bereiroettle,h0e klein de gift
Femeen aangenomene geneeswjze,uitgedrukt ken.Hahnemann bepnu
ln de woorden :2201,gt
'
âboç(ongeljksl
achtig mogt zjn 0m n0g ttig te kunnen werken.
ljden)ofoontraeo cplfrcriï.
se'
arantur(ongeljk Hj vond, dat de giftaanmerkeljk kleiner
moet met ongeljk genezen worden).Evenals kon zjn,dan menvroegeralgemeenaannam,
in de wiskunde m'Vtns, metmin'tbs vermenig- en hj lieterzich t0everleidendeverdunninvuldigd, pl'
tts voortbrengt, x00 kan? volgens gen t0tin demillioenen tedrjven.Hj kwam
de bewering der homoiopathen,eeneziektege- toen tot de dwazc leaer, dat het middel %
nezen worden door een middelj dat in het sterker werkt,nu rmate de gift kleiner iB.
gezonde ligchaam zulk eene ziekte voort- Alleen de door hem zelven gevormde leerlinbrengt.Geljk dus het gebruik van eenebe- gen 'van Rahnemann hebben zich meerofmin

hoorljke hoeveelheid rhabarber bj den ge- aan zjn voorschrift betrekkeljk de Fiftgezonden mensch buikloop doet ontstaan, z0o houden; alle Jongere homoiopathen zjn hierdient eene kleine hoeveelheid rhabarber ter Van teruggekomen,0n hoewel wj detoe
gegenezing van dengene die aan buikloop ljdt. diende hoeveelheden nOg klein mogen heeten,
Datis ht
ln eerste en groote beginsel.Haltne- zjn zj echter niet zf5ô klein,dat er aan de
-xsnam voorelk geneesmiddel2werkinyen mogeljkheid vanwerkinggetwjfeldkan worM n, deeigenljkewerking en denawerklng. den.Deze overdrjving van HahnemannheeR
De eerste is de regtstreeksche werking op aan zjne leer veelschade t
oerebragt,dewjl
het ligchaam , de tweedo, de tertlgwerking de groote m assa deze dwaasheld verwartm et
van het ligchaam op den invloed der regt- heteerstgenoemde en voornaamstebeginselder
streeksche w erking. Metditbeginselhangt hom oiopathie. l)e geneeskunde is m eer aan

onmiddelljk hettweedebeginselderhomoiopa- de homoiopathie verschuldigddan gewoonljk
thie zamen.Zjverlangt,datmeneen genees- w elw ordtgeloofdqvooreersteenem ezernaauw middel moet onderzoeken op den gezonden keurige waarneming en waardéringderziektemensch in grootere en kleinere giften,om van verschjnselen, het letten op den leefregel,
de aldusverkregenekennisbjdebehandeling een onbevoordeeld onderzoek naar de werking
van zieken volgens heteerstebeginselgebruik

% maken.Hal
tnemann en zjneeerste volgelingen bepaalden zich bjdewaarnemingalleen
van de zigtbare verschjnselen, waarbj zj
echter op alle bjzonderheden en eigenaardigheden zooveelmogeljkachtgaven.Delatere
homoiopathen hebben datonderzoek op dieren
voortgezet en gebruik gemaaktvan de waarnem ingen en proeven der toxicologen, ten
einde bekend te worden met de organisehe
veranderingen, die door een geneesmiddelin
hetgezonde ligchaam wordenteweeggebmgt.
Hierdoor kon tusschen de nieuwere pathologie
en physiologie en de geneesmiddelen een beter
verband gebragt w orden. - Als derde be-

der geneesmiddelen en eene vereenvoudiging
der vroeger Z@0 omslagtige receptuur; %n
andere het gebruik van een aantalkv htig

en dikwjlsspeciiek werkendegeneesmiddelen
voorbjzonderegevallen,waarvx rzjv
niet werden gebezigd! en juist dx rdien de

tegenstanders derhom olopathie eenige derbeBt
onderzxhte geneesmiddelen in den zin dier

leer gebruiken,erkennen zj onwillekeurigde
juistheid van het hoof4beginsel, zoo nietin
het algemeen,dan toeh voor bjzondere gevallen,

H om oloog is afkomstig van een zamen-

gesteld Grieksch woord?hetwelk gelnknamkq,
elnkl
addend beteekent.Homoloog nx mtmen
ginsel verkondigt de homoiopathie, dat bj ln de scheikunde zoodanige (organische)koolhet onderzoek van een zieke de naam van stofverbindingen! welke overeenkomstige bede ziekte tot de behandeling niets afdoet, standdeelen en elgenschappen bezitten,zoodat
maar dat met de meeste zorgvuldigheid alle, d(
# kennis van hetzamenstel,de werking en
o0k degeringsteafwjking van den gezonden de verandering van één dier ligchamen van
s% t,met inachtneming van de om standighe- zulk eene groep voldoende isvool
'debepaling
den, die op den toestand invloed hebben, der overige.Zulkehomologeligcham enleveren
moet worden opgespoord. Daarbj bellof
lrt ook homologe verbindings- en ontledingsproevenzeer van de hulpmiddelen derphysiologie ducten.Zti vormen homoloye reeksen,waarin
en pathologie gebrtlik te worden gemaakt,als e1k volgend ligchaaln wordt uitgedruktdoor
er achtmoetworden gegeven op deuitwendig de tbrmule van hetvoorgaande + l-koolstof

waar te nemen verschjnselen.Hetbehartigen (O)en + zl-waterstof(H).Alsvoorbeeldlaten
van dit beginsel, heeft veel goeds voortge- wj hier de forlnules volgen eenerhomologe
29*
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reeks van vette zuren en de daarbjbehoo- Grave, sedert 1731 van Geertruidenberg,en
rende alkoholsoorten:

C H: 0c Mierenz.

overleed in 1733.

C H4 O Methylalk.

C;H40:Azjnzuur CjH60 Aethylalk.
G H60:Propionz. CsH,O Propylalk.

InerdLnand,vrjheerlt
onr-AedcA,den laat-

sten grootmeester der Jnhannleter Orde en
den eel
-sten Duitscher, die deze waardigheid
beltleedde.Hj werd geboren te Diisseldorf

C4 H, 0: Boterzuur C4 H1nO Butylalkoh. den 9den November 1744,waBreedsopzjn
Cs H1cOcValeriM nz. Cs Hl:0 Amylalkoh. 12dejaar te Malta,waar hj eerstalspage
CloHac0: Stearinez. CI:HscO cetylalkohol van den grootmeesterdiende,allengst0tgrootDeze regelmatige opklimming strekt zich

desgeljks uit t0t de kookpunten,welke bj

vetzuren van lid t0t lid ongeveer
2
g0
eyo
Ce.md
vee
rschillen.Men heefteen grootaantal

van zulke homologe reeksen,en het za1ieder

duideljk zjnydatdeleervan deze,geljk zj

kruis opklom ,geruimen tjd als gezantvan
het Oostenrjksche H0f bj zjne orde werkzaam was, en in 1797 door den invloed van
Oostenrjk t0t grootmee8ter gekozen werd.
Toen Bonapaetein 1798 vöörMaltaverscheen,
verkoosron A'
p-.pe.
ycAniet,dathjerdehaven
binnenliep en bragtzjnemanschqpen onder
dewapens.Hj had t0tzjne beschlkking400

door L-rent en Gerltardtis voorgesteld,van
belang bljft voor 00n0 stelselmatige r3ng- ruiters, 500 man voetvolk en miliciens uit
achikking der koolstofverbindingen.
eene bevolking van 10000 zielen,die echter
H omonymen (geljkluidenden)noemtmen der bestaande regéring weinig genegen was.
woorden,diebj den zelfden klank meerdan Napoleon deed eenigetroepen aan land zetten
léne beteekenishebben.Zie voortsonder% - en bragt de soldaten der orde spoedig Mn
hetwjken.DehoofdstadLavalettehadechter
491#+C1.
H om ousiosen hom oiousios.Van deze eenetjdroovendebelégering ktlnnenverduren,
twee Grieksche woorden beteekent het eerste indien ergeene verraderljkecapitulatie ware
gelî
jk is '
umen en hettweedegeliakrormi
g il t0t stand gekomen tusschen Bonaparte en
enige ridders der orde,waarbj aan deze
%men.In den Ariaanschen strjd (zie Ar%s) elaat
sten, tegen overgave van de vesting,het
twistte men er over ofChristus gell
jk,dan
wel gell
jknormè van wezen was met God, behoud der eigendommen, de vrjheid van
zoodat de beide partjen met de namen van godsdienst en het bezitharer voorregten geH- onsiasten en KlmtoLœaiasten werden be- waarborgdwerden.ZoodraechterdeFranschen
stampeld.
het geheele eiland in hunne magt haddenj
H om pesch. Onder dezen naam vermel- behandeldenzj dengrootmeestermetgestrengheid en dwongen hem ,onder belofte van een
den wj:
Baron ReLnh- t Fsxcelf ran AbAzl
yedcA,een jaargeld, met zjne riddery naar elders te
Gulikschedelman,geboren omstreekshetjaar trekken.Von JTpzapd:cA begafzichnaarTriësty

1660.Htlwas in de Nederlandsche oorlogen waar hj zjne waardigheid overdroeg aan
reedstot 4en rang van generaal-maloor opgeklommen, toen hj zich in 1702 in den slag
bj Ekeren metroem overlaadde.Hj volbragt
eene charge met2 regementen ruiterj met
zonveel beleid en kracht,datde vjand met

,

achterlating van standaarden enz.naarEkeren
werd teruggedrongen. O0k in 1704 in den

Pa4 ,keizervan Rusland,die ze totaan zjn
dood bekleedde en von A'
o-zezc/z door een
jaargeld sehadelons stelde.Na den dood 4es
Keizers hield de uitbetaling van hetJaargeld

op, en llea Hompesek geraakte in groote ver-

legenheid.Hj beqaf zich naar Montpellier,
om het achterstalllgeJaargeld van Frankrjk

slag bj Hb'chstadtverrigttehjwonderen van te bekomen,en overleed aldMr in hetbegin
Appe
rheid.M arlborowah zond hem voortsnaar van 1803.- Zjn neefJokann '
X JAeH Karl
'
.aHa
Hompesoh,geboren in 1761 en overleden
ge, om volmagt te verzoeken voor zjn
plan om de Frangche liniën te veroveren en in 1819,heeft zich in Bejeren alsminister
hettooneelvan den oorlog naarZuid-Brabant van Financiën verdiensteljk gemaakt.
te verplaatsen,doch het vond grooten tegenH ond is de naam van een dierengeslacht
sànd bj de overige generaals.Bj Ramelies (Canina),hetwelk t0t de orde derVleeschbehaalde ran A '
tyz?eedc: nieuwe lauw eren, etenden of Roofdieren (Carnivora,Rapacia,
dochnadathjDouayeenigentjddapperver- Ferae)?totde klasse derZoogdieren (Mamedigd had (1712),moesthj zlch overgeven malia) en in ztjne orde t0tdeafzeeling der
en werd met de bezetting gevankeljk naar Vinyerloojers(Digitigrada)behoort.HetonderAmlens gebragt. In 1726 was hj graaf en scheldt zlch door een langwerpigen schedel
oudste generaalder ruiterj.De Staten van met een vooruitspringenden snuit, door het
Holland zonden hem in 1725 naarden graaf bezitvanvooruitspringendesnjtanden,sterke

van &r LA e-mtt- ld om den koop te slt
li- hoektanden en van boven 6, van onder 7
ten van de hoogeheerljkheid van Vianen en kiezen aan elke zjde,door een nietafhelAmeide,welke dooreenhuweljkmetAmelia lenden rug en bjna even lange pooten,fws Dona,in hetbezitwasgekom en vandezen

voorts door voorpooten met5 en achterpooten

graaf.DrieJaar later werd ran A'
tl
-ydycFzhier met4 teenen.A1safdeelingen van ditgeslacht
genaturaliseerd en a1s heer van Genderen onderscheidtmen W olren meteene ronde puonder 'sLands edelen beschreven. In 1732 pil(hond,wolf,dingo,Jakhals)en rossenmet
was hj bevelhebber van het oefeningsleger eene loodregte, lange pupil (vos, fennek,
op de vlakte van Oosterhout,bekleedde se- korsak,jsvos,hyenahond).
dtrt 1704 de betrekking van gouverneur van
W j bepalen 0nshiertotdenhnisl
tond(Canis
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familiaris), die over de geheele aarde,van schapen der kolonisten Gegrooft,behoort t0t
den evenaar t0t digt bj de p0oldetrouwe deze groep.Hj is echter niet destamvader

medgezel is van den mensch. Linnaelts be- onzer windhonden, daar deze reeds in de
schrjft hem op devolgendewjs:sDehond dagen der oudheid vtlurkomen.De windlmn-

vreetvleesch)aas en meelrjke,geene olie- d0n zjnin hetalgemeen d0m ,weiniggehecht
achtigestoFen uithetplantenrjk.Hjverteert aan hunne meesters en o0k niet wu kzaam ,

beenderen en eet gras om aan hetbraken te maar uitstekend geschiktom het wild op de
komen,drinkt slobberendjberuikthetachter- vlakte te vervolgen.
deel van andere honden, ruikt meteen natDpitsltonden.Dezehebben een spitBen snuit,
ten neus zeersterk,looptse,heef,treedtalleen spitse ooren,lang haar,korte beenen,sterke
op de teenen,zweetniet,laatbjwarmtede pooten en meestal een omgekrulden staarty
tong uit den bek hangen, slaapt met een Het zjn schrandere en leerzamedierenjdie
wakkergehoorendroom t.l'
letishetgetrouw ste zich door getrouwheid onderscheiden. Tot
dierq het woont bj den mensch, verbljdt deze behooren de herdershonden, voorts de
zich in de komstvan ztin meester)wreekt hondeu der Eskimo's en die der Ilslanders.
elke beleediging? welke dezen wordt aangebasyonden.Deze hebben een grooten k0p,
daan en looptvo'örhem uit,bj elken kruis- een spitsen snuit,een langen,sterken rompy
weg omziende. De hond is leerzaam ,zoekt zeer korte, vaak kromme beenen met lange
op watverloren is,waaktbj nacht,verkon- klaauw en, steil haar 0nh e0n opwaarts gedigthet onraad,bew aalttde goederenjw eert kromden staart.B'egens unnevoortreflbljke
het vee van het land, drjft de rendieren zintuigen worden zj met goed ga
gevel
gjag
arne
lB
t
voort, beschermt het rundvee en de schapen speurhonden gebezigd.Zj maken
tegen roofdieren,verlaast de leeuwen dlor op vossen,dassen en konjnen.
zjn peblaf,spoorthetwlld op,drjftt
leeen- Jagthxmden.Dezezjn groote,fraatjedieren
den ln h0tnet,brengt de gedoodevogelsaan met hangende ooren, een langen snuit,een
dcnjagerel1beheerschtdaarbjzjneoorspron- horizontalen staart, meestal kort haar, een
uitmtlntellden neus,eellebrecdeborstensterke
kelijlteroflfzt
lcht''.
Veel is er over getwist,ofalde zOo ver- bt
lenen.Zj loopen niets0()snelalsdewiudsts
hillendehondenrassenafkomstigzjnvaneene honden, maar bezitten de geschiktheid om
ttnltele wilde sool't. Dr. ./Z kbkhlegel is van voor hetjagtbedrjfte worden afgerigt.Men
nlfaening, dat men deze vraag toestemmend bestem pelt hen o0k wel m et den naam van
moet beantwoorden en vindt die ééne soort staandel
tonden enpatrjishonden.

in den hond der Aziatislt
he bergstreek (Canis
Jfet
fz
lApzlt
fezl.Dezezjn groote,sterkedieren
rutilans).A1 bestaat er 0ok geene diersoort, met lang haar, met e0n hangenden,langha-

die in hare rassen zooveel verscheidenheid rigen staart? een langen snuit, een sterk
aanbiedtin grootte?gedaante,kleurvan haar gebiten hoogepooten.Zj zjn trouw ,waaken eigeilschappen, tot!h m get men erkennen, zaam en schrander, maar niet leorzaam en

dat men bj alde honden het kennlerk aan- ook nid ;jn van rf
mk.Tothen behooren de
treftdereenheid vansoort,nameljkdevruttht- New-Founfllandscho honden? de Labradorhonden
enz.
bare paring.Reedsin overouden ttjd- bjv.

Poedels.Deze hebben kroes, wollig hu@r
,
*
enz.- behoorde de hond t0t de hulsdieren. slappe 00r0n 0n eell regten staart en Zgn
D e Israëlieten en Arabieren beschouwen hem ongemeen leerzaam ?schrander en getrouw .
Merkwaardig is het, dat den hond, door
alseen onrein dier;btjf
leChinézen daarentegtm wort
lthj o0k nu nog gemest en gegeten. hem steeds t0t hetzelfde doel te gebruiken
In de Turksc.he steden leven de honden zon- bepaal
deeiqenschappenworden ingeprent, diey
der eigenaars op de straten. .
zich bj zpne nakomelingschap als instinct
M en heeftheteindeloosaantalhondenrassen vertoonen. Dat ziet men niet alleen bj den
in de volgende hoofdrassen verdeeld:
jagthondt maar ook bj de honden van den
Dogyen en bulltonden. Deze onderscheiden St.Bernard,die zûnderdressuur de reizigerg

bj depaalbewoners,btjdeoudeEgyytenaren

zich door kracht en moed. Zj hebben een opsporen,welkeonderdesneeuw bedolvenzjn.
Onderdezonderlingegeneesmiddelen,welke
ltortell kop, dikwjls meteen diep gespleten
neus,breede kaken metsterke kaauw spieren, in demiddeneeuwen gebruiktw erden,behoort
korte, krachtige pooten, ter helft geknikte o0k het album r cecv- , nameljk het witte
ooren, steil haar, een opgerigten staart en excrement van honden, die met beenderen

een loensdlen blik.Zj z'
jn dom ,doch zeer werden gevoed.Het is oolt nu n0g bj het
strjdlustig, niet zeer waakzaam ,maar ge- volk onderden naam vanhondenklameebekend.
ln de sterrekunde onderscheidt men den
Grooten Hond een sterrebeold ten zuiden van
het rundvee ztln zj zeer gebeten.Dethans Orion en kenbaar aan eene prachtige ster
bjna uitgestorven mopshonden vormen eene van de eerste groottej k%ri1Js ofde Konhtc
caricatuur van dit krachtige ras.
genaamd.Vanhetgeheelesterrebeeld zjn 22

trouw aan htlnne meesters.Voorheen lietmen
lmn vetthten ttlgen wilde dieren, en ook op

W indltonden.Deze zjn slank,hoog ep de sterren methetblooteoogzigtbaar.- Voorts
pooten enmagor;zjhebbeneenlangenschedel heeft men aan hetnoordeljk hemelhalfrond

m et een regten snuitj opstaande ofhalfhan- den Kleénen Abzld,een sterrebeeld ten Oosten
gende ooren en een opwaarts gekromden van Orion en aan den oosteljken zoom van
staart. De wilde hond van Nieuw-llolland of den Melkweg,op de plek waar dezebreeder
dingo, die op kangaroe's Jagt maakt en de w ordt. Ook dit sterrebeeld bevat eene ster
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van de eerste grpotte,nameljk Procyon,in en kapellen, - een stqk dood wildy- ôén
de regte ljn gelegen die door Bellatro en met papegaajen,andere vreemde vogels en
Betel
gewge (in 0ri0n) heen verlengd wordt. apen, - een landschap meteen dooden rei-

Het telt 13 met hd bloote oog zigtbare ger,aa'
n efn boom hangendejdoode eenden,
sterren.
patrjzfm ,el
m gansenjagtgereedschap,- een
H ondebloem , zie Paardebloem.
pendant met fazanten, een haas, paauwen

H ondekoeter is de naam van een aan- enz.,- en eindeljk een gezigtop eenehof-

zienljk yeslacht,hetwelk afkomstigwasvan stede met een pelikaan en n0g eene menigte

de marklezen ran lfzàdfdrlpo en wegens het uitlandsche vogels. Dit laatste stuk is be-

omhelzen derHervormdeleerzjnewoonstede roemd onderden naam plletdrjvendveert
je''
uit de Spaansche Nederlanden naar Amster- wegenseene keurig gepenseeldekleineveder,
O m overgebragt had. T0t dit geslacht be- dieop hetwaterschjnttedrjven.Opkunsthooren eenige beroemde Nederlandsche schil- verkoopngen worden zjnestukken duurbetaald,Vdortsheeftmen van hem enkeleetsenj
ders,van welke wj noemen:
G%
'lles tfd Hondekoeter, geboren te Amster- alsm ede teekeningen in w aterverw .Hj over-

dam en in 1627 a1s kunstschilder in hetre- leed t
len 3den April1695.
gister van het St.Lucasgild te Utrecht ingeHondgrd dagenjzie CentJ'
/f
w.
schreven. Hj schilderde eerst portretten in
Hondlus.Onderdezennaam vermeldenwj:
den trantvan Davery en O nekeboom en later
Abral
tam .
M.441: ofdeA'
ostsjeen verdiendood gevogelte.Hj Overleed in 1663.
steljk Nederlandsch schilder en graveur.Hj
Gi
jnbert de#'
0l&k0df:r,waarschjnljk een werd geboren te Rotterdam in 1638,vestigde

broeder van den voorgaande.Hj werd gebo- zich te Londen,alwaarhj zich in 1665 beren in 1613,had dezen t0t leermeester,werd vond, en overleed er in 1695.Hj leverde
in 162: a1s kunstschilder in het St.Lucasgild vooxtreFeljke Jagttafereelen, die zich door
zjner geboorteplaats opgenomen, schilderde natuurljkheid van voprstelling en stoutheid
vnoralhoenders op eenevoortreFeljkewjze, van uitvoering onderscheidenjhoewelaanmeren overleed in 1653.
king gemaaktisop hetoverdrevenevan zjn
M elehior dt?Hondekoeter,een zopn van den coloriet. l)e raadsheer Herman rri, te Gr0voorgaande.Hj werd geboren te Utrechtin ningen bezat Van hem eene beerenjagt saet
1636,roonde eerst te 'sHage,waarhj in levensgroote dieren, terwjl lïowbvaken sael1659 11d was der kamer Pictura,en leverde ding maakt van een maanlicht en van den
er als zoodanig een nZeestukje met eenige br
and van Trqle,door Hondi'
us(eschilderd.
Khepen'' hetwelk hj in 1661 met pTwee Ook
heefïmen van hem eenige geetste prentdoode vogels
n dei
en
Nadtaege
thj
t nlllur hangende'' Jes,wildedieren voorstellende.
verwisselde.
Hendrik .
Sbl#ïf
x: ofde Hond,een verdienstukjein 1663aan
de Kamer vereerd had, vestigde hj zich te steljk schilder,Faveur,vestingbouwkundige
Utrechtjwaar hj onder deleidingvan zjn en schrjver. Htl werd geboren in 1573 te
vader en van zjn 00m Weeninœ - echtge- DuFel in Noord-Brabant,oefende zich onder
noot van eene zuster ztins vaders - zooda- de leiding van J. 'c ïerl enFred,erlkdeFr$e:,
nige vorderingen maakte in het schilderen bezocht Keulen,Parjs en Londen,en vesvan uit- en inlandsche vogels,dat men hem tigde zich te 'sHage, waar hj in 1662 a1s
den bjnaam gaf van rRafaël der dieren''. 89-Jarig gr/saard n0g leefdeen zjn pGulden
Immerzed schreefvan hem :rpaauwen,tàzan- Cabi
net''uitgaf. Hj schreef: pBeschrjvinqe
ten,kalkoenen,hoenders en andere vogelen, en afbeel
dinge derqeneraleregelen derfortlz00 levend a1s dood,schilderde hj meteen fcatie, der artillerlemunitie en vivres van
meesterljk penseel. Zjne ordonnanties zjn derselver en hare com missiën van de leger,
gevarieerd en rjk;zjn eoloriet is waaren aerde w allenj de approchen met het tegenschoon.Het z0u bezwaarljk zjn de natuur weer ende van vyerwerken (1624)':9 ook in
naderbj te kom en. Er behoorde eene leven- hetFranschvertaald,- rAlghemeineregelen
di
ge
verbeeldinj en een poëtische geestt0e, dersterktebouw (1625),')ooklnhetItaliunsch
0m
j zo0 als hp deed, het pluimgedierte in overgebrart, - rvan de perspedi
ve, 00k
*@
Zpne verschillende bewegingen en neigingen
voor te stellen.Men vindt aangeteekend,dat

hj een h=n bezat?dien hj had weten te
leeryn hem met ultgespreide vleugelen t0t
mod'
el te dienen,en dathj naarkeuzemet
zjn maalstok dien wist te stellen naardat
hem zul
ks
illdzhj
jneeeo
nr
na
O0
k ha
nr
edog
oont
teies te pas
kwam.
verdienste
in het schilderen van viervoetige dieren''.

oO
nd
er
gdtelp
er-specgtrivhe
fkautn
st
162
ve
rri
glod
be
eny'
)
ru
m (ho
n2
o)
r'
i'
sin

qu0 nostri Apellis seculi seu pidorum qui
patrum nostrorum memoriae vixexunt celebri-

o
rum ,yraecipue quos Belgium tulit,verae
et ad vlvum expressae imaginesin aes incisae exhibentur (1612 en 1618)'',- pAfbeel-

dingen van sommige in Gods woordt ervaren

mannen enz. (1601)'' - de kaarten van het
Op 'sRjks muséum te 'sHage vindtmen DToneelofbeschrjving dersteden van H0l-

van hem Q stukkenmetverschillendgevogelte, land''door Boœhorn (1634),- plzes padflcaéén, waarop een raaf van zjne vederen teurs Belgiques (1618)'', - rLes hommes
beroofd wordt, - en een gezigt op de dier- i
llustres (21 platenl'',- plues yortraitsdes
gu rde van koning W illem I1I op hetLoo. hérésiarches et autres hommes lllustres (86
Op hetTrippenhuis te Amsterdam heeft men pl
atenl''1- pTopogryphiavariarum regionum
van hem Q stukken met levende vogels,etc. (1611 en 1614)',- rpompe funèbre de
een bloemstukm etverscheideneplanten,vogels Charles V ,executée par ordre de Philippe 11
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à,Bruxelles (1619 met 37 platenl'',- bene- hondsdagen thanseigenljk zouden duren van
vens eenige losso gravures. Volgens Immer- halfJunjt0thalfJulj.Onzealmanakevenwel,
zdtr
l heeft hj de portretten gegraveerd van zitsh niet om de Hondsster bekreunende:die
thans,lla verlogp van (
?e11paar (
luizendJaar,
144 meestal Vlaalllsehe kullstenaars.
H endrik .
VpA
'lcF'?4.s, l?f.tI1 llitstekend graveur. wegens de verschuiving dernachtevening veel

Hj werdgeboren te Londen en waserwerk- vroegertevoorschjntreedt,bepaalddehondsdagenvan 19 Julj t0t19 Augustus.
H ondsdolheid (rabiescanina),o0kwaterered: (hydrophobia)genoemd,iseenevreeseIjke ziektt!,die bj sommige dieren,vooral
bj honden,voortsook bj wolven,vossenen
Jodocw% A'
f
vclifz,
:, een voortreflbljk aard- katten,van zelve kan ontstaan,enalsdanMn
rjkskundige. Hj werd geboren in 1563 te hun speekseleeneverriftigeeigenschapmedezaam omstreeks h0t .iaar 1640. lIj hoeft
ûnderscheidene yortretten op koper gebragt,
zooals van konlngin Eloabeth, van koning
Jacobns I,van prins W lllem rtzz/Orahs'e,van
Bernltard,hertog '
van kVf
.z7r.
:t?z$-W eimar,enz.

W acken in W est-vlaandt
aren)legde zich met deelt)zoodat andere dleren en ook m enschen
goed yev0lg toe op de graveerkunst en het door diezeltkle ziekte worden aangetast,wan-

lettergletenyonderscheiddezichdoorzjnfraai
schrift,leerdeinkortentjdLatjnenGriekseh,
en wjdde zich op zolarigen leeftjd onverdeeldaan deaardrjkskunde.Hjvervaardigde

neerzulk sgeekselinaanrakingkomtmeteen

zjne werken vermelden wj:,N()vaetexacta
totius orbis terrarum descriptio geographica
et hydrographica''. mAtlas major (1627)''
DDescriptioTtaliae(1627)''
, prhetheatre
of the empire of Great-Britain etc, (1610q
nieuwe druk 1627)'' en prlleatrum artis
scribendi etc.(1594;zde druk 1614)'1.0Ok
bezorgdehj 9 nieuweoplagen van denr'oo-

die oorzaak nog altjd in het donker ligt.

vanopperhuldontblootligchaamsdeel.Een beet,
die eene beschadiging, h0e gering ook,aan
de opperhuid toebrengt,kan alzoo die ziekte
overbrengen.Men heeftde oorzaak dierziekte

groote globes, w iskundige instrum enten en
kaarten)en ging vervolgens naar Amsterdam , bj dehonden in velerleiomstandigheden gewaar hem in 1597 octrooiwerd verleend t0t zocht, in grxte hitte of konde,in gebrek
het maken van nieuwe aardglobes.Hj over- aan dri
nken,in onbevredigde geslachtsdrift,
leed aldaar den loden Februarj 1611.Van doch het is door de ervarlng gebleken,dat

tcn atlas van Mereqtor
Petrvs lTondius ofdeJfop#.lleze studeerde
to Leiden in degodgeleerdheid en indekrllidktmflej werd in 1606 predikant te Ter Neu-

zen en overleed aldaar in 1621. Daar hj
ongehuwd was, woonde hi
j bj den burge-

meester op het buitengoed (1e Moûbnschans.
Hier wjddo hj zich weder aan de kruidkunde en vooral aan den tuinbouw , zooals

bljktuitztjn dichtwerk:rDapesinempheof

de Moufeschans, dat is de soeticheydt des
Buytenlevens,vergeselschaptmetd()boucken,

afgedeeltin 10gangen.Nieuweeditie(1621)''.
1Ij droeg die gangen op aan (
nnderscheidene
geleerde en aanzienljke personen i
nn genoot
de eer, dat prins Masr'
lls zjn lllsthof be-

Alleen het speekselder in dolheid ontstoken
dieren is vergiftig4andere deelen ofvochten
van zulke schepselen kunnen geene dolheid

bjgezondedierenofmenschenteweeybrengen.

Omtrentde verschjnselen dezerzlektevermelden wj hetvolgende:E0n dollehond ig
doorgaansknorrig en lusteloos;hj roertzjn
den en drinken nietaan;zjnestem isschorj
en het is ofhj nu en dan aan stuiptrekking
enarlhj
jdt.
ma
isNog altjd kent hj zjn meester,
flngezeggeljk enkwaadaardig;hj
poogt vreemden te bjten,en daarzjne gewoneslaappl
aatshem nietschjnttebevallen
loopt hj rt
lsteloo: rond met een tragen of
gejaagden gang.Hj laathet hoofd hangenj
zjne glazige oogen schitteren,zjn bek ytaat
open en is met schuimend speekselgevuld;
zjn haar rjst steilovereind,zjn strrtis
tusschen de beenen getrokken,maarhtlkwispelstaartwanneerhj iemandbjtenwil.W e1dra ondervindt hj een aanval van woede;
hj vliegt op alles aan,bjt menschen en
honden, kent zjn meesternietmeeren vervalt,b/ het zien van water ofvan blinkende
voorwerpen t0t razernj.Is zulk eenaanval
voorbjgegaant dan komt een tjdperk van

zocht. Onderscheidene te voren hier onbekende planten werden er door hem aangokweekt. Voorts schreefhj: rLe0 Belgicus,
hoc est inferioris Germ aniac Provinciarum kalmte, waarin het dier zelfs drinken kan.
Septemdecim statushodiernus(1598)7',terwjl Mreldra echter herhalen zich did aanvallen,

hj werkzaam was aan eene dichterljke be- en hetuitgeputteschepselbezwjktdoorgaans
schrjving van den Spaanschen oorlog e11aan op den derden dag.
een rHerbarius Tndicus''.
Bj den mensch ontwaartmen devolgende
H ondsdagen noemde men weleer de da- verschjnselen:Deziekte openbaartzich zelgen van 24 Juljt0t24 Augustus?
.omdatdit den dadeljk na het ontvangen van den
tjdperk,door dcGrieken popora,gengamd, beet, sonltjdsnaachtdagen,gewoonljkna
bepaald werd door den kosmischen 0p- en 4t0t6 weken,doeh 0ok weleonsnamunden.
ondergang van de Hondsster (Sirius).Het 0n- De bjtwonde heeftaanvankeljk nietseigen-

derscheidde zich vopral in Griekenland door aardigs, zoodat men hieruit omtrentde d01groote hitte,en o()k op onze bxeedte brengt heid van den hond niets besluiten kan.Nahet de grootste warmte van hetgeheole jaar! dert echter de hontlsdolheid, dan heginthet
hoew el deze tegen het einde der hondsdagen liltteel
ten 1'ood en pjnljk te worden,en te
reeds aanmerkeljk berintteverminderen.Tn zwellen. Is de wond nog open, dan wordt

onzen tjd echter is Slrius in hetbegin van zj ontstoken en scheidt etter af.De zieke
Julj met de,zon in zamenstand, zoodat de wordt terneêrgedxukt,mismoedig en knorrigy
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De behandeling van den beet van een d0llen hon: moet daarin bestaan?datmen zoo

hj zoekt zich afte zonderen,en verandert
onrnstig van plaats en van houding,terwjl
gedurig eene huivering overzjne leden gaat.
Hj gevoelt zich benaauwd,ljdtaan belemmerde ademhalingjklaagt over hoofdpjn en
ontwM rtatuipachtigeaandoeningen.Koude en
hitte wiaBelen elkanderaf,en de pjn zjner

spoedig mogeljk de wond zulvere en voor
opslorping Qnvatbaar make. Daartoe bezige

men kotldwatjrofwatermetazjn2- voûrts

een gloejend jzer om de wond u1tte branden. Men kan daarvoor ligt eene breinaald
wonde strekt zich uit over de ledematen en een mesofeen dergeljk jzeren vnorwerp in,
de wervelkolom naar de keel.DoorgaansOnt- het vuur gloejend maken en op de wpnd
sfM t een etmulna deze verschjnselen een drukken. Reizigers vermelden, dat de priesM nval van hondsdolheid.
ters in Calabrië daartoe een nagel van het
Eene geweldige huivering gaatdien vooraf, H.Kruis bezigen.Heeftmen een anderbjten œne hevige pjn in de keel maakt het middelbj dehandjzooalsButyrum antimonii,
slikken onmogeljk.De zieke is t0tstikken helschen steen, zout-, zwavel-, salpeter- of
t0ebeklemd,zjn gelaatstuipachtigverwron- azjnzuur,des te beter.0p zulke mio elen
gen;zjne oogen schitteren en kunnen geene is meer vertrouwen te stellen dan op dolblinkende voorwerpen verdragen; de pols is dranken, die hier en daar worden afgeleverd
v01 en sterk en de dorstonuitstaanbaar.Hj en wier gebruik we1 eens vergezeld moet
beprneft het om te drinken,doch de vreese- gaan van godsdienstigeceremoniën.Intusschen
ljke krampen in dekeeldoen hem hetglas verzekert men, dat in Rusland een bepaald
wegwerpen.De speekselafscheiding neemttoe, middel tegen hondsdolheid met goed gevolg
'
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De Hondsgrot.
en de stuiptrekkingen worden sterker.Spm- gebezigd wordt,en datde gouden t0r(Cet
o-

tjdsbljftzulk eenzieke bj zjnbewustzjn, niaaurata)daarvan hethoofdbestanddeeluitsomtjds'vervalthjt0tjlhoofdigerazernj, maakt.
zoodathj allesom zich heen poogttebjten. H ondsdraf, zie Aardveil.
Kort dMrna keertdûkalmte terug4deljder H ondsgrot(Grotta delCane)tis denaam
drinkt metgretigheid,en de onkqndigebegint van eene grot bj Napels?sedert eeuwen behoop op genezing te koesteren.W eldra echter ruchtwegenshare doodelj
'keuitwaseminy en
keert de M nvalvan woede terug,en na die reeds door PlLnius beschreven. Zj bevmdt
geBlndige .afwisseling bezwjkt de gebetene zich nabj het meer Agnano,niet ver van
doorgaans op den 3den of op den 5den dag. Puzzuolien heefteene lengtevan 5 bj eene
Bj de laatsteaanvallen is(leaf8cheidingvan breedte van 11/c Ned. el.De ingang, door
spœksel zeer sterk en de pols zwak; een bjgaandefguurvoorgesteldjwordtdooreene
koud en klevjlp
h
iq zweetbedektden ljderen deur gesloten en heeft eene hoogte van ruim
g valtgedurlg ln iaauwte.
2 Ned. e1, welke aan het uiteinde tot de
De a:oop dezer ziekte is nagenoeg zonder helft daalt.In deze grotontwikkeltzich aanuitzondering doodeljk.Denaasteoorzaak van houdend eene groote hoeveelheid koolzuur,
den doqd isverjtikking.Deljkopening levert doeh daar dit 11/c maal zoo zwaar is als
-

geene elgenaardlge kenmerken 0p.

dampkringslucht, /
zweeft het als een digte,
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witte nevellangs4en grond.Bj eenehoogte en door ongebu rde, bj paren tot elkande'
van 5 Ned. palm stroomt het n% l' buiten. genaderde helmknoppen methokjes,die aan
Brandende fakkels worden in dien neveluit- hun voet uit elkander wjken en vervolgens
gedoefd en dieren,dieniethoog genoeg zjn in elkander overgaan.Eene inlandsche soort,
om den mond boven de koolzuurlaag te ver- die in overjssel,Friesland en Zuid-llolland
heFen, moeten er in sterven.Vogels,die dit gevonden wordt,is degele Aezlddzzdfdl(G.lugas inademen,vallen aanstonds dood lleder, teum H.ds.
), een overbljvend kruid met
doch kikvorschen kuunen er uren lang levend ten deele hartvormige,ten deele hartvormigill vertoeven. De gids, die den sleutel van eironde en eironde,grof-gezaagde,bjna geden ingang bewaart,brengt er doorgaanseen kartelde bladeren en gele bloemen,in vrj
hond in , om den nieuw sgierigen reiziger de Ver uit elkallder Staallle Sohjnkransen gewerking der uitwaseming tedoeuwaarnemenq plaatst.Het omwindselis 4-bladig.
de naam H ondsgrot is daarvan afkomstig.
Hondspieterselie (Aethusa Cïnapium

Het arme dier,dat gewoonljk die werlting Z.
). Dit vergiftig krt
lid hebben wj reeds

reeds meermalen ondervonden heeft, siddert onder den naam van Aethmsa L.beschreven.
van angst als het er heengesleept wordt.Het svtjherhalen hier,dathetveelopdegewone
laatreedsbtJd0n ingang den k0p hangen en pieterselie geljltt,maarzieh daarvan ondervalt weldra sttliptrekkend neder.Zjne oogen scheidt door een naar knoflook zweemenden
zjn rood en gezwollen,zjnetongisblaauw , reuk, wanneer het ttlsschell t1e vingers geen .na verloop van een halfkwartierzjn al W I*PVel1 wordt. D aar het als onkruid in de
zjne leden verlamd.Nu brengtmen hem in moestuinen 1T.roeit, 1-s hfat van belang, dat
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Orjla heeft

waargenomen,
dat heteten van
hondspieterselie
gevolgd werd
door hitte in de
keel,dorst,brakillg, buikloop,
kortademigheid,
eetlekleine,versneltlepols,dui-

z
eliny enjlhoofdiglleld. Toch
wordt het dour
vele dieren zonder ëenig nadeel

gebruikt.W jgeven hierbj eene
afbeelding Van
dit !ewas.Men
ziet ln a ep l/s
,

dat zdne ademoe gewone hondspieterselie
der natuurlijke
belemgrootte een tak,
merd wordt,- een teeken,dathettjd isom een blad en een wortel,- in b eene bloem
aan ditgevurljk onderzoek een eindetema- op 3-voudige grootte, - in c eene jonge
ken.- Iets dergeljks heeftmen in een da1 vrucht,desgeljks 3-maa1 vergrootj-- in d

haling

in Pekalongan oy Java, alwaar beenderen
van omgekomen dleren den gl'ond bedeltlken.
H ondsnetel (Galeobdolon llùds.j is de
naam van een plantengeslacht uit de familie
derLipbloemigen(Labiatae).l'
letonderscheidt

eenevrucht,wierhelftenvandensteelvallen,
op 4-voudige groottet- en in e dedeorsnede
van zulk eenehelft,ook op4-voudigegrootte.
H ondsrug is de naam van eene van het
noordwestten noorden naar hetzuidwestten

bjna even groote,lancetvormige,priemvormig eindigendetanden,naden bloeinietmet
haren gesloten, door eene S-vormige,2-lippige bloemkroon met eene doorgaans ingeslotene,inwendig van een haarringvoorziene

vinciën Groninqen en Drenthe.Destad Gr0ningen isop dle heuvelreeks gelegen en bj
Gieten in Drenthe bereikt zj eene aanmerkeljke hoogte. Hj is merkwaardig wegens
de talrjke opper-silurische kalkbrokken en

zich door een buis-klokvormigen kelk met 5 zuiden zich uitstrekkende hoogte in t
le pro-

buis, eene gewelfde, gave boven- en eene

de vele fossielen,welke men daarin aantreft.

uitgespreide, 3-slippige onderlip met lange, - Omtrent het Duitsche gebergte van dien
spitse slippen,door 4 onder de bovenlip ver- naam raadplege men het artikel lbgndsr*k.

borgene, onderling evenwjdige meeldraden,

H ondstand (Cynodon Rioh.)is de naam
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van een plantengeslacht uit de familie der anderen de Chamelicon) de Ulna,die onge-

Grassen (Gmmineae).Het onderscheidt zich
dooreenbloemigebloempakjes,doorgaansmet
den aanleg voor eene tweede bloem , dflolbjna even groote,een weinig uiteenloopende
ongewapende, lancetvormige, seherpruggige
kelkkafjes, door even groote kroonkafjes,
vanwelkehetonderstezamengedrtlktenscllerp
van rug, ongewapend ofmet een stekeltje

veer l/adevan Hondurasbevochtigt,deRoman

(Aguan), de Rio Tinto (Negr0), de Patuca
en de Mranks (Segovia), de langste rivier
van Centraal-Amerika.Hetbelangrjkstemeer

is er de Laguna, da Yoyoat 650 Ned. el
boven de oppervlakte der zee gelegen. Het
klimaat is er, behalve op de heete kustvlakte, zeer gezond. Het grootste gedeelte
voorzien is en het bovenste 2 scherpe rug- der hoogvlakte behoort t0t de tiërra temnerven bezit. In 0ns Vaderland groeit de plada,waar de vrtlchten dergematigde lucht-

gevingerde A'
t
yz
lddflld (C.Dactylon P.),eene streek naast vele der verzengde groejen.
overbljvende plantmeteen langen,kruipen- De bodem is er in het algemeen vmzchtden w ortelstok,knievorm ig gebogen stengels,
zachtharige, gewimperde bladeren en dunne,
slanke aren, ten getale van 4 t0t 7 op dezelfde hoogte geplaatst.Men vindtdit gewas

baar; uitgestrekte savannen wisselen er af
met nog uitgestrekter wouden, vooral van
naaldboomen.Aan dekusten heeftmen ervele
kostbare houtsoorten, inzonderheid mahonyopgrazigezandgronden,langsdjkenenwegen. hout, voortsvanille)sassaparille,guayac,
Hondstong(Cynoglossum L.)isdenaam ipecacuanha enz.In de lage kustvlakten vervan een plantengeslacht uit de familie d6r bouwt men er katoen, rjst, stliker, enz.?
Boragineën.Het onderscheidt zich door e0n en vooraltabak,di
eereenbelanyrjk artikel
s-slippigen kelk, door eene trom petvormige van uitvoer oplevert.Eene gewigtlgebronvan
bloemkroon met 5 stompe lobben en 5 schub- bestan vormtervoortsdefokkerjvanpaarben in de keel,donr 5 ingesloten meeldraden, den,m uildieren en rundvee,alsm ede de kaas-

en doorafgeplattenootles,diegewaqend zjn makerj.O0k worden erin den bodem onder-

met dorens,wiert0p metweerhaken lsbezet. scheidene metalen - bepaaldeljk goud en
In ons Vaderland groeit de yeneeskracl
dkge zilver - gevonden. Hetaantalinwoners beAoltf.sfop.g (C. oëcinale L.4, eene tweqjarige draagt er 300- tot 350000,en daaronder beplant met een stjf opgerigten stengel,zeer vinden zich slechtsw einig volbloed Blanken.
zachte en zachtharige,lancetvormige bladeren Ongeveer de helft der ingezetenen behoorter
enbruinroodebloemen.Dezeylantisopzand- t0t de Tndianen van verschillende stammen,
en aan de noordkustW onen ongeveer 20000
gronden en in de duinen te vlnden.
H onduras,eenvan de5vrjeStatenvan Caraïben, die zich door gaven des geestes,
Centraal-Amerika,grenstten noordoosten aan door werkzaamheid en degeljkheid onderde Antillische Zeej ten nooxden aan datge- scheiden.De overige burgers van dezen Staat
deelte van laatstgenoemde,hetwelk den naam zjllbjnaallenKleurlingen.Landbouw enmjnvan Hondurasbaaidraagt,ten noordwesten en ontginning bevinden er zich nog op zeer lagen
westen aan Guatemala, ten zuidwesten aan trap, zoodat Honduras beschouwd wordta1s
San Salvador,ten zuiden aan de Zuidzee en de m inst-w elvarende Staat van Centraal-Am eten zuidoosten aan Nicaragtka. Het beslaat rika.Ook njverheid en handel zjn er van
eene oppervlakte van 1830 D geogr.mjlen geringe beteekenis) - zelfs in Tegucigalpaj
bezit, behalve een aantal eilanden)aan den de volkrtlkste stad des l
andsmet 12000 inwo-

Atlantischen Oceaan eene kustljn terlengte ners.Deuitvoerbestaat,voornameljk invee,
van 87 geogr.mjl)en aandeZuidzeeeenevan hout,goud,zilver,huiden,hertevellen,tabak,
13 geogr.mjl.Dez0oeven vermeldekustljn en een weinig sassaparille en vanille.De buistrekt zich uitlangs de Fonseca-baai;en op
Tigre, één van de 4 aldaar gelegene en t0t
H onduras behoorende eilanden,vindt men de
haven Am apala.Hondurasiseenebergstreek,
en de Cordillera vormt er de waterscheiding
tusschen de beide Oceanen, hoewel er de
gemiddelde hoogte van dat gebergte in het
westen nietmeer bedraagtdan 2000 Ned.el.
De bergvlakte verheft er zich tusschen de
1000 en 1300 Ned. el. Men heeft er een
dwarsdaltusschen de hoogvlakten van Garcias
en Tegucigalpa,waarmen zondergroote kosten een spoorweg z0u kunnen leggen tusschen
de beide zeeën.Van de hoofdketen strekken
veleuitlooperszich uitnaar de kusten;noord-

tenlandsche handelbepaalt zich aan de noordkustt0t de havensvan Trtlxillo en Omoa,en
in de Fonseea-baai tot de havens van San

Lorenzo (La Paz),Pedeyralen vooraiAmapala.De handelsvlootisernietnoemenswaar-

d
ig.Voortsisde verstandeljke Ontwikkelinj
der inwoners er zeergeringqde 2 universitelten teComayagua en Tequciralpa zjn allerellendigst.Degeesteljkheld 1jdteraan onbeschaafdheid en armoede,teltvele Negers en
wordtbestuurd door den bisschopvanComayagua.Laatstgenoemde stad is dehpofdstad des
lands, en dit laatste is in 7 departementen

verdeeld.De Jongste grondwet is ervastgesteld in 1865.Volgens deze bevindt zich aan

waarts reiken zj t0taan zee,- oostwaarts het hoofd van den Staat een president,die
gMn zj overin hetAntillischelaagland.Deze voor den tjd van 4 jaar is benoemd. Het
Staat is mild besproeid en teltonderscheidene W etgevend Lichaam telter 11 en de Senaat
groote rivieren, die echter door kunst be- 7 leden,terwjlde Staatsraad er is zamengevaarbaargemaakt moeten w orden.In deFon- steld uit de ministers en 7 anderen.
secabaai ontlasten zich de grensrivier GoasIlonduras w erd reeds in1502 doorColmmbns
coran en de Choluteca of Rio Grande de ontdekt,doch eerstin 1523doordeSpanjaarTegucigalpa? - en in de Hondurasbaainnder den in bezit genomen.M en verhiefvoorts de
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kolonie t0teene audiënza van hetCapitanaatH*
P* was een gel
eerd man eneen Latjnsch
generaalGuatemala,mMr veranderde haarin dichter,zooals bljktuitzjne 2treurspelen:
1790 in eene intendantuur van deze,waarna DThamora''en ,Moseslegifer(1611)''terwjl

zjzichin 1824 eeneonafhankeljkerepubliek hj in handschriftOok een grootaantalpuntverklaarde. Deze was gedtlrende den langen dichten heeftnagelaten.Voortshield hj briefstrjd overhetfoederatievestelseleen hootki- wisseling metdegeleerdste mannen van zjn
zetelderliberalen (Foederatieven)en hadals tjd,zooals Grotiu ,Barlaens,A'
eizl.
si'
d
x,
s,ran
zoodanig veel te ljden. Nadatin 1845 de -&Jl>f:z)/, Se%t
eeotius, Huyyens, Hoe'
t enz.
Foederatieve Republiek ontbonden was, be- Laatstgenoemde zond hem de af
qewerkte
proeftle die partj in Hollduras zich altl
zans stukken van zjne rNederlandsehe Hlstoriën''
vöör
de
ui
t
gave
t
er
l
ezi
ng
en
be
oor
deel
ing.
met de vrjzinnige Staten Nicaragua en San
Salvador tot eene Bondsrepubliek te velheeniJohan rc. den #'
t)ldz/,m eesterin deregten
gen.Zelfs toen deze beiden in 1853 en 1854 en een zoon van denvoorgaande.Hjbehoorde
tot zelfstandigheid waren gekomen, zette geruimen tjd tot de leden van hetstedeljk
Hondtlrasonderaanvoering van den voorzitter
Cabanas den oorlog tegen Guatemala voort,
totdatgenoemde voorzitter in 1855 door Carrertzoverwonnen en verbannen werd.De volgende president, generaal Santos G'lfzv#iob ,

bestuur van Dordrecht, ging in 1659 a1s
buitengewoon gezant naar Polen) werd in
1663 lid van den Hove van Holland,enover-

al00t vrede, doch hj zelf, bjgenaamd t
?,
e
T##e van Centraal-Amerika,werd den llden
Januarj 1862 bj eene militaire omwenteling
gedood.Toen vattedevice-presidentVittoréano
C/#&IJt
IAJ:tjdeljk deteugelsvanhetbestuur,

extra-ordinaire ambassade na Polen enz.''
van (QA?H onert,een zoon van den

leed den 14den April 1667.Hj schreefeen:
rRapport van het gepasseerde omtrent zjne

voorgaande.Htiwerd geboren te Dordrecht

den 2de!ï Augustus 1645, studeerde te Leiden,promoveerde er in de regten,behoorde

en na den flood van dezen zag de sonator vervolgenst0tdeledenvan hetbestuurzjner
JoslFrtllclcoM ontes zich t0tpresidentgeko- geboortestad, en werd in 1672 gedeputeerde
zen.Tjdensden oorlog metde nabllrige Sta- der Vergadering van de Staten van Holland

ten moest hj weldra,de vlugt nemen, en enW est-Friesland.In 16:4 werdhjsecretaris
werd voûrloopig vervangen dpor Jo8l Acr'
;c

van Dordrecht, in 1678 secretaris van den

M edina,dien devolkskeuxe in 1864 in zjne Hove van Zuid-llolland en in 1688 1id van
wu rdigheid bevestigde en in 1866 en 1869
herkoos. In Mei 1872; toen de troepen van

het collegie van Gecommitteerde ltaden van

Holland en W est-Friesland.Voorts zag hj
SanSalvadorzich vanzjnehopfdstadmeester zich, behalve tnt andere eervolle waardigmaakten)moest hj eehter de vlugtnemen, heden) in 1702 benoem d tot burgemeester

en werd voorloopig door Arias opgevolgdt van llordrecht, in 1703htot curator van de
die in 1875 op zjne beurt door Lelva als Leidsche hoogeschoolen n 1705tOtwaardjn
voorloopig president vervangen is.
V3R den munt V3,
n Holland en Dordrecht.

H onert.Ondert
lezen naam vermelden wj: Hj was gehuwd met Anna & W'
itttotldste

Roehats tlcAlden Honertofvqn den A'
tllcdrf, dochter van den beroemtlen raadpensionaris,
een zoon van den l-idder Thomas t'cs W esels en overleed den 6den Augustns 1730.

die den naam van.zjn landgoet
l Honertbjj
Tako rg/pran den A'
tI
-TJ,een zoon van
zekeren Johan t,c'
p den S bpdrf,ingenieur en
d
e
n
z
j
n
e
n
vo
e
g
de
.
Hj
n
a
me
l
jk
Ro
e
h
n
'
,
een Nederlandsch staatsman en geboren te krjgscommissaris van den Vorst van O0stDordrecht den 13den M aart 1572,bezochta1- Friesland. Hj werd geboren te Norden den
daar deLatjnsche school,vergezeldein 1591 16denMaart1666,bezoe,
htdeLatjnscheschool
Izipsins en Bertilts op eene reisnaarDuitsch- te Emden, I
egde zich te Marburg t0eollde
land# w erd in 1593 te Basellicenciaatin de wis- en natuurkunde en eindeljk te Lelden
regten en legde in 1594 den eed afa1s advo- en te D ordrecht op de godgeleerdheid.AVelcaat voor den Hove van Holland. In 1597 dra aanvaardde hj een beroep te Hendrik
werd hj pensionaris,later schepen te Dûr- Ido en Schildmansambacht en schreef: rDe
drechty in 1598 gemagtigde van die stad te waarachtige wegen,die God metden mensch
's Hage en in 1601 en 1602 lid van Gecom- houdt, uiteen vastgrondbeginsel,door hulp
mitteerde Raden van Holland en W est-Fries- van de ingeschapene openbaring Godsafgeleid

land. O0k was hj lid van de Rekenkamer en zamengeschakeld (16954 3de druk 1742,
en commissaris-politiek op deSynodevan 1618 2dlnl''1waarvanVerbltryeenuittrekselleverde
en 1619 in zjnegeboortestad,alsmedeop die onder den titel:p'rheologia naturalis et revete Hoorn (1623)en Enkhuizen (1624).Voorts lata peraphorismosdelineata (1715)''Voorts
was h$j curator der hoogeschool te Leiden levcrde ran t?,ea Honert eene rNoodige vooren werd in 1627 met eenige anderen naar bereiding t0t de ontdekking van de regte
ning des apostelsPaulus in synen uitmunZweden en Polen gezonden,om deyeschillen mee
tusschen die rjken te doen eindlgen. De tenden sentbrief aan de Romeinen.''In 1698
koningin van Zweden sloeg hem t0t ridder, werd hj te Amsterdam beroepen,waar hj

en ran den A'
edrfgafverslag vanzjn wedervaren in zjne pDachtafel van mjn eerste
gezantschap (1632)''.Na zjn tertlgkeerwerd
hj lid van den Hoogen Raad en vervplgens
nogmaals met een gezantschap belast. Hj
overleed te 'sHage den 30sten Janllarj 1638.

16 Jaren werkzaam bleef. Hier schreef hj
zjn:rltortbondigvertoogvanChristusafkomst
uit David enz.(1702;2de druk 1726)'5alsmede psyntagma,dissertationum de styloNovi
Testam enti graeco'', - pllet H oogepriesterscbap van Christus, naar de ordeninge van

460

HONERT.

Melchizédek enz. (1112)5'

De Messias#
verheerljkt aan des Heeren regterhand enz.
(1714)'',wegenswelkegeschriften hj in kerkeljketwisten gewikkeld werd.In 1714 zag
hijzich benoemd t0thoogleeraarindegodgeleerdheid te Leiden en aanvaardde die betrekking op den lstenNovembervan datjaarmet
eene redevoering: nDe mysterio primi et
seeundi Adami'', en opende in 1721 ook nog
lessen over de Hebreeuwsche oudheden met
eene oratie:rDe necessaria ad recteinterpretandam Scripturam Sacram antiquitatum He-

hj had grooten invloedinkerkeljkeaangelegenheden.Groot waa de toevloed van studenten, die zjnelessen wilden bjwonen,en hj
zelfw as steedsjverig om metwoord en pen
de leer der Nederlandsche Hel'vormde Kerk
te handhaven. Van zjne tegenstanders inzonderheid van den woelziekenRoltius(zie
aldaar)--hadhj veelteljden,doch zelfsde
Staten van Holland kwamen op om hem te
beschermen.Hj overleed den GdenApril1758.
Hj heeft,behalve reeds genoemde werken,
eene lange reeks van geschriften in hetlicht
gegeven,waarvan wj slechtsenkelevermelden, te weten: r't Heylig Hallel offeestgezangderIsraëlieten(1727)''
,- rVerhandeling
van detranssubstantiatie (1738),t- nIu.sjd.
100, onbepaalde verdraagsaamheid en verwoesting derDoopsgezinden enz.(1742)''DDe Kerk in Nederland beschouwd en t0t
bekeering vermaend (3dedruk 1749)'',- ,De
lez
er der waerheid die naer de Godzaligheltis
enz.(1748;3dedruk 1763)'',- pBrievenM n
Ds.Gerard Kuyper (1751):',- pHetgeloot'
der vaderen ten spoorederkinderen (1753)'',
rDe mens
ch in Christus(3dedruk 1761)''.
Joan rt'zlden H onert,een kleinzoonvanden
voorgaande en een zeerverdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde.Hj werdgeboren den

braïcarum cognitione''
, terwjl hj 00k een
paar maalbj hetnederleggen van hetrectoraatredevoeringen uitsprak.Toenhjmetjver
zjn ambtgenoot Wittohins verdedigdej die
van Spinozismus beschuldigd werd,geraakte
hj daaroverintwistmetdenGroningerhoogleeraarAntltoniusDrie.
uel enzondeenigevlugsehriften in hetlicht.Hj overleed den 23sten
Februarj 1740.Behalve reedsgenoemdewerken,gafhj onderscheidene lcerredenenuit,
alsmede: pvoorbereyding t0t den Sendbrief
Pauli aan de Romeinen (1698)'',- rvjf
brieven tegen Leenhof (1704)'',- Noodipe
aanteekeningen op de artikelen van de Satlsfadie van den Kerkeraad totZwol(1705)'',,
)Brief tegens W ittichius (1718)'', en rDissertatio de creatione mundisecundum narl'a- 26sten April1786,studeerde te Leiden in de
tionem Mosisetc.(1738)11
regten en vestigde zitth tf#Amsterdam.W eldra
Johannes'pœ?lden H onert,een zoo1&van den bepaaldehj zich aldaarbj den handel,doch
voorgaande en een uitstekend Nederlandsch wasnietvoorspoedig in zjneondernemingen.
godgeleerde. Hj werd geboren te Hendrik Hj lteerde derhalve t0tderegtsgeleerdestuIdo-Ambacht den lsten December 1693,was diën terug,werd in 1809 proclreurbj den
de middelen tew ater
a
anvankeljk voorien handelbestemd,maar raad van J'udioature flver
begaf zicht doorkCnniszucht gedreven,naar en telanà,in 1810 bt
jhetnationaalgeregts-

de acadêmle te Leiden,waar hj zich met llof en in 1811 bj de regtbank van eersten
jver op degodgeleerdheidtoelegdeen onder aanleg te Amsterdam. A1s zoodanig washj
het voorzitterschap van V'zitticlthbs eene ver- werkzaam totaan de invoering derregterljke
handeling:rDe essentia etexistentia Dei''ver- organisatievan 1838.11jbleeftocnvoorloopig
dedigde. Hj was achtervolgens yredikantte pl'ocureur bj de al-l-ondisseluents-l'egtballk te
Katwjk aan de Rjn,te Enkhmzen en te Amsterdam,werd in 1839 procureurbj den
Haarlem ,waar hj in 1725 ten gevolgezjner: H oogen Raad, in 1841 comm ies en in 1844
XDissertatio de gratia Deijnon tm iversalised hoofdcommiesbjhetdepartementvanJustitie,
yartictllari'' met onderscheidene predikanten en overleed den 25sten Augustus 1850. Hj
ln hevigen twist gewikkeld werd.Nadathj scllreef:nAlphabetische naamljstdersteden,
voor een beroep naar Am sterdam bedankt gemeenten en plaatsen in de noordeljkeprohad, Mnvaardde hj den zostenOctober1727 vinciën van het Koningrjk derNederlanden
het hoogleeraarsambt te Utrecht m et eene: enz. (1838)''
, - PDe wet op den overgang
pora
tio de Divinis nuptiis''
, terwjl hj in van devroegere t0t (lenieuwe wetgeving enz.
1732 bj hetopenen zjnerlessen overKerk- (1838)'' - rFormulierboek der Onderscheigeschiedenis eeneuitsprak:rDehistoriaeccle- dene akten, behoorende t0t de burgerljke
siastica, theologis maxime necessaria''. In regtsvordering (1841, Qde drukl''
j- qlland1830 verschenen zjneclnstitutionestypicae, boek voor de burgerljke regtsvordemng in
emblematicae etprophetlcae'',en in1734werd het Koningrjk der Nederlanden) met eene
hj te Leiden deambtgenootvan zjn vader, voorrede van F. A. van Hall (1841)''
,aldaar sprekende: rDe regeneratione sive de
natis ex connubio Christicum ecclesialiberis''.
Toen hem later de lessen in de kerkgeschiedenis en kanselwelsprekendheid opgedragen

werden,sprak hj:pDe Bohemorum etMoravorum ecelesia''en rDe sapientia etarte ora-

torissaeri.''Alsleiddraad voorztjndogmatiseh

rGeschiedenis en beginselen derNederlandsche

wetgeving betrekkeljk de gestichten voor
krankzinnigen enz.(1841)'',- pGeschiedenis
enz.betrekkeljk deonteigeningten algemeenen nutte (1841)'',- pGeschiedenisenz.betrekl
teljk de magt der hoege en lage heemr
aad
s
ehaephge
n,dgk-enpolderbesturen (184Qj'',
rGes
ledenisenz.betrekkeljk hetnotarlsambt (1842,2dln)'',- rllettariefvanjustitiekosten en salarissen inburgerljkezaken enz.
(1843 en 1844,2dln)'',- pArrestenvan den

onderrigtschreefhj zjne rlnstitutionestheoœ
logicae didado-elenchticae (1735)''. W elwat
levendig van aard,zag hj zich gedurig in
Kerkeljke geschillen gewikkeld. Niettemin
d, strafregt en strafvordering
wordt zjne verdraagzaamheid garoemd,en Hoogen 'Rxq'
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Hier vindtmen vergpreide landhoeven enruim
rpen.De voornMmste
%ebouwde,volkrjkedome
rlvier is er de Donau tde March,W aag,
Net
ltra, Grau, EipeljTheisz op den linker-,
Fransche departementCalvadosin Normandië, en met t
le Leitha, Raab en Drave op den
aan de zuidzjdevan den mond der Seine en regteroever. T0t de meren behooren er het
tegenover Har:eur,ligtaan den spoorweg en Neusiedlem enhetPlatten-meer.alsmedeeenige
telt ongeveer 10000 inwoners. Men heeft er bergmeren in de Carpathen.Van de kanalen
onderscheidene inrigtingen van onderwjs,on- noemen wj hetFranzens-en Bega-kanulen
derwelkezichook eenezeevaartschoolbevindt, het Sarviz-kanaal; 0ok vindt men er vele
en de haven bestaater uit2 bassinsmet eene geneeskrachtige bronnen. Van den grond is
ruime vöörhaven. W einige Jaren geleden is 850
,
/
)totvoortbrenging geschikt;hiervan zjn
er door het leggen van 2 djken een derde 350/
0 (1300 C) geogr.mjl)bouwland,230/0
bassin aan toegevoegd. De straten bj de (850 o geogr.mjl) bosch,430/0wjngM rdhaven zjn naauw en vuil, en de openbaxe land en hetoverigeweiland.T0tdeprodqcten
gebouwen onderscheiden erzich dooreen zon- van den landbouw behooren er:ontzettende
derlingen stjl.Denieuwegedeelten derstad hoeveelheden graan (rogge, tarwe en maïs),

(1846- 1849,8 dlnl''
?- rllettariefoverhet
honorarium dernotarlssen enz.(1848),,,- en
rHetwetboek van strafregtenz,(1848)''
.
Honfeur,eenebloejendezeeplaatsinhet

zjn daarentegenzeerfraai.Handelenvisscherj tabak(Jaarljks1/cmillioeneentenaars),hennep,
zjnervanveelbelangenmenvindtervoorts koolzaad, meloenen,peulvruchten, o0R 0n
een groot aantal fabrieken.In haren omtrek vooralveelwjn.Vangrootbelangiservoorts
worden veelmeloenen verbouwd en hare zee- deveeteelt(runderen,paarden,schapen,zwjbaden ontvangen inhetNvarnaeJaargetjdeeen nen,geiten en veelpluimgedierteljalsmede
druk bezoek.

de vischvangst in de Theisz, de Donau,de

H ongarke, in het Magyaarsch M agyar Poprad,het Plattenmeer enz.Totde delfstof-

œ zag (luand derMagyaren),in hetSlawiscll feljltevoortbrengselen van den bodem behooVengria, in het Latjn Ilùngaria en in het ren:goud (teSchemnitz,Kremnitz,Neusohl,
Duitseh Ungarn,vnrmt sedert 1867 een zelf- Nagybanya), zilver (desgeljks op genoemde
ollnitz,Kopnikenz.),
standig gedeelte van de Oostenrjksch-Hon- plaatsen,alsmedeteSchmgaarsche mnnarchie. Het bevat als zoodanig koper(desgeljksbj Sehmöllnitz),jzer,zout,
de landen derkroon van den Heiligen Steph'a- steenkolen, soda, salpeter enz. De fabriek>l:, aan de overzjde der Leitha gelegen njverheid isbetrekkeljk n9g van weinig be(hetTrans-Leithaansch gebied).T0tdelanden teekenis,maar breidt zich van jaart0tjaar
der Hongaarsche krotm behooren:Hongarje uit.Van belang zjn erdeloojerjenjdew01met ruim 111/2 millioen inwoners op bjna spinnerjen,de linnenweverjen,dejzerfabrie4151 (Dgeogr.mjl,- Siebenbi
irgenmetruim ken, de glasblazerjen, de papierfàbrieken,
lebrandewjnstokerjen en debierbrotlwerjen.
2millioeninwonersop narenoeg998(E)geogr. t
mjl? - Croatië-slawonlë met ruim ée'n Dehandelwordter doordruk bezochte markt
en ongemeen bevorderd.T0tde uitvoer-artimillloen inwoners op 417 L)geojr.mjl,
len behooren graan?meel)wjn en vee,en de Militaire Grenzen met rulm % mil- ke
lioen inwoners op bjna 287 (
E)geogr.mjl, en tot de invoerartlkelen vooral koloniale
tezamen 151/s millioen inwoners op na- waren en fabrieksgoederen.
genoeg 5854 L1 geogr.mjl. Van de inge- In de gezamenljke Hongaarsche landen

zetenen behooren in ronde getallen ruim 9 houden 5 millioen inwoners zich bezig met
millioen totde R.en Grieksehe Katholieken, den land-en wjnbouw ?bjna 650000 met de
die het oppergezag van den Paus erkennen, njverheid, 133000 met den handel terwjl
ruim 21
/c totde Oostersche Grieken enruim 177000 personen tot den wetenschappeljken
3 t0tde Protestanten,terwtjlt
leIsraëlieten stand behooren. Er waren met den aanvang
erruim een halfmillioen tellen,en deoverige van 1870 ruim 2 mil
lioen paarden,51/4milsed en te zamen even z0o veel.M en vindt in l
ioen runderep, 15 millioen schapen en 41/c

Hongarje en Kebenbiirgen ruim 6 millioen millioen zwjnen.Op 1Januarj 1872hadden
Magyaren,bjna 2 millioen Duitschers,ruim de spoorwegen er eene lengte van 4462 kilo21
/a millioen Roemenen, bilna 21/4 millioen mders,terwjlnog2052kilometersinaanbouw
Slowaken, - voorts Serben, Croaten,R0e- waren.De lengte der telegraafljnen bedroeg
thenen enz. W j bepalen ons hier bj eene ruim 10000 kilometers,en metde postwerden
er in 1870 meer dan 40 millioen brieven verbeschouwing van heteigenljk: Hongarje.
De bodem van dit land is in hetnoorden zonden.Voorhetonderwjsiserindenlaaten oosten bedekt door hetCarpatisch Gebergte sten tjd veelgedaan, men heefterin 1871
en door het Liptauer ofHongaarsche Ertsge- en 1872 ongeveer900 nitluwe scholen geopend
bergte, voorts in het westen door uitloo- op plaatsen, die er te voren van ver8token
pers derAlpen en doorhetBakonywoud.In waren,en daarenboven meerdan 1000nieuwe

het midden des rjksbestaathj ultlaagland schoolgebouwen gesticht.Het budget van het
ensplitstzichin deK leineot'Oppeç-Honyaarsehe ministe
'rievan Onderwjs,datin1868noggeen
Laayrlakte,aan beide zjden van de Donau millioen iorjnen beliep, klom in 1872 t0t
tot aan W aitzen voortloopend,en in deGroote meer dan 23
/4 millioen.In 1871 bevonden
/rltzàfd, ten oosten zich in Hongarje en Siebenbiirgen 13798
of Neder-H ongaarsche élc-t

van eerstgenoemde gelegen en bestaande uit volksscholen, -- voorts 147 gymnasia met
onafzienbaregrasvlakten(poeszten)meteenige 1618 leeraren en 30000 leerlingen,*8 reaal-.

duinvormige zandheuvels en vele m oerassen. seholen met 30O leeraren ('n 5B11 leerlingen.
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Er zjn 2 universiteiten, ééne te Pesth en deel des lands van zjne bevolking beroofd
ééne te Klausenburgj welke laatste pas gesticht iB. Te Pesth werd in 1872 een nieuw
chemisch laboratorium geopend,en men had
er van 1871 op 1872 in het geheel 141 leeraren en 2375 studenten.Devoornaamstesteden

werd. Om die reden verschenen er Duitsche
en Italiaansche l&ndverhuizers,en de burgerstand ontwikkelde er zich met kracht door

met 56000 inwoners, Otbn met 54000 inwoners, Höd-Mezövâsârhely met 49000 inwonersj Presburg met 46000 inwoners,Debreczin m et 46000 inwoners,en Ke skemetm et
41000 inwoners; - in Siebenbiirgen:Kranstadt met 280* inwoners,Klausenburg met
26000 inwoners,Hermannstadt met19000 inwoners en Maros-vâsàrhely met 12000 inwo-

Rwdolf van A'
t/.
v#yr.
g tegen Ottokar >1 Bohe-

de vermeerdering van hetaantalvrje steden.

omstreeks dien tjd werd dewjnboqw ingevanHongarjezjnPesthmet200000inwoners, voerd in hetlandschap Tokay.- ImduW s11
Szegedin met 70000 inwoners, Theresiopel (12;0- 1Q90)streed a18 bondgenootvan keizer
men, waarop nieuwe burgertwisten volgden.

MetAndrlasIIIstierfden13denJanuarj1301
de laatstemanneljke telg uithetvorstenhuis
van Arpad, en er ontstonden oneenigheden
over den troon,totdatdeze beklommen werd

door hertog Karel & l:ef van 2l/x.Gedurende zjn bewind (1307-1342) werd erde

ne
rs; in Croatiden Slavonië:Ayram met regtsbedeeling Op Fransch-ltaliaansche leest
2000 inwoners, Eszek met 17000 lnwoner8,

gesehoeid en aanmerkeljk verbeterd. Lode'
?
tsk I (1342- 1382) breidde de grenzen des
rjks over Polen en Rood-Rusland uitjbevorderde handelen njverheid en vereenigde
in 1370 Hpngarjeen Polen onderdenzelfden
schepter.Hj werd opgevolgd door zjneminden wj het volgende:Hongarjejhetoude derjarigedochterMaro jdoch Karelmll N@-

en W arasdin met 10000 inwoners,- en op
de Militaire Grenzen; Pancsova met 13000
inwonersj Zemlin met 9000 inwoners en
W eiszkirchen met7000 inwoners.
Omtrent de geschiedenis des lands vermel-

Pannonië,werdindedayendergrootevolks- pels maakte zich meester van haar gebird.
verhuizing door velerlel stammen bezocht, Nadat hj vermoord was,plaatste zich k
%%%snameljk door Geten, Sarmaten, Jazygen, vla#, de gem aal van M - Q en in 1410 t0t
Avaren,Alanen,Hunnen,Quaden,Gepiden, Duitsch keizergekozen,in 1392 op dentroon.
Gothen enz. In 894 vestigden e1
' zich de In dien tjd werden deKoninkljke vrjestekrjgshaftige Magyaren onder Alm'
lts en zjn den a1seenezelfstandigepolitiekemagterkend,
zoon Arpad.Zjmaakten zich weldravanhet doch de grenzen verontrust door de invallen

geheele land meester, werden wegens hunne del'Turken en Hussieten.opSigismnndvolgde
ongemeene Qapperheid vaak te hulp geroepen in 1437 zjn schoonzoon Albreeh,
t F,hertog
en strekten hunne rooftogten uitnaarDuitsch. van Oostenrjk (alsDuitschkeizerAlbrechtJJ),

landjtotdathunneneArlagenbjMerseburg(933)
en op hetLechfeld(955)hen noodzaaktenom
zieh rustig te houden.Hertog G6w a (972997) voerde er het Christendom in, en zjn

koning van Polen,tot beheerscher van H0n-

ennazjn dood(1439)zagzichLadolansJJT,
garjegekozen.Een zoonvanAlbreeh,techter,

klaard, ontving van den Paus de kroon en
den titel van Apostolischen Koning,waarna

van LadislausIII bj Varna(1444)onderden

desgeljks Ivadlslœas genoemd en na den dood
zoon Stepl
- nus (997- 1038),later heilig ver- van dezen geboren, w erd door velen a1s de
wettige vorst beschouwd en na hetsneuvelen

hj aan zjn rjk de staatkundige verdeeling naam van Ladislaws ToddFz- - als zoodanig
in com itaten schonk,w elke tot nu toe is be- erkend,terwjlhem Joltan Aùzev ,deoverwaard gebleven.OnderPeter (1038- 1046)en
Andrnas (1046- 1060)verhiefzich hetHeidendom tegen het Christendom , doch .
Bel
n I
(1060- 1063) wist dit laatste te handhaven.
Ralomo (1063- 1074) werd door Geysa I van
den troon gew orpen, en onder Ladislau I

winnaarderTurken,alsrjksbestuurderwerd
toegevoegd.Na den dood van dezen Ladisv gts
(1457) koos men Mattk, Cetowv,den zoon
van Hunyad,tot koning.(1458).Onderzjn

bestuur w erd de orde hersteld en de vrede
bestendigd.Op hem volgde door keuze Iuado-

temen (1490- 1516).Onderzjn
(1077- 1095)enKolœnan(1095- 1114)hadde lJzld11 tus Bol
verovering plaats van Croatië) Slavonië en bestuur en dat van zjn zoon Lodewt
jk 11
Dalmatië. Tevens werd in het binnenland (1516- 1526)ontstondenervelebinnenlandsche
orde gebragt door uitmuntende wetten.Ste- verdeeldhedentveroorzaakt door de hebzucht
pkanus11(1114- 1131)enBelaTT(1131- 1141) deraanzienljken,aan wierhoofd zich Johan
smede een boerenoproerj
waren onbekwame regenten.Onder Geysq 11 ZJ/Z?tIJ:I
- bevond,- al
(1141- 1163)vestigden er zieh Duitschekolo- datin 1514Op de wreedaardigstewjzewerd
nisten; daarna ontstonden er burgertwisten, gedempt.- Na den rampspoedigen slag bj
waarin de Byzantjnsche Keizers zich meng- Mohâcz (29 Augtlstus 1526)moesteen groot
den,totdat Bela III (1173-1204)den tmon deel des lands zieh onderwerpen aan de
beklom.Deze sloot een verbond methetO0s- Turksche heerschappj,en om hetoverig getersche Keizerrjk en kwam ook inaanraking deeltewerd strjdgevoerdtusse,
henFerdinamd,
metFrankrjk en Engeland.OnderAndrêas11 keizervanOostenrjkenZapolya,welkelaatste
(1Q05- 1Q35) werden de voorregten van den zieh , nadat Perdinantd I tot koning van Honadel uitgebreid door de Gouden Bul,en die gartje gekozen was(1522),vergenoegen moest
der geesteljkheid door een concordaat.Ten met Siebenbiirgen en eenige com itaten van
tjde van Bela V hadden erdoelmatigeher- Opper-llongarje.Sedertdien tjd bleefH0nvormingen plaats, doch de M ongolen deden garje onderhetgezagvanhetHuisKabsAry,
e6n inval in het rjk, waardoor een groot hoew el de tw isten metde nakomelingen van

HONGARIJE.
Zapolya,steedsdoorde Ttlrken en Fransöhen
begtmstigd en aangevuurdj n0g lang voortduurden.00k ontstonden ervervolgingentegen
de Protestanten, vooral na de komst der
Jeztlïëten, alsmede woelingen, die uit den
w eg geruim d w erden door het traetaatvan

Weenen (1406) met S'
tqphan'
ss Wpcyki,dat
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Hongaren en Serben. llen gden September
werd op d0 Nvenschen 00n01.Hongaarsche

deputatie te Weenen afwjzend beschikt,en
Jellaql
'
iql
. overschreed aan het hoofd van een
legerdegrenzen van Hongarje.Deaartshertog-paladjnSlekhan'
ttswerdvervallenverklaard
v
a
n
z
j
n
g
e
z
a
g
i
n
Ho
ngarje,docherontstond
eelze comm isslet0tverdediging deslandsonder
hetvoorzitterschapvanKossutlt.MetJelof*'
werd bloedig gestreden en de Koninkljke

van Nikolsburg (1622)met Bethlen Glltzr en
datvan Linz(1645)met Geor.
qWccpkdczy.In
1686 werd Otbn doordeOostenrjkersveroverd
en in 1688 de erfeljkheid der Hongaarsche commissaris, graaf Lqmberg, op de brug te

Kroon in het HuisIlàbsbwr.q erkend.Tn 1699, Ofen vermoord.Dit was het sein t0tden opbj den VredevanKarlowitz,werdHongarje stand. Hongaarsche troepen echter, ter hulp
400r de Turken Qntruimd ,m et uitzondering gezonden aan de opstandelingen t,
e W eenenj
van Temesvar en Siebenbi
irgen. De opstand werden bj Schwechatgeslaren,en nadenval
van I'
rans Alcokdczy in 1703eindigdemetden van W eenen rukte een Kelzerljk legerkorps
Vrede van Szashmar in 1711.Doorde Prag- onder vorst W indisehyrötz in den aanvang

matieke Sandie van keizer Karel Tr.
f (111) van 1849 in Hongarjeen bezettePesth-ofen,
werd in 1723 hetregt van opvolgingin Hon- waarna Görgelde wjk nam naar de berggarje 00k aan de vrouweljkenakomelingen steden. W egens oneenigheid tusschen laatstvan hetHuisH absbvr.q toegekend.H etbestuur

werd aanmerkeljk verbeterd,en in 1739ontving Hongarjedoorden Vrede van Belgrado
zjne tegenwoordige grenzen naar de zjde
van Tt
lrkje,terwjlin 1765 de tt
lestand der

q
enoemdeenKosswtltontstond erverdeeldheid
ln het legcr, en de nederlaag der Hongaren

bj Kapolna (27 Februarj) wasdaarvan het

qevolg.VoorspoedigechterstredendeHongaren

ln Siebenbiirgen onder Bem tegen de Oostenonderdanen geregeld werd doorhetUrbarium. rjkers en Russen. Görye'
l, tot bevelhebber
In 1772 had er dilophelng van de orde der benoemd,begon aanvallenderwjzetewerkte
Jezuïeten plaats, dûe'h de welgemeende her- gaan. Bacska en het Banaat werden door de
vormingenvanJosef11(opheëngderljfeigon- H ongaren bezet, deze zegepraalden den 7den

schap,beperking van den dwany dergilden, Aprilbj Gödölli,den gdenAprilbj Komorll,
het doen deelen van den adelln het dragen den 19den Aprilbj Nagy-sarlo,en denzlsten
van belastingen, tlo opheëng van kloosters, April werd Ofen hernomen.Den 14den Apxil
het edid van verdraagzaamheid en vrjheid verklaarde de llonraarsche Rjksdag te Devan drukpers),vonralhetbevorderen van het breczin,onder den lnvloed van Kossntlt,Hongebruik del' Dtlitsche taal, verwekten zoo garje onafhankeljk en hetHuisIlàbsbl%r.
gvergroote ontevredenheid,dat de Keizerin 1790 vallen van den troon. Kossnth plaatste zich
daarvan moest at
kien. Onder Leopold I en als president aan het hoof
d derreréring en
Frans 11 kwam eene verztlening t0t stand benoemde llet(lemocratisch-republikelnsch min
i
s
t
é
r
i
e
Mz
e
l
i
t
e
r
e
.
Hi
er
op
t
rad
Rus
landtengunste
met deOostenrtjkscheregéring)waarna handelen njverheid begonnen t
,
ebloejen.Sedert van Oostenrjk tusschen beiden,en den 19den
den Rjksdag van 1835echterontstondaldaar Junj werd Siebenbûrgen doorRtlssischehulpeen Hongaarsch-nationale oppositie onder ta- troepenbezet.D ezeruktenvandaarvoorwaarts
lentvolle leiders tgraaf Stlpl
ta.
n'
n Szeclteny'
i in Hongarje, terwjl de Keizerljke benden
enz.
)en eenvurigverlangen naarhervorming onder aanvoering van H aynan langs de beide
van destaatkundlgegesteldheid deslands.Op oevers van de Donau naderden.Nu ontstond
deRjksdagen van 1839- 1840envan 1843- ereene openljke verwjdering tusschen Göryel
1844 w erd door den invloed der Magyaren en Kosswth'.Na de gevechten btjKomorn trok
de HongaarschetaaloKcieelverklaardin rjks- eerstgenoemde terug naar de Theisz,w aarna
zaken,- voorts detoestand derlandbouw ers Raab en Ofen-pesth door de Keizerljke troeverbeterd en de adelin zjne voonegtcn be- pen w erden bezet.Den9denAugustusbehaalde
perkt.Op aartshertog JosepltTt
xltzfizdf
z:(sedert voorts H aynau eene beslissende overwinning
1797 aan het bewind) volgde in 1847 diens op d(
) Hongaren onder Bem nabj Temesvar.
zoon,aartshertog Stqpl
tawttst alsstadhouder. De Overbljfselen van het'geslagen legerjde
Na de woelingen van Maart1848 te W eenen Hongaarsche regéring en de Rjksdag namen

werd aallde eischen der liberaleoppositiev01- de vlugtnaarArad.Den llden Augustuslegtle

daan. Hongartje bekwam een afzonderljk Kossnih zjn gezag nederen werd Göryeit0t
ministérie md graafLodewj;k .
#c/dlt
yt
wl# aan dictator benoemd, en deze onderwierp zich
het hoofd. Hateljke belastingen verdwenen den 13den Augustusonvoorwaardeljk doorde

en er was hûop ûp cenirdûortastende hervor- capitulatie van Villagos aan dell generaal
ming der Hongaarsche staatsinstellingen.Dien Riidi
yer.In het begin van Octobermoestook
ten gevolge kwamen de Serben en Croaten Komorn zich overgeven,en de wreedaardige

onder aanvoering van Jellqqjis
j, banusvan
Crpatië, tegen de Hongaren in verzet. Den
5den Julj wcrd de Ilieuwe llongaarseheRjksdag geopend en doel'dezen 42 millioen florjnen en 200000 recruten toegestaan.Eene afscheiding van Oostenrjk werd voorbereid,en
er ontstond een woeste strpd tussehen de

Haynan deed er vele aanzienljke Hongaren
d.
oor beulshanden ombrengen.Etl
rst in Julj
1850 werd hj teruggeroepen.
Nu werd Hongarjeeenkroonland derO0stenrjksehe monarchie.Het bevond zich in
een treurigen toestand,en daarenboven werd

de inlgving doorgezet door het bestuur ttt
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veranderen en de regtsbedeeling op denzelfden

Maart 1874 door E.deWïffp vervangen werd.

voet tebrengen alsin Oostenrjk.In delan- Wj willenvan Hongarjenietscheidenzonden,;iet0tdeHongaarsche kroonbehoorden: der een blik te vestigen op de Hongaarsche
werden de oude wetten hersteld,voor zoovel ta*a@l en letterkunde en op de Hongaarsche
dez: niet in strjd waren met die van den Wpnen.
geheelen StM t. Intusschen ontstond in H0n-

De Hongaarsche of Magyaarache taxl,een

garje eenr krachtige liberaal-nationalepartj tak van het Finsch, behoortt0tde agglutimet den ultBtekenden staatsman D&k m'm het nérende talen.Zj onderscheidt zich aanmerhoofd.Een bezoek van keizer Frams JbzF keljk van diederomringendevolkeren,heeft
te Ofen-pesth in 1865 had echtçr goede ge- geene tongvallen, bezit talrjkevervoegings-

volgen, vooral dM r het ministe'rie Beleredi Vorm on en is welluidendykort en krachtig.
zich geneigdbetoonde,de wenschen van H0n- Voorheen diende zj alleen voor mondeljk

garje te bevredigen,en den 14denDecember
van datJaar werd de Hongaarsche Rjksdag
door den Keizer geopend.Toen voorts in
1866 Oostenrjk bulten Duitschland gesloten
werd en zjne bezittingen in Italië moestafs% n, werd te W eenen eene verzoening met
Hongarje noodig geacht.Den 17denFebruarj

gebruik want voor schrjftaal bezigde men
een barbu rsch Latjn?doch sedertheteinde
der 18de eeuw is zj de oëciéle iMl,der
Bfxnts- en regtsstukken, terwjl zj eene
@*
Men
bloejende letterkunde kan M nWpZ0n.
heeftmeerdan eeneHongaarsehespraakkunst,
nameljk van Renai, Marton, WbcA enz.en

8sten Junj van datjaarwerd FrannJbze/ te
Ofen plegtig gekroond a1s konins van Hongarje, en eene algemeene amnestleafgekondigd. In Maart1868 deed de uiterste linker
zjde vruchteloozepogingen om dewetgeving
van 1848 te herstellen.Intusschen werd aan
Hongarje hetbezit van een eigen legerdat der Honveds- inyewilligd,terwjlmen
op den Rjksdag denatlonaliteitswetten(een-

en krjgsliederen uit den tjd derArpads.De

1867geschieddede afkondigingderonderlinge woordenboeken van Donkowski, Fpoçcrczà ,
schikking,en graafAn*âssy werd t0t minis- WlocFz,Ballagienz.De oudstevoortbrengselen
ter-president van Hongarje benoemd. Den der Hongaarsche letterkundezjnheldenzangen

diehters der 16dej17deen 18deeeuw warener
gebrekkige navolgers van de Franschen en
Duitsehers. T0t hen behooren de lierdichters
Rimai,Balassa,.f:zlïczkïenz.,deheldendichters

Zriny'
i(1652)jPasko (1663),Kohary (1699),
GyöngyösL(f1734)enz.,detooneeldichtersKarl#ï,Bornemhzaenz.Sedertde18deeeuw werd

echter de nationale literatur in Hongarje

heid en ondeelbaarheid der Hongaarsche natie zooveelmogeljk doorde Oostenrjkersonderen hetbezigen der Hongaarschetaalinstaats- drtlkt.Toch ûntvingzj een nieuwen bloeiin

stukken)aannam.In 1868kwam eene ovel
'- 1780, toen Josf 11 zich bejverde om in
eenkomst met Croatië tot stand, volgens HongarjedeDuitsche t%1in tevoeren.Van
welke dit gewest zich met Hongarje ver- de grondleggers dier literatuur in den nieueenigt, zoodatbeideeenegemeenschaypeljke weren tjd vermelden wj: M Kisfa*ëy
vertegenw oordiging hebben zoowel ln het (j-1844),Csokonai(f1805),lersg8enyi(#1836),
Hooger- als in het Lagerhuis.In hetrjksbe- Kölcsey (# 1838),Czuczor (# 1866),K.Xigflstuur te Pesth is steeds een minister zonder lud.y (f 1830)en Vörösmarty (1855).In 1830

portefeuille uit Croatië gezeten,en dit land werd eene Hongu rsche académie opgerigt en
wordt bestuurd door een banus, die lid is een Hongaarsche schouwburg te Ofen-pesth
van het H oogerhuis en door den Koning geogendj t
erwjlafnnt-en letterkundigetjdschrlften in het lichtverschenen.T0tde dich(Keizer)benoemd wordt.

Gedurendehettjdperk van 1869totnu toe ters van den nieuweren tjd behooren:LQ.
%partj,denoodigstehervormingenintevoeren, voortsArany (geboren in 1817),Szas,Tompa
maar werd hierin dikwjls doorde oppositie en Sziglkqeti.A1snovellisten traden opJosika
belemmerd. In het ministérie kwam gedurig (# 1865)enEötvös(j-1870).Van degeschiedwjziging, en de uitstekende Eötlm ,minister schrjvers eindeljk vermelden wj: .
Bwky,
zochtde regéring,ondersteund doorde Déak- lytzi,Bart
fay en degeestigePetbj (#1849),-

van Eeredienst,overleed in 1871.Groot was Vira.q, Ilorratl
t, Teleké en Smlay.Eene gevoorts de verandering,toen in November van schiedenis der Hongaarsthe letterkunde is in
lutstgenoemd Jaar graaf Andrâssy opvolger 1850- 1853 door Toldy in 3 deelen in het
werd van graaf ron .P:CZ:J als minister van licht gegeven.
Buitenlandsche Zaken, en graafLônyay preBehalvein Frankrjkis- ingeheelEuropa
sident van het Hongaarsche Ministérie. 0n- - de wjnbouw nergens z00 uitgebreid a1s
derscheidene binnenlandsche aangelegenhe- in Hongarje.In 1852 werd de oppervlakte

den van administratieven en Juridieken aard dergezamenljkewjngaardenin hettoenmalig

werden toen geregeld. Intusschen zag het Hongarje gerekend op 743
/4 1 geogr.injl,
ministérie Lôny@y zich genoodzaakt wegens - ln het W oiwoodschap en in het Banaat
oneenigheid metdevertegenwoordiging,vooral op ruim 15 (J geogr.mjl,- en in Croatië

met betrekking tot de Honvedq,in November en Slavonië desgeljks op ruim 15 L geogr.
187Q zgn ontslag te nemen.Lozzyvy werd op- mtjl. In eigenlgk Hongartje sehatte men de
gevolgd doqr den vroegerenministervankoop- Jaarljksche opbrengstop 181/2Oostenrjksche
handel 8zlg'
l.w, w aarna de overige leden van eimer (ieder van ruim 56 Ned.Kan)!- in
het Kabinet hunne portefeuilles weder aan- hetW oi
woodschap enhetBanaatop4'/amilvaardden.Nietlangechterbekleeddehj zjne lioen,en in Croatië en Slawoniëop ruim 31/'2
gewigtigebetrekkingtdaarhjreedsdenzlsten millioen eimer,tergezamenljke waarde van
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bjna 90 millioen :prjnen.Men heeftdonkerroode, lichtroode,goudgele, waterblanke en
groenachtigeHongaarschewjnen.Indenregel
hebben zj een bitterzoeten, zuurachtigen
amaak en veelspiritus;zjgevenwarmteaan
het bloed, maar veroorzaken niet ligtl1oofdof maagpjn.Tot de edelste soorten behoort
de Tokayer, d1e in het comitaat Zemplin

ljkegesteldheid verporzuktjbestempeltmen
met den nMm van '
p?PWAOJN.- Typheuge
ziekten,die somsbjdegeringatevolksklaBge
woeden,waar hetnqodige voedaelontbreekt

men Jaarljks 900000 eimer,waaronderzich
evenwelnaauweljks12000 eimernAusbruch''
bevindt.Om dezetebereidenworden derjpe
4nliven zorgvuldig bj elkander gezocht,en
hiervan verkrjgtmen 3soortenuitmuntenden
wjn.De eerste isde oEssenz'',nameljk het
olieachtig druivensap, hetwelk uitoverrjpe,
doorrjpheidbarstendedruiven lekt.Eeneuit-

eene geneeswjze,die den ljder heratelling

om den honger te stlllen,heet
ï men honger-

fyyAf
:.
s(typhusfamelicus)genoemd.Zievoort:
onder Typhm .

H ongerkuur (De),doorgeleerde artsen

groeit en aanvankeljk bruinachtig geel is, JICJ peM 'lned%'q'm en nentothrapia geheeten,
doch later groenachtig wordt.Daarvan wint doch 0ok we1 onthoudingskuur genoemd,i:

zoekt te bezorgen, door hem een gedeelte
van het voor het lichaam hoogat noodige

voedselte onthouden.Men is in onzen ttW
in hetalgemeen van zulk eenegeneegwjze

ternggekomen,daarmen beseft,dathetzieke
ligehaam te ligter genezen za1nM rmate het
t;00r kracht bezit f)m a3n den invlped der
persing dier druiven geefteene tweede soort ongesteldheid weerstand te bieden.Daarom
XAusbruch'' genaamd, een opgieten va'
n ismen thans zeerweinig gesteld op aderlaten
gewonen Tokayer maakt eene derde,Mâst
sh- en purgéren, en op de hongerkuur evenmin.
lâsch geheeten.Eindeljk heeft men nog als Integendeel, men poflgt door ligt verteerbare

vierde soort den gewonen Tokayel.wjn van syjzen, zooals melk,ejeren enz.,aan het
onuitgezotshte druiven.Voortsbereidt men in llgchaam krachtbj tezetten en dereedsgeHongarje uitmuntende tafelwjnen, en van ledeneuitputtinq teherstellen.Alleenbj vetdeze zjn de Ofener,Erlauer, Szeckzarder, ztlcht zou welllgtdehongerkuurzjn aan te
Neszmélyer, Villânyer,Schomlauel.wjnen, bevelen, doch o0k in dit eval is het v:lalsmede demeerwjnen,dieaan hetPlatten- doende,alle vetvormende spjzen,zooalsvet,
meer groejen, en de Szerednyer,Miskolc- zetmeel,suiker,zorgvuldig te vermjden.
zer, biosgyörer en Szekelyhider wjnenhet Hong-Kong,eigenljkH'
lany-Kiay (W e1meeBt gezocht. De voornaamste zetel van riekend water) naar een klein kustrlviedle,
den wjnhandelisPesth.DeHongaarschewtj- is denaam van een aan hetBritscherjk benen kunnen het vervoer zeel'goed verdragen, hoorend eilandjea'
an de zuidkustvan China,
doch dienen beveiligd te worden tegen over- in de Bocca-rigris of den mond der rivier
matige hitte en koude.- In Slawonië zjn van Canton, 191
/2 geogr.mjlten zuid-zuidde Syrmischewjnendebeste,endezekomen oosten van laatstgenoemde stad en 81/2geor.
onder den naam van Carlovicsche wjnen in mjlten oosten van Macaogelegen,en door
den handel,terwjldewjnen van Croatië op eene smalle,t0t haven dienende straatvanhet
vaste land gescheiden.Dit eiland hœfte e
likeuren geljken.
E ongerj het gevoel van behoefte aan oppervlakte van 1/4 (D geogr.mjl; het ig
voedsel, kan uit 2 oorzaken voortsprtliten. oneflbn van bodem , onvruchtbu r en van
Hj kan voortkomen uiteeneledigemaag en boomgewas verstoken. Niettemin vindt men
openbu rt zich dan in een pjnljk gevoel in er eene der beste havens van het Chin&ehe

de maagstreek; maar honger wordt ook bj rjk,terwjl er zich eene schieronoverwinne* ne volle maag waargenomen,w anneer het ljke granietrots verhett, weshalve men het
uitgeputte ligchaam van de reeds genuttigde a1s een tweede Gibraltar mag beKhouwen.
sptjs geene voeding ontvangen heeft. Men Het werd sedert 1839, toen de Engelsehen
m eent dat het gevoel van honger, in de
mM g ontstaande, door de nervus vagusovergebragt wordt.In geringen graad - alzoo in
den vorm van eetlust -- is de honger geen
onaangenaam gevoel,en alleen dan,wanneer
de eetlust geene bevrediging ondervindt,begintdat gevoelonaangenaam te worden.Ten
laatste worden de zenuwen zoodanig geprik-

het eiland Macao m oesten verlatenj de verzamelplaatB hunner oorlogsm agt en het uitgangspunt hunner ondernemingen tegen Can-

t0n en Oosteljk China.In de verdragen van
20 Januarj en 27 Mei1841 werd heteiland
aan de Engelschen afgestaan, mY r bepuld
echter bj den vrede van 26 Augustus 1842.
Als zetel der Engelsche regéring in China,

keld,dater t
laauwteontstaat.Bj volslagen als station der Britsche oorlogsvloot en alg
gemis van voedsel vertoonen zich eindeljk entrepât voor Europésche handelswaren verhoofdpjn?jlhoofdigheid,iaauwteenkrampen, kreeg heteen groot gewigt, en in 1862telde
t
lie achtervolgd worden dool'den hongerdood. het reeds meer dan 123000 inwoners. l)e
De lengte van den ttjd, gedtlrende welken hogfdstad Tzsc/pric ofHong-kong,welke era1a
een mensch ofdier zonder voedselleven kan, door een tooverslag verrees, strekt er zich
igzeer verschillend.K oudbloedige dieren kun- uitover0en afstand van bjna lly
'
:uurgaang
nen veellangerhongerljden danwarmblne- langs de noordkust tusschen de zee en een
dige. Een gezond m ensch kan hetgemiddcld bergachtigen achtergrond en is gedeelteljk
eene w eek zonder voedseluithouden, ge- tegen zaehtgl
oojende hellingen gebouwd.Zj
bruil
tt hj echterwater,dan leefthj dubbel heeftgeheelen aleen Europeesch voorkomen
zoo Iang. - Een geweldige honger, door en bezit breede stratell,fraaye huizen en elelangdurig gem isvan voedselofdooreenezieke- gante villa's, bentlvens groote magazjnen en
VIlI.
30
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vatingwerken.- Tegenover de 8Kd ligthet landsch Muséum'',- het,Muséum voorlonge
slile en rntsachtige schiereiland Kaoe-l- .q lieden''
j- pDe Honigbj'',- pEuropa'',(Negen Draken), in hetEngelsch Cowloon, Nederland'' - . De Navorscher'' - pDe
hetwelk in 1861 aan Engeland is afgestaan OudeTjd''- enineenigealmanakken.Voorts

en eenebelangrjkebuitenbezitting vanHong- vermelden wj n0q:plbmantischetafereelen,
Knng voc t,omdatmen onderscheidene inrig- aan de geschiedenls 4er Zu nlanden ontleend
tingen, zooals hospihlen vnor matrozen en (1842)'', - sNicolaes Ruiehaver Qf geloof,
goldatenj 'tuighuizen, scheepstimmerwerven liefde en Vaderland (1846,Q dln)''.- oDe
enz-,aldur kon plaatsen,daar teVictoria de Hollanders in Brazilië oflotgevallen van karuimte begon te optbreken. Het bestuur der pitein Alderik(1851)'',- pDeJonkvrouw van
geheele kolnnie is opgedragen aan een gou- Sonnevelt(1854,2 dln)''
j- enrDevlyg der
verneur,M neen vite-gouverneur,tevensplaats- InquisitieofHoorn in 1565- 73,3dln)M.Hj
kpmmandant, aan een opperregter, aan een waslid vandeMaatschappjvanNederlandsche

wetgevenden raad van 5 pergonen en een Letterkunde, van het ProvinciaalUtrechtsch
Mntl ondergeschikte ambtenaren en secre- Genootschap, van hetHistorisch Genootgchap
tarissen.De gouvemeur van Victoria istege- en van het Friesch Genootschap.

ljkertjd belastmethetopzigtoverden Bnt
'-

Hpnig noemt men vooralde zoete zelf-

tenndereedavroeggrootenjvervoordestudie
4er oudheden van zjne geboortestreek en
leverde op Jeugdigen leeftjd gedichten in tjds
chriften,wurtoerNeerlandsroem''en pDy
lnzgkomst van Chassé en zjne dapperen
Yhooren,- beide van 1833.Hjvondvoorts

roos(Rhododendron),zoo verkrjgtde honig
dezer bjen alligt vergiftige eigenschappen.
Ongezuiverdehoniçissteedseenmengselvan
onderscheidene sulkersoorten en zuren. De
beste soort is de lekkoni
g,ook nl
aayA h-*

In1838leveMehjzjneerstenroman:pAdriaan
en Maro retha, of de heldendood van Sebastiaan '
de Lange''.Voortsschreef hj pTruydeman en zjn wjf'', en in 1849 eene
Geschiedenis der Zaanlanden''. In 1841 verKheen de eersteJaargang van het pzaanlandsch JMrboekje'',welksredadieaan zjne
zorg wastoevedrouwd.Tevensbragthj eene
hongst merkwaardige verzameling van Zaanache oudheden bjeen,nameljk platen,teeke-

en zuiverzjn;hj wordtechterdikwjlsver-

van Zu nlandersenz.Hj bezigdedatallest0t
bouwstof voor zjn merkwaardig geschrift:
DHistnrische,oudheid-enletterkundigestudiën
(1866- 1867,2 dln)z,.Dezejverigebeoefenaar

welbjkansoverztlhonig gewonnen wordt,is
hj enkelin deheidestreken van Duitschland
en Nederland, in Zwitserland, Rusland en
Polen,op Malta,in Spanjeen Frankrtjk een
belangrjk handelsartikel.Uithonig kan men
zeergoeden wjn,brandewjn,azjn en stroop
bereiden400k dient hj t0t spjs en tothet
inleggen van verschillendeeetwaren.Bj eene
bjzonderemaniervanschildereninwaterverw j
koni
gsekilderewgenaamd,bekleedthjdeplu ts

schen handel, en alle Britsche schepen en standlgheid,welke de bjen uit blemen en
pnderdanen,welke zich naar China begevenj rjpevruchten halen,inharemaag verwerken
zjn onderworpen aan zjneregtsmagt.Delig- en in de van wasvervaardigde cellen of de
ging van het eiland was nngemeen geschikt r=t bewaren.Hetwas t0t aan de 12de eeuw
voor den opiumhandel,zoolang dezealssluik- heteenigeverzoet
ingsmiddelinEuroja,doeh
handel gedreven werd, en sedert 1842 was werd na dien tjd allengsdoo1'de sulkerverHqng-Kong hetmiddelpunt van den geheelen vangen. De deugdzaamheid van den honig
Chineesch-Etlropéschen handel. De l00p der hangt af van de bloemenj waaruit hj veromshndigheden echter heeft hierin eene aan- zameld werd.Z00 heeft, bj voorbeeld,de
merkeljke verandering gebragt; Hong-Kong Poolsche honigy die vooraluit lindebloesems
iB thans enkelde hoofdmarktvoor de zuide- wordtopgegaard,een veelaangenamer smu k
ljke provinciën van China, geljk Slangai dan de heidehonig.Niet zelden bevat de h0voor de noordeljkejen 00k in dezuideljke nig den geur derplanten,waarun hj ontgewesten wordt de handelmeer en meernaar leend is. Immers de Spaansche honig en 4ie
van Narbonne rieken naar rosmarijn,thjm ,
Canton yerlegd.
Hom g (Jacnb),een verdiensteljk Neder- lavendel enz. Groejen op de plaatsen,N7aar
landsch roman-, novellen- en geschiedschrj- bjen verkeeren,vele vergiftige planten,zoover, geboren teZaandjk den 5denMei1816, als de monnikskap (Aconitum) ofdeAlpen-

genaamdj welke zonder persing uit de raten
en leidsman en vriend in den beroemden pen- loopt.De uitgeperste,metstuifmeelvermengd
ningkundige v@n Or* te Zaandam ,verbond en hierdoor gekleurd,drugt den naam vyn
zich Mn den uitgebreiden papierhandel der gewonen honig. Eene derde soort is dle,
:= a & A'
* # - Zo- en breidde op vele welke met de raten in den handel komt.
binnenlandsche reizen zjne kundigheden uit. Goede honig moet dik, maar tevens helder

valscht, vooral met meel en met aardappelstroop; al8 men honig met alkohol uittrekt

en hetachterbljvendemetiodium behandelt,
heeft bj met meel vervalschten honig eene
b
laauwe verkleuring plaatsjtgrwjl de met
Mrdappelstroop vervalschte homg minderzoet
is.Men verkrjgtden honig uitderatendoor

verwarmen en uitpersen. In de dagen der
oudheid was de honig van den berg Hybla
ningen, handschriften, porselein, kaarten, op Sicilië en die van den berg Hm ettus in
boeken die over deZaan handelen,portretten Attica beroemd wegens geur en smaak.Hoe-

4er Zaanlandsche geschiedenis overleed den
14den November1870.Behalvereedsgenoemde

geschriften, vindt men bjdragen van zjne
hand in een root aantaltjdschriften,zooa1sinpRozenknopjes'',- !DeMimergbron'''hetpNederlandsch Magazjn,,,- hetpNeder-
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van Arabigche g0m of lak.LM t men honig en kleverig vocht,datdeszomersdikwjlgde
geruimen tjd onmngeroerd stMn, dan kris- bladeren en takken van boomenjheester: en
hlliseert de dgarin aanwezige suiker,zoodat kruiden bedekt en voor velerleiinseden een
hj in harde korrels veranderten den naam aangenaam voedsel oplevert. Dat vocht is
van nteenhonkq ontvangt. Honig wordtvooral doûrgaans afkomstig van de bladluizen1die
gebruikttot het bakken van koek en hetbe- met gulzigheid zooveel plantensappen opslorDiden van meede.W il men hem a1s genees- pen,datzj diegedeelteljk wederlatenwegmiddelbezigen)dan moethjgezuiverd wor- loopen.Onder de lindeboomen kan hetvallen
den. Dit geschledt door in water opgelosten vanhonigdauw zeersterk zjn.Jaagtdewind
honig op een zachtvuur te koken,de onrein- een stofwolk overde met honigdauw bedekte

heden erafte schuimaen,dezuren te verYvj- bladeren der gewassen, dan gaan de poriën
deren doorerkrjtbj tevoegen,anderever- digten erontstaatkwjning en verschrompekeerde innzengselen door poeder van houts- lingj waarvoor echter eene frissche regenbui
koolWeg nemen!dMrna de vloeistof te een
Huitsjekendgeneesmiddelis.
iltréren,ze met eiwlt te klaren en zeeindeonlggras (Hierochloa G-.)isde naam
ljk te laten verdampen t0t tle dikte van van een plantengeslacht tlit de familie der

stroop.Zulke gezuiverde honig (Meldepura- Grassen (Gramineae). Het onderscheidt zich
tum Ofdespumatum)kan in zorgvuldig geslo- b
do
loe
rmp
vaankjt
ees
r,zjd
doe
orzamengedrt
lkte)3-bloemige
2 manneljke, 3-helmige
tenHepottenJargn langgoedbljven.
onlgbao es(nectaria)zfltoniynapjeszjn zjbloemen en eene z-sladltige, z-helmige
honig-afscheidende plantendeelen, welke in middenbloem , door ongeljke kelkkafjes en
verschillende gedaanten bj debloemen voor- een weerloos of meteene korte top-ot'rugkomen.A1smen bjv.debloem vankoolzaad, naaldvoorzienkroonkaf
ge,terwjlh0tbovenste
mosterdzMd ofdergeljkeKruisbloemigen met kroonkafledermanneljke bloemen eeneduboplettendheid gadeslaat, ontwaart men tusschen den voet van het vruchtbeginselen de
daar omheen staande meeldraden,steeds 6
ill getal 4 meestal rondekgroenekliertles,
wurop zich bj gunstigeweersgesteldheideen

bele en flat der z-slachtige eene enkele kicl
bezit. In 0ns Vaderland groeit hetgeltrl.q ho-

osùu
çrc.
s(H.OdorataW(Iltl.
4,eeneOverbljvende,
reeds in April OfMeibloejende soortmet

glanzige, bruine bloempakjes en ruwrandige
droppelhonig afscheidt.Dergeljkekliertjes, bladeren. De droogende plant heeftden geur

2 in getal,vindt men op hetvruchtbeginsel van tonkaboomen.Men vindtze aan hetwater
4er fqchsia's. De binnenzjde van den kelk en op vochtige plaatsen in d: weilanden.

van hetamandelboomple(Amygdalusnana)is

H onigklaver (Melilotus Toltrn.l is de

geheel bedekt met een klierachtig,honig-af- naam van een plantengeslacht uit de fàmilie
scheidend bekleedsel.Voortsheeftmen honig- der Vlinderbloemigen (Papilionaceae). Het
baklesbj deboekweit;- Mn den voetvan onderscheidt zich door een s-tandigen kelk,

de bloembladen derboterbloemen zjn zj ge- een stompen kiel,meeldraden welke nietm et
dekt door schubben, aan dien der bloem- de bloemkroon vergroeid zjn,een vruchtbebladen van de keizerskroon en van de kievits- ginsel, dat regt is t0t aan den stjlj een
bloem hebben zj den vorm van holten,bj naakten stjlen eenel- 4-zadige,metopenhetnieskruid(Helleborus)dienvan kokertles. springende, korte, buiten den kelk uitsteBj de Kbaksbloem komen zj voor alseen kende peul.Van de soorten vermelden wj:
omëekleurige ring, en bj de Oost-lndische geneeskracltti
ge At
vlùloller (M.omcinalis W.)
kers en de leeuwenbekles wordt de honig met gele, welriekende bloemen, even lange
afgescheiden in de spoor,een verlengselder bloembladen, en peultjes die spits in eene
bloemkroon.De honigbaQe
's lokken de insec- punt uitlooyen,langs den bovenrandseherp
gn en hierdoor wordt de overbrenging van gekield,mln ofmeerbehaard en bj rjpheid
stuifmeelzeerbevorderd.Ook strektdedaarin zwart, net-rimpelig zjn,.
- qlitteFzoaz
lgkll-r
u nwezige honig niet alleen aan deze dier- (M.albaDesr.jmetwitte,geurleozebloemen,
tjes,m% r zelfs aan sommigekleine vogelsj met vleugels die even lang zjn alsdekiel,
kolibrietjes en nechriniën (honigvogels) t0t en met bruine peultles, - en akker-ltoniyvoedsel.
Nclzr (M.arvensis Wall.
)metgele (somtjds
witte), welriekende bloemen, nlet vleugels
H onigb: ,zie .
B#.
H onigdas (De) of M eles taellilptlrl: is die grooter zjn dan de kiel,en met peuleene soort van het dierengeslachtder Dassen tjes,die bj rjpheidgroenachtig en dwarsge(ziealdaar)en onderscheidtzich van de ove- rimpeld zjn.
rige soorten door het nagenoeg volslagen
H onigkoekoek 9zie Koekoek.
gemi: van uitwendige ooren en door hetgeH onigsteen (Melliet)wordtgevonden in
ringer Mntal kiezen. Dit dier is van boven

de bruinkoollagen van Thiiringen en besta t

grjsen van onderen zwart,terwgleenwitte volgens Wöltler uit40,53% honigsteenzuurj
band die 2 kleuren scheidt.Het voedt zich 14,320/: aluinaarde en 45,150/: water. Hj
met kldne zoogdieren en vogels, plundert heeft eene hardheid van 2,5, een soorteljk
bjennesten en leeft in onderaardsche holen. gewigtvan 1,5 t0t1,6 en den grondvorm van
Men vindt het in het grootste gedeelte van een kwadratischen odaëder.Hj ishonig-of
Afrika ten zuiden van de Sahara.In denoor- wasgeel, vetglanzig en doorzigtig tot doordeljke streken van Bengalen heeftmen eene schjnend.

H onigsteenzuur of mellietgu%rj doo:
veH
rsconl
heijgda
enheuw
idzoin
derwittenband.
s de naam van een zoet Klaprotltontdekt,verkrjgt men doort0tpoe30*
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der gewreven honigsteen te laten trekken met
eene geconcentreerde oplogsing van konlzuur
ammoniak, daarna een en anderte qltréren,
het vocht ter kristallisatie uitte t
lalnpen,het
ammoniakzout met loodsuiker nêer te slaan
en den neêrslag met zwavelwaterstofgas te
ontleden. De vloeistof, van het zwavellood

water neêrslaat. - Men heeft voorts honig
sfe- zlvr lood,àtwe ,gilr- enz.
t
H onkenya L.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Alsineën.Het
heelt een s-deeligen kelk,5 gave bloembla-

den?10 honigkliertles,diemetde helmdraden

afwlsselen,eene éénhokkige zaaddoos,met3

epjesOpenbarstend en 3 t0t5grootezaden.
geiltreerd,yeeftbj hetverdampen een wit, kl
eenigzins krlstalljn poederjdatin wjngeest In 0ns Vaderland groeit de porseleinbladige
oplost en du ruit bj langzame verdamping honkenya (H.peploidesL.)meteironde,spitse,
in stervormig vereenigdenaaldenkristalliseert. vliezigebladerenenzeerkortebloemsteeltjes.

De oplossing in water smaakt en reageert Deze plant vindtm en aan zeeenin deduinen.
zeer zuur. Droog honigsteenzuur is bestand
Honneurs zi
jn in hetalgemeen eerbetegen de dampkringslucht,verandert niet als wjzen.In den regelechterspreektmen meer
hetmetsalpeter-enzwavelzuurgekooktwordt, bepaald van militaire Aprldfxrd,bestaande in

verliestbj 2000C.geen water,smeltbj n0g
hoogeren warmtegraad,verdampt bj afsluiting der lucht gedeelteljk zonderontleding,
mM r verbrandt ill de opene lucht bj eene

die eerbewjzen, welke bj het leger ieder
krjgsman verschuldigd is aan zjn meerdere
in rang)
.Zj bestaan in hetaanslaan,in het
presente'ren van 'tgeweer, in het onder de

hel@ re w almendevlam.Latere onderzoekin- w apens kom en van de wacht,in het laten
gen hebben geleerd,dathett0t de groep der zinken der vaandels,in saltmtsohoten enz.aromatische verbindingen behoort en voorge- O0k bezigtmen de uitdlmkking'Dde honneurs
steld moetworden door deformule CT2H6Olc. waarnemen'' van d0n gastheerofzjn plaatsDoor verhitting verliesthet koolzutlr en gaat vervanger, die zich bejvert de gasten naar

overin brandig honigsteenzuur.Jlosigsteenz- c behooren te ontvangen, te plaatsen en van
zxfel verkrjgtmen dooreeneverbindingvan het noodige te voorzien. ln hetkaartspel
honigsteen metbases,- enltoni
gsteenzunram- noemtmen bj 'twhist h'
onneqrs zekere gcœ'pwïv- doordigestievan honigsteen metk00l- w igtige kaarten.
Zqqr ammnni
ak,waarbj dealuinaardeachter-

H onoloeloe isdehoofdstad derDandwolt-

bljft,maar hetzout oplost.Hetkristalliseert eilanden (zie aldaar).
in 2 vormen,waarvan evenwelde rllombische
H onorarium noemden de Romeinen gepyramide den grondslag uitmaakt,en wélin schenken in graan,wjn enz.,door de inwogroote,glansrjke,doorzigtige kristallen.De ners van 0en wingewestonverpligtaan hunne
ééne vorm bljftin dampkringsluchtonveran- bestuurders aangeboden.In latere tjden der
derd,doch de andere wordtmelkwiten brok- republiek w erden zulkegeschenkennietalleen
eischt,maar zelfsafgeperst.Tegenwoordig
kelt weg. Beiden lossen gemakkeljk op in gewater.Bj hetkoken der oplossing ontstaat gebruikt men datwoord vooral van de geldechter een zuur zout.Bj eene hitte van 1503 som , welke prozaschrjvers en dichters voor
C. verliest het honigsteenzuur ammonium de voortbrengselen van hunnen geestvan de
veel ammoniak en verandert volgens W '
öltler uitgevers ontvangen. Voor
al in Engeland tm
in 2 nieuwe, Btikstofhoudende stoFen, van Frankrjk zjn aan de meestpopulalre schrjwelke de eene bepaald een zuur is,dat als
zuur ammoniakzout met de andere,welke in

vers zooals W alter Scoff, M oore, Byron?
Diekens, Dwmas, Sne, Tzscfor Hn-qo enz.ontwater nietoplost,vermengd achterbljft.Het zettend hooge honoraria uitbetaald. Daar de
nieuwe zuur ontving van W öhler den naam uitgever methet waarschjnljk debiet moet
van euekrongu%r en de andere stofdien van te rade g=n,en ditbj onze geringebevolparaaid. Om het eerste af te scheiden ont- king nimmer groot kan wezen,bljven in
leedtm en het zout metzout-ofsalpeterzuur. Nederland de honoraria betrekkeljk gering.

Het zuur krigtalliseert in witte,vierzjdige
prisma'
g,lostmoejeljkop in water,reageert
s
terksteZel
wjn
n
llr,heeft0ng0V0erden smaaltVan
verliest water bj hoope temperatuur,smeltbj ruim 2800C.!ontblndtzich en

H onoria.eigenljk Justa GrcflHoncia,

eene dochter van Constantinr en Pladdia,

eene zuster van ValentinianusIII(425- 455
na Chr.),werdreedsvroeg metden titelvan
DAugusta''bekleed, zoodat haar hoogeranj
vorm t, behalve cyanamm onlum ,een donker- haar verbood een huweljk te sluiten.Zp
groen, bitter sublim aat.D oorde werking van

maakte zich echter te gem eenzaam m etharen

metallisch zink ofvanjzeroxydulezouten op kam erdienaarEwyenins,w eshalve haremoeder
euchronzuur ontstaat een donkerblaauw lig- haar in ballingschap zond.Toen in 450 Attila

chaam, eucâron genaamd.Ditwordtbj eene haar zjne hand aanbood en tevens eischte,
zachte verwarming wit en verandert weder dat Valenténianws aan haar zjn gezag z0u
in euchronzuur.Paramid verkrjgtmen,wan- afstaan,werd zj meteen man zondereenige
neer men datgene, hetwelk na eene verhit- beteekenis in den echtverbonden en daarna
ting van honigsteenzuurammonium tot1500C. in Italië gedurende haar geheele leven in de
achterbljftrmetwaterbehandelt.Hetiseene gevangenis opgesloten.
witte, zamenhangende, reuk- en smaaklooze
H onorius. Onder dezen naam vermelden
m assa, die in de lucht allengs geel w ordt, wj:
en in water, alkohol, salpeterzuur en zelfs
FlaviusA bzltvï'
lf:,een zoon van keizer Thein koningswaternietoplost.maarwelin heet otsoq
vif
x: 1. Hj werd geboren omstreeks het

4wavehuqr,wM ruit het bj toevoeging van Jaar 384 na Chr., tot Augustus benoemd in
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393,en 2 Jaar later,na den dood zjnsvaders!keizer van het W est-ltomeinsche rjk,
terwljl aan zjn broeder Areadi'
us de heerschappj over het Oost.ltomeinsche rjl
t ten
deelviel.Hj hield aanvankeljk te Alilaan,
later(403)teRavennazjnverbljf:Zjnvoogd
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tlvlàdrftf,
svan Fl#sœ>p uitBologna,biBgchop

.

van Velletri en cardinaal van Ostia. Hj
regeerde van 1124 t0t 1130. Hj bemoeide

zich na den dood van Hendrik F met de
koningskeuze en sprak, om Z*
g@ne gunst te
betoonen aan keizer Lotltarins van Raksenj
Stilieh,o regeerde voor hem met beleid en den banvloek uit over hertog Koenraad '
llx
kracht,dem pte in 398 den opstand van Gildo Franken, die zich als tegenkoning had laten
in Afrika, verzette zich in Griekenland en kroonen.Minder voorspoedig was zjn strjd
Italië met goed gevolg tegen Alarik en over- tegen Ro-qer '
toz SiciliJ',die,zonder zich om

w0n in 406 detalrjkeGermaanschebendenl den Paustebeltreunen,dePauseljke leenen
welkeonderaanvoeringvan Radagl
j
,t
sinItalifa Apulië en Calabrië in bezitnam.onder dezen
waren gevallen,doeh bezweek a1s slachtoFer Pauswerd op hetcondlieteToulouse(1129)
der lagen van den etlnuch Olympiusin 408. vastgesteld,datgeen leek hetoudeofNieuwe
Toen verkreeg Alarikdeopperheerschaypjin 'restament,mettlitzondering van de Pgalmen
Italië, en de W est-Gothen verlieten d1tland en deze dan n0g nietin de moedertaal,z0u

eerstna zjn dood (412) onder Atl
tatlf,die mogen lezen,en gedurende zt
jnbewind werd

in 414 met 'sKeizers zuster Plaeidia in het de ol'
de der Tempelheeren door de Synode te

huweljk trad,en begaven zich naarGallië. Trayeskerkeljk erkend.

D itw asin 407 overstroom d dûordeVandalen,
HonoriusIII (1216- 1227),tevoren Cendo
Suéven, Alanen en Botlrgondiërs.Deze laat- &SWreJJS, cardinaalvan St.Jan en St.Paulte
sten vestigden zich aan de Rjn,maar eerst- Rome, den opvolgervan Innocentins111.Hj
genoemde stammenbegaven zich naarSqanje. bezat op verre na niet de wilskracht van

Inmiddelsstondenin Brittanjeonderscheldene zjn veorgangerpeok washj mild en toegetegenkeizers Op,en onder deze w as C'onstan- vend.Hj l
troondeFrederik 11 t0tkeizeren
f'
ijl, die zjne heerschappj t0tin Gallië uit- ltwam niet in verzet tegen dien Vorst,toen
strekte.M'élwerd hj overwonnen door OM- deze zjn zoon Hendrik, die reeds koning
van Sicilië was,t0t koning van Duitschland
deed kiezen.Zelfs had Frederlk gelegenheid
om ill Sicilië zjne lang vergeteneregten op
heerschappj in Brittannië.Toen Honori'
usin de kroon te doen gelden. Daarentegen k0n
423 overleed, maakte Primicegins J'
PAt
ZU :.
s llonoriws niet vergeten,dat Raimond VI van
stantixst die in 417 metPlaeidia gehllwd en
in 421 t0t medekeizer verheven was, doch
Honoréln deed afstand van de Romeinsche

zich meester van het bewind, 'twelk hj rroulouse tevoren tegtàndenPauseljkenStoel
echter in 425 aan Valentinianns III moest was opgestaan. Hj sptl
orde Lodewl
jk TVJJ,
overgeven.
koning van Frankrjk,aan 0lnden zoon van
Een viertalPawsen,te weten:
dien gl
-aaf,Rtùmond VII,meteen kruisleger
Honoriws I (625- 638).Hj schaarde zich te overrom pelen en Toulouse te veroveren.
gedurende de toenmalige Kcl
rkeljke twisten Daarenboven wasIlbnoriws een jverig vooraan dezjdederMonotheleton,diebeweerden, stander derbedelendemonnikenorden;hj bedat OAri,
s/'
?
z.
s wel2 naturen,maar slechtséén vestigde in 1216 de Dominieanen en in 1225
wil heeft gehad, en werd (leswege op het de Franciscanen.Voortsbegunstigdehjongezesdeoecuménische Concilie te Constantinopel meen de Duitsche orde en spoorde gestadig
in 680 - dus lang na zijn doûd --a1s een keizex Feedeelk 11 aan om ten haren behoeve

ketter veroordeeld.LeoIk,laterPaus,heef
ï een kruistogt te ondernemen. Dit zou juist
den banvloek (lver hem uitgesproken,R.Ka- geschieden?toen Ilbnori'
lgs overleed.
Honorlns IT'r te voren kardinaal Giacomo
vtïwl.
ç poogden de regtzinnigheid van Hono- Savelli.Hj wasde opvolgervan M artin'
t
.e IV
rifz.çteredden door de bewéring,tlat deacta en regeerde van 1285 t0t 1287.

tholickeschrjvers,zooalsBavoniusenBellar-

H ont is de naam van een Hongaarsch c0zollalsP ayi en Garnéer,door(1e vtlrzekering! mitaat,aandezezjdevandeDonautusschen
dat htj niet veroordeeld is wegens ketterj, de eomitaten Néogrâd,Gran,Pesth,Bars en

van het Condlie vervalsltht zi
jn,en anderen,

maar wegens nalatigheid (propter negligentiam).
Ilonoeius 11, te voren Petru.
s Cldplt
:'
lI.
s,
bisschop van Parma.Hj werdgedtlrendede
mindeljarigheid van Hendrik JF deor den
invloed der D tlitsche vorsten in 1061 te Basel
als tegengaus van A leœander 11 gekozen en

deed zjn lntogtin Rome.Toen echterHanno
aartsbisschop van Keulen,zich methetrjksbestuur belastte, kozen de Duitsche vorsten
desgeltiks de zjde van Aleœander I1.Hoewel
Honorilts doorhen verlaten werd en zich met

Sohlgelegen.Hetheefteeneoypervlaktevan
nagenoer 461,
'
2 EJ geogr.mjl,lsmeerendeels
bergachtlg en behoort we ens zjne vrucht-

baarheid en schoonheidt0tde merkwaardigBte
oorden des lands.Afen verbouwterveelwjn
en tabak 0n de bodem leverter onderscheidene belangrjke delfstoFen. De bevolking,
over 4 steden,9 vlekken en 176 dorpen verdeeld, telt er ongeveer 115000 zielen. Het
meerendeel der inwoners behoort er tot de
R.Katholieke Kerk.De hoofdplaats van het
comitaatis hetvlek Ipoly-sâgh,doch Schem-

Parma mflestvergenocgen,zochthj ztinregt nitzde belqngrjkste stad.Zieook Seltelde.
te doen gelden, doch overleed in 1072. H onthelm (Johann Nikolaus von),een
V00r zoover Petr'
us Otxtfoltz'
lf.
x a1s tegenpaus

beroemd bisschop van Trier,aldaar geboren

geene plaats llekleedt in de rtjderPausen, uiteen oud en aanzienljk geslachtden 27stez
geefl men den naam van H onoriws 11 aan Januartj 1701,bezocht,na genoegzame voor
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bereiding op eeneJezllïetenschoolin zjnege- Hamptoncourt.De schilderhad dM rvonr 3* 0
boorteplaats,metzjnbroederdeuniversiteiten gulden,een zilveren serviesvoor12 personen
te Leuven en te Leiden,en werd in 1724 te en een fraairjpaard ontvangen.VoortsverTrier doctorin de regten.Uiternstigeneiging meldenwjvanhem eenegrooteschilderj,pDe
koos hj echterden geesteljken stand en be- Koningin van Bohemen methare kinderen'',
gafzich naarRome,waarhj destaatkunde in de kunstverzameling der lords l)x Essex.
der Curie en de misbruiken derpriesterregé- Men meent dat hj in 1627 eene reis naar
ring uit eigene ervaring leerde kennen. Na Venetië volbragtkeeft,doch zeker ishet,dat

zjn terugkeer werd hj door den geleerden
keurvorst FrannG:or# teTriert0tgeesteljk
raadsheer in het consistorie en kort daarna
t0thoogleerurin deregtenbenoemd,terwjl
hj zich voorts met het behartigen van vele
gewigtiqe Mngelegenheden belasten in 1748
totwjblsschop van hetaartsbisdom verheven
zag.Daarnaschreefhj zjnepHistoriaTrevirensisdiplomatica (1750,3 dlnl''enlatereen
Prodromus(1757,Q dlnl''t0tdatwerk.00k
gafhj onder den naam van JustinusF:Jr5ni%sn0g een boek in het licht,getitrld: ,De
statu ecdesiae liber singularis (1763)7'en bestemd om detwistendeqar
tjen indeKerkt0t
verzoening tebrengen.Dltgeschrift,waarinhj

hj na zjn terugkeer in het Vaderland hofschilder werd van prins FrederLk AY rïk.
Het jaar Van Zgn
*@ overljden is onbekend,
**
maar volgens Vrp
zekereberigten washj in
1666 n0g in leven.In 0ns Vaderland hebben
wj vanhem plletportretvan Maria deiMedici, koningin van Frankrjk'',zjnde een

zelfs aan den Paus had opgedragen,trofde
Kerk op zulk eene gevoelige plek? dat de
Paus de gestrengste maatregelen nam om de
verspreiding daarvan te beletten. Tegen de

leerling van Bloemaart,was historle- en por-

schoorsteenstuk in het paleis te Amsterdam j
op het Trippenhuis 5 stukken,waaronder
zich 4 portretten bevipden, - te Utrecht

rDe dood van Senr,e
za''!en op hetkasteel

Zuilen pDe Gratiën .Zljn yortretjdoorhem
zelven geschilderd,bevindtzlch indeberoemde
verzameling van portretten teFlorence.Zjn
stjl isprachtig en v0lelect,doch zjn c0l0a1s een kloek tegenstander der aanmatigin- riet wat bruin.k ndrartbehoorde t0t zjne
gen van den Paus en als een vurig verdedi- leerlingen.- Zjn broeder Will- eMfiprdf,
gervan devrjheid derKerk optrad,endathj geboren te Utrecht in 1604,desyeljkg een

wederleggingenvan zjn boek verweerdezich

Hontkeim in onderscheidenegeschriften,zoodat
deze t0t een 5-tal deelen aangroeiden. Het

gelukte der Curie zeerspoedig den schrjver

tretschilder.Hj vertrok in 1646,op verzoek

v
an Lolz1
*
= .
Mdsril'
ffe van Oranjejgemalin
van Fredeeik <ïJIe- ,keurvorstvan Brandenburg,naarBerljn,waarmen in hetmuséum
portrettenvanzjnehandaantreftvanY llem fJj
prins n@n OgJwJ'e,van diensgemalin prinses
Maria en van Amalia nan ,
sbHd.Hj over-

te ontdekkenj doc,h daar deze in het bezit leed volgens sommigen in 1666,volgens anwas van magtige beschermers, durfde men der
Henin /683.
hem niet regtstreeks M ntasten.Aanhoudende
onved (Vaderlandsverdedigers) noemde
men
soldaten van hetnationale H ongaarplagerjen vermoeiden echterden bjna80-jari- sche de
leger in 1848- 1849. Die naam kom t
en grtjsaard zoozeer, dat hj zich in 1778
llet overbalen om zjnegeschriften teherroe- reeds in oude boeken voor, zonder evenw el
pen. Hj verkondigde voorts in 7 stellingen de bepaalde beteekenis van onzen tjd %

zjne gevoelens,welke intusschen nog aanmerkeljk verschilden van die der Curie.
Hontkeim stond in betrekkinç metde schranderste geleerden der verschlllende godsdienstige partjen,handhaafdedenroem vansmet-

hebben.Toen in hetvoorjaarvan 1848onlusten ontstonden onder de Serben en Roemenen,k0n hetHongaarsche ministériebeschik-

ken over 31 batallonsinfanterie en 70 eskadrons ruiterj,waaronder evenweldebezet-

telooze vroomheid en deugd, en overleed te ting begrepen wasder steden,welke zich in
Montquintin den zden September 1790.
de m agt des Keizers bevonden. Daar deze
H onthorst (Gerard)ofGerritXol##or.
:/, krjgsmagt niet voldoende was,gafde regéeen uitstekend Nederlandsch schilder,geboren ring last t0t oprigting van eene nationale
te Utrechtin 1592,genoothetonderwjsvan garde,bestaande uitvrjwilligers,wieraantal.
Abrakam ZI- JJrJen begafzich naarRome, voorloopig op 10000 werd vastgesteld.Dit
waar hj wegens zjne voortreFeljke nacht- geschiedde enkelbj ministeriëel besluit.De
stukken den jjpnaa
@* m ontving Van Geramdo Rjksdag besloot5dagenna zjnebjeenkomst
d6lla Fb/fd.T0tzjne beroemdstestukken be- t0t de oprigting Van e0n leger Van 20000
hoorden: ,De onthoofding van Johannes de man.Hetwetsontwerp,deswegedoordenmi
Dooper'' in de kerk van Maria della Scala, nister van Oorlog Menârosvoorgedmgen,been pchristusvôörPilatus.''Nazjnterugkeer rustte op den grondslag van algemeene dienst-

te Utrecht (1623)werd hj 1id van hetSt. pligtigheid.Hjverlangdebj deinfanterieeen
Lucas-gild, doch bleef er slechts kort en diensttjd van 6,en bj dekavallerieen artl
'lbegafzich,opuitnoodigingvankoningKarelf, lerie een van 8 :
jaren,en welz4ö, dat de
naarEngeland.V00rdien Vorstlleefthj on- manschappen 3 Jaar bj de linietroepen en
derscheideneschilderjen vervaardigd.Eénvan den overigen tj'd bj de landweer zouden
deze,pKoning Karelen zjne gemalin,in de staan.Hj begeerde dus in de eersteplaats
gedaante van Ap0ll0 en Diana op de wolken een leger en in de tweede plaats t0t aanvulgezeten,wp rbj de hertog van zfxck'
lpq/z- ling daarvan een honve'dség (Bchutterj).De
a1: M er-rws aan het hoofd der kunsten en Rjksdag nam echter zjn voorstelnietaan9
w etenschappen''bevond zich in 1808 n0g te maar stelde v%t,datbj deHongaarschein-
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fanterie Van linie de3 batavonsaangevul;
en Q reserve-kompagniën opgerigt,en bj de
kavallerie-regementen de 4 eskadrons aangevuld en voor elk een reserve-eskadron zamen-

gesteld z0u worden.VoortsbeslootdeRjks-

dag, dat uit de overige dienstpligtigen eene
honvéd-armee gevormd z0u worden. Het
zwM rtepunt der oorlogskrachtwerd daardoor
naar hethonvédleger verplaatst.Daarenboven
kwam n0g in de 6de paragraaf de bepaling
voor, dat men, zoodra de omshndigheden
het gedoogden, de geregelde troepen met de
honvéd-armêez0uzamensmelten,zooalseenige
mnxnden later we
rkeljk Febeurde.De gere*@
gelde troepen ZI
JX alz00 ln het honvéd-leger
verdwenen. Men sprak later n0g wel eens
Van honvéd-bataljons doch deze 11ttltlll had
eigenljk geene beteekenis meer.
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Blagen heeft men de organintie 4er honvéd

armeein uitvoering gebragt;zjteldein 187:
reeds 175000 man,en men meende toen,dat
dit aantal binnen weinige Jaren tot30>
man z0u klimmen.
H ood.Onderdezen naam vermelden wj:
Samyl,viscountSood,eenberoemdBritsch
admiraal.Hj werdgeboren den lzdenOctober
1724,begon zjne loopbaan alBscheepslongen
bj de Koninkljkemarineen was bjhetuitbarsten van den Zevenjarigen Oorlog reedg
opgeklommen tot den rang van kapitein.In

1758 werd hj kommandant van efn fregatj
begafzich uitPor/mouth in zee enveroverde
na een lyngdurigen strjd hetFranschefregat
Bellona'', waarna hj bevelhebberwerd van
hetlinieschip pAfrika''met 64 stukken.Toen
de oorlog met Amerika uitbarstteystevende

hj derwaarts.Nadat hj in 1778 ltbaronet
en in 1780 t0tadmiraalverheven was,bre t
hj den Franse.
hen admiraal P ane bj het
eiland St.ChristoFel eene nederlaag toe (20
Februarj 1782),en behaalde met den bevelvoerenden admiraal Rodney den 14den April
durmqnvolgendeeenebelangrjkeoverwinning
de ngorder-armeeon4erDemMnszki lateronder bj Guadeloupe.O0k veroverde hj Qdven
Wysoeki(24batallonsinfanterie,1Qeskadrons daarna 10 Fransche linieschepen en 2 fregatj de Mona-passage.Koning GeygeIII
kavallerie en 57 kanonnenl''
, - de zuider- ten bj

DestrjdmagtvandenationaleHongaarsche
armee was in verschillende tjden zeer verschillend.Zj best
o
1n
8d
49bu1
tjtd
en aanvang Van
4 korpsen en een
den veldtogt van
reserve-korps,nameljk deopper-Donau-armee
onder Görgey (179 bataljons infanterie, 158
eskadrons kavallerie en 488 kanonnen),-

amnee onderA pri/zPerezel,lateronder Vettc
(3Q bataljons infanterie,28 eskadrons kavallerie en 88 kanonnen),- de Siebenbi
irgenBche armee onder Bem (47 batal
jons infanterie, 29 eskadrons kavallerie en 102 kanonnen), - en het reservekorps onder Guyon
(10 batalons inf
,
anterie,6 eskadrons kavallerieen 12 kanonnen).Daarbjkwam n0g het
Farnizoen te Peterw ardein m et 10 bataljons
lnfanterie.Dit leger telde 162564 man,27103
paarden en 488 Btukken geschut;daarenboven

verhief hem na den vrede van 1783 t0tpair
van Ierland met den titel van baron eoe

rtxp Catlterinyt- .In hetvolgendejaarwerd

hj 1id van hetLagerhuis,w>rhjdoorzjne
vrjmoedige npyosltie tegen deregéring eene
groote popularlteit verwierf.Hj verloor ze
echter, toen hj zich door zjne benoeming
t0t lord der admiraliteitlietbewegen om de

Zlde van het ministérie te kiezen. Bp
'- den
Republlek ontving hj het opperbevel in de

aanvanq van den oorlog met de Fransche

bestonden er nog 5 vrjkorpsenygezamenljk Middellandsche Zee.Metden Spaanschen admiraal Langama veroverde hj er in 1793
m et om streeks 30000 man.
De thans bestaande honvéd-armee is in het Toulon, doe'h de verdeeldheid der Koningszinden en denajverderSpanjaardendeden
leven gerûepen door de wet van 5 December ge
1868.Zj vormt een aanvullend gedeelteder hem van verdere ondernem ingen afzien.Zelfb
est,hj,gedrongen doordeRepublikeinsche
Btrjdmagt en isbestemd Om in tjd van oor- mo
log hetleger te onderstet
pnentterwjlzj in belegeringstrcpen en doorhetbeleid van den
vredestjd bj uitzondering ook opgeroepen jeugdigen Napoleon Bonaparte, de reede van
kan worden om de rust binnen 's lands te Toulon verlaten.Vooraf stak hj erde tuighandhaven. Het mobielmaken der honvéd- htlizen, de magazjnen, 11 Fransche linieregatten en corvetten in brandj
troepen geschiedt op beveldes Konings,ge- schepen en 9 t'
contrasigneerd door den minister van O0rl0g. terwjl hj 3 linieschepen,6 fregatten en 6
Alleen door een afzonderljk besluit van den kleinere vaartuigen met zich voerde. Een
Rjksdag kunnen dietroepen buiten de gren- geweldige storm noodzaakte hem,metzjne
zen gezonden worden van de landen der vloot bj deHyérischeeilanden ten ankerte
Hongu rschekroon.lndien echterdeRjksdag gaan;doch weldra stevende hj vand= rnaar

niet vergaderd is,kan de Koning ze over de de Italiaansche wateren en veroverde in 1794
grenzen doen brengen onder de verantwoor- Corsica.Bt
Jzjn terugkeerin Enqeland werd
j in 1796 begiftigd met den tltelvan visdeljkheid van alde ministere;dezelMtsten h
count
Ho
o
d
'pl,l Whitley en benoemd totgouzjn in elk gevalverpligt,laterdurvoorindemniteitte vragen.Dehonvôdtroepen worden verneur van het hospitaalte Greenwich.Hj
M ngevuld door het aanwerven van hen,die overleed teBath den 27stenJanuarj 1816.niet meer t0t de reserve behooren,- door Zjn broeder Al
eœandee #à04 verkrœq deseljks den rang van admirMl en palr,en
de opneming vanhen,dienietbjhetstmqnde g
legerbehneven tedienen,- doorvrjwilligers, overleed a1s viscount Bridgp#t den 3den
1814.
dieniett0tlandweerdienstgehouden zijn,en Mei
Tkomas Sbpd,een uitstekend Engelgch hu.
eindeljk in oorlogstjd doorhen,dienoch in

riBt.HijwerdgeborenteLondenden23steI
het leger noch bj de honvédtroepen dienen mo
en nog geen 32 Jaar oud zjn.Op die grond- Mei 1798, bezooht er de school en werd

47Q

HOOD- HOOFF.

Y rna op een handelBkantoor geplaatst.Hier gemeenschappeljke as, enwelzoodanig,dat
gevoelde hj zich zöö ongelukkig, datzjne de buitensteheteerstzjn ontwikkeld.W angezondheid er onder leed en men hem naar neer van eene bloejende planthet stenDundee moestzenden.Aldaar openbaardezich gelgedeelte,datde bloemsteeltjesdraagt,zöö
zjneneiging t0tdebeoefeningderletterkundq verkort is, dat de geheelebloeiwjzeslechts
en hj plaat8teopstellen in hetrDundeeMa- uit eene bolvormige of eironde opeenhooping
gazine.Bj zjn terugkeerteLondenwerdhj van bloemen schjnt te bestaan,dan geeft
leerling bj een graveuren oefende zich hier men daaraap den naam van hoofdle. Men
lang genoeg om diekennisteverkrjgen,welke vindtdezebloeiwjzebjv.bjdeklaversoorten.
hem laterbj hetillustréren vanzjnegeschrif- Bevinden zich schutblaadjes bj hd bloemten uitnemend te stade kwam.Tn 1821 echter hoofdjeydan zjno0k dezedigtopeen gedron** de letterkunde en nam gen, deels tusschen de bloemple: verspreid
bepulde hj zich j)P
de redactie op zich van het sluondon Maga- en deels aan den voetvan het hoofdje t0t
zine''.Later stichtte hj ze1feen tjdschrift 0en gmwindselvereenigd. In dit gevalgeeft
onderdentitel:,H00d'
sMagazine''.Zjndicht- men aan hethoofdjeook welden naam van
bundel pW hims and oddities''vond grooten bloemkoqfl'
e(anthodium).
bjval;eigenaardig wasdaarin hetgeestig ge- H oofdstuk.Degrooteafdeelingen,waarin
bruik,datdevervaardiqervanwoordspelingen menvooralwetenschappeljkewerkenverdeeltj
maakte.Uit zjne pNatlonaltales(1827)''en dragen den nnnzn van kofhtukken (caputof
zjn roman pTylney Hall(1828)''bleek,dat in sommige wetboeken 0ok we1 eapitulL
tm).
zjn hlent minder geschikt was voor deze De verdeeling in hoofdstukken dientjmetbeBnort van gesehriften. Des te meerroem be- trekking t0t de stof,zôö te geschieden,V t
zprgden hem zjne dichterljke voortbrengse- ieder hoofdstuk eenigermate een geheelvormt
1en,vooral p'
I'he dream ofEugeneAram''en door eene volledige behandeling van een der
2The plea pfthemidsummerfairies'',in 1829 deelen van het groote geheel. O0k romans

ln den almanak r'
l'
heGem,,opgenomen.zju
n=m als humonst handhaafde hj door de
uitgavevan den pcomicAnnual''en doorzjn
Up the Rhine(1842)'', eene satyre op de
Engelsche touristen. De rW himsicalities, a
periodical gathering (1843, 2 dlnl'' waren
grootendeelB reeds algemeen bekend uit r'rhe
new monthly Magazine''.Zjn gedits
htrsong
ofthe shirt'' heteerst in mpunch''opgenomen
en eene voorstelling bevattendevan deellende
der art:e Londensche naaisters, maakte een

zjn doorgaans in hoofdsttlkken verdeeld,die
zôögekozen moeten worden,datzjden lezer
even zoovele rustpunten aanbieden.
H oofdstukken (Dedrie)waren oorzaak

van een kerktwist in de 6de eeuw , 'vaardoor
de scheuring tusschen de Oostersche en W estersche Kerk allengs Tverd voorbereid.Genoem de hoflfdstukken waren de geschriften
van Theodorws .r oy,
sllo.fdzpl.
s,die van Theodor:fv: tegen Cyrillus, en de brief van Ibas
van Edessa overdekerkvergaderingteEphese.
Hetconcilie te Chalcedon verklaarde ze regtzinnig, hoewel er,naar men meende,Nestoriaansche dwalingen in voorkw am en. Tegen
die verklaring verzetteden zich deW estersehe

diepen indruk.In hetalgemeen doethjzjne
lezers lagchen over de dwaasheden der mengehen en bjna tegel/ker tjd weenen over
hunne gebreken en ondeugden.Hj overleed
den 3den Mei 1845.Zjne rpoems''hebben bisschoppenmetVIk
qilius,bisschopvan Romej
vele uitgaven beleefd, en eene volks-editie M n het hoofd. De Keizer ontbood laatstgedaarvan verscheen in 1866 in 2 deelen.Eene noemde naar Constantinopel,waar hj zich
uitgave zjneryezamenljkewerken werd ge- onderwierp,terwjl hj bj zjn terugkeer te
druktin 1864 ln 7deelen.- Zjnzoon Thoman Romezjn verzetvernieuwde.Opeen concilie
Hood ./IA
JA , dielaatstgenoemde uitgave be- te Constantinopelwerd het gevoelen desKeizorgde, maakte zich door zjne mouigsand zers bekrachtigd, waartegen Vlyiliuszich al
crancs (1861)// desgeljks als humorlstisch wedel- aankantte,doch toen hj verbannen
gchrjver bekend,was vervolgens l-edacteur werd, verklaarde hj zich bereid om in het
van het humoristisch tjdschrjft,,TheFun''j besluit van het laatste concilie te berusten,
en overleed den zosten November 1874.
waarna hj, na Rome te hebben bereikt,ten
Hoofd (Het).'sMenschen ligchaam isver- vierden male van gevoelen veranderde en de
deeld ill het hoofd,den romp en de ledema- rDrie Hoofdstukken''metden naam van god%n (zie Gera- tej.T0t het hoofd behooren lasterljke reschriften bestempelde.Fa-ndu
drzzlitzlezl.
szdheeft12 boeken overdezentwigt
het oor het /0.:, de M f4z en ,de mond (zie A'
onder deze woorden), de zetels Van even geschreven, welke in verzamelingen van geznovelebelangrjkezintuigen.Hetgrootstege- schriften der Kerkvaderszjn opgenomen.
deelte van het hoofd wordt ingenomen door
H oofdw acht(De)iadevoornaamstewacht
ll e
de heesenen (ziealdaar),terwjlmen omtrent i
h
ne garnizoensljaats en dientt0thandde verschillende vormen van het hoofd het avie
ng van de milltairepalitie.Zj Btutgeartikelnehedd kan raadplegen.
woonljk onder het bevelvan den militairen
Eoofdhaar vsn Berenice (Het)isde kommandant der plaats,:t
rYvjl de overige
*e
naam van eene groep kleine sterren,welke
zich ten oosten van hetsterrebeeld de Leeuw
'
bevindt.

wachten ondergesehikt ZPn aan de hoofGwacht.

H ooF (Op den).Onder dezen nM m ver-

HoofW e (capitulum) noemt mqn in de melden wj:
plantkunde eene vereeniging van zittende
Nicola@s <ïII:- ez den Abg'jeenAmBterbloemen of vruchten aan den top van eene damsch heelmeestqr, die in de voorgaande
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eeuw een grootaantaltreur- en bljspelen ten hj door KarelJ,landgrufvan l'
Iegsen-casKl
Y hoeve van den Amsterdamschen schouwburg benoemf
l werd t0t directeur van koophandel.
heetl vertaald, en den 8sten Odober 1:65 Eloabeth volgde hem naar Cassel! doch na
overleed.Van zjnegeschriftenvermeldenwj: den dootl van den Vorstwerd de Jaarwedde
vrouw naardemode,bljspelnaal-Le van Koolaart op de helft verminderd en na
pDeJuf

Blanc (1738),', - pAben-zaïd, Keizer der het overljden van dezen geheelingetrokken,
Mogollen, treurspel naar Le Blanc (1738)'', zoodat zj op gevorderden leeftjd nogmaalg
eurspelnaar de t0tbehoeftigeomstandighedenverviel.ZjoverpMahomed de Tweede,tr
laNnue(1740)'/,- rDedoodvanSemiramis, leed te Casselin Julj 1736.Harenagelatene
treurspelnaar Crébillgn (1141)//,- nDe ge- gedichten,waaronderzich 00k Latjnschebetrouwde philosoofofdebeschaamdeechtgenoot, vinden,zjn in 1774 dgor W.Spz,
sin het
n>r Destouches (1747)'/- r'
rimondemen- licht gegeven.
schenhater,naardel'Isle(1769)'', pNanine
Hooft is de naam van een aanzienljk
of het verwonnen vooroordeel,bljspel naar Hollandsch geslacht, hetwelk inzonderheid
Voltaire (1760)'',- en rDe vorsteltjkewees onderscheidene burgemeesters aan Amsterdam
ofhetveroverd China)treurspelnaarVoltaire geleverd heeft.Demerkwaardigsteleden zjn:
(1165)''. Er bestaan n0g vele andere stukken
CornelisTiefdrz.Hof'
t,geboxen teAmstervan dezen tooneeldichter. Men vindt zjne dam in 1547.Hj werd erin 1582 schepen,
i
n
1584
r
aad
e
n
i
n
1
588
en later meermalen
rTooneelpoëzj''in 7 deelen opdebibliotheek
der Maatschappj van Nederlandsche letter- burgemeester.11j wordt voorgesteld a1seen
kunde te Leiden.
man,die zich onderscheidde doorkloek beleid,
Jokannes den Sbc ,een Nederlandsch vurige vaderlandsliefde en grooten jvervo.:r
staatsman. Hp werd geboren te Vianen den bt
lrgerljke en godsdienstigevrjheid,- Oor
5den Maart 1795, studeerde te Utreehtin de welsprekendheid, opregtheid en afkeer van

regten,trok in 1815alsvrjwilligertenstrjde, allen gewetensdwang.Hj ontried in 1583 in

keerde in 1816 naar de académie terug en eene krachtige redevoering de gezanten der
promoveerde aldaar in 1817 meteene mDisser- Staten va'
n Hollandz Om aan Willem I de

tatio sistens dodrinam jurisconsultorum Ro- grafeljke waardigheld Op te dragen zoolang
'Ranoru:: de damno
injuria dato ad leges o0k Zeeland hiertoe nietbesloten had.Zjne
aequitatis exactam.1/ Hj vestigde zich te Am- kloekmoedigheid in het verijdelen der Mnsterdam a1s advocaat en had er weldra eene

slagen van Leyeester op Amsterdam had hem

drukke practjk.Zjn geschrift:nletsoverde
vaart op den Rhjn (1826)/' lokte van de
Duitsche zjde tegenschriften uit, waaxtegen
hj opkwam inzjnboek:pBedenkingentegen
het Duitsche werl
tle over de Rhjnvaart en
Rhjnhandel,voornameljk metbetrekkingtot,
het Koningrjk der Nederlanden (1828)'',dat
ook in het Fransch werd vertaald.In 1829
een tjd van spanning tusschen Noorden Zuid-Nederland - zag hj zich afgevaardigd naar de Tweede Kamerder Staten-Generaal,waarhj t0t1838 werkzaam bleef?daar
zjn mandaattelkensdoorherkiezingvernleuwd
werd.Ilj wasereenvoorstandervanbedachtzamen vtloruitgrtl'lg,ellrotilltotctt?,ttïstheiding
van België beslûten werfi, wf?
nstr
llt'
a hijdie
zo0spoedigmogeljk op'
wettigewjzt,gtlreyeld
te zien, Voorts jvi
rrdt.
' liij :-94
.
/1
- tttt
n zulnig

bjna hetleven gekost;zjn naam stond op
de ljstder14 wakkerevoorstandersdervrjheid,aan wie degraafeen smadeljken d00d
hadtoegedacht.Meermalenzochthjdoorzjne
ernstige toespraken den raad van Amsterdam
t0t verdraagzaamheid op het stuk van gods-

dienst te bewegen,en van zjne vrjmoedigheid getuigt ztjn gedrag in 1618,toen prins
Ma.rits te Amsterdam verscheen, Om er de

regéring buiten tjdsteveranderen.Toen geheel het stedeljk bestuurhetstilzwjgen bewaarde, nam hj het' woord en poogde in
ltrachtige taalden Prinstotandere gedaehten

te brengen.Hj kreeg echter van dezen het
bondig bescheid: rBestevaer, het moet nu
voor dezen tjd zo0 wezen;de nood en de
dienst van het land vereischen het.''W egens

zjn afkeer van de leer der voorbesdlikking

beheeren voorde verbetering van de handels- was hj nooit lidmaat geworden van de Herwetgeving en van hetbelastingstelsel.In 1838 vormde gemeeute.Hj overleed den lFtenJanu-

werd hj lidyin 1845vice-presidentvan den arj 1626 en daalde ten grave,volgensVondel,
Hoogen Raad,en overleed den zlsten Septem- )?m et een hoofd vol kreuken, m aar m et een
ber 1855. Hj was in 1840 totridder en in gew eten zonder rimpel''.
1849 t0t kommandeur benoemd van de orde
Pieter Cpmeliq
sz.Ho#'
t,een beroemdNedervan den Nederlandschen Leeuw ,- in 1840 landsch dichteren geBchiedschrjver.Hj wa8
waB hj voorzitter van hetHoofdbestuurt0t een zoon van den voorgaande en werd gebeNut van 'tAlgemeen,en hj behoordet0tde ren te Amsterdam den 16denMaart1581.Reed:
leden der Maatschappj van Nederlandsche a1sknaaponderscheiddehj ziçh door0engtmLetterkunde te Leiden en van hetProvinciaal stigen aanleg,en nadathj in zjne geboorteUtreehtsch Genootsehap.
stad eene zorgvuldige opvoeding hu genoten,
H oo*nan (Elizabeth),eeneverdiensteljke vertrok hj naar Leiden,waar hj onderde

Nederlandsche dichteres! werd geboren te leiding van uitstekende hoogleeraren, zooals
Hu rlem in 1664 en trad ln 1693 in hethuwe- Dcaliger, Ikaneùc'
us J'
uni'us, Pynacker enz-y
ljk met Pieter Foolcœrf,een rjk koopman, zich aan de letteren en aan de regtsgeleerd** er zjne studdieechterweldra doorverkwisting zjn gezin heid WP..dd:. Nadat jjp
lén v01t0t armoede bragt.Eerlang echter ondervond ei
ndigd had, beçaf hp'' zich OP rei: naar
voor
a
l
b
e
ko
e
r
d
dnor de
zjn 1oteene aanmerkeljkeverbetering,toen Frankrjk en Itallë,
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Ikli> nsche dichtkunst. Immers reed: op 16- al
leen had de schrjverg/nemoeite te grpot
Jarigen leeftjd 1m4 hj een treurapelgeschre- gevonden, om uit geschledkundige werken,
venjjetiteld:pAchilleBen Polyxena'',- op staatsstukken enz. een grooten schat van
l8-langen ouderdom behoorde h'
j t0tde 1e- bouwstoFen te vergaderen, maar 00k zich
den der Amsterdamsche Kamer pln liefde bejverd om dooreene meerdan 50-maalherbloejende''
,entoenhjzichteFlorencebevond, haalde lezing der werken van T&itus zich

schreefhj haay een merkwaardigen dichterljken brief.W e
'lvond hj inItalie
-degouden
eeuw der letterkunde reeds voorbjgegaan,
doch het i: bljkbaarin de Avelluidende zangen van Hooft,dat hj het vaderland Van
Guaeinét A r ïx: enz. niet vruchteloos heet
'
t
bezocht.Over Duitschlandkeerdehj naarde
Nederlanden terug,legde zich vervolgensmet
jver toe op de geschiedenis en schreefzjn
tooneelspel,Ariadne en Theseus'',datweldra
door pGranlda''wrrd gevolgd.Tevens bleef
hj een werkzaam lld derAmsterdamscheKamerpInliefde bloejende'
'.In 1609 benoemde

den bondigen stjl van dezen Romein eigen

Stee4shield hj zich verwjderd van allekerkeljkegeschillenen deedgeenekeustusschen
Avminigœ en Gomaru .Hetvoetspoorvan zjn
vadervolgend,sloothjzichnietaanbjeenig
kerkgenoqtschap.
Te Mulden zag degastvrje drostzich gedurigomringddoordevoortreleljkstemannen
en vrouNven van zjn tjd,dieden beroeraden

Amsterdam gebragt en 6 dagen laterin het
koor der Nleuwe Kerk aldaarbegraven.Hj

te maken. Hoezeer dit wel iets ge&vrongens

aan zjn stjlbjzette,evenalsin zjnepoëzj
Italiaansehe gemanierdheid niet te miskennen
valtjzoo is toch op die wjze eenwerkontstaan,datt0tdeJuweelen derNederlandsche
letterkundebehoorten aan zjn makergrooten
roem heeftbezorgd.Tegeljkertjdschreefhj,
alst0tafwisseling zjnergrootschetaak:pDe
ramysalighedenderverheënrevan denhuize
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D stèro in 1647 overleden was, wensehte
prins M - its hem tot drost van Muiden en Hof'
t,hoewelzich ongesteld gevoelende,de
hoofd-oëciervan W eesp en W eesper Kerspelj begrafenis van dien vorst bj te wonen.Hj
zxdat hj dea zomers zjn verbljfhield op begaf zich dan 00k naar 'sHage,doeh werd
hetslotteMuiden en deswinterszjnewoning er door eene ernstige ziekte aangetast, die
te Amsterdam - op de Keizersgracht tegen- hem den zlsten Meivan laatstgenoemd Jaar
over 4e Groenlandsche Pakhuizen - betrok. wegrukte.Zjn stoleljk overschotwerd naar
was tweemaal gehuwd geweest, eerst met
cltristina '
pczl Erp, die in 1623 overleed,en
in 1627 met Leonoea #8I- x d,weduwe van
Joltan ./lyfidfc Bartalotk '
pcs den A'
e.k):I.-

Dedramatischewerken van Hoofthebben wj
bjna allen genoemd.Verschenen zj eerstafMuiderkring'' vorraden.Dââr kwamen Vos- zonderljk in het lieht, zj zjn later onder
àw
il,
v,Wlrll-.
v, Vondel,Rùygl
tens,Aecel,Zwe- den algemeenen titel van pGedichten van P.
I1.g,Anna en M ar'
ia 7'
-.
sel.
sckll Visselter en Cz.Hooft''metzjne overigepoëtische voortvele anderen.DVrwerd detjd onderletter- brenqselen t0teenbundelvereenigd,waarvan
kundige oefeningen, in vroljke scherts,bj de ultstekende letterkundige P..fzdeltfdr/z W z.
zang en muziek op de aangenaamste wjze in den Iaatsten tkd
' (1864- 1874)eenekostedoorgebragt, en de uitstekende gastheer ont- ljke uitgave geleverd heeft, bewerkt naar
ving de vlejendste hulde van zjne gasten. het handschritï des dichters, datte AmsterDââ'
rdichttehj detreurspelen:pGheraertvan dam wordtbewaard.Van pHendrik deGroote''
Velzen''ennBaetooftoorspronck derH ollande- zjn tlitgaven verschenen in 1626,1638,1641,
ren''jalsmede het bl
jspelDW arenar metde 1662,en 1670.De rNederlandsche Historiën)
pot'',eenegelukkigenavolgingvan (lepAulula- sedel.
tde overdlagtderheerschappj van keiria''van Plautwg.O0kschreefhjrzederjmen'', zer Karel den Vjfden op koning Filips zjn
Heldendichten'' pMinnezinnebeelden'', wel- zoon''werden uitgegeven (lstedeel)in 1642
luidende pzangen'' en pBruiloftszangen''. In en (zde deel) in 1654,- debeidedeelen in
1618 sloeg hj de hand aan ernstiger taakj 1656, 1677, 1703, 1820- 1824 (8 dln), en
nameljk aan een rLeven van Hendrik de het laatstdoor dr.W .Aàcker(1843- 1846j
Vierde'', koning van Frankrjk. Dit werk, 5dln).DerRamqsalighedenderVerheëngevan
waarin men deberoemdebeschrtlving van den den huize Medicls''lsgeflruktin 1649,en1662.
St. Bartholomaeus-nacht aantreft, bezorgde ook yC. Cornelius Tâeitus, Jaarboeken en
hem grooten 10f,en deKoningvanFrankrjk Histonën'' alsmede pGermania en'tlevenvan
schonk hem brieven van adeldom en de orde Agricola'' zjn meer dan éénmaal gedrukt.
V3n St.Michiel.In 1628 maakte Hofteen Voorts verschenen: Mengelwerken ten deele
nor
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âanv3ng met zjn qitgebreid en vonrtrefïeljk ve
enren
vergnead
er
eu
rd
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4)'
'ele plu tsen
werk, getiteld: pNederlandsche Historiën'',
1uitgegeven
WM raan
tmst
pfrlfdl,- pP.C Hooft,Brieven'',
hj nagenoeg 20 jaren,bjkanB t0t doornanS'
@*
lyAcpyerjalsook
aan Zgn dood gearbeid heeft.In 1641 werden uitgegeven doorBaltltazar S'
daarvan deeerste20 boekengedrukt,loopende eene rNieuwe vermeerderde en naar den Q:r-

tot M n den dood van W illem 1.Hj droeg
ze op aan Frederik Adldrikjen toen zj het
volgendeJaarinhetlichtverschenen,ontving
hjeenzilverenlampetenschotelvandienVorst.
Eerst na zjn dood is hettweede gedeelte
uitgegevey,hetwelk zich uitstrekt tot bjna

spronkeljke tekstherziene uitgave''daarvan
doordenhoogleeraarvanF1//,.(1855- 1857),DAlle de werken van P.C.Hootl (behalve
de Nederlandsche Historiën,,
) (1671,1684 en
1703, 4 dln foliol'', - pApophthegmen pf
uden spreuken van P.C.Hooft (1822)'',
aan hetemde der regéring van Leycester.Niet gy
ulkegeven door W itnen Gedkekjterwjlmen
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vlootvoogd,die na het Bluiten van den Vrede
van Utrecht dienstnam bj den koning van
Portugal en zich onderscheidde door de verovering van een Algerjnsch roofschip naeen
1716,zag erzich in bloedig gevecht. Later in dienst der Staten
1744 benoemd t0t schepen, en in 1769 en teruggekeerd,behoorde hj t0t het e8kader
later bj herhaling t0t burgemeester.Voorts van den vice-admiraal ran Sommelsdnk,dat
was hj li; van hetCollegiederAdmiraliteit zich in 1729 met het Engelscheveregnigdç.
te Amsterdam ,postmeester van het Hambur- Als bevelhebber van het schip pTwlckelo''
ger kantoor, heemraad van d: Beemster en van 52 stukken werd hj voortsn=rAlgiers

eindeljk 00k in dichtverzamelingen der 174e
eeuw verzen van Ko@tMntreft.
Sadrik Sooftje
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hoogheemgaad van den zeedjk beoosten Mui- gezonden. In 1744 werd hj benoemd tot
den. Na 1780 behoorde hj t0t de hevigste vice-admiraalj in 1750 t0t luitenant-admi- l
tegenshnders van het Huisvan Oeanje,0n- van de Alaas en hj overleed in 1752.
derstel
m de met krachtde eischen des volks,
FranLoisXJFJ- Rieltard '/Ilooftjdesgeljk:
en werd in alle vergaderingen van democra- een verdiensteljkNederlandschvlootvpogd.Hj
ten en patriotten algpvaderHoqftMmetgeest- werd geboren te Dordrecht den 23sten Ododrift begroet. Vooral jverde hj voor zgne ber 1799,trad in 1814 alsstuurmjnsleerling
beginselen in den aanvang van 1787, doch in dienst bj de NederlandscheMarlne,werd
moestreedsinhetzelfdejaarhetstaatstooneel in 1815 t0t buitengewoon adelborstbevordeM
en zelfs het Vaderland verlaten: daar 0ok en vertrok kort daarna met het linieschip
Deventeren Groningen hem nietblnnenhunne De Ruyter''naar oost-lndië.Nadat hj in
muren wilden dulden.In kalmerdagenkeerde 1816 den rang van adelborst 2deklasse verhj echter terug, leefde ambteloos en rustig kregen had, zag hj zich overgeplaatst op
op zjne landhoeveValkenheining bj Loener- rDe Evertsen''en onderscheiddezich bj een
sloot,en overleed aldaar den 3osten Augustus landing op het eiland Saparoea ofHonimoa
1:94. Hj is evenzeer door de Ora:e-partj zoozeer,dathtjnietalleen denrangvanadelonregtmatig verguisd als door de Patriotten borst 1ste klasse, maar ook ruim 20Jaren
op eene overdrevenewjzegehuldigd.Hgwas later de Militaire Willemsorde ontving.Hj
een opregten welmernend,maartevenseen was nameljk belastmetdetaak,om de Nehartstogteljk man,dle zich lietleiden (
loor derlandsche vlag te hjschen ophetfort,hetden pensionaris ran Wdrckdl.Zoowelde regô- welk men bj dielandingwenschteteverovering van Dublin als die van St.omervereerde ren. Onze troepen leden echter een geweldig
hem met hetburgerregt.
verlies, zoodatzj moesten wjken,weshalve
DaniëlAàdf,eenverdiensteljkNederlandsch '/Hoe'
t zich de vlag om hetligchaam wond
letterkundige.Hjwerdgeboren teAmsterdam en in zee sprong,om zwemmondenaarboord
den 2den September 1753,zagzichaldaargeko- terug te keeren. Toen hj voortsbemerkte,
zen t0tschepen en raad,doch ontving in 1787 dat zjne krachten zouden te kortschieten,
zjn ontslag.Lateraqnvaardddhjdebetrekking wond hj de vlay om zjnebeidepistolen en
van ontvangervan 's Landsmiddelen,enover- liet haar alzoo zlnken,waarna hj gelukkig

leed 4en 3osten November1828.Alseensmuk- het schip bereikte.
Gedurende 2 maanden bleefhj ergedetav0l beoefenaar der letteren zaghtlzich achtervolgens benoemd t0t ridder der orde van cheerd op het fregat Maria Reygersberg''en
den Nederlandschen Leeuw , t0t 1id van het woonde erdageljksgevaarljke sehernmtselinKoninkljk NederlandschInstituut,totcurator gen bjj terwjl hj vervolgens deelnara aan
V&n het Athenaeum te Amsterdam en t0tme- de krjgsverri
gtingen op genoemd eiland.In
ljmetnDe Evertsen''naarNedebestuurdervan deHollandscheMaatschappj 1819 keerdeh'
van W etenschappen.Zjnevoorlezingen:nover derland terug,doch d1tschip werd als 1ek en

de gaafvan navolging bj P00t'' - rover onbruikbaarverlaten en in brandgestokenbj
het lenigen der zielesmarten enz.'',- pover het ei
land Diégo Garcia,waarhj 50 daren
den stjlvan den ridderP.Cornelisz.H00ft'', vertoefde,waarna een Amerikaanschvaartmgj
gtaandenheerstaats- de ppiekering''hem naar Isle de France,en
- nEen troostzang,geri
minister mr.W .F.Roëllenz.'',- sover de een Engelsch koopvaardjschip,de pcadmus''
Nederduitsehe Synonymen'',- pover de geschiedenisvan hetAthenaeum teAmsterdam'',
s van mr. Hiërûnymus van
pLevensschet
Beverningh'',- en povereenige trekkenvan
overeenkomst en verschil tusschen de dicht-

hem vervolgensnaal'Nederlandoverbragt.W e1-

dra werdh'
Ijluitenant2deklasse,in1830adludantvan den vice-admiraalGoblu en in 1833

luitenant lste klasse.Nadat hj eenekanon-

neerbootoj de Scheldeqekommandeerd had
enschilderkunst''zjnnpgenomen in depW er- volbragthp als lste oëcler op oDe Snelheid,1k
ken'' van het Instituut. O0k was hj een een togtn=rde Oûstzee.Daarna mnktehj
jverig medewerker pn het guitlegkundig onderscheidene reizen naar Oost-lndië en de
W oordenboek op H00ft'',- vervaardigde een Middellandsche Zee met de fregatten pBeluitmuntend register op de 3 deelen der ,Ne- 1011251en XRjn'',en werd in 1841 kommanderduitseheBrieven vanChristiaanHuyghens', dant van de brik 5Arend''in Oost-lndië.In
en bezorgde eene rBloemlezing der gedichten die betrekking tuchtigde hj deinwonersvan
Koetei 0P de oostkustvan Borneo en beteuvan H.Kz.Poot(1823,2 dln)''.
H ooft ('
t).Onder dezen naam vermelden gelde den zeeroof in den Indischen Archipel,
:@
waarbjhj a1schefeenerkleineGotillenieuwe
Wp:
W illem '
/Hooftyeen dapper Nederlandsek lauweren w on.In 1845 werdhjkapitein-luite-
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nant,vernielde in datJaarmetdebrik pDe

H oogeveen isdenaam vaneenebloejende

Haai''op de westkust van Kalatoea4roovers- veenkolonie en tevens hoofdplaats van een
ymauqen,stakdeoverigeninbrand,enkeerde kanton in het Beiler-dingspil in de Nederln 1846 m etdebrik pDeZwaluw ''naarhetVa- landsche provincie Drenthe.Zj isomstreeks
derlandterug.Hierwerdhjin1849benoemdt0t 2 etluwen geleden door het graven van (le
adludantdesKoningsin buitengewonedienst Echtens-nieuwe-Grift ot' de Hoogeveensche
en t0t kommandantvan ,De Sumatra''.Daar- vaart Ontstaan en telt thans tusschen de 10-

mede deedhjeenigetogtenindenAtlantischen en 11000 njvereinwoners,diezicltmetland-

Oceaan,werdin 1851 bevorderd t0tkapitein, bnuw ,veeteelten handelbezighouden.Voorts
en stevende toen naar de MiddellandscheZee. vindtm en er 9 scheepstimm erwerven,3 zeil-

In 1852 aanvaarddehjhetbevelophetfre- makertlen, 4 touwslagerjen, 3 kalkbrandegat gDe Prins van Oranje'',doch moest het rjen en25 schoenmakerjen.
wegens ziekte nederleggen, waarna hj in- Hoogeveen (Hendrilt),een verdienstcljk
1854 met het fregat rDe Ruyter'' naar beoefenaar der Grieksche enLatjnsche taalj
Oost-lndië vertrok,en b'
# zjn teruglteerin geboren te Leiden in Januarj 1712,bezocht
e
1856 t0tschout-bj-nachtbevorderd werd.Hj aldaar de Latjnsche school en de académi'
was voorts in onderseheidene belangrjke en was achtervolgens rector te Gorinchem ,
gouvernements-commissiën werkzaam ,werdin Ivoerden,Culemborg en Breda.Nadathj in
1859 vice-admiraal en voerde bevelover het

oefenings-eskader. Daarna vestigde hj zich
in zjne geboortestad en overleed aldaar op
den l6den Maart 1860.Nietalleen om zjne
bekwaamheid, maar o0k Om zjne deugden
werd hjbetreurddoorallen,diehem kenden.
Behalve de beide Nederlandsche orden,droeg
hj hetgrootkruis van St.
-Anna en de Orde

laatstgenoemdestad zjnebetrekkinqaanvaard

had met een rcarmen elegiacum slve apologia pr0 poetis a Platone e civitate qledis'',

besteeddehj zjn tjdaaneenuitgebreidwerk,
waarvan in 1768 achtboeken gereed waren,

dieevenwelnooitinhetlichtzjnverschenen.
Daar wegens den oorlog metFranl
trjk zjne
leerlingen vertrokken waren,legde hj zich

van den H.Stanislaus lsteklassevanRusland, t0e op de wiskunde en schreef:nDe doctrina
de Oostenrjksche kommandeursorde van Le0- sphaerologica,quadrantis et gnomonica'' een
pold, de Belgische Leopoldsorde en de orde boeky hetwelk desgeljks ongedrukt is geblevan den Rooden Adelaar van Pruissen.
ven.Na den Vrede van Aken keerden zjne

H oogepriester (De)wasin denIsraëlie- discipelen tertlren metjverbevorderdeHoo-

tischen godsdienst- en burgerstaat het hoofd

geveen den bloel der klassieke w etenschappen.

deryriesters.DeeerstewasAaron,enzjnge- In 1761 aanvaardde hj hd rectoraataan de

wigtlg ambtbleeferfeljkinzjngeslachttotdat lllustre-school te Dordrecht meteene roratio

in de dagen der Romeinsche overheersching inauguralis de poesin0n adulatrid'' - en 3
de vorst ofhetvolk zich aanmatigdejOm een jaar later te Delftmeteene poratio inauguhoogepriester naar believen te benoemen en l'alis sive carmen elegiactlm de poesi tyranaf te zetten,zoodat de oorspronkeljkeinstel- nidis n0n commendatrici''.Op den 6den Mei

ling geheel en alverloren ging.De hooge- 1783 vierde htjztjn so-larig redoraatendroeg
priesterljke wjdinq'bestond in eenezalvlng bj die gelegenhoid een rcarmen elegiacum

met welriekende olle en in eene plegtige be- in quinquagesimum recturae suae natalem ''

kleeding met het hoogepriesterljk gewaad, voor.Hj overleed in 1791.Vooralbeoefende
bestaande in een hemelsblaauwen mantelzon- hj met uitstekend gevolgdeGrieksche taal.
der mouw en, w aarvan de benedenzoom met Hj verrjkte het werk van Franciscus 7V.
g:'us rDe idiotismis linguae Graecae'' met
driekleurige granaatappels en gotlden sehellen r
was bezet,in den Ephod of de borstlap m et eene menigte belangrjke aanteekeningen,en
12 edelgesteenten?en (le Urim en Thummim deze tlitgave beleefde in korten tjd 3 druk-

loor den
(Lichten en Volkomenheden), eene soortvan ken (1742, 1752, 1766). Het werd f
orakel,en eindeljk in hethoofdbedekselmet Duitsöhen Hoogleeraar Zeune met eigen bjels in het licht gezonden, en hiervan
ee
neyotldenplaat,waarop geschreven stond: voegs
Heillgheid des Heeren''.
verscheen in 1822 een derde druk.Gedurende

Bovcnal rtlstte op hem de verpligting om 10jaarwerkteHoogereen aan zjne pDoctrina
éénmaal 'sjaars,op den grooten verzoendag, particularum linguae graecae(1769,2 d1n)'',

in te gaan in het Heilige der Heiligen ten een werk,dat hem 0ok buiten 'slands grooeinde de verzoening te bewerken voor het t'
en roem bezorgde. 00lt hiervan verscheen
geheele volk.Voorts mûesthj aan hen,die echter een verminkte druk van den Duitschen
met vragen t0t hem kwamenj in den naam hoogleeraar Sc/zAfz in 1782, waartegen de
van Jehova antwoord geven, en het Opper- schrjver verzet aanteekende in zjne rC.G.
toezigt houden op alle zaken van godsdienst. Schiitzi animadversiones in doctrinam parti-

Bj ontstentenisvaneenwereldljk opperhoofd culartlm graecarnm adJustam examinislancem
was meermalen het hoogste gezag in de han- revocatae ab. H. H. (1786)''. Hj schreef
den des hoogeprièsters. Voor de Israëlieten

voorts) pcarmen Alcaictlm sive gratulatio ad

was hlj steeds de tusschenpersoon tusschen Culem burgenses de inundatione feliciter averden onzigtbaren Opperkoning en hetvolk.De runcata (1744)'' - rLaetitia publica de
laatste hoogepriester was Phannias. Bj de inauguratione Guilielmi Caroli Henrici Friverwoesting van den tempel en de vernieti- sonis etc,
.(1747)'',- poratio funebris in obging van den Israëlietischen Staatverviel0()k itum Guilielmi IV (1752)'', in het Nederf
le hoogepriesterljkewaardigheid.
landsch vertaald door '
van Goor (1753),-
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Odein natalem principisGuilielmiV (1748)'') en verregaande buitensporiyheid. T0t zjne
phenses de inauguratione W il- voornaam steplaten behoortdle vandepBljde
pode ad Del
helmi *
1 (1766)' - ppalladis Musart
lmqlle inkomst van koning W illem III den 3lsten
Delphensium sedes inaugt
lrata cal
'mine ele- Jantlarj 16t)1''mettekstvan professorBidloo.
giaco (1767)9'h- en ypropempticon ad Pe- 0()1
t versierde hj de gcent Nouvelles''van
M argaretl
ta '
tl
1z
l Navarre met een honderdtal
trum van Bleiswjk etc..
-

H ooghe is de geslachtsnaam van onder- platen. Voorts heeft men van hem :rschouwscheidene Nederlandsche schilders.De merk- burg der Nederlandsche veranderingen enz.

waardigstevan deze zjn:
(1674)// - pFuneralia Mariae Reginae etc.
Pider deAbp#ze,wiensgebooxteplaats0n- (1695,met21platenl'',- sllieroglyphica of
bekend is.terwjlhj volgens sommigen in merltbeelden deroudeVolkerenenz.(1735)'',1643,volgens anderen in 1628 hetlevenslicht nEsopus in Europa(1701)'',- pspiegelvan
aanschouw de.M en houdt hem voor een leer- Staatenz.(1706,2dlnl'',- rltortebeschrjling van Nieolaas'
t
lt
zzàBereltem.11jschilderde ving benevens afbeeldingen en gezigten van
straten,binneuhuizen,binnenplaatsen,ketlkens, het Koninkljk lusthuis'tL00 (1786)'/ waarkelders en herbergen met beeldjes in ver- van deteksteeneeeuw jongeriadan deplasteanden
?ne
diestu
zkke
uiver
schillu
end
itgeevo
rd.Zj
n en met Zorg ten, - ,,chronyk van de vermaarde zee-en
zjn
Onderscheiden koopstadIloorn(1706),metteltstvandeAï/
p,zich vooral door eene tooverachtige speling nDe Fransche Tyrannie (1674)''1- plu'acavan gewone dag- en invaliende zonneliehten démie de l'art admirable de la lutte,repréop muren, gronden en figuren, met,inacht- sentée en 71 figurt
ls etc.(1712)'', - plues
neming der wtikende tinten, waardnor hj Indcs Orientales et Occidetltales et autreB
eene treffellde diepte o14 ruimte m0t eene lieux (48 platenl'')
DAllede voornaamsto
degeljke kennis van licht en bruin en een historiën des Ouden en Nieuwen Testaments
groot en harmonieus effect te weeg wist te enz.(1704,mettekstvan Henricus T.
Gdl'',brengen. op het Trippenhuis te Amsterdam
HistoireduvieuxetnouveauTestament(1704,
vindt men van hem : pEen portaalofkelder- mettekst van lasnagel'',- pGrandtableau
kamer, belegd met groene en gele vloerstee- de l'Univers (1714)'' - pFables de Lafonnen, waar eene vrouw uitden kelder kom t taine (1085)'' - en ocontes de Boccace
om een kind te laten drinken'',- en pEen (1699):'1- benevensplaten en een zestigtal
binnenmtlur van eene llollandsche stad,waar boekwerken.Hj waseen jverig voorstander
men eene vrouw ziet meteen sehotelappelen van het Huis van Oran
jeen maaktede graonder den arm enz-''Koning George IV van veerstiftdikwjlsdienstbaar aan zjnepartjEngeland bezat van hem : pDrie heeren en zucht.Zooweldeze a1szjn ligtzinnig karakeene dame, aan eene tafelgezeten en kaart ter, dat hem aanspgorde t0t de uitgave van
spelende'' - en Eene vrouw,zittendebj ontuchtige prenten? bragt hem w el eens in
eene huisdeur te sylnnen enz''.ook in andere groote ongelegenheld,waaruit alleen magtige
Engelschemuséa vlndtmen stukkenvandezen beschermers hem konden redden.Zjne schilmeester.Voortsheeftmen van hem teParjs: derjen zjn zeer zeldzaam.Op 'sRjksmunt
XEen Hollandsch binnenhuis, waar vrouwen te Utrechtvindtmen van hem eene allegorie,
bezig zjn met schrobben''- en pEene rjk de vinding,strekking en bewerking del.edele
gem eubelde kanïer, waar eene dame kaart metalen voorstellend.Hj overleedteHaarlem
speelt en haar spel aan een m ilitair achter den loden Junj 1708.
H ooght (Everardus van der),een uitstehaar vertoont''. Teekeningen van heln zjn
kend beoefenaar der H ebreeuwsche taal,stuzeldzaam.Zjn sterfjaar is onbekend.
Romein de R ooghe of de H ooge? een broe- deerde in de godgeleerdheid en Nverd in 1669
derszoon van den voorgaande.Hj werd ge- predikant te Knollendam en M arken en ill
boren te 'sHage of te Am sterdam in 1646 1680 te Nieuwendam in W aterland,waar hj
en werkte onder de regéring van W illem T.IT, ixl Julj 1716 overleed.Hj hield er een coldie hem t0tcom missarisen directeurderberg- legie Over de Hebreeuwsche taal Y7aaraan
werken in het graafsehap Lingen benoem de. zelfs vrouwen deelnamen,en hj bragtzjne
Volgens sommigen ontving hj brieven van leerlingen in 30 lessen zoo ver,datzj een
adeldom van JohannesN T,koning vanPolen, gedeelte van den Bjbelverstaan en naarde
en Y7as in 1687 en 1688 comm issaris van de regels der taalkunde verklaren konden.H ierkleine bank van Jt
lstitie te Haarlem. Hj van worden trelende voorbeelden bjgebragt.
muntte llit als letterkundige en kunstenaar. Zjne uitgave van den Hebreeuwschen Bjbel
Aanvankeljk schilderde hj groote zaalstuk- in kwarto en odavo bezorgde hem een regtktm, doch later bepaalde hj zich bj het matigen roem. Hj sehreef:pDe Heidelberger
Catechismus,verhandelt in de Nicuwendamhem afkomstig, is verbazend groot. Op de mer Kerk voor degenen, die zich ten avondteekenen en etsen. Het aantal prenten,van

verkooping vau M ariette te Parjs waren er
tusschen de 3-en 400,dochhjheeftermeer
dan dubbel zo0 veelgeleverd.Op een vrjen
en gee:tigen trantbehandeldehjdeetsnaald,
doch liet zich vaak te veel medeslepen door
zjne levendige verbeelding.lnzonderheid bj
de voorstellinr van staatkundige gebeurtenissen gaf hj zlch over aan bktende scherts

maal willen bereyden enz.(lstedl1696,2de
dl 1701)'' - plforte aanmerkingen overde
regelen van welgestelde predikaetsie enz.

(1708)'',- pvoorrechten van hetwaareChristendom (1692)'', - pzaligheit der vreedsaem en a1s een voorregtvan een verloochendnavolger van Christus (1708)'',- planua LipguaeSanctaeofDeurederHeiligetaele(1686)Mj
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Hebraicarum etc.

(1696)'', - pHet Parg der HebreeuwKhe
taelkonsteenz.(1687)'',- psyntaxisHebraea,
Ch>ldaea et Syra'',- pLexicon Novi TestamentiGraeco-Latino-Belgicym'',- pW egwjzer t0t de Grieksche hel'', - pBiblia Hebraica (1705,meermalen herdrukt,hetlutst
in 1839)'' - en pzedig onderzoek overhet
boek, genaamt de Betnverde W erelt (1694,
Q dln)''.
Rooglied (Het)of,zooalgdeHebreuwsche
titel luidt,ltet lï:# d6r Dd&rdl behoortt0tde
dichterljke boeken de8 Ouden Testaments.

g
qheeten,hadopzjneaansporingerbjM# -1IG x op ungedrongen,datalle boeken der
lsraëlieten verbrand zouden worden, daar

deze,naarzjneverzekering,tochnietsanders

behelsden dan lasteringen tegen de Christenen.
De Keizer echter ru dpleegde A chlin, en
deze zorgde, dat aldie boeken aan de eige-
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Zj-ne geschriften werdenverbrand en hj zelf
met een kettergerigt bedreigd,zoodatalleen

devrjspraak van 2b6o;f hemavan eeneopenbare vervolging kollvrjwaren.Alle vrienden
Du rin wordt met Oosterschen gloed en met van lichten wetenschap Bchu rden zich echlr
beelden die v%k weinig overeenkomen met Mn zjnezjde,enbjd'
levoorloopigesche= utde W estersche begrippen van kieschen smaak, seling,die den grooten strjd derHervorming
het geluk der liefde geschilderd; nu eens in voorafging,kwamen de pEpistolaeobscurorum
alleenspraak, dan weder in beschrjving,of virorum''in hetlicht.Hoogstraten overleed te
00k in gesprekken van tweeminnenden.D00r Keul
en,en vanhem bestaande volqendeweralle tjden heen heeft men zeer verschillend ken:oMargarita philosophiaemoralls(1521)''
j
over hetHooglied geoordeeld.TerwjlsommirDes
tructiocabalaeetc.(1518)':,- rcontra
gen het hielden voor eene onzamenhangende di
alogum decausaReuchlini'' - rAqologiae
verzameling van minnedichten!vonden ande- aliquotcontra Reuchlinum''j- pActaJudlcioren daarin verband en eenheldq - terwjl rum intereum etReuchlinum (1518)''9- Deer waren, die het bepaald aan Salomo toe- fensio Pri
ndgum Alemanniae'',- pAdversus
kendenj beweerden anderen op taalkundige petentey auxllium a maleicis''
1 - pcontra
gronden, dathet in lateren tjd isopgesteld. presbyteros concubinarios'', - nDe puryaZeeroud isvoortshetgevoelen,datdevoor- torio (1526)',- oDefldeetoperibus',- pD1astelling der u rdsche llefde in het Hooglied logus de veneratione en invocationeSandorum
alechts een zinnebeeld is van de betrekking (1524)'',- pcontra VIII Lutheranorum blastqsschenJehovaen zjnvolk,Ofzelfstusschen phemias' - en pcolloquiorum contra LutheChristus en de gelqovigen.Die meening vindt rum libriVI (1524)/'.
men reeds bj Orl
'
lledjen vele R.Katho- 8a,
m,
*1 ran A'
ppgdfzlf:l,een verdiensteljk
lieke en Protestantsche godgeleerden volgden Nederlandsch schilder en schrjver.Hj werd
hetvoetspx rvan dezenKerkvader.Intusschen geboren te Dordrechtden 2denAugustus1624,
werd reeds door Boss-ten laterdoorRerder ontving reedsvroeg van zjnvaderondelwjs
de typisch-allegorische verklaring van het in de schilderkunst en beoefende deze vervolHooglied verworpen,en zigvindtbj de ver- gens onder de leiding van denberoem den2e--

liehte theologen van onzen tj4 geeneaanhan- brandt r.a AA@zte Amsterdam.Htjwerd ongers IReer. Op eene uitstekendewjzeishet gemeen ervaren in de kunstom dageljksche
Hooglied in het Nederlandsch vertaald en toe- voorwerpen, zooals een appel, een pantoFel
gelicht door den hoogleeraarHoekstra in zjn enz., zöö getrouw op het doek % brengen,
boeoe: pDe Triumph der liefde in alle be- dat zelfs de meest geoefende oogen erdoqr
proeving (1856)''jlrwjlhet op eeneeigen- misleid werden.In 1648 vestigde hj zich ln
M rdige wjze werd toegelicht door Méckelet z/ne geboort
esM ,waarhjzjnehlentendoor
in pLa bible de l'humanité''.
hetverkeer met NoolannM aa,s,de BiuaopH oogm oed.W ieblind isvoorzjnezwak- pen,lgaök '
p1. Hasselt, Cornelis T'
eéeMe, en
heden en gebreken en zich tevensuitstekende anderen ont
wikkelde,terwjlhjrrzlchtevens
gaven en eigenschappen toedicht,komt hier- aanslootaan ez
en dichterljken krlng,waartoe
de van N dzdld, Gokvyeks,ran ,
9tme-ld,edo
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hierdopr wordtu ngespoord om uit de hoogte Bracl
ds,ran Grt
lesiw.ges,Dullaert,m yenber.q,
op zjne,naarhj meent,minderbevoorregte Orerste-ge,Wclel enz.behoorden.W eldraging
medemenschen neêrtezien,maaktzich schul- çan A'
pogdfrcfel op reis naar Italië en hj
dig M n koogmoed.Deze lu tste ontsM t der- beschreef dien togt in vloejende verzen.Te
halve uit gebrek aan zelfkennis en aan eene Weenen steldehj een stilleven tentoonjdat

behoorljke waardéring van hetgoedein an- het qeheele H0f begoochelde en aan keizer
deren,- enisalzooeenkenmerk vandomheid. Ferd%nand III zôö beviel,dat hj het voor
H oogoven, zie lqher.
eene groote sosa aankocht en tevensden schilH oogstraten.Onder dezen naam vermel- der eene gouden kden met een eerepenning

den wj:
Jaeobus ean A '
/p.gdfrtzfel, een R.Katholiek
godgeleerdeder16deeeuw.Hj werd geboren
in het dorp Hoogstraten in Brabant, studeerde
te Leuven,werd er meester in de vrje kun-

schonk.Van daar ging hj naarRome,waar
hj de overbljfselen der oudheid en demees-

terstukken derItaliaanscheschoolbestudeerde.
De uitkomsten dier studie legde htl neder in

zjne rlnleyding t0tde hoogeschoolderschil-

sten, begafzich in de orde der Dominicanen, derkunst'.Na zjn terugkeer in Dordrecht
en w erd vervolgens dodor en hoogleeraar in werd hj onder de St.Pieters-Heeren opgedetheologie en kettermeesterteKeulen,Mainz nomen.Voorts bezochthj in 1666dehoofd-

en Trier.Een bekeerde Israëliet,Pfafenkoen stad van Engeland, waarhj metgronte0n-
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derscheiding bejegend werd,enleefdevervol- der ziele,behangen metleerzame prenten en
gena stilte Dordrecht,zich bepalendet0tden zinnebeelden(1668en1698)'',- pKerstliedt''
,
omgangmetzjnevriendenBly-ber.
gen Corne- - pDeBiderius Peregrinus ofBegeerders Pel11 Pompevan Aderddr'
poxf.W èlbezorgdehem grimaadje naar 'thuis derliefde (1679)'' zjne betrekking als provoost der muntveel KJoannes Ludovicus Vives Inleiding t0t de
bezigheid, doch de meeste tlren van den dag waere wysheid (1670)'',- pD.Stylla,verbleven Mn de kunst gewjd. Hj schilderde smading derwereldsche jdelheden'',- pA.
gebouwenj landschappen, woelende en stille Godeau,tafereelenvanBoete(1670)'',- pBoetwateren, dieren,bloemen,fruiten,perspedie- huisvandevertroostingderphilosophie(1654
ven, higtoriën, stillevens en portretten, 0r- en 1655)',- nDeconsolationePhilosophiae:
donneerde metoordeelen teekendenaauwkeu- of het Gulden boexken van de vertroostende
rig.Zjne podretten geleken sprekend.Men wysheid enz.(1660 en 1680)'',- prhomaa
heeftvan hem eenesehilderjmetverschillende Morus, het onbekent en wonderlyk eiland
portretten, leden van het muntbestuur voor- Eutopia (1677)' - plohannesDamascenus,
stellende.O0k leverdehj portrettenvan <ïI- Het leven en bedrjfvan Barlaâ:aden here1- 11 en W illem III,van Mattl
teu '
pt- den myten Josaphat,koning vanIndiën (1672)''
,
pg- kd,van Jkob Olf.
v en diensechtgenoote - rluofder zotheit,beschreven doorErasmus
enz. ln het muséum te W eenen vindtmen van Rotterdam (1738)'', - mDen verrezen
van hem : rEen grjsaard met eenemutsop hondschen Diogenes enz.(1660)',- 1.Liphethoofd,dooreen vensterstarende(1653)'', siusj van de standvastigheid (1674)''j- en
en nEen gezigtvan het inwendige vaneen De schoole der werelt, geprint in CXL vliedervoornaamste zalen van hetKeizerljk H0f gendebedenkingenenz.(1682;2dedrnk17Q5)''.
te W eenen''.O0k in hetMauritshuiste's,
Hage Voorts leverde hj vertalingen van Judinu
heeftmenvan hem eenstilleven,zjnde:rEen (1682 en 1696),Sallnstills(1683,1696),enz.
voorportaal met eene kolonnade, waar eene
David rlAl Hooystraten, een verdiensteljk
rlandsclz dichter en een zoon van 4en
d
ameqezeten ismeteenhondje''.Ool
tkomen Nede
teekenlngen en etsen van hem voor.
voorgaande.H *
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Voorts wasran Sb/pfrc/ezleen jverig be- den 14den Maart
gunstiger van hettooneel.Zjnedrama's:nDe de Erasmiaansche schoolj na het lezen van
Roomsche Paulina of bedrogen kuischheid de voortbrengselen der Latjnsche dichters,
(1668)''en rDieryk en Dorothéofdeverlos- aan depoëzj,enkwam inkennismetPetru
C, Oudaen en Ant6nides rJl &r Goe.,
aing van Dordrecht(1666)'
/worden zeerge- AJI .
roemd, - inzonderheid het laatste. Daarna welke laatste levenslang zjn vriend bleef.
'van hem
schreefhjn0g2bruiloftspelen,enzjnpGulden Reeds waren de rRjmoefeningen'
Schalmey''iseenderbesteliedeboekjesvandien en Petgws.
/tx&xq
sterperse,toen hj naarLeitjd.Men prjst
,a1seen zjnervoortrefeljkste den vertrok om zich op de geneeskunde t0e
gedichten den rMerwe-Nimfe-zegezang''enhet teleggen,terwjlhj ertevensde lessen bjn0g al zeldzaam bundelt
je:pllersteldezeeg- woonde van W onovilts.Steeds beoefende hj
triumf van koning Karelde Tweededoorver- de dichtkunst,zooalsbljktuitzjn nlaargescheyde voornaemste poëten van Hollandt tjdevan deverlossingvanLeiden'',ennazjne
(1669)''.Hj schreefvoorts:plnleyding totde promotievestigdehj zichteDordrecht.Weinig
hnogeschole der schilderkunst'',voorafgegaan echterbemoeide hj zich metde pradjk;hj
(boreen aantalgedichten van bloedverwanten bekleeddeeenebetrrkkingaanhetgymnasium
en vrienden'' - pHofkrakeeltusschen Pan, en hield zich onledlg m et hetvertalen ofhet
Cupido en Umnius enz.(1669)''
, sBruy- bezorgen van uitgaven van onderscheidene
lofts tafelspel enz. (1654)'9, - pvryheyt der Latjnschegeschriften.Onderlaatstgenoemden
VereenighdeNederlanden'',- psalomonsHoog- isvooralzjneuitgavevanPltaedrnsberoemdj
liet'',- nSchoon Rozelyn''.- pRidderHaag- zoodat zj zelfs ln Engeland en Zwitserland
M nveldt' - pGulden Schalmey (1652)'' - werd nagedrukt.O0k bewerkte hj metSaen pEerlykeJongeling (1638)''.Ook heefthj -lF! Hannot een rNieuw woordenboek der
belangrjke handschrlften nagelaten, zooals: Nederduitsche en Latjnsehetaa1''
,datonderDe onzigtbare wereld'' - en pGuldene an- scheidene uitgaven beleefde.W eldrawerd nan
notatiën wegens de Hollandsche en Brabant- A o
'/.t
/dfrl/dp tot praeceptor en vervolgens tot
sche erf-muntenplaats enz.''Hj overleed te prorector benoem d aan de Latjnsche school
Dordrecht den loden October 1678.
te Amsterdam , en hj vervaardigde ereene
Frans ofFranLoi.
n'
t
l
t- Hooystraten,een Ne- menirteLatjnsehegedichten.Tevenswaghj
derlandsch dichter en een broeder van den de vrlenden vraagbaak van zjne dichterljke
voorgaande.Hj werd geboren te 'sHage in tjdgenooten, en bleef00k ten behoeve der
1632 en toonde reeds Vroog aanleg v001.de Nederl
andsche taal met den grootsten jver

poëzj.Hoewelhj eenige zoetvloejendestukJeBgeleverd heeft in de pschalmey''van zjn
broeder,bepaalde hj zich laterbjnauitsluitend tot geesteljke liederen.Hj overleed te
Rotterdam den 24stenJanuarj1696.Vanzjne
werken vermeldenwj:pzedezangen en stichteljke liederen (1708)'',- rchrlstelykeRid-

werkzaam.Hj overleed den l3denNovember
1724. Van zjne geBchriften vermelden wj:
Rjmoefeningen van David van Hoogstraten
en Petrus Rabus (1678)'',- rGeneeskundig
verhaalvan de sprouw taphthis)enz.''
,- pDe
hodiernae medicinae statu'', - pschets der
geneeskunst'', - rschets der geleerdheid en

der,in Latynschevaersen afgemaeltdoorHië- wetenschap'
a
' - orafereelvan Cebes(1683)'',
ronymus van Spartc (1695)*9, rYoorhof
XEsopisohe fabelellvan Ftzdrusenz.(1703)*')
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iberti Fabularum
pphaedriAugustil

Aeso- tweede de lmldrekte.In de zeevaartkunde bezigtmen hetwoord hoogtevandepoolshoogte.
De hoogte van een hemelligchaam is een gedeelte van den grooten cirkel, welke door
hetzenith gaat,en weldatgedeelte,hetwelk
begrepen is tusschen dat hemelligchaam en
den horizon, of 00k de hoek , dien een uit
het hemelligchaam in heto0g deswaarnemers
vallenden lichtstrM l met den hnriznn mM kt.
E1k hemelligchaam bereikt in den meridiaan

piarum libriV,etc.(1699,1701,1718)'',-Nieuw woordenboek der Nederduitsche en
en Latjnsche t
aal(1705,en laterbj herhalingl''
,- pBeginselen of kort begrip derrederjkkunst(17Q1)'',- pBeschrjvingderHeidensche goden en godinnen (1715 en 1761)''
,
pcar
mina(1682enlaterbjherhalingl'',Gedichten (1697)'',- gAanmerkingen over
de geslachten der zelfgtandige naamwoorden
(1708, 1710, 1725 en 1733)'',wurvan in

zjnegrootsteen kleinstehoogte.

1785 een 6de druk verscheen,- en nGroot
Het meten eener hoogte kan in sommige
algemeen historisch-geographischwoordenboek gevallenregtstreeksgeschieden;men kanbjv.
(1725,7 dln)'',waarvan hj evenwelslechts van den t0p Van een toren een raeetkoord
een klein gedeelte bewerktheeft.Voorts be- neêrlaten. Dat is echter bj bergen in den
zorgde hj de uitgave der Latjnscheen Ne- regel onuitvoerbaar.In ditgevalneemtmen

derlandsche gedichten vap Eroekhuizen, die zkne toevlugt t0t een hoek-meet-instrument.
van de gedichten van Antp-é#d.
:'
van der Goes, W ilmen nameljk dehoogtekennen van W 0
alsmedeeènevande pTreurspelen''van Vondel,
en van de pMengelwerken''van Hoeft.
e '
JanrczlHooystraten,desgefjkseen Nederlandsch dichter.Hj was de eenige broeder
van den voorgaande,aanschouwde hetlevenslicht ttl Rotterdam den g6stenJanuarj 1662,
bezoeht er de Erasmiaansche school en vestigde zich vervolgens als boekhandelaar te

Dordrecht.Omstreekshetjaar 1700verhuisde
hj naarBredaen laternaarGouda,en overal
vond llj warme vrienden envereerders.Groot
Yiaren o0k zjne verdi
ensten alsgrondig beoefenaar der Nederlandsche taal.Hj overleed
in 1756.Hj schreef:sRouklagtof'het afsterven van Maria Stuart(1685)'', r'
rerbruilofte van Pieter Fannius (1685)'', pMengelzangen en liederen (1710)'' Dekruys-

*

Hoogtemeting.

(zie bjgaande figut
lr),dan meet men op de
basis A .
P de hoeken B A O en B A 'C.Op

deze wjze kan menjna hetopmeten derljn
A A',zich metalde overige ljnen derbeide

driehoeken - dus 00k met de hoogte .
P Obekend maken.
Daar echter deze hoogtemeting hare eigenaardige bezwaren heeft, vûlbrengt men ze
liever door middelvan den barometer ofvan
held of het leven van den grooten apostel den thermomder. Eeratgenoemde wjst de

drukl
ting des dampkringsaan.Hj daaltnaar
Paulus,in V11 boeken (2dedrtlk 1712)'',
Zegegraaldergoddeljkeliefde(1728en1734)'', matede drukking minderwordt.Ditgesphiedt,
wanne
er m en in den dampkring opklimt en
t pMinnezanger(3dedruk 1788)9'- pGeeselgke gezangen ', - pKlinkdigten op ver. alzoo de onderste, digtere en dus zwu rdere

scheyden sttden (1712)'', pstaat-en zedekundige zinneprenten (1731)5'!- pzinrjke
fabelen (1731, 1734 en 1741),,- ppavnas
aan de Waalenz.(1726)''.- nAfzetselvyp

d
eRepubliek ofvrjestaatvanVenetië(1715)'',
ppunt
digten en bjschriften (1712)'/,5Sedeles of'jdeleondernemingen van wraakzuchtige menschen (1712)', - rspiegel der
allerachoonstecourtisanendezestjdsenz.(1701

dam pkringslagen meer en meer beneden zich

laat.Hetis alzoo duideljk,datmen uithet
verschilvan barom eterstand op den topenaan
den voet van een berg debetrekkeljkehoogte

vandezenbepalenkan.- Diebepalingkanevenzeer geschieden door middelvan een thermo-

meter.Men weetnameljk,datwaterbjeene
warmte van 1000C.kookt bj den gewonen
barometerstand,doch tevens dathetkookpunt
lagerwordtbj eene vermeerderde jlheid der

en later bj herhalingl'',- Poëzj (1726)'/,ngelpoëzj (1715,5dln)''
,- pMengelpoëzj lucht. W ie alzoo op een hoogen berg het
pMe
ofverscheydegedichten (1714- 1718,5dln)''y kookpuntnaauwkeurig waarneemt,kan daar'de ondergang van Trqje,treur- uit de hoogte van de plaats,waar hj zich
pEneasof
gpel(1710 en 1758)'',- pDe geleerde (ge- bevindt? opmaken. Hetspreektvan zelf,dat
ladderde) advocaatofde bespottedruivendief men btl het waarnemen van barometer en
(1707)'' - pDe voogd tegen dank, bljsyel thermometer acht moet geven op velebjko(1710)',- pMedorenAngelicaofdeschaklng mende omstandigheden.lntusschen hebben de
in de opexa,kluchtspel(1710)'',- p'
l'ys 0n- geleerden door tabéllen zulk eene hoogtemeverstand ofde bruiloftvan Annemet'erbaard, ting gemakkeljk gemaakt.W aar deuiterste

kluchtspel(1724)/',- pDeverliefdek0k,blj- naauwkeurigheid niet vereischt wordt, kan
spel''' - pDaphne's veldzang tooneelspel men reeds met een ligt vervoerbaren ane(1748),,,- en wmaril bljspel7'.
roïdebaromrterzjn oogmerk bereiken.

Hoogte noeztmen len afstand van eenig H oogvllet. Onder dezen naam verm elden
punt boven het horizontaal vlak des Waar- wj:
.
nemers tot aan dit vlak.De hoogte van een
Arnold A '
oo-çrlïef,een Nederlandsch dichter.
berg kan die van den t0p t0tden voet ofnok Hj werd geboren te Vlaardingen den 3den
van den t0p t0tde oppervlaktederzeewezen; Julij1687.Reedsvroeg washj klerk bj een
deeerstehoogtenoemtmen debetvekkelî
jke,de noàris)doch begafzich weldranaarDordmcht
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om erdebetrekking teaanvaardenvan schrjver ofboekhouder bj de bank van Leening.
Hierkwam hj in aanraking meteenigedichters,gevoelde zich OpgewektOm zjnekrachten aan depoëzt
jtebeproeven,leerdeLatjn,

leiding btj het lezen -der schriften van C.
Julius Caesar(1830)'/ pRudimenta linguae
latinae (1831)'' - XMengelingenj ten voordeele des vaderlands uitgegeven (1831)''1-

diws.Op zG-jarigen leettjd kwam hj teAmsterdam , waar hj a1s boekhouderwerkzaam
wasin eenesuikerrafinaderj.Daarnawashj
boekhouder bj de toenmaligc windhandelmaatschappjen,bj wiervalhj zich beroofd
zag van zjne middelen van bestaan.Nu werd
hi
j deylaatsvervangervanzjn broederineene

Ouden (1835)/'.

rAntiquitatum Graecarum brevisdescriptioetc.
om de werken der Romeinsche dichters te (1833)'
',- !
,Rudimentalinquaegraecae(1834)'/1
lezen, en vertaalde de rFeestdagen''van Ot)ien sBjzonderheden ult de schriften der

goudsmldszaak te Vlaardingellen tevenstafelhouder van de bank van leening aldaar.Hier
besloot hj t0t de bewerkingvan zjn meest
bekend dichtsttlk Abraham de Aartsvader''
hetwelk hem bjzjnetjdgenootengrooten10f
bezorgde. 00k als mensch washtJalgemeen
geacht.In 1750 zag hj zïch t0traadenvroed-

echap gekozen,en hj overleedden liden0ctober 1763. Men heeft van hem : povidius
Naso's Feestdagen, in dicht vertaald (1719,
2dedrukl'',- pAbraham deAartsvader(1728,
llde druk 18412/* - rMengeldichten (1737;
2dedruk '1'738)''!- rvervolg der Mengeldichten(1753) ,- nZjdebalen,hofdicht(1740)'',-

H ooi. Men geeft dezen naam aan afge-

maaidenredroogdgras.O0kanderegedroogde
voederkrulden,btlv.roode klaver,noemtmen
welhooi,doch met bjvoeging van den naam
(klaverhooi).Dewaardevan hethooiiszeer
verschillend en hangtaf van den aard en de
gesteldheid van het hooiland, alsmede van
den ouderdom , waarop het gemaaid, en het

weder,waarbj hetgehgoidis.H0oivangoede,

gem este leem- en kleigronden noemt men
zwaar Fzpt?'
l; dit is veel voedzamer dan het
hooi van ligtere gronden, terwjlhethooi
van drassige, zure landen z'
ttur Atlpigeheeten

wordt.Hetistevoedzamernaarmatehetjeugdiger werd afgesneden,omdathetjongegras
minder houtige deelen en m eor stikstofhoudende zelfstandigheden bevat, welke laatste

vervolgens Overgaan in hetzaad,datbj het
hoojengrootendeelsverloren gaat.Laathoojen
is derhalve zeer verkeerd.Eindeljk behoort

en rEerekroon voor de stede Vlaardingen het droogen van hetafgemaaide grasin 2 of
3 dagen te geschieden.Moethetwegensregen(174342dedruk 1771)'/.
Jan Atvïsl:
achtig weder
Hoogvliet:e0n
geruimen tjd
N
Nederlandsch
bljvenliggen,
N
letterkundige,
dan wordthet
N
schimmeligen
Hj werd ge- N
boren denGden
verliest 00k
Mei 1799 to
door uitwas/
l
Schiedam ,
sching voem aarvertrok,
dende deelen.
,11141q:. I
na den dood --Bjhethoojen
Y
dientmen a1zjns vaders,
N
..z00denm eesmetzjnem0e
1
dernaar Leiten spoed in
- 1
.l1k
achttenemen.
den,waar hj
--..
l
j
Goede hooide Latjnsche
schoolen verFig.1.Hooiwerktuigvan ivedlake.
landen m aait
volgens de
m en 2-maa1
académie bezocht, na het verdedigen van ;SJaZ
* I*S, en aan het hooi van de tweede
eene disyertatie:rD e Bione Borysthenita''tot snedegeeftm en delz naam van nahooi.Voorts
doctor in de letteren bevorderd werd,en toen Onderscheidt men in hetalgem een groen AtG
eene benoeming ortving aan het gym nasium en brnln Aopï.Men verkrjgthet eerste,wanteTiel,alwaarhjzjnebetrekkingaanvaardde neer het afgem aaide gras zoo snel en zoo
met eene redevoering: rDe vetertlm scripto- volkomen mogeljk gedroogd wordt. W ordt
rum lectione utilissima ad haurienda decoris hetechter binnengebragtterwjlhetn0g niet
praecepta''.Reeds in hetvolgendeJaarwerd volkomen droog is,dan Ontstaat in hetopge-

hj rector te Bommel,en sprak aldaar:,De tastehooieene broejing,waarbj zich,zooals
perspicuitate praecipua literartlm doctorisvir- bj e1k scheikundig verloop,eeneaanmerketute/'.O0k bj andere gelegenheden hield hj ljkehitte ontwikkelt,diet0tzelfontbranding
er merkwaardigc redevoeringen en werd na kan klimmen.Dûûr die broejing wordt het
8 jaar benoemd t0trectorte Delft,waarht
l hooi brain. 0m het gevaar van brand door
de school Opende met eene redevoering: rDe broejing tevoorkomen,steektmen gaten in
puerornm educatione e sententia Platonis/'.

den hooimtjt,zoodat de damgkringslucht er

O0k hierhandhaafdehjzjnroem a1suitstekend t'
oegangverkrjgt.Hetbrûejenlsechternoodig
docent) werkte veel en hield zich juist bezig voor het zure hooivan lage graslanden, hetmet eene nieuwe uitgave der rEpistolae''van

welk eerstna datverloop m etgretigheid door

Geero,toen hj den 25stenJulj 1835 in den hetveegenuttigdwordt.lmmersdoorbroejing
bloei des levens overleed.Behalve reeds ver- ondergaat het hooieene seheiktm dige omzetmelde geschriften hebben wtjvanhem :glland- ting, w aardoor suikergevorm d w ordt.
VIf1.
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Om hetgras in hooite veranderen,onder- vnlg dier verhalen in het licht en herkreeg

gaat het eene bewerking,welkemenkoo#en daarop weldra zjne vrjheid.Nu wjdde hj

noemt.Het aan zwaden gemaaide gras wordt zich geheel aan de letterkunde en schreefin
uitgespreid, gekeerd en verwerkt, om het 1828 eene derde reeks van ssayings and

zooveel mogeljk aan de z0n en den wind doings''.Daaropvolgden:pMaxwell(1830)'')rThe parson's daug
hter (1833)''1- en21Love
and pride (1833)y).In 1836 belastte hp zieh
met de redadie van het rNew Monthly Magazine'' waarvoor hj pGilbert Gurney''en het
mindçr verdiensteljk vervolg pGurney mardient W edlake'nrdrùdïertfhooiweektnig (;g.1), ried''opstelde,die later0ok afzonderljk zjn
Is het hooidroog genoeg,dan wordthet t0t uitgegeven. Daarna verschenen: slack Brag
oppersbjeengebragt.00k hiertoeiseenwerk- (1837,- pBirths,deathsandmarriages(1839)'',
tuig uitgevonden,nameljk de î'
eltotselteAp0i- - en rFathersand sons(1840)''.Zjn laatste
l
tark (;g.2).Deze wordtdooréén paard ge- roman pperegrine Bunce (1842,3 d1n)''ver-

bloot te stellen.Dit geschiedt van ouds doer
m enschenhanden, m et vorken en houten harken gewapend.ln Engeland is men erechter
reeds lang op bedacht geweest,om dien arbeid door werktuigen te volbrengen.Hiertoe

trokken, en
zoodra de
rtlim te achter
detandenmet
hooi gevuld
is, kan men
door middel
Van e0n hefboom dietan-

de
n opligten,
zoodat zp het
verzamelde
hooi dââr 1aten liggen,
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ter en arehidiaken van
dat dergeljke
instrumenten wat duur zjn vooronze betrek- Huntingdon, gebo<en in 1771, overleden in

terwjl men

een oogenblik
daarnadetandenweêrdoet
dalen om den
arbeidvoortte
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1828,was desgeljks een begaafd man en een
jverig aanhangerder Tory-paxtj.Men heeft
van hem 2 romans:ppen Owen (1822),'en
rPercy Mallory (1823)'',waarin hj de s'
taat-

romanschrjver,geboren te Londen den 22sten kundige aangelegenheden van den dag behanSeptember 1788) ontving zjne opleiding op delt,alsmede een aantalvlugschriften en leerde school te Harrow, was al vroeg een redenen.- Zjn zoon W alter Fcrgl/
lcrSook,
geestig im provisator, en trad reeds in 1805 geboren in 1798, studeerde te Oxford in de
als tooneeldichter op. Door zjn vroljken godgeleerdheid en Nverd achtervolgens domluim wist hj de toegenegenheid te winnen heer te Lincoln,kapellaan der Koningin, en
van den Pxins-regent en zag zich in 1812 be- in 1859 dekaan van Chichester.Alsschrjver
noemd t0t ontvanger-generaal en kassier op heeft hij een goeden naam verworven door
heteiland Mauritius.Nadat hj 6 jaren die zjne pchurch Dictionary (9dedruk 1864)''en
betrekking bekleed had, maakte een zjner vooral dnor zjne rluives oftheArchbishops
ondergeschikte ambtenaren misbruik van zjn ofCanterbury (1861- 1864,dl1-4)''.
vertrouwen,zoodathj eenaanzienljk tekort Hooker.Onderdezennaam vermeldenwj:
ptlkdr, een Noord-Amerikaanseh
in de kas moestdekken. Bj zjn terugkeer Joseplt A'
in Engeland (1819)werd een Onderzoek inge- Feneraal.Hj werd geboren in 1817teHadley
steld en het vonnis,eerst in 1823 uitgespro- ln Massachusetts,ontvi
ng zjne ogleiding aan
ken, verpligtte hem t0t terugbdaling eener de militaire académie te W estpolnt? en zag
som van 12000 pond sterling.Inm iddels was zich in 1837geplaatstals onder-oëclerbjde
hj redadeurgeworden vanhetdagbladrlohn artillerie.Hj bleefaan bovengenoemdeacaBul1'' waarin hj de belangen derToriesver- démie verbonden t0t 1846,toen de oorlog in
dedigde.Niettemin kwam hj in gjzeling,en M exico hem de gelegenheid gaf om zich te

in de gevangenis schreef hj de verhalen, onderscheiden.In 1848 was hj kapitein,en
welke onder den titel rsayings and doings t0t 1853 bleefhj in werkeljke dienst.Toen

(1824)'' bj het publiek z00 grooten bjval kocht hj een stuk grond aan de baaivan
vonden,datzj hem eenes0m van 2000pond St.FranciscoinCaliforniëjwaarhjzichwjdde
sterling verschaften.In 1825gafhj een ver- aan den landbouw. Bg de tjding van den
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aanvalop hetfort Sumter snelde hj naarhet ambt in de kruidkunde te Glasgow en 0noosten,en werd in Mei1861 t0tbrigade-gene- derscheidde zich door een ongemeenen jver.
raaldervxtjwilligersbenoemd.Hjstondeerst Hj leverde een vervolg van het pBotanical
onder Heininelmann en in den winter van Magazine'', in 1787 d0or C'
ttrtis gesticht,1861- 1862 onderM 'Clellanopdenlinkeroever een tjdschrift,dathj in 1845,na hetvervan de Potomac.Toen laatstgenoemde bevel- schjnen van het iostedeel, in eene nieuwe
hebber voorwaarts trok,verjoeg Hookeraan serie voortzette,en gafdaarenboven een rB0het hoofd eenex divisieden vdand uitYork- tanical Miscellany'' en het rluondon Journal
town en leverde hem met Kearney den bloe- of botany''in het licht.Van zjne overige
digen slag bj MTilliamsburg.O0k aan den geschriften vermelden wj:mMuscologia Brivermaarden Zevendaagschen Slagnam hj deel, tannica (1818; 2de druk 1833)':,- pFlora
inzonderheid bj Malvern-llill,waarhj zjne Scotica (1821)''
,- pFlo1
'a Boreali-Americana
rhe British Flora
M nvankeljke nederlaag in eeneoverwinning (1833- 1840, 2 d1n)',- p'
veranderde.Desgeljks onderscheiddehtlzich (
1
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daruutk
118861
46
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in 4en veldtogtvan Augustusdooreen krachj- en
tigen aanval,glansrjke dapperheid en eene eenprachtwerkoverdenvictoriaregia(1851)''.
uitmuntende verdediging.Inmiddels was hj W egens zjne wetenschappeljke verdiensten
t0t generaal-majoor bevorderd, voerde bj werd hj ridder en later diredeur van den
Antietam bevel over den regtervleugel, en Koninkljken krllidtuin teKew ,wMromtrent
droeg doorzjn wêlgelukten aanvalOp Stone- hj verslag gafin ztjn werk:plfew gardens
wallJlckq
spl nietweinigbj t0tdezegepraal, or a popular gllide to the royalbotanic garhoewelhj wegens ontvangene wonden het dens at Kew (1847)''.Hj Overleed te Kew
slagveld verlaten moest voö
'1. het Oogenblik

den 12den Augustus 1865.

der beslissing.Hj k0n eerstteruglteeren t0t Joseph Dalton H ooker, een zoon van den
zjn post,toen Burnside hetopperbevelvan voorgaande en desgeljks een verdiensteljk
M 'Clellan had Overgenomen, en werd nu kruidkundige. Hj werd geboren teGlasgow
kommandant van eene groote divisie,welke in 1817,studeerde in de medicjnen,vergemetandere den 13denDecembcr1862bj Fre- zelde als geneesheer in 1839- 1843 kapitein
deriksburg het Onderspit moest delven. In koss op zjn togt naar de Zuidpool, en leJanuari
j daaraanvolgende zag hj zichinplaats verdealsvrtlchtzjnernasporingeneene,F10ra
van B'urnsidet0topperbevelhebbberbenoem d, antarctica (1845- 1848, 2 dlnl'' - pFlora
doch bewees) dat een uitstekend aanvoexder Novae Zeelandîae (1852)'',- en ,,F10ra Tasvan een korps nietaltjd een grootveldheer manica (1855):'. In 1847 ondernam htleene
is.Tegen heteindevan AprilOpende hj den botanische reis naar Indië, bereikte in 1848
veldtogt in Virginia, welke reeds den 3den

Calcutta, beklom het Himalaya-gebergte en

Mei met zjnevolkomenenederlaag eindigde. drong door t0tin Tibettwaarhj een groot
Hookee, die weinig geschiktheid bezat Om aantal nieuwe planten - Onder anderen 37
met een g1'oot leger te werken,trok over de vroeger onbekende Rhododendronsoorten

Rapahannock terug en bleefdenvjandinhet ontdekte. Hj beschreef deze in het pracht-

O0g houden.D eze echter drong tegenheteinde

werk: p'
rhe Rhododendrons Of the Sikkim

Junj onder hetbevelvan Leedool'het Himalaya (1849- 1851,3 d1n)''.Toen hj in
Shenandoah-dal in Maryland en Pennsylvanië. 1851 in Engeland terugkeerde,gafhj zjn
Hooker volgde met versnelde marschen en rHimalayan Journal (1854, 2 d1n)'' in het
w aB gereed om hem slag te leveren, toen licht, en zag zich voorts,tnt steun van zjn
hj den 28sten Junj 1863 het opperbevelaan vader,desgeltjks te Kew geplaatst.
M eademgestafstaan,die,naar dedoorHooker
H oonaard (Willem van den),eenverdienberaamde plannen, eenige dagen later den steljk Nederlandsch Onderwjzer,was in 1823
vjand bi
j Gettysburg versloeg. Van nu af als zoodanig werkzaam te Hillegersberg en
bleef R ooker enkel als korpskom mandant vroeger aan eene armenschoolte Amsterdam.
werkzaam ,en werdalszoodanigin hetnajaar Zjne pltorte uittreksels uit merkwaardige
Van

van 1863 met het llde en 12de korps,naar

land- en zeereizelz'' wttrden dtlûr de Maat-

Chattanooga gezonden,waar ht
l t0tde Over- schappj t0t Nut van '
tAlgemeen met goud
winningen van Tltomasen M erman nietw ei- bekroond. Hj overleed den lstel,Junj 1862.
Tege
n
he
t
ei
nde
van
1864
w
as
Van zjnetalrjkegeschriftentenbehoevevan
nig bjdroeg.
hj militairegouverneur van Ohio en later als het onderwjs vermelden wj: pltekenboek
zoodanig te New-York.
ten dienste derscholen (1812,8stukjesl'',W illiam Jaekson .lftmker? een uitstekend Aardrjkskundige tatbldersteden en vlekken
Engelsch beoefenaarderkrtlldkunde.Hjwerd van hetKoningrjk der Nederlanden (1818,3
geboren te Exeter in 1785, gevoelde reeds stukjesl'',- rAardrjkskundig leer-en leesvroeg eene bepaalde neiging t0t de natuur- boek (2 stuklesl'', - rspel- en leesboekle
ljke historie en volbragtin 1809 eene bota- voor de scholen (3 stukjesl''?- rHerinnenischereis naarIlsland,welke htjbeschreef ring aan Nederlands verlossing en herstelin zjn boek:rA tourin Iceland (1811;2de ling in 1813 en de overwinning bj W aterdruk 1813).ln 1815 trad hj in hethuweljk 10o in 1815 (nieuwe uitgave met platen,
met eene dochter van Dawson F'
lfrzldû- en 1830)'',-.Algemeenaardrjkskundigleesboek
erfde voortsdeaanzienljkegoederenvan zjn (1843)'',- en pRekenboek voor de scholep
bloedverwant William Jbckdol te Canterbury. in hetKoningrjk derNederlanden (10dedruk
Niettemin aanvaardde hj het hcogleeraarB- 1843)''.
31*
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Hoop (Kaap de Goede), zie Kaap de staatsman. Hj werd geboren te 'sHage den
sdenApril1701,studeerdeenpromoveerdein de
Goede A0& .
H oop is een.voorgevoel van toekomstige regten, en werd toen secretaris der generalibljdschap en ontstttatbj deverwachtingvan teitsrekenkamer,en vervolgens secretaris van

deze.W ordtdekomstdezerbljdschap enkel
a1s iets mogeljks beschouwd,dan neemtde
hoop dejedaanteaan van een wensa ,en bj
eene afwlsseling van de waarschjnljkheid en
onwaarschjnljkheid dier komst zweeft de
m ensch t'ltsnelten Aopp en '
prde.
:.Geeftmen aan
de hoop een vasten grond,dan wordtzj in
eene rerwaeltting herschapen.De hoop Op reddingenuitkomstgeeftmoedinljdenengevaar.
Bepalen wj 0nsechtertezeerbj'tgeen wj
van de toekomst hopen? dan vergeten wj
alligtden toestand,waarln wj 0nsbevinden,
en wj verwaarloozen deyligtenvanhettegen.

woordige.Het is Onze pllgt,van onze medemenschen veelgoedstehopen;daarom worden
teregt geloof, hoop en liefde door Paltlns in
éénen adem genoemd. De kunstenaars der
oudheid stelden rDe H 00p'' voor in de gedaante van een opgeruim d voorwaartswande-

den Raad van State,welke betrekking hj
tot in 1748 bekleedde.Daar hj zich niet onderwerpen k0n aan het regéringsbeleid van
den Stadhouder, vroeg hj zjn ontslag en
leidde een am bteloos, doch geen w erkeloos

leven. Hoogst belangrjk toch zjn de door

dezen staatsman nagelatene handschriften,

welkethansop hetRjks-archiefberusten,vooralzjnebouwstoffen vooreenegeschiedenis der verdediging van ons land.Hj overleedopzjnbuitengoedDjckerwaalbj 'sGravesande den 13den November 1767.
I'
ranLois lhc4 der Sbp.p, een zoon van den

voorgaande.Hj werdgeboren te 'sHage den
zlstenJanuarj1747,studeerdeenpromoveerde
in de regten,was aanvankeljk eerstesecretaris der generaliteitsrekenkam er en werd in
1787 raad en thesaurier-generaal der Ver-

eenigdeNederlanden.Hj werd de eenige erflend meisje,datmetderegterhand een gra- genaam van den beroemden FranLois Hemsternaatbloesem vasthoudt en m et de linker haar Af
xïk
:, doch gaf een bljl
t van belangloosheid
gewaad een weinig Opschort.TeRome bevon- en edelmoedigheid door de handschriften ter
den zich tempels en altaren,aan haargewijd. beschikkingtestellenvandeLeidscheacadémie

Dikwjls0ok plaatste men hetstandbeeld her en het overiqe der nalatenschap af testaan
GoedeUitkomst(BonusFventus)inharehand. aan de weinlg bem iddelde betrekkingen van
Hoop (Douwede),een verdiensteljk Ne- den eriater. Voorts nam hj zjn gewigtig
derlandsch schilder, geboren te W orkum in ambtinmoejeljketjden Op eenehoogst10f-

Friesland den 24sten Maart 1800,openbaarde feljke wjze waar, en overleed den 8sten
reeds vroeg grooten aanleg voordebeoefening M ei 1793.
?lcs der .sbp.p, een broeder
derschoonekunsten,ontving eenigOnderwjs Joan Cornelis '
in het teekenen van Joost Zeeman,doch zag van den voorgaande. Hj werd geboren te
zich weldrategen zjnzin opeen handelskan- 'sHage den 18den M ei 1742, studeerde te
toor geplaatst.Eenige voorstanders der kunst Leiden en verwierf er reeds in 1763 den
wisten evenwelte bewerken,dat hj in 1816 graad van doctor in de beide regten.In hetonder de leerlingen van C.Kruseman te Am- zelfde jaarwerd hj toegelaten a1spractisérend
sterdam opgenomen werd. Onder de leiding advocaatvoor hetHofvan Hblland enin1765
van dezen verwierfhj er alspoedig de dub- a1s zoodanig erkend voor den raad van leenbele zilveren medaille aan deteeken-académie. hoven van Brabant,terwjlhj voortswegens

Vier Jaar later ontving hj een zilveren eere- zjne ongemeene bekwaamheid in 1776 geroepenning van de Konlnkljke Académie van pen werd tOt de aanzienljke betrekking van
BeeldendeKunsten,behaalde in 1820bjFelix landsadvocaatvoorden Raad van State.Nadat
Meritis de beideuityeloofde medailles vool
, hj in 1769 00k nOg hetambtaanvaard had
het teekenen en schllderen, en verkreeg in van adjunct-secrctaris van de geoctrojeerde
1826 van den Raad van Bestuur der K onink- societeit van Suriname,benoamdede regéring

ljke Acadêmie te Amsterdam een vereerend van Am sterdam hem ltort daarna t0t poorter
getuigschrift.Zjn rBadende Jongeling'', - en weldra.t0t boekhouder der garnizoenen.
XStil leven'', - en xEen hond met eenig Hj nam dus zjn cntslag alslandsadvocaat,
dood wild enJagtgereedschap''trokken opde en werd in 1781 aangesteld t0traad en advotentoonstellingen in 1820, 1822 en 1824 de caat-fscaal van het collegie der Admiraliteit
algemeene aandacht.Geen geringeren l0fver- te Amsterdam en een jaar latert0tmedelid
wlerfhj voortsmet:rDevrouw vanAlbrecht en raad van adsistentie van den StadhouderBeyling met haar kind''en rllet portretvan admiraal-generaal V00r de zaken der Marine.
een kind'' op de tentoonstelling van 1826, In hetJaar 1795 deedechterpartjhaathem
alsmede metrEene landeljkeherberg''opdie zjnebetrekkingen verliezen,terwjlhjtevens
van 1828.Laatstgenoemdeschildertjbragthem op eene ruwe wjzein degevangenisgewor900 gulden op, en w erd in 1837 verkocht pen werd. Na hetverkrjgen zjner vrjheid
voor 1625 gulden.00k vervaardigde hj 0n- leidde hj nabj Amsterdam een ambteloas
derscheidene pprtretten van aanzienljke fami- leven, en vruchteloos waren gedurende de
liën in Holland en Friesland. Reeds vroeg Franscheoverheersehingalleyogingenom hem
werd hj echter door den doodweggenomen. t0t het aanvaarden van eenlg staatsambt te
H oop (van der)is denâam van een aan- bewegen. Toen echter den 16den November
zienljk Nederlandsch geslacht.Van de leden 1813 onze verdrukkers dehoofdstad verlieten
aanvaardden er 17 notabele ingezetenen he
noemen wj:
voorloopig bewind en kozen van der A'
ppz to
Adriaan mJS der Sbpz, een Nederlandsch
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hun voorzitter.Met beleid en moed volbragt 4den November1841.Van zjne dichterljke

hj zjne moejeljke en gevaarljke taak,en en yrozaïsehevoortbrengselen vermelden wj:
nadat het voorloopig bestuur den 3ostellDe- DPoézti(1830)''
1- rAandevorstenvanEuropa
cember daaraanvolgende ontbonden was,zag (1830)'' - rNikolaas, Keizer aller Russen,
van der X pp.p den 6den April1814 zich dpor lierzang (1830)''
,- pNederland metbetrekden Souvereinen Vorst benoemd t0tsecretaris king t0thet verledene,tegenwûordige en toevan Staat voor de Maxine, belastte zich in komstige (1831)''1- pDe kanonneerboot,r0-

Julj voorkorten tjd metdeportefeuillevan mance (1831)'' - rDeKoning en hetleger,
Koloniën, en ontving in September 1815 den vaderlandsche zang (3dedruk 1831)''- rHOtitel van m inister van Marine, alsmede het bein,vaderlandscherom ance naar hetFransch
grootkruis der orde van den Nederlandschen (1831)'' - pllet nationaalcongrès,fragment
Leeuw , terwjl hj eene verheffing t0t den -(1831)'' - rAan Holland,lierzang (1831)''
adelstand m et bescheidenheid van de hand
iberaal ofhetmislukteverrDe bekeerde l
wees. Met den meesten jver behartigde hj raad,bljspel(1831)'',- ,GOd met0nseuz.
totaan zjn dood t0ede belangen derNeder- (1831)'',- rllugoenElvire,romantischtreurlandsche Marine, genoot de algemeene ach- spel (1831)',- rDe Tiendaagsc.
heVeldtogt
ting, en overleed te 'sH age den 13den Maart (1831)'',- rMrarschau,dichterljke krjgsta1825.
fereelen (1832)''
1- pDetogtnaarTerVueren,
Adriaan van der Hoop ,een zoon van den di
chte
r
ljlke
heldellzang (3dedruk 1832)//
De
c
ho
e
r
a
voorgaande. Hj werd geboren te Amsterdam '
t
,graf-enboetklanken (1832),r,den 28sten April,1778,w as in 1814 1id van
de vergadering van Notabelen voor hetvaststellen derGrondwet,daarna 1idvandeEerste
Kamer derStaten-Generaal en van de Provinciale Staten van Noord-llolland kommandeur
derOrdevandenNederlandschenLeeuw )ridder
derOrde van St.Anna van Rusland2deklasse,

en geruimen tjd chefvan hetvermaardehan-

delshuis Hope# C0.teAmsterdam.Hjoverleed aldaar den 15denMaart1854.Aan zjne
geboortestad had hj nietalleen zjn beroemd
muséum van schilderjen vermaakt,alstoen op

eene w aarde van 4 t0n geschat en in het
Oude-Mannenhuisgeplaatst,maar00k eenaan-

ta1belangrjke handsehl
*iften,van zjn vader
en grootvaderafkom stig.
Denzelfden geslachtsnaam droegen 2 Nederlandsche dichters,te w eten:
A driaan ran der H oop J'
unior, geboren te Rotterdam den zden Junj 1802.Hj
ontvinq eene zorgvuldige, dochgeenegeleerde
opvoedlng.H et lezen der meesterstukken van
Engelsche,Franscheen Hoogduitschedichters

werkte gunstig op zjn poëtischen aanleg,en
sedert 1830 zond hj een grootaantaldichtstukken - waarondervooralvelegelegenheidsverzen in het licht.Sommigen werden met
geestdrift ontvangen en beleefden een zden of

3den druk.T0tzjnebeste voortbrengselen behoortvoorzeker:p'
W arschau,dichterljkekrjgstafereelen''
. ln 1832 nam hj met zjn vriend
solt'
tllde redadie op zich van hettjdschrift:
DBjdragen t0t boeken- en mensehenkennis''
)
hetwelk O0k na den dood van laatstgenoem de
onder
me
n zjne
zi
juve
erl
zein
din
in
g Ou
nd
itk
er
wa
sche
m.
ide
Vo
neoj
ra
ts
arbo
vind
ekt

jesVan 1830t0t1842.0ok washj eenjverig

1id van het letterkundig genootschap rverscheidenheid en Overeenstemming''te Rotterdam ,- hield lezingen in rD iversa sed una''
te Dordrecht, in pDiligentla'' te 'sHage en

in onderscheideneafdeelingenderMaatschappj
van Fraaje Kunsten en wetenschappen, en was lid van de Maatschappj van Nederlandsche Letterkunde,correspondent der 2de

klassevan hetKoninkljk NederlandschInstituut en ridder der Orde van den Nederland-

schen Leeuw.Hj overleed te Rotterdam den

HetkasteelvanAntwerpen (1832)'',- pllet
metalen kruis''(-1832)''y- pAan den generaal
Chassé (1833), nMrillem Tell,Zwitsersche
tafereelen (1833)'' - pDeKoningvan Rome,
zangen des tjds (1833)'',- pLeidens ontzet
in 1574, dichterljk verhaal(1833)',- pllet
slot van Ilsselmonde, een berjmd verhaal
(1834)'/,- olohanna Shore,tretlrspelin vtjf
bedrjven (1834)/',- pEen uurtelaatofhet
verjdeld tweegevecht (1834)/',- rllan van
Klipstadur, tooneelspel'', zNajaarsloveren,
poëzj''?- mDeDeensehevesper,eenelegende
(2 dln)'',- rIwan en Paulesca,Poolscher0mance (1835)/, - pLa Esmeralda,een verhaalVictorHugonagesehetst(1836)- pRouwklacht bj het overljden van NeerlandsK0ningin (1837)''' ïByronen Moore,viergedichten enz.(1837), - pDe Renegaat,een
berjmd verhaal (1837)'/,- pDeHoroscoopj
treurspelin 4:bedrjven (1838)'',- sllanvan
llsland,dramatisch tafereel (1837)'')- pColt
lmbus,een dichtstuk (1840)'',- en pvan
Speyk, een winterfantasie (1840)''
. Na zjn
dood versehenen nog:rtzente en herfst,nagelaten en verspreide gedichten (1859--1861,
4dlnl''.
Adriaan ran der H oop Jrdzp:een zoon van
den voorgaande.Hj werd geboren te Rotterdam in 1826 en zag zich aan dehand zjns
vaders reeds vroeg in de letterkundige wereld
ingeleid.Tûtsh is zjn levensloop een hoogst
treurige. Nadat hj zeer vroeg zjnemoeder
en alsknaap zjn vaderverlorenhadtliethj
zich a1s studentteLeidendoordenmaalstroom
derliytzinnigheidmedeslepen.MTèlverwjderde
hj zlch naar den BrielOm erzich voorhet
candidaats-examen in de regten voor tebereiden, doch verviel bj zjn terugkeer in de
aeadêmiestad t0t de Vr00g01*0 verkeerdheden,
weshalvehtlzich ins:heeptenaardeKaapde
Goede Hoop.Naeenigen tjdkwam hj weder
in hetVaderland,doch het gelukte hem niet
zjne studiën te voleindigen.Hj had zjnepen
on zjn talentveilvoor geld en kwjnde weg
in een vergeten oord.Hj overleed te Hetlsden
den 13den Februarj 1862 in den ouderdom
van 36 jaren.Groote gaven had hj van de
natuurontvangenqvoûralbezathjeeneonge-
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meene gemakkeljkheid om in dichtmaatte
schrjven,enonderzjneverzenhebbenvooral
zjne rDaguerrotypen''veel bjvalgevonden.
Van zjne voortbrengselen vermelden wj:
nRoepstem aan beweldadigden (1850)'', XTwaalfDaguerrotypen (1851)''
,- rGeloofsbeljdenis(1851)'',- rNieuweDaguerrotypen
(1853)'''- ?Schetsen,proza(1854)'',- pverspreide gedlchten (1854),,,- rKinderpoëzj.
Mjmeringenenlessen uithetkinderleven'',rDe gelaarsde kat (1856)'',- ,V00r H0llandsche knapen en meisjens(1856;2dedruk
1858),- pBundelbljspelen (1856)/',- :H.
Heine,P0è'
zj en Proza (1856)'',- pprentenalbum (1856)'',- pDenieuwerjschool(1856)/',
rBedor
venkinderen(1856)'
/,- pDenieuwe
MoederdeGansofdegoudenejeren(1857)'',Bedorven kinderen, schetsen en gedichten
(1859)/',- rGedichten (1859- 1862,4 dln)'',
d en kunst,schetsen enfàntasieën
rW aarhei
(1862)'',- en ppoëzj (1162)''.
H oorn , een stadle in de Nederlandsche

beestenhorens,latervanlhout,eneindeljk in
1680 te Parjsvan koperinclrkelvormigepj1!en of.roeren vervaardigd werd.Oorspronkeljk werdhetqebruiktdoorkoewachtersjnachtw achters en Jagers,en sedert omstreekseene
eeuw als orkest-instrument. In 'tbegin was

he
tslechtsvooréénetoonsoortjeschikt,later
is het door zetstukken in alle toonsoorten
bruikbaar gemaakt; n0g later werd het d00r
zuigers of ventilen en kleppen geschiktvoor

de uitvoering van alle chxomatische passages.
De toonomvang van den hoorn isvan de e
'én-

t0t de driegestreepte c.Later zjn eronderscheidene soorten van hoorns uitgevonden en
vervaardigd.

Demuziekalecompositiënvoorkoyerinstru-

menten,alshoorns,trompetten,bazulnenenz.j
noemtmen hoornmuziek:00k de muziek zelv'
e,
door die instrum enten te zamen voortgebragt.
K oper- en hout-instrum enten t0t een orkest
vereenigd leveren harmonée-muziek.Zie verder
M uziek.

provincieNoord-llolland,en wèlin hetvoorHoorn (Van).onder dezen naam vermelmalig W est-Friesland, ligt aan de Zlliderzee. den wj:
Hetis eene arrondissements-en kantonshoofdArnoldl
u mJI Hoorn,gesproten uit een 0udplaats en telt omstreelts 10000 inw oners.Er adelljk geslacht.Hj bevond zich in 1371te

zjndruk-bezochtekaas-enveemarkten;voorts Rome,toenhjdoordepraelatenenkanunniken
vindt men er omstreeks 20 goud-en zilversmederjen, 14zadelmakerjen,13 tabakskerv@e
rjen 7 wagenmakerjen, 5 kagchelmake@
Q en,4 bokkingrookerjen,enz.Reedsin1355
was Hoorn eene stad;in 1426werd zj 0m-

teUtrechttûtaartsbisschopgekozenwerd.Paus
Gregorius IX bevestigde deze keusjwaarna

scheepvaart.De slag op de Zuiderzee in 1573
werd geleverd in het gezigt van Hoorn,en

opvatte. In 1379 benoemde Urbanlts TrJ hem

graaf ran J?pdy. na dien slag Yierd gevangen
gehouden. Op het stadhuis vindt men eene

den 8steu M aart 1389.
Jokannes 1lJs H oorn, sedert 1484 a1s JoAtzlwd: IX bisschop van Luik. W egens een

A'
rnoldu onverwtjld terugkeerde en in de

Maria-kerk den eed aiejde. Hj wordt beschreven a1seen vriendeljk,maartevensals
een oorlogzuchtig man,dle zich zonder nood-

muurd en t0t 3-maalt0euitgelejd.Zj heeft
tegeljk met het naburig Enkhulzeneen tjd zakeljkheidmetdenGelderschenSuccessiestrjd
gekend,waarin zj bloelde doorzeehandelen bem oeide en 0ok tegen Holland de wapens
t0t bisschop van Luik, waanza hj in 1383
men wgst er het vertrek n0g aan,waar de het kasteelRavestein belegerde.Hj overleed
afbeelding vjn dat zeegevecht,alsmede den

drinkbeker van ran .fo.ssçf,- voortsde portretten van M iehiel ztsrztztTzlyz. de AVZ/J:'r en
van Jan Tiefdrdz.Koen,den stichter van Batavia. Laatstgenoem de is te H oorn geboren,
alsook de dappere admiraal Pieter Fltvïdz,
wiens wapenrusting er nog bewaard wordt,

2-talmededingers werd hj eerst na verloop
van 2 jaal' gehuldigd. Intusschen ontstond

brand van 1838onherstelbaarbeschadigdwexd.
Het voormalige Statenhuis, waar thans de
regtbank zitting houdt, is een l'
raaigebouw
met beeldtenissen der vorsten van het Huis

generaal en gouverneur van Dordrecht,versterktedestad,onderweesdeingezeteneninden

daardoor een ool*log, die eerst in 1492 ein-

digde.Hj Overleed te Maastricht den 16den
Januarj 1505.
Joltan llJs H oorn, baron ran loœtel en
terwjlde fraaje graftombe,tereere van dien Bassigny,heer ran Lokeren enz.Htjbehoorde
heldaldaarindeGrooteKerkverrezen,bjden t0t het Verbond der Edelen,werd kapitein-

'
van Oranje.In 1799 vielHool
.nindehanden
der Engelschen, maar werd na het gevecht

wapenhandel, en bragt er een leger bjeen
van ruim 4000 man,waarmede hj dezaak
der Staten diende.Daarnawerd hj bevelhebbervan'sHertogenbosch,waarhtldenReligievrede deed afkondigen en w egensongesteldheid zjne waardigheid opdroegaan zjn zoon
Maœimiliaan.Hj overleed te Utrechtin 1600
of1606 en werd te Vianen in den grafkelder
derBrederode'sbtjgezet;hj wasnameljkmet

bj Alkmaarontruimd.Harevoormaligewallen
zjn thans in wandelparken herschapen.Behalveandereinxigtingenvan onderwjsbestaat
ereeneLatjnsche school.
H oorn (Kaap),zie V'
anrland.
H oorn en H oornm uziek.Een hoornof Anna '
ct4zlBrederodegehuwd.

waldhoorn, corno of cdrno di cassio,c0r of
FïJ@.
: ran J.fppf-prescy,graaf1)J> Hoorn,
cor de chasse,iseen algemeen bekend kope- een zoon van Joseplbvan M ontmorenw ,graaf
ren blaasinstrument, bestaande uit cirkelvor- van .M'p:!!e en van Anna '
pJ4 Egmondt.Toen
mige pjpen, die in een wjden trechteruit- deze,na den dood van haren echtgenooteene
loopen, waarin door een mondstuk geblazen 2de huwel
jksverbindtenisaanqing metJohanw ordt.H etiseen der oudste speeltuigen,dat, zld.
s,domheer van Luik en d1t huweljk kineerst regt gf slechts weinig gebogen, van derloos bleef, besloot haar gemaal,de beide
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zonen uitheteexste huweljk alsdezjneaan de tgcliold,burgtvoogd van Portorole,gevan
te nemen en hen te begiftigen metdetitelsen gen nemen.Te vergeefs beriep hj zich op
goederen,welke hj inmiddelsvan zjn broe- zjne bewezene diensten en op de onschendder Jaeob AT, graaf Tap .
S'
00rl ot'Hoorne bare voorregten der ridders van het Gulden
geërfd had. Daardoor verkreeg Yl1
Lp8, be- Vlies.Hj en Egmondtwerden eerstte Brushalvehetgraafschap Hoorne,deheerljkheden se1 in afzonderljke vertrekken opgesloten,
Altena en Weert,terwjlhj vervolgensO0k daarna onder eene aanzienljke krjgsbedekin het bezit kwam van het graafschap Nue- king naar Gent gebragt,en den 3den Julj
nar, Meurs en Saverdaca.Zjne afkomst en 1568 naar Brusselteruggevoerd.Hierwerden
rjkdom strekten hem t0taanbeveling bj het 63 punten van beschuldiging tegen hem ingeH0f, en htj zag er zich meteerambten en bxagt. Geene tusschenkomst had eenigen inwaardigheden begiftigd.Eel
'st werd hj hop- vloed om hetvonnis des tloods afte wenden.
man van de ljfwacht van den Koningvan Twee dagen later werd het volvoerd - eerst
Spanje, daarna stadhouder van Qelder, en aan Egmondt, daarna aan Hoorn.Gekleed in
eindeljk admiraalder Nederlanden.I'
il'
qps11 een zwarten m antelen metongedektenhoofde,
schûnk hem de orde van hetGulden Vliesen Ongeboeid en door niemand vastgehoudenj
belastte hem met het opperbevel ûver de betrad hj hetsehavottbeleed ootmoedigzjne
vloot,waarmede hjnaarSpanjestevende.De zonden, maar weigerde te bekennen dathj
graafvertoefdealdaarvan 1559t0t1563,keerde schuldigwasJegensdenKoning.Nahetaoegals 1id van den Raad van State naar de Ne- gen van zjn mantelknieldehj op hetkusderlanden tert
lg, verbond zich met de edelen sen,trok eenewollenmutsoverzjneoogen
tegen Granvelle en deed met W illem I en en zeidein hetLatjn,plleer,inuwehanden
Egmondt den eersten stap om den kardinaal beveelik mjnen geest!''Daarna trofhem de
te verwjdert
ln. O0k verklaarde hj aan de doodeljke slag. Hj had den ûuderdom van
Landvoogdes,dat hj de zittingen van den 50jaren bereikt.
Wlllem , graaf ean S/prz?,,baron van KesRaad van Statenietmeerzou bjwonen,z00lang de Koning verzuimde eene andere orde sel, heer van Batenburg,generaalder artiltestellen Op de regéring.Voortswashj aan- lerie en kolonelvan een regementinfanterie,
wezig bj de vergaderingen der edelen te dat zjn naam droeg, leefde in de2dehelft
Breda en te Hoogstraten,maarbehoordeniet der 17deeeuw en behoorde t0t de ve-*m aarde
tot de onderteekenaars van hun Verbond.Na krjgshelden van zjn tjjd.Hjnam deelaan
hetvertrek van Grat
lrellenam hjwederzit- deu togt naar Rochester en bewtles aan 0ns
ting in den Raad vall State, waar hj de Land groote diensten in den ()orlog tegen
Landvoogdes steeds aanspoordetût gem atigd- Frankrjk.(lnder delëiding van hem en van
heid en zich een voorstander betoonde van

den luitenant-kolgnelP alm wierpen den 12den

vrjheid Van çeweten? terwi
jl hi
j weigerde Octgber 1672 eenige ltompagniën mariniers

zjne toestemmlng te geven t0tde invoering zich op f1eFranschen,bragten olltzetaan het
der Inquisitie.Toen deze niettem in op bevel bjkans overwonnen lkrjgsvolk van den gedesKoningsingevoerd werd,begafd()graafran

sneuvelden Zuylesfeyn, sloegen de aanvallen

S00rszichnaarzjnegoederen,zonderzichvem des vjands af,hernamen de veroverdevaandermetregéringszaken tebemoejen.Zoodra dels en maakten zikth van eenige standaarden
ervervolgensspraltevanwasom diegeloofsregt- der Franschen en van etln aantalgevangenen

bank op te schorten,keerde hj echtermet meester.11
31678 had htjalsgeneraalderarandere edelen terug.Omstl*eeks dien tjd had tillerie het opperbovelover het l
trijgsvolk der
de beeldenstorm plaats en begon Oolt te
w oeden te Doornik, waar 'sGraven broeder

vloot, ruim 300 man sterk, en bevond zich
op het eskader van Tromp, bestemd Om de

Montigny - , die zich tjdeljk in Spanje westlkt
1st van Frankrjk te verontrusten.Van
bevond, met de landvoogdtj was belast.De Aèors landde eerst op Belle-lsle,nadathj

-

stad wasin opstand en de hervormingsgezin- 'svjands kustversehansingen vernield had,
den dreigden alles te vernielen. M et gevaar doch het ltasteel,Op eene rots gelegen,bleef

van zgn leven begafde graaf'
tan Hoorn zich onaangetast.Daarna olltseheeptt
ahj krjgsvolk
onder dien w oesten hoop en bragthet zoover, op het eiland N oirmoutiersten zuidenvanden
dat de opstandelingen de wapensnederlegden mond der Loire.Hiermaaktehj zich meester
enzichvan allebalddadiyheidonthieldenOnder van de batterjen en van het ltasteel.Toen
voorwaarde, dat zj vrpheid zouden hebben vervolgensin 1673 de Franschen Utreohthadom buiten de stad te bouwen.Het toestaan den verlaten,nam hj deze stad innaam van

van deze voorwaarde verwekte het ongenoe- T llem I1I in beziten bekleedde erhet begen der Landvoogdes en vooral0ok dat des velhebberschap.Hj overlet
ld den 4denMaart
Konings.Ditallestgevoegdbj andereotzaan- 1G94.
genaamheden, bragt hem t0t het besluit.om
van A '
00rl, zeventienden gotlverneur-

zich van al zjne bedieningen te ontdoen en genexaalvan Neêrlandsch Indië.Hj werdgezich op zjn kasteel te W eert te vestigen. boren te Amsterdam den 16den November
Vervolgens volbragt hj eene buitenlandsche 1653, vergezelde reeds vroeg zondexrang of
reis,maarbevond zich to Brtlssel,toen A lna salaris zjn valer naar Oost-ïndië,waarhj

er in Augustus 1567 binnentrok. D e Hertog in 1663 aankwam en langs de verschillende
ontving hem met de grootste minzaamheid, trappen van onderadsistent, ondexkoopm an,
noodigdehem op den 9den Septemberteneten, opyerkoopman,eersten klerl
t2 eersteu secredoch liethem naden maaltjd doorHiëronimo tarls, raad van IndiB en dlredeur-generaal
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eindeljk in 1704 den ho-ogsten trap - dien
van gouverneur-generaal bereikte.Hj bekleedde die verschillende betrekkingen opeene
loFeljke wjze, en had 00k n0g vôôrzjne
laatyte bevordering twee gezantschappen bj
den Koning van Bantam waargenomen. In
1710 keerdehj naarhetVaderland terug,-

schoolsche leerwjze,nam jverig deelaan de
Kerkeljke twisten van zjn tjd en schreef
eene lange reeks van Latjnsche werken,
waarvan wj slecht:noemen:rDisputationes
X anti-ludaicae (1644)'9
,- ,Deparadoxiset
heterodoxisW eigelianiscommentarius(1646)'',
sputationesdebaptismoveterum (1647)''
,
pDi
volgens sommigen op eigen verzoek van ont- - psocinianismiconfutatio(1650- 1664!3d1n)''
j
slag, volgens anderen ontboden door de be- - pEuthanasia,sive deartemoriendl(1660,
windhebbers. Deze waren intusschen niet0n- o0k in het Nederlandsch onder den titel:
tevreden over zjn bestuur,daarzj heraeen Ellthanasia ofte wél sterven'' -- mExamen
gouden penning vereerden ter waarde van Bullae payali
s, qua pontifex Innocentius X
150 gulden.Hj overleed te Amsterdam den abrogare nltiturpacem Germaniaeetc.(1652)''
1
XSumma controversiarum religionis cum
zlsten Februarj 1711, volgens het gerucht
niet minder dan 10 millioen gulden nalatende. infdelibus etc. (1653 enlaterl'''- !InstituPaul'
lts Gpdfried wtTz Hoorn, een verdien- tionestheologicae(1653)'',- rTheologlaeprac-

!- rMethodussivetraesteljk Nederlandsch geneeskundige.Hj werd ticaetomi11(1663)''
geboren te Delft den 7den October 1777,stu- tatusderationeconclonandi(1669 en later),,j
deerde te Leiden en werd er in 1803 t0t - en pvetera etnova,sive excercitationum
medidnae doctor bevorderd opeen:pspecimen theologicarum libri III (1672)''. Voorts betaan van hem een aantalorationes,benevens
medicum inauguraledeiisquaeinyartibusmem- see
nige geschriften in het Nederlandsch. bri, praesertlm osseis, amputatlone vulneroporlàdeà studeerde te Leitis,notandasunt''.Hj vestigdezich teLeiden Zjn zoon Izaak A'
en was erJaren werkzaam aan hetN0soco- den in de regten en w erd weldra pensionaris
mium clinicum ,terwjlhj tevens z00 lang van Rotterdam ,welkebetrekkinghjopeene
effeljke wjze bekleedde. Toen voorts in
moçeljk zjne krachten besteedde aan deuit- l
dïozt
vldoverbrelding van het Académisch Muséum voor 1720 de raadpensionarisAntonieA'

natuurljke historie.00k stelde hj deletterkundeop hoogen prjsen beoefendemetgoed
gevolg de teekenkunst.Om die reden zag hj
zich benoemd t0t lid van de Maatschappj

leed,werd Hoornbeek,schoon reeds64 Jaren
otld,t0t zjn Opvolger gekozen.Metschranderheid en scherpzinnigheid vervulde hj de
pligten vanzjnambt,verefendedegeschillen

van Nederlandsche Letterkunde en van het tusschen de drie kwartieren in Gelderland,
Bataafsch Genootschap van Kunsten en W e- weshalve men hem een gouden drinkbeker
tenschappen, alsmede t0t 1id van de Konink- vereerde,- zochtervruchteloosdebenoeming
ljke Maatschappj van BeeldendeKunsten te van W illem IV t0t stadhouder te verhindeAmsterdam cn t0tmededirecteurvanhetteeken- ren,en overleed den 17denJunj 1727.
H oornblad (Ceratophyllum L.
genootschap pArs aemula naturae''te Leiden.
j is de
Gedurende het Fransche bewind washj lid naam van een plantengeslachtuit de familie
van den m unicipalen raad, in 1813 werd derHoornbladigen (Ceratophylleae Gray).Het
hj lid derprovisionéle regéring,in 1818 lid onderscheidt zich doorin kransen geplaatste,
van den stedeljken raad en in 1832 wethou- 1-t0t 3-m aalgegafelde bladeren metgetande
der te Leiden. Ook was hj lid der Provin- slippen en ongevleugelde vruchten. In ons
ciale Staten van Zuid-Holland,hoofd-ingeland Vaderland groejen doornzadn ltoornblad (C.

4met3-doornigevruchten,waarop
van Rjnland en ridder der orde van den Ne- demersum L.
derlandschen Leeuw. Hj overleed den 5den 2 dorens aan den voetteruggeslajen zjn en
s
oms
doo
r
knobbe
lsvertegenw oordlgdw orden,
Augustus 1850.
R oornbeek (Johannes),eenverdiensteljk terwjlde topdoorn regt en even lang of lan-

Nederlandsch godgeleerde, geboren te Haarlem den 4den November 1617, bezocht de
hoogescholen te Leiden en te Utrecht, en
werd in 1638 proponent en iù 1639 predikant

ger dan de vruchtis,- en ongewapend hoorn-

blad (C.submersum L.),welksvruchtenenkel
aan den tOp meteendoornvoorzienzjn,die
korter is dan devrucht,terwjlde bladeren

te Miihlheim bj Keulen.D00rde woelingen lichter groen en slapper ziJ-n dan die der
der Roomschgezinden genoodzaakt om zjne voorgaande soort.
standplaatsteverlaten,keerdehjnaarUtrecht Hoornbladigen (Ceratophylleae L.) is
terug en verwierf er den rang van doctor in de naam eener plantenfamilie uitde afdeeling
de godgeleerdheid. Aanstonds werd hem het der Kelkbloemigen (Calyciiorae).Zj Onderprofessoraat aangeboden te Harderwjk en te scheidt zich door in om windsels geplaatste,
Utrecht. Hj besliste ten gunste van laatstge- éénhuizige bloemenmet10t0t12ljnvormige
noemde stad,waarmenhem hetvolgendejaar slippen.Demanneljkehebben 10 tOt25meel00k het leeraarsambt opdroeg,doch reedsin draden; de vrouweljke emwindsels zjn één1654 ontving hj een beroep naardeLeidsche bloemig,éénhokkig en hebben een éénejigen
hoogeschool en aanvaardde er zjne betrek- stamper metpriemvormigen stjlen zjdellngking meteeneredevoering:>Descholistheo- schen stempel, benevens regte eitles Zj omloglcis (1654)''. Nadat hj hier 12 Jaar met vat waterplanten met gaFeldeelige bladeren.
grooten roem werkzaam w as gew eest,overH oornblende of amphibool is een uit
leed htj den z3sten Augustus 1666. Hg be- talk,kalk,kiezel,leem ,jzeroxyduleenmanhoorde t0t de geleerdste theologen van zjn gaanoxydule bestaand,half-doorzigtig t0tontjd,betoonde zich een grootvoorstanderder doorzigtig mineraal, hetwelk scheeve rhom-
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bische zuilen t0t grondvorm heeft. Het is vo
dekbl
tze
-er b
0r
.es
eed
mi
edecandrltm L. met
et aodpernjzzeaned,
vliezige,getande
grof- en fjnkorrelig, gedeelteljk eenigzins
schelpachtig op de breuk,en groen,grjs, randen,breedvliezige aan den t0p uitgevretenj
zwart of wit gekleurd.Men vindtdeze delf- getandekelkbladen)stjve,na denbloeiterugstofin kristalljnemassa'sqzj smeltvôôrde geslagene,later Nveder opgerigtebloemstdlen,
blaasbuis t0t een zwart,groenac,
htig bruin Of kleine, opgerigte of opstjgende stengels en
groenachtig witglas.M enonderscheidt:Straal- meestal 5 meeldraden, - 0.yllttinos'
ttm Fr.,

dfd- (actinoliet)in verschillendeschakéringen m et smalberande kelkbladen m et een aangevan groen Ofbruin,- yrammatiet(tremo- spitsten,kalen t0pen eenet0tbjhetuiteinde
liet),meestalin dolomieten korreligenkalk- doorloopende groene streep,m et aan den t0p

steen,schoon Ook w elin gangenenbeddingen gebogenet na den bloei loodregt opstaande,
met ertsen, en zeer verschillend van kleur, daarna weder opgerigte bloem stelen, - 0.
eiyenll
jkehoornblende,diemeestalpikzwart, tetrandrwn C4rJ., met geheel kruidaohtige,
doorgaans zeer donker, maar ook we1eens aan den top kale kelkbladen,stjve,na den
blaauwachtig groen ofgroenachtig wit is,- bloeitjd teruggeslagene,laterwederopgerigte
en anthopltylliet,o0k verschillendekleuren be- bloemstelen, meest4-tallige bloemen en ljnzittende. De eigenljke hoornblende is alge- langwerpige bladeren, waarvan de onderste
meen verspreid en een bestanddeelvan vele langgesteeld zjn,- en C.ylomeratum T/lf
4iIJ.,
gesteenten,zooals syeniet,diorietenz.Intus- met vruchtstelen, die korter of naauweljks
schen vormtzj 0ok zelf
standiyhethoornblen- langer zjn dan dekelk,yebaardekelkblaad-

deyesteente en de hoorllblendeleI, terwjl men Jes,en uitstaande,eenwelniggebogenebloem-

ze ook aantreft in basalt,lava,wacke enz., stelen.
en in losse kristallen in vulcanisch tuf.
H oornklaver (TrigonellaL.
jisdenaam
Hoornbloem (Cerastium L.)isde naam van een plantengeslacht uit de familie der
van eenplan- '
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zeker of de
yekromde
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vormige bladeren, kortGrieksch hooi(Trigonella Foenuntjzrtzpczuzzl.)
harigebloemstelen en breed berande dekbladen;deze vaste (T.corniculata L.)in 0nsVaderland groeit.
plantheeftzodenvorm ende,Onvruchtbaresten- Langsde Middellandsche Zee t0tverinArabië
geltjes naast de opstjgende,vruchtbare,- en Atrika groeit T. zbezlffzzl graecum L. of
C.frieicl: D nktm et ei-lancetvormige,stompe Grieltsch hooi,waarvan wj eeneafbeelding

ofgetandekelkbladen meteenebjna t0tden geven op ïj'
zdernatuurljkeyrootte.Dezaden
t0p doorloopendegroene streep,m etuitstaande dezerplant zjnzeersl
jmerlg en bevorderen

bloemstelen en een gebogen, forschen sten- den vetgroei.
gel, uit een liggenden, vaak w ortelenden
H oornlood, zie cl
tïoorlood.
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H oornsteen is eene soort van kwarts, ontstaande jlheid aangevqlddoorluchtdeel:e:

die meestalin onregelmatige gedaanteen dik- uit den naasten omtrek.Die deeltjeszjn in
wjls in zonderlinge vormen vgorkomt.Men 'tgrootstgetalaanwezig in deonderste lachtvindt deze delfstof vaak a1s versteeningsmiâ- laag,zoodat vooralde dâârvoorhandenevoordel van plantaardige voorwerpen,zoodatmen waarts schieten en tevens oprjzen,daarbj
wel eens geheele boomstammen aantreft,die allerleivoorwerpen,dieztjopdeoppervlakte
in hoornsteen herschapen zjn.Zjissplinterig der aarde aantreFen,met zich sleurende.De
of schelpachtig Op de breuk, veelal grjs, hoos heeft alzoo eene dubbele beweging,nadoch 0ek geel, rood, bruin en groen van meli
jk eene schroefvormige om haxe as en

eene voortschrjdende in derigtingderresul-

kleur,somtjdsgewolktOfgestreept.Menkan
er met staal vonken uit slaan! hoewel zj
minder hard isdan kwarts;ztJlsondoorzigtig,op zjn meestaan de kantendoorschjnend.VolgensKlaprotltbestaatzj uit981/40/0

tante van de krachten der beide luchtstroomen.Eene hoos kanevenzeerindehoogerege-

westen des dampkrings ontstaan.Zweeft zj
voorts overde zee,dan brengt zj o0k het
ter in eene wervelende beweging en doet
kiezelaarde,3/40/0aluinaarde!1/20/0jzeroxyde wa
rjzen,zoodatzjdaarmede
en 140/0 water.Men vindtden hoornsteen in hetkegelvormig op
met de toppen naar elkan-

Plutonische vormingen,welke van ertsforma- 2 kegels vorm t,
tiën vergezeld gaan,btiv.in den Harz,in der gekeerd.Zulk eene waterhoos wordtdan
Bohemen en in het Saksisehe Ertsgebergte. we1voortgesleurdOverhetland,zoodatvelerlei
ln ZTveden komthj vooralshoofdmassa van visschen aldaar nederdalen.Zj kan somsgesom mige poriersoortt'
n en wé1 onder den weldige verwoestingen aanrigten, zooals de
naam van hoornsteenporfer.Sommige soorten ervaring, bjv.in de Jaren 1832 en 1843 i
n
kunnen fraaigepoljst en a1s agaat bewerkt Noord-Brabant,çeleerd heef
t.Ook op zee is
worden.
zj zeer gevaarljk.Dikwjls gaat zj vergezeld van bliksemvuur en donderslagen;trouH oornvee,zie R'
undvee.
wens het is niet vreemd,datdoor zulk eene
H oornvlies,zie Oog.
Hoornwerk (Een)noemtdevestingbouw- geweldige beweging electriciteit in den dampkundige een werk, hetwelk bestaat uit 2 kring ontwikkeld wordt.
halvebastionsen
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w orden hoornw erken n0g w el
t0t bruggenhoofden gebezigd,
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manneljke hebben een s-bladig
bloem dek en 5

meeldraden,

de vrouweljke

een napvorm ig
bloemdek, dat

den ejerstok om-

geeft en met de
vxucht mede-

groeit.De ejeri
b$j
'jj

'

'

stok is bovenstandig en heeft
2 staartvormige
stempels. Twee

vrouweljkebloemen,elk in den

oksel van een
nietgedektzjn.
Hop (HumulusLupull
u).
schutblad, vindt
Bj vestingwermen telkens
ken hadden de
vleugelshetnadeel,datzj denvjandbescher- naast elkander in den oksel eener grootere
ming aanboden,zoodra deze er zich van had schub,terwjl vele van die schubben,aan
eene spil bj elkander geplaatst, een kegel
meestergepaakt.
of eene bel vormen. De vrucht is eene dopH oornzllver,zie OAloorzïlmer.
H oos.W anneertwee luchtstroomen onder vrucht. Algemeen bekend is de gewone A&

een niet alte kleinen hoek elkander ontmoe- (Humulus Lupulus L.),eeneruwharige slingerplant m et handlobbige bladeren en t0t

ten,Ontstaatbj hunnevereeniging eenewervelende beweging, welke die stroomen bj
hunnevereeniging spiraalsgewjsdoetklimmen.
Bj die omdraajingnameljk wordendeluchtdeeltlesvan de asverwjderd,en dehierdoor

pluimen gevormde manneljke bloemen. Zj

groeit in 0ns Vaderland in het wild in bosschen,tusschen kreupelhoutenheggen,zoodat

zj in vele oorden beschouwd wordta1seen

HOP.

nadeelig onkruid voor hetJonge hout.W j
geven hierbj eene afbeelding van hethoygewas,nameljk in a een manneljken en ln b
een vrouweltjken bloemtak op 1/s der natuurljkegrootte,inceenemanneljkebloem,
in # een bundelvrouweljke bloemen,in e
een vrachtbeginsel met stampers, allen op
3-voudigegrootte!en infeenedoorgesnedene
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tusschen dien Raad en hetH0fvan Hollan;
wikkelde hem in groote onaangenaamheden ,
welke echter d00r tusschenkomst der burgemeestersvan Amsterdam werden uitden weg

geruimd.Zjne bekwaamheid wordt zeergeroemd,en hj overleed den 15den November
1704.

JaeobA'
pyjeen verdiensteljk Nederlandsch
vrucht, 0na de kle:a te doen zien,op 7-v0u- staatsman. Deze, zoon van den voorgaande,
dige grootte.
geboren den39stenJulj1654opeene hofstede
DeJeugdigehoppescheuten ofhoppepiekjes, bj Velsen, studeerde te Leiden onder den
uitdenoverbljvenden wortelstok uitloopende, hoogleeraar Böekebnan in de regten en waB
eet men hier en daarin hetvroegevoorjaar vervolgens v00r de groote geregtshoven van
alB groente, doch de hoppebellen worden Holland a1s?l
eitbezorgerwerkzaam.Hierdoor
vooralgebruiktbj debereiding van bier,om vormdehj zlch voor de gewigtige betrekkinge
n
,
we
l
ke
he
m later werden opgedragen.In
hieraan een aangenamen geur te geven. In
0ns Land worden die bellen veelal van 1678vergezeldehj Hiëronym'
asvanWeedrlilgà
wildeplanten ingezameld,daar hetaanleggen als edelman van hetgezantschap naarFrankd hj pensionarisvan
van hoppeplantaadjes bj 0ns n0g veel te rjk,en 2jaarlaterwel'
weinig qesphiedt.Men heeft er slechts hier Amsterdam.In 1680 was hj gemengd in de
en daar ln Noord-Brabanten Gelderland,doch geschillen tusschen den prins van Orll/een
op verre na nietgenoeg Ou1in Onze behoefte

te voorzien.Uitgestrektehoqveldenvindtmen
echterin grootengetalein Dmtschland,bepaaldeljk in Bejeren,en vooral Ook in Engeland,waar dehop-oogsteeuebelangrjkeen
feesteljke zaak is.Zulke plantaadjes,waar
debj staken opgeleideslingerplantharesierljke bellen op eenebevallige wjze laathangen, hebben een aangenaam voorkomen.Om
er een aan te leggen, plant men de hopatoelen op geregelde afstanden in kuilen
en men houdt ze zuiver van onkruid.ln het

Amsterdam over het Nverven van 16000 vaan
en over de geheime Onderhandelingen met
d'Avalgœ. Hetgemeen begon hem methet l0t
IFiffezl te bedreigen, doch het
Van de de '
bleek,dathjnietsbuiten den lastderstadsregéring gedaan had,zoodathj naden dood
van I'
ayel voox de betxekking van raadpen-

sionaris werd aanbevolen. Hj behoordet0t
de gevolmagtigden, die in 1684 een verdrag

slûten met d'
Arau ,en 3jaar later vaardig-

den de Algemeene Staten hem afa1sbuitengewoon gezantnaar den Keurvorstvan Bran-

en
ersz
te
jJwo
aarrdb
er
nenb
gj
ende
zn
j gewoonljk niets 0p, denbuxg teBerljn,die zjnebemiddeling had
grond afkesneden.In aangeboden ter vereFening van geschillen tushetvolgende voorlaar gebrtlikt men een ge- schen Denemarken en deNederlanden.Tevens
deelte der uitloopers als moeskruid en laat moest hj er het regt handhaven der Nehet overig gedeelte aan staken opwassen, om derlandsche W est-lndische Maatschappj op
hoppebellen te leveren. Na de inzameling Guinea.Te Berljn genootHop zoogrootaanw orden de planten w ederom bj*den grond zien,dathj erbj den doopalsgevaderstond
afgesneden. Zulk een plantaadje kan althans over I'rederik 'ITGll6pz, den zoon van den
10 jaar duren.De h0y bevat eene eigenaar- Ketlrvorst.- In 1689vertrokHop naarhetKeidige bitterstof, lwpul%ne genaam d, w elke zerljk H0fte W eenen,om Onze bemiddeling
door geneeskundigen bj maagziekten Avordt aan te bieden tusschen den Keizer en den
voorgeschreven.
Sultan vanTtlxkje,voortsom deonzjdigheid,
Een gevaarljke vjand van de h0p iseen waarnaarHamburg streefde,tegen te werken,
vlinder,Bombyx Humuligenaamd.Dezevlin- en metden Keizer een verbond tegen Frankder bezit een smal,grjsligchaam engrjze rjk te sluiten.Van W eenen ging hj naar
ondervleugels.Debovenvleugelsvan hetman- Londen,om Engelands Koning t0t toetreding
netle zjn zilverwit met een rooden zoom, tot dit verbond te bewegen.Hier vergezelde
die van hetwtjfle okergeel met rûode stre- hj koning Willem op denkrjgstogtnaarIerpen. In het midden van den zomer zietmen land.Daarbj meer dan éénegelegenheid de
er tegen den avond in groote menigte met bekwaamheid van Hop op eene schitterende
trage vlugt langs de hopvelden zw even. De wtjze gebleken was,zond men hem in 1693
raps is geelachtig wit met zwarte borstels. naar de Hoven van Denemarken en Brunslrg,Om debeidemogendhedent0t
Zj knaagtdewortelsderhopplantenaf)z00- wjk-Liinebt
verzoeningtebrengen.Bjzjn terugkeerdeed
datdeze kwjnen en sterven.
E op. Onder dezen naam vermelden wj hjverslagvandeuitkomstzjnerbemoejingeny
een aanzienljk Nederlandsch geslacht, het- en daar nog niet alle zwarigheden uit den
welkonderscheidenestaatslieden geleverdheeft, weg geruimdwaren,woondehjhetvolgende
te w eten:
Jaar de onderhandelingen van Deensche en
Coçnelis .
M0p, geboren te Amsterdam den Hols
teinsche gevolmagtigden teHamburg W .
26sten Maart 1620.Hj studeerde en promo- In 1698 gin: hj nogmaalsa1s buitengewoon
veerde in deregten en werd in 1666gensio- gozant naar W 00n0n 0n Zag 0r Zioh bohst
naris van zjnegeboortestad.Terbevelliging met de taak om den Vrede van Rtlswdk
van deze,zorgdehj voor deversterking van duurzaam te maken en ondersdleidene andere
Naarden,en zag zich vervolgensbenûemdt0t belangentebevorderen.VoortsgafhjerkenniB
.

raadsheer in den Hoogen Raad. Een geschil van het verbond) door de Algemeene Staten
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metFrankrjk en Engeland gesloten metbe- h
vj
olge
t0nd
ti
e
nJ1
a7
a4
r8weesmeester,welkebetrekking

trekking t0t de verdeeling derSpaanschem0bekleedde,en zag zich voorts
narchie en hetbewaren derrustvan Europa, in 1733 wegens Hûlland afgevaardigd naarden

doch bejverde zieh tevergeefs)om 00k den '
Ibad van State,terwijlhj o0k bj herhaling
Keizer daaraan te doen deelnemen.Laatstge- behoorde t0t de gecommitteerde raden te
noemde huldigde echterzjnegrooteverdien- 'sHage.ln 1749 verkreeg hj zittinq onder
sten door hem te verheFen t0tbaron van het de thesallrieren van Amsterdam en m 1758

Roomsche Rjk, terwjl de Staten hem be- onder de raden der Admiraliteit.Sedert 1720
noemden t0tthesaurier-generaalderVereenigde behoorde hj t0t den raad der stad en t0t
Nederlanden. Deze betrekking verhinderde 4-maalt0e bekleeddehjdewaardigheid van
evenwel niet, dat men hem met onderschei- buxgemeester. Voorts was hj van 1716 t0t
dene zendingen belastte. In 1703 werd llj 1753 bewindhebbervan deW est-lndisaheComnaax Diisseldorf, naar den Keurvorst van de pagnie.Ilj wasberoemd wegenszjneregtsPfalz, gezonden, teekende met Marlborouglt kennis,en overleed den 14denJulj 1762.
de capitulatie van Bonn en woonde,a1s geJohan A '
0.t,desgeljksNederlandsch staatsdeputeerdete velde,den slagvanEkerenbj. man en klelnzoon van eerstvermelden O*Daarna bepaalde hj zich eenigen tjdbj de
Hop.Hj werd geboren te Amsterdam
bezigheden van zjn ambt, doch vertrok in in 1709, verkreeg den rang van m eester in
1706 naar Brussel, om er metanderen orde de regten,en werd in 1734 raadsheer in den
testellen 0g hetbestuurderoverwonnenlan- Hoogen Raad van H olland,Zeeland en W estden.Eindelpk werd hj in 1712metden heer Friesland, in 1738 sec,retaris van den Raad
van W elderen naar Henegouwen afgevaardigd, van State,enin 1753thesaurier-generaal.Hj
om te beletten dat de hulptroepen zich ver- legde dengrondslagvoorden bloeivan 'sLands
wjderden. In het Vaderland teruggekeerd, geldmiddelen, ontving daarvoor de betuiging

nam hj zjn schatmeestersambt op de l0Fe- van de ongemeene tevredenheid zjnerlastgeljkste wjze waar,daarhjhetdoorden Suc- vers,zag zich kort voorzjn dood benoemd

cessie-oorlog geschokte staatscrediet wist te
handhaven, en overleed den zGsten october
1725.Dezeuitstekendestaatsman onderscheidde
zich dooreen indrtlkwekkend voorkomen,0ngemeene hofeljkheid en schranderheid, en
heeft aan 0ns Vaderland in het algemeen 0n

t0tcurator derLeidschehoogeschool,en Overleed den l7den December 1772.

brieven nagelaten.Een aantalvan deze isin
1850 door den hoogleeraar Vreedein hetlicht
gegeven onder den titel: rcorrespondance diplomatiqueetmilitaire duducdeM arlborough,
du grand-pensionaire Heynsius etdu trésoriergéner
'al des Provinces Unies Jacques H0p''.

Hopeof OrJ/-SJJJ,deedreedsopjeuydigen
ïeeftjd reizen in Euroya,Azië en Afhka en

Als eene bjzonderheid vermelden wj n0g,
dat de bekende phopjes',t0t wier bestanddeelen koffjbehoort,vanhem hunnaam ontleenen,daarhj,een grootvrïend van ko@ ,

waarin hj het ontwerp van W yattvoor een
gebouw ten behoeve van hetcollege-D owning
te Cambridge aan eenescherpe en degeljke

H ope(Thomas),een jverigvoorstanderder

beoefening van kunst en oudheidkunde,werd

geboren te Londen in 1774.Hj wasafkomstig van den jongeren tak - n0g steeds in

aan Amsterdam in het bjzonder gewigtige 0ns Vaderlani in het bekende handelshuis
diensten bewezen.Hj heeftvele belangrjke bloejende - van den oud-schotschen stam

deze wegens eene maagkwaalalleen in dien
vorm m ogtgeblmiken.
CornelisA '
o' ,een Nederlandschstaatsmanen

verzamelde eene menlgte teekeningen naar

belangrjke gebouwen en beeldhouwwerken.
In Engeland trok hj het eerstde algemeene
aandacht door een open briefaan & z zlzleq
sley,

critiek onderw ierp.Veelopzien baardenvoorts

de inrigting en versiering van zjn huis te
Londen en van zjne villa te Deepdene bj
Dorking.Er bestaateene plaatvan heteerste

zoon van den voorgaande.Hj werd geboren in de ppublicbuildings of London''van Britte Amsterdam den 3den Junj 1685,studeerde ton en Pugin,en hj zelf j'
afafbeeldingen
en promoveerde in de regten en kreeg ach- van zjn ht
lisxaadinhetlichtlndepllousehold
tervolgens zitting bj de tresorieren extraor- furnitures and internal decorations (1805)''.
dinair, in het collegie der commissarissen Nadathj voorts de werken:prhe costumes
van huweljkszaken,a1s schegen in deregt- oftheancients(1809,Q d1n)''- en nDesigns
bank en in hetcollegievan klelnezaken,doch ofmodern costumes(1812)''inhetlichtgegeging in 1718 als ambassadeur naar Frank- ven had, schreefhj den roman:pAnastasiùs
rjk,waar hj Op eeneluisterrjkewjzeont- Or the memoirs ot'a mûdern Greek (1819,
vangen werd en 7 Jaren vertoefde.Hj be. 3 dlnl''1diemetongemeenenbjvalontvangen
wees er groote diensten aan de Hervormden. werd.Ht
J overleed den 3den Februarj 1831,
Bj zjn teruqkeer in hetVaderland nam hj en na zjn dood verscheen n0g zjneverhanweêr zitting ln hetcollegievan kleinezaken, deling: r0n the origin and prospects of man
en zag zich in 1728 afgevaardigd door Hunne (1831):'.- Zjn oudste zoon,Renry T#ovlc.
:
Hoog-Mogenden naar Soissons,van waarhj Hope, was 1id van het Parlement,en overParjs bezocht om met den graafvon Zinzen- leed in 1852,- eneenjongerezoontad.
leal
tzzltfer
&C#*over Oostenrjkschezakente Onderhan- James ./eret/brtîHope,geboren in 1820endesdelen.Ook vertrok hj in 1729 metanderen geljks 1id vanhetParlement,schreef:pEssays
naarFrankrjk Om den Koning bj degeboorte (1843)'')- en pEnglish cathedralsin the19th
van den Dauphjn geltlk tewenschen.In1730 century (1861)''.O0k ishjmede-eigenaarvan
kt.'de hj naar Holla/d terugjwerdin het den psaturday Review''.
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H ophra, koning van Egypte, veroor- kasteelte Hemelum ,was een uitstekend Neloofde na de verwoesting van Jerusalem in

derlandsch regtsgeleerde en werd geboren te

586 vôôrChr.aan de Israëlieten,om in zjn Sneek den llden November1523.Reedsvroeg
rjk eene wjkplaats te zoeken.O0k had hj verloor hj zjne ouders,zoodatzjn grootva-

reeds vroeger met Zedekla, den laatsten 1:0- derFeike Tïdrt
vvltz, burgemeester van Sneekt

ning van Jllda, een verbond gesloten. Hj
schjntdezelfde te wezenals Vapltrcsbj M anetlto en als Apries bj Her6dotus,nameljk
de zoon en opvolger van Psammoethis.1lj
oorloogde voorspoedig m et de Phoeniciërs en
Cypriërs,doch zjn ongelukkigeveldtogttegen

zich metzjne opvoeding belastte.Hjmaakte
goedevorderingenenwerdopl3-jarigenOuderdom naar Haarlem gezonden,waar hj zich

verder ontwikkelde onder de leiding van CorI:JI.
C Croclbs,een voorstander van de Jezuïeten en door Loyola zelven in hunne orde 0pde Cyronaeërs veroorzaakte een Opstand van genomen.Na een vierjarig vertoef te Haarzjn volk.Eindeljk werd hj door A masis, lem studeerde l
zj teLeuven in de regten en
die zich aan hct hoofd der oproerlingen had wjsbegeerte,bezochtvoortsde hoogescholen
geplaatst, in 568 vöör Chr. van den trool: te Parjsen te Orléans,en keerde,afkiende
van eene voorgenomen reis naar Italië, in
geworpen en later terdood gebragt.

H ôpital (Michelde 1'),een verdiensteljk 1549 naar Leuven terug,waarhj t0tlicen-

Fransch staatsman, redenaar en dichter,ge- tiaat in de regten, daarna tot buitengew oon
boren te Aiguepersein Auvergne in 1505 en en in 1554 t0tgewoon hoogleeraaraangesteld
overleden in 1573, werd raadsheer in het werd.Zjne voorlezingen overden p'
rimaeus''

Parlement,woondein 1547 alsatkevaardigde van Plato vonden grooten bijval,en weldra
het Coneilie van Trente bj, bekleedde ver- belzoem de de landvoogdes M argaretha hem

volgens de waardigheid van Opper-intendant t0t lid van den Grooten Raad van Mechelen,
van Finandën,en werd in 1560 benoemd tOt waar zjn landgenoot en vriend Viglius '
plp
kanselier.Hj was in die betrekking 7 jaar Ayta aan het hoofd stond.Later zag hj er
w erkzaam en zag m et leedw ezen den gods- zich bevorderd t0tvoorzitter,en werd tevens
diensthaattusschen R.Katholieken en Protes- 1id van den Geheimen Raad te Brussel.Hj
tanten toenenaen.llj wendde alzjn invloed Onderscheidde zich door gematigdheid en veraan Om daartegen testrjden,doch toen zjne draagzaamheid en gat'steedsde voorkeuraan
pogingen geene gewenschtevruchten droegen, zachte maatregelen,terwjl er 00k zjn,die
begafhjzichin1567t0thetambteloosleven. hem zwakheid van karakter tegenover de

Ternaauwernood ontkwam hjaandeslagting Landvoogdes verwjten,'
tgeen hem den bjvan den St.Bartholomaeus-nacht, doch men naam bezorgde van goui Madame!''
saeent dat de indruk, dien deze gebeurtenis
In 1561 werd hj belast met destichting
achterliet,de Oorzaak is geworden van zjn der hoogeschoolteDouay,en in 1566 vertrok
dood.Zjne werken zjn eerstin 1825 in 5 hj naar Madrid, Om er het bestuur Op zich
deelen in het lichtverschenen.
te nemen over de NederlandscheZaken.Hj

H oppe (Upupa Epops L.)isdenaam van stond in hoog aanzien bj I'
ili
ps .
fT,werd

een vogeluitdetàmille derhoppe-achtigen'eu
uit de afdeeling der Musschen OfZingvogels

zegelbewaarderdesKonings,gat'vele bljken

van opregtheid en beleid,doeh wees te ver-

(Passerini, Cantatores).Hj komtvoorin ge- geefs de beste wegen aan om den opstand in

heel Europa, doch m eer in het zuiden dan de Nederlanden te dempen. De Koning bein het noorden, voorts in Egypte, Bar- noemde hem t0t heer van Dalem,schonkhem

barge en Abessinië.Deze fraaje vogel,diede
grootte heet'
tvan een ljster,is Op den k0p
versierd met2 rjenlange,rosse,zwart-getopte
vederen,welke hj alseene kuifl
tanOpzetten.
Zjn bek is lang en gebogen,- zjnekleur

hetregt van vrtjejagt in Gaasterland en verhief hem later t0t ridder van de Gouden

Spoor.Hj overleed teMadrid den 15denDe-

cember 1575. Het oordeel over H oppers a1s
staatsman en regtsgeleerdeiszeerverschillend.

op den k0p, den hals, de borst en den rug Het schjntdat hj,hoe (lok begaan metden
rosachtig, en op de vleugels en den staart treurigen toestand van zjn Vaderland? aan

zwart met witte strepen.Zjn naam is ontleend aan zjn geroep. Htj voedt zich met
insecten, maskers, wormen enz., welke hj
met zjn langen snavelopspoort.O0k onderscheidthj zich doorzonderlinge bewegingen,

daax hj dikwjls metden bek o? den grond
leunt.De hOp is een trekvogel:d1eeven vöör
den koekoek herwaartskomt;hj maakteen
nest van l11osin l1011eboomen,e11hetwjt
je
legt vuilgroenachtig-witte ejeren,terwjlhet
door eene smeerklier Op het staartbeen eene
stof afscheidt,welke een ondrageljken stank
veroorzaakt.
H oppers (Joachim) OfH opperus,de af-

hetSpaanscheH0fgeen invloedgenoeg bezat
om daarin verbeterlng te brengen.Van zjne
gesehriften vermelden wj:,,DeJurisarte libri
1I1 ett!.(1553)'',- rAd Justinianum deobligationibus r//plfzn/
&ln'libriV (1553)'',en pDispositio in libros Pandectarum (1558)''.Na
zjn dood verscheen:nlsagogeinveram Jurisprudentiam libriXVl1I (1580)'',- rseduardustsive devcrajurisprudentialibriXII,Themis hyperborea sive de tabula regum Frisiae, - Ferdinandus, sive de institutione

prindgis(1590)'',- rparaphrasisin Psalmos

Davidlcosetc.(1591)'',- nRecueiletmémorialdestroublesdesPays-BasdtlR0y (1773,

stammeling van een 0ud Friesch geslacht, in de rAnalecta Belgica'' van H oynek rlzl

welks stamvader Iro in 1350 aanzienljke be- Paqendreat4''- en de zeerbelangrjkecJozittingen'had ten westen van Stavoren,ter- achlmi Hopperi Frisii Epistolae ad Vigllum

wjlzjne nakomelingen zich vestigden op een ab Aytt Zwichemum etc. (1765)''
, terwjl
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he
ier
enen
daa
t
vind
zr
l-nn
.0g handschriften van Hopperus drie HoratLërs, die,naar de oud-Romeinsche
overlevering, onder koning Tulllu A'
tI.:JïII.:,
Hor (Berg)is in het bjzonder denaam t0t beslissing van een strjd tusschen Rome
van een bergtûp in steenachtig Arabië,waar en Alba Longa, tegen de Cv iatiërsj des-

Aaron stierf (NumeriXX :23- 29).Hj ligt geljks drie broeders, in het krjt traden.
een weinig ten oosten van de ljn,welkehet Reeds waren 2 Horatid'r: gesneuveld,toen de
zuidpunt der Doode Zee met de Golf van
Akaba verbindt, en draagt 00k nu n0g den

derde,doorLivi'
tt.
gmetden naam van P'
t
bblins,
doorandexen metdienvanX r cy:bestempeldj

naam van DjebelNebiHaroen (Berg van den
profeetAaron).- Van een anderenbergvan
dien naam (Numeri XXXIV: 7)isdejuiste
plaats onzeker.
Ilora beteekende bj de Romeinen aanvankeljk e
lken bepaalden tjd, bj voorkeur
de lente,- - 00k wel het geheele jaar,a1s
doorJaargetjden gevormd,- voortsdendag,
en later het uur.- De Horaezjn bj Ho-

de overwinning behaalde(
loorz/nemetwonden bedekte tegenstanders op eeneschrandere
wjze van elkanderteverwpderen en daarna
den een na den ander te doen sneven.'roen
hj zeqepralendterugkeerde,barsttezjnezuster,dle aan één der C'
uriatiërsverloof; was,
in tranen en klagten uitjwaarover hj z0o
vertoornd werd,dat hj haar doorstak.De
regters veroordeelden hem ter dood, doch
-Jr- de portiersters des Hemels,alsmede de het volk sprak hem. vrj, en hj boette zjn
dienaressen der godinnen inzonderheid Van misdrjfdoorondereenjuk doortegaan.Dit
Apkr6dite (Venus). In ouden tjd werden te juk,opgerigtbj de altaren van Juno z
gorprl
Athene
Hor
Mrlfif:d,het tigillum dorpriBloe2jen
deae gehuldigd,nameljk Tltallo, en van Jan'lu O'
of de Lente, en Carpo, de
de
Vruchtengeefster ofde Herfst.Heslodusnoemt
er 3, E'
anomia ot' de W ettige Orde,Diee ot'
het Regt, en Irene ofde Vrede en houdt ze

voor dochters van Zel
n (Jupiter).Laterhernamen zj devroegereplaatsen stonden ten
getale van 3 ot'4 aan hethoofd derJaargetjden, al het schoone der natuur te voorschjn roepende,weshalve zj dikwjls door
de Gratiën vergezeld worden.Bj uitnemendheid draagtdevoorjaars-Hoea den naam van

genaamd, werd eeuwen lang op kosten van
den Staat onderhouden. O0k de graven der

Horatiërs en C'
t
céatiërs waren ten tjdevan
Liviusn0gvoorhanden.- T0tdenakomelingen
van den zegevierenden Horati'
us behoorden

Mareus Aprlfï'
y.
s Pulvillns, dien wj nahet
verdrjven der Targuiniussen,waartoehj medegewerkt had, vermeld vinden onder de
consuls van het eerste jaar der Republiek
(509 vôôr Chr.
),- en zjn broeder P'tbbli'ws
Horatins Oocled, van wien verhaald w ordt,
dathj in 50;,toenPonsennaRomebedreiyde,
de brug over de Tiber zoolang verdedlgde
totdat zj afgebroken was en daarna zwemmendet0tde zjnen terugkeerde,waarnaeen
standbeeld ter zjner eer verrees en hj met
zooveelland begiftigd werd a1s hj op één

H ora en w ordtvoorgesteld meteen voorschoot
v01bloemen.
Men spreekt 00k van horae clwfvïccd,wel
eens enkelltorae genoemd.D e R.Katholieke
Kerk geeft dezen naam aan bepaalde uren,
waarop in de kloosters zekere gezangen w orden aangeheven.Ook die gezangen heet men dagkonomploegen.- vandeoverigeH oratièksj
we1 eens ltorae. Zj zjn in het Brevier te die in de 3deen 4deeeuw vôôr Chr.te Rome
vinden en vormen een belangrjk bestanddeel aanzienljke waardigheden bekleeddenj vervan de koordienst.De 8 horaeclzlpsicc: zjn: melden wj nog M are'
us lToratins Jycrùcfvd,
Hetmorgengebed (mette),hetwelk doorgaans die na den va1 der Tienmannen consulwas

des avonds te voren (anticipando) plaats metL'
uei'
tbs Tz
rt
zleril: Pubtieola (440 v66rchr-lj
heeft, - de rlaudes'' of lofzangen, - de tnadathj diebetrekking tevoren reeds2-m aa1
prime, - de ters,- de Bexte,- de none, had waargenomen.Metzjn ambtgenootvaarde vesper, - en het completorium.De digde hj belangrjkewetten uit,oluegesH0laatste Q zjn voor de avondgodsdienst be- ratiae et Valeriae'' genaamd, waardoor de
stem d.

besluiten dercom itia tributa kracht verkregen

*

Horapollo,volqens Slidas een taalkun- voor het geheele volk, de verkiezing van
dige uitPhaenebythls,gafeerstonderwjste overheden zonder ogroeping verboden werdj
Alexandrië, daarna onder Theodosins te Con- en een vloek werd mtgesproken overhen,die
stantinopel,en schreef,behalve commentaren Plebejische regéringsleden durfden krenken.

op Ro
kltocles,Alcaeus en Homlrus,0ok n0g Na 378 vöôrChr.verdwjnthetPatricischgeeen werk over de aan de Goden gewjde slacht der Horatinssen uit de Romeinsche
plaatsen.W j bezitten van een schrjvervan jaarboeken. Van een ander geslacht was:

dien naam 0ok een boek over de HiëroglyHoratiws,de beroemde Romeinsche dichter,
phen, dat uithet Egyptisch in het Griekseh eigenljk Qnént'
u.
gJforlfi'
y.
:Flcccld.Deze,de
i: overgebragt door zekeren Pl&ili
ppws en zoon van een vrjgelaten slaaf,Ferd den
eene verklaring bevat van het Egyptlseh tee- 8sten Decembervan hetjaar65vö0
'r Chr.in
kenschrift.HetisongetwjfeldvanEgyptischen de Romeinsche kolonie Venusia in Apulië ge-

oorsprong, doch vermoedeljk niet vroeger boren.Zjn vaderverkochtzjnegeringe vasvervaardigd dan tegen heteinde der4deeeuw tigheden en trok toen m et den knaap naax
na Chr.Het is bj herhaliny uitgegevenj- Rome, waar deze het onderwjsgenootvan
onder anderen te Utrecht ln 1727, en te O''ùilizId Pltpllïlts,een uitstekend taalkundige.
Amsterdam door Leenans in 1835.
In hetjaar 45 begaf zj zieh naarAthene,
H oratius is een geslachtsnaam van R0- deleerschoolderwjsbegeerteenwelsprekendmeinsche Patriciërs. Daartoe behoorden de

heid.Toen na hetvermoorden van Caesar de
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Romeinsche jongelingen door Brld'
ttswerden ters;deheldere,deverstandeljkebeschouwing
opgeroepen om ter verdediging derRepubliek lleeft doorgaans bj hem de overhand op het
de wapens aan te gorden,schaarde 00k Ho- gevoelen deverbeelding.Daarom slaagde hj
rlfl,
szich in hunnegelederen (43vôôrChr.), vooralin hethekeldichten hetleerdicht.Zjne
waarna hj deelnam aan de krjgsbedrjven voortbrengselen op dat gebied onderscheiden
in Azië en Afacetloni
ël!lpalssaede aan den nood- zich niet door de vermetelheid van Zvciliy:,
Phi
pi Tvaar hj doorde zjnvooxgangerOpdenwegdersatyre,- evenlottigen slag bj
vlugt zjn leven redde. Nadat hj te Rome mindooreene diepzinnig-zedeljke strekking,
teruggekeerd WaS,koeht jjP
** V001*hetover- maar vooral doorjuistheidvan waarneming,
schotvanhetvermogenztjnsvadershetambt doo1'keurigheid van karakterteekening,door
van schrjverbj de quaestoren (scriba quaes- geestige scherts en door sierljkheld van
torius), doch bepaalde zich weldra (waar- vorm ,- eigensehappen,die wj overal bj
schjnljk na 41) gedeelteljk,zooalshj ver- hem terugvinden,behalvein zjneeerstegeklaart, uit gebrek,het meest echter uit nei- dichten, de rEpoden'' en eenige rsatyren''
ging,t0tdebeoefeningderdichtkunstenjchreef van het eerste boek.H0evoortrefeljk zjne
zangen (naar hetvoorbeeld van Arallochms) verhevene lyrische gedichten ook w ezen m0en hekeldichten.Eerst1ashtjzjnegedichten gen, zj gaan hem niet z0o vlug van de
voor aan vrienden en bekenden,doeh eerlang hand,- men gevoel
t bj delezing,datzj
werd hj bekend in deletterkundigewereld, hem inspanning gekost hebben. Trouwens
ee
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aen
paar
erkenthj zelf,dathj zulkegedichten enkel
kingmetM aecenas,denbegunstigerderpoëzj op aandrang van zjne begunstigersen vrienin die dagen.Hetgelukte hem devriendschap den, zooals A ng'ttstns en M aeeenas,vervaarvan dezen Romein in z00 hgoge mate te ver- digdheett.Zoodrahjeehterineenigzinslagere
werven,dathj Horatiusmeteen klein land- sfeer afdaalt, openbaart hj in ernstenJ
'okgoed begiftigde en hem aanbevalaan Alg-qlts- kernj eene verwonderl
jke bevalliqheid,een
fld. In 35 vöôr Chr. sehreef Horatins het ijnen smaak eneeneongemeeneduldeljkheid.
eerste boek zjner hekeldichten, welke hj, In alzjnegedichtenechterbljktzjneongeëomdatzjgesprekkenbevatten,metdennaam venaardeheerschappj overtaalenversbouw,
van rSermones''bestempelde,- en hetW erd terwjlhj bj dezen laatsten zich vormtnaar
in hetJaar30 door een tweede boek gevolgd. het voorbeeld der beste Grieksche dichters.
Vermoedeljk heet hj Omstreeksdientjdook Hj isin ditopziytdevoornaamstevertegende verzameling zjner rlamben''uitgegeven. woordiger der nleuwere Romeinsche dlchtNa dien tjd,beoefende hj, van tjdeljke school, die met den glimlach der zelfbezorgen ontheven,de lyrisehepoëzjen wjdde wuste grootheid neêrzietOp hare voorgangers,
in hetjaar 24 of23 de eerste drie boeken welke,hoewelhaar veelalovertreFendein00rzjner poden'' of DCarmina'
') zooals hj ze Bpronkeljkheid en in diepte van gevoel,n0g
noemde, aan M aeeenas.Daarna volgde hj ver van de volkomenheid van haren vorm verweder eene didactische richting, Ontdaan wjderd bleven.De inhoud dergedichtenvan
evenwelvan de bitterheid, welke wj in de H orati'as bew eegt zich in de rllekeldichten''
voortbrengselen vanjeuqdiger leeftjd aantref- en nBrieven'' op zuiver Romeinsch gebied,
fen,zogalsbljktuitzknedichterljkepBrie- terwjl
' hj in zp
-neroden''dikwjlsdeGrieven',waarin hj Op kalmen,vaak op schert- ken,inzonderheid Alcaeus, heet't nagevolgd.
senden toon lessen van levenswjsheidofzjne onder de pscholiën''ter verklaring der geletterkundige beginselen mededeelt.llet eerste dichten van Horati'
as zjn die van Porpkyrio
boek dezerrBrieven''verscheenin20ot'19vöör debelanyrjkste.Di
egediehten hebben sedert
Chr.,doch daaropvolgdein zjnelaatstelevens- de pEditlo princeps(1460)''tallooze uitgaNen
Jarenn0geentweedeboek,welksderdeyzeeruit- beleefd. 'rot de m exkwaardigste behooren die
voerigebrief(476hexâmetexs)onderdennaam van Bentley (1711), - die van Peerlkamp
van rEpistolaadPisonesLL.Ccl
yzrrzzl.
&Piso, (1834),- die van Orelli (3de druk 1850),consul in 15 vöör Chr.en zjne zonenl''f)1. die van M eineke (1854),- en die van Rampt
van rArs yoetica''(omdat daarin de begin- (zde druk 1862), terwjl men voortreFeljke
selen t
ler dlchtkunst ontwikkeld zjn)gewoon- uitgaven heeft van de poden''van Peerlkamp
ljk als een afzonderljk gedicht beschouwd (1862), Kelleg'en Holder (1861),en voorde
wordt.In 17 vööxChr.vervaardigdehjvoortsj scholen Nauck (4dedruk 1863),- voortsvan
op last van A '
ttgnstus,ter gelegenheid van de de pllekeldi
chten''van Heindorj (3de druk,
door dezen verordende eeuwspelen,hetpcar- door Döderlein bezoxgd, 1859), Kireàmer en
men saeculare (Eeuwzangl'' en in 1T- 13, Tezfel (1854- 1857) en Döderlein (1850),desgeljksop aansporing van dien Keizer,het en van de pBxieven''van Döderlein (1856vierde boek der poden''. Al die gediehten 1858).D0gedichten van Horati'
uszjninnagezjn t0t Op onzen tjd bewaardgebleven;of noeg alle Europésche talen overgebragt. Nehj n0g anderevervaardigd heeft,is0ns0n- derlandsehe vertalingen van de poden''leverbekend. Hj overleed den z7sten November den onder anderen Vondel,N. S.van Y ilfer
van het jaar 8 vöôr Chr', en werd bj de en van Oosterdqk.
EsquiljnschePonrtteraardebesteld,nietver H orens noemt men uitwassen aan het
van de plaats,waar een Jaar te voxen het hoofd van vele dieren, welke inzonderheid
stofeljk overschot van zjn vriend Maeeenas dienst doen a1s wapens van verdediging en
eene rustplaatshad gevonden.
aanval.lnzonderheidvindtmen zebjdeherKoratiws behoort tot de redenérende dich- kaauwendedieren.Bj sommige geslachtenztjn
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alleen de mannetjes van horensvoorzien,of scheiden zjn door een afstand,welke geljk
althans die der wjfles andersvan gedaante. is aan de lengte van den straalderaarde.De
Van deeigenljkehorensonderscheidtzichhLt natnurlqke is desgeljks evenwjdig aan den
yewei,datmassiefis,uitbeenderenzelfstandig- waren,en beider Onderlinge afstand isgeljk
heid bestaat en jaarljks afgeworpen wordt. aan de lengte van den straalderaarde,verO0k bj visschen en insecten heeftmen som- zaeerderd met den afstand van het 00g des
tjds hoornachtige uitwassenq zelfs bj men- waarnemers van de oppervlakte deraarde.schen zjn deze wel eens waargenomen.De Een artjpâlleFlprïzpp,,diebjhetmeten van
hoeven van vele dieren, de snavels en de de hoogte van hemelligchamen te pas komt,
klaauwen der vogels bestaan desgeljks uit bestaat uit een bak of schaal met kwik of

hoornstof.Deze laatste is,uiteenscheikundig

teer. Men verdeelt den horizon in graden en

oogpunt beschouwd, bj runderen,buFels, 00lt in windstreken.Zie voortsonderAximutlt,
rammen, geiten enz.een gewjzigde vorm Kompas en W aterpas.
van eiw itstof en volkomen dezelfde zelfstanIn de teeken- en schilderkunst geeftmen
digheid als die, waaruithet haar der dieren, den naam van horizon aan deljnjwelkemen
de nagels,klaauwen,hoeven,schilpadschalen trekt oftrekken kan door het hoofd Of 00gen vederen bestaan.In de horens echter ver- punt van het tafereel ter hoogte van den

toont zj zich middelmatig hard,buigzaam , schjnbaren horizon, dat is, waar lucht en
veerkrachtig,spljtbaar,doorschjnendenver- aarde elkander Ontmoeten.De landschapschilschillend van kleur,terwjlzj doorwarmte ders brengen die op ongeveer 1/s van het
week wordt en in dezen toestand doormiddel doek, de iguurschilders ter hoogte van de
van buigen en persen in een willekeurigen borst hunner staande en van het oOg hunner
vorm kan gebragtworden,die zj na deaf- zittende personen. over hetmin of meer bekoeling behoudt.Dehorenszjn alshetware slist de smaak van den teekenaar Ofschilder
als een zak geplaatst rondom eene beenige, in verband met den aard van het stuk.
met den schedel verbondene kern. W orden
H orloge,zie Uurwerk.

zj van deze weggenomen,dan zjn zj h0l

Horjah, eigenljk Niklas Tlré'
z,een Wa-

en alleen aan de bovenste uiteinden m assief. lachjer,geboren Omstreeks hetJaar 1740te
Vooralvan deze laatsten vervaardigtmen ve- Nagy-Aranyos in Siebenbiirgen,wasnietOntlerleivoorwerpen,zooalspjpenroeren,knop- blootvan aanleg en ontw ikkeling,maartevens
pen voor w andelstokken, regen- en zonne- een slaafvan zjnewoestehartstogten,zoodat

schermen enz., terwjl hethollegedeelte t0t hj ten tjde van keizer Jozf 11 het plan
bekers (drinkhorens), kruidhorens enz.kan vormde zich t0tkoning van Walachjetevergebezigd worden.Veelalechterwordtdatholle hefen.Met zjn makkerK loska zochthj de
gedeelte overlangsOpengesneden enineenplatten vorm gebragttw aarna men hetaanwendt
t0t het maken van kammen,lantarens,brillen, lepels, weegschalen enz.De afvallevert

ruwe, Onderdrukte W alachen in hetgeheim

Op terujen.DaarnabegafhjzichnaarW eenen en wistvan den Keizer te verkrjgen,
dat deze aan het vlek Brad in hetcomitaat

eene voortreffeljke meststof,doch veelal laat Zarand het marktregt verleende. Met behulp
men dien week worden in m etalen vorm en, van de hiervoor uitgevaardigde Oirkonde w ist
waarna hj, in gepersten toestand,a,
lweder hj in 1784 de W alachenj die nietkonden
t0t hetvervaardigen van knoopen,tabaksdoo- lezen,wjs te maken,dat hj eenevolmagt

enz.kan dienen.- Men yeeftden naam van ontvangen had Om op een bepaalden dag alle
horens 00k welaan de hulzen vaneenschalige

edelen om te brengen. Intusschen w erd de

weekdieren (zie W eekdieren),alsmede aan de zam enzwering ontdekt en bevelgegeven om
uiteinden van het zigtbare gedeelte der maan den aanlegger in hechtenis te nemen,zoodat
de zaâmgezworenen meenden, dat zj, ter
bj harrn kwartierstand.
H orlzon (De)is de naam van een grooten zake hunnerveiligheidjgeen oogenblik langer
cirkel,wiens yolen in hettop-en voetpunt mogten dralen.De adel en de geesteljkheid
(zenith en nadlr)gelegen ztjn en wiensmid- werden nu met vOorbeeldelooze wreedheid

delpunt m et dat der aarde zam envalt. H et vervolgd; duizende menschen verloren zhet
vlak van dien cirkel scheidt alzoo het uit- leven en talrjke kasteelen werden verwoest,
spansel in twee helften,van welke wj de voordat m an in staat was zich daartegen te
eene kunnen zien,terwjlde andere voor0ns verzetten. Horlàltnoemde zich koning Van
verborgenbljft.Iederpuntvandeopgervlakte Dacië, bood gedurende de laatste m aanden
der aarde heeft alzoo zjn eigen horlzon.De van 1784 een hardnekkigen weêrstand, en
dopr 0ns beschreven horizon is de ware of Y7erd eerst den 3den Maart 1785 met veel
nterrekl
tndi
ge, wèl te onderscheiden van den m oeite in hechtenis genomen.Den 25sten van
saljnbamenof'dencirkel,welkegevormdwordt die maand Onderging hjmetK loska een Vreedoor het uitspansel met de oppervlakte der selt
lk doodvonnis.
aarde voor het 00g,dat zich aan die opperH orm ayr (Joseph, vrjheer von), een

vlakte bevindt, en van den natlgnrlî
jken,of Duitsch geschiedschrjver, geboren te Innsden ontmoetingscirkelvan Iuchten aardevoor
een 0og,dat ergens boven de oppervlakteder

bruck den zosten Januar1781,gafreedsvroeg

bljken van een gelukkigen aanleg en geMrde - bjv. op een toren of berg - ge- voelde zich vooralaangetrokken door de geplaatst is.De schjnbare horizon is derhalve schiedenis maar wjddezich naarden wensch
een vlak,evenwjdig aan den'
lvarenenrakende zi
jns vaders aan de xegtsgeleerdheid. Reeds
aan den aardbol,zoodat beide horizonten ge- OP l3larigen leeftjd schreef hj eene mGe-
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schichte der Herzoge v0n Meran''.Nadathj terreich unter den Befehlen(2desErzherzojr
van 1794 t0t 1797 te Innsbruck in de regten Johann im Kriege von 1809 edruk 1848).
Horn.onder dezen naam vermelden wj;
gestudeerd had, diende hj een paarJaarbj
de Tyroolsche landweer en werd bevorderd
Georgilts A'
prl,Hornn of Hornins,een vert0t majoor.In 1801 zap hj zich te Wee- diengteljk geschiedkundige.Hjwerdgeboren
nen geplaatstbj het mlnistérie van Buiten- in 1627 te Kemnathindeopper-pfalzjwoonde
landscheZaken,waarna hj in 1803 t0tHof- vervolgens te Niirnberg en werd hofmeester
secretaris en archivaris benoemd werd. In bj een Engelsch edelman,md wien hj bj
1805 vergezelde hj prins D eelttenstein naar afwisseling te 'sHageeninEngelandvertoefde.
het vredescongrès te Presburg,en alseen der W el
dra 4af hj een drietal geschiedkundige
jverigstetegenstandersvan Napoleon zochthj werken ln het licht, schreef op zo-jarigen
in Tyrol alles voor te bereiden voor een 0p- leeftjdeenegeschiedenisderwdsbegeerte,en
stand.In 1809 werd hj terbeschikking ge- leverde kort daarna eene nieuwe uitgave van
steld van aartshertog Joltann om den opstand k%.lpitl'
l
gs &rJr'
?
1:.Daardoor verwierfhj zoo
in Tyrol,Vorarlberg en later 0ok in Salzburg grooten roem,dathj te geljk metGrononLgts
t0trjpheid tebrengen.Hormayr had het plan in aanmerking kwam voor het hoogleeru rstot bevrjding van Tyrol met zooveelzaak- ambt,terwjlhj een Jaarlaterhetdoctoraat
kennis en schranderheid ontworpen,dathj, in degodgeleerdheidverkreeg.Naeenigentjd
met uitzondering van de vesting Kufstein,ge- aapvaarddehj hethoogleeraarsambtindegelukkig slaagde.Nuaanvaarddehjhetbestuur schiedenis,staatsleerenaardrjkskundeteHardes lands en zorgde tevens voor de verdedi- derwjken omstreeks6jaardaarnateLeiden,
ging,daarbj gesteund door de trouw zjner waarhjzich tevensbenoemd zaq t0tbestuurdappere landgenooten, totdat de w apenstil- der van het Collegium Oratorlum.Bj het
stand van Znaïm de ontruiming gebood van stichten eenerhoogeschoolteNjmegen werd
Tyrol en Vorarlberg.Na zjn terugkeer in hj dringend aangezochtzich derwaartstebeW eenen wjdde hj zich aan geschiedkundige geventdotshhjbleefteLeiden.Dezegeleerde
studiënjtotdatdestaatkundigeverwikkelingen man werd het slagtoffer zjner ligtgeloovig.

in 1813 hem en vele anderen uit Tyrol en heid, daar zoogenoemde goudmakers hem een
Vorarlberg in de gevangenis bragten.ln 1815 verlies berokkenden van 5000 gulden. Hierechter benoemde de Keizer hem t0t historio- 0V0rtobbende,leedhtjaanvlagenvankrank-

zinnigheid.Toen hj laterhersteld was,ontving hj een beroep alshoogleeraarn= rHeidelberg.Reeds had hj het besluit genomen
om daaraan gevolg te geven, toen hj den
lodenNovember1670 Overleed.Van zjnetalrjke geschriften noemen wj:p'
rractatus de
zich uitstrekten t0t zaken van leenregt,adel- Palatinatu superiore et Electoratu Rheni
d0m , oudheden, archiefwezen,kunst enz.In (1657)'',- rRes gestae in Anglia, Scotia,
1832 werd hj minister-residentvan Bejeren Hibernia'', - pDe insula etoppido Batavote Hannover,en van 1839 t0t 1846 bj de rum (1646)'',- rRerum Brittannicarum libri
Hansesteden ie Bremen. Daarna werd hj VII (1648):',- rllistoria philosophiaelibri
diredeur van het Rjks-archief te Miinchen VII (1655)'',- gsulpitiiSeverioperaomnia
en overleed aldaar den 5den November 1848. (1647;2dedruk 1654)'',- pGeographia vetus
Van zjne talrjke geschiedkundige schriften Bacra et profana (1653 foliol'',- pDissertatio
noemen wj:rKritisch-diplomatischeBeitrëge de aetate m undi'',- rllistoria Ecclesiastica
zur Geschichte Tirols im Mittelalter (1802- (16654 3de druk 1677)'',- pArca Noae sive
1803; 2;e druk 1805)'', - pGeschichte des historia imperiorum et regnorum (1666; 2de
gefiirsteten Grafschaft Tirol (1806- 1808,18 druk 1677)'', - pDe originibus Amene
'anis
dln)''
,- Oesterreichische Plutarch,oder Le- libriIV (1652)'',- rsleidanns (le IV M0ben und Bildnisse aller Regenten des öster- narchiis (1669)''
, - rGebri Arabis chymia
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mKerkeljke en W ereldljke
v fiir Geschichte,Statistik, Litera- Historie, van de scheppinge der wereld t0t
turruAr
ndchi
Ku
nst (1810- 1828, 18 dln)1,- het 'tjaar1666(1685 en laterl''?- en oHetlicht
gedurendeeenigen tjd metM ednyanskiuitge der Kerkeljke en W ereldljke historie enz.
geven rTaschenbuch ftir die vaterl:ndische (1681,f0li0)''.
Geschichte (1811- 1848)'',- pAllgemeineGeGl
tstaas graaf rJ4 Horn, een ZTveedsch
schichtedernet
lestenZeit,v0m TodeFriedrich's veldheer in den Dertigjarigen 00r10g.H i
Jgraafvan hetrjk envanhetKeizerljkHuis,
wu rnahjteW eenen vertoefde,totdatkoning
Iuodewj;kvan .
&z
l
/drdlhem in 1828 naarMiinchen riep.Hier werd hj in eenehooge betrekking geplaatstbj hetministérievan BuitenlandscheZaken,terwjlzjne bemoejingen

4esGroszen biszum zweiten PariserFrieden

(1817 1819) 3 dlu; 2de drnk 1831):'

'Fcrd geboren ill 1592 te Oberbybus in Upland, studeerde te Rostock jJena en Tiibin-

(1841- 1844,3 stukkenl'', pDie goldene
Chronik v0> Hohenschwangen (1842)'' XDas Land Tirol und der Tirolerkrieg von
1809 (1845, 2 dln)'',- pGeschichte Andreas
Hofer's(1817)''- en ,DasHeervom Innerös-

den slag bj Breitenfbld voerde hj bevelover
den linker vleugelen nam voorts deel aan
den slag aan de Iuech.In den slag bj Liitzen ontving hj hetbevelden wjkenden linker vleugel desvjandstevervolgen,terwjl

XW ien, seine Geschichte und Denkwiirdig- g
Hen,trad in dienstbj hetlegervan Gm taa.f
keiten (1823 1825,9 dln)'', pltleinehisto- .4o4/'
, veroverde in 1625 Dorpat, in 1630
rischeSchriftenundGediichtniszreden(1832)''
, Kolberg, en w as vervolgens aanvoerder van
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de Koning de wanorde in zgn eigen linker Frankrjk en België,stichtte hj te Prug
vleugel zochtte herstellen.Na den d00d van een blinden-instituut,doch keerde een Jaar
Gwstaaf 2#0/ ondersteunde hj de plannen daarna in zjne geboortestadterug,waarhj
vanzjnschoonvaderOœenstiërnaenvereenigde de plaatseljkeaangelegenheden metjverter
zich in Zwaben methertog Bernard 1hJs 1F'
8- hartenam.In 1846vertrok hjnaarDresden.
1c,
r, die tegen zjn raad in 1634 den slag Naauweljksechterwashj hersteld van eene
van Nördlingen leverde.Hier werd ran Sbrs wond, hem in een tweegevecht toeqebragt,
gevangen genomen en eerst in 1642 uitge- toen de tjding der Czechische woellngen te
wisseld.In 1644 trok hj aan hethoofdvan Praag in 1848 hem aanspoorde om derwaarts
een leger naar Schonen en noodzaakte de te jlen.Hier trad hj op alsredenaarvoor
D enen vrede tr sl
uiten.O0k ten tjde van de Duitsch-constitutionéle partj,hoewelhj
koningin Clbrid%na en van KarelX stond hj te voren niet afkeerig was van de zaak der
het
in hoogegunstbj Hof.Ten laatste werd Czechen,zooalsbljktuitzjn treurspelsKöhj xjksveldmaarschalk en stadhouder van nig Ottokar (3dedruk 1850)''
.In 1850diende
Ljiand en Schonen,en overleed in 1659.
hj in hetSleeswjk-Holsteinschelegerennam
Franz OF
lridfpy/
z Horn,een Duitsch letter- t0t aan het einde t0e deel aan den oorlog.
kundige.Hj werd geboren te Brunswjk den l1j leverdehiervan een tafereelin zjn werk:
30sten Julj 1781, bezocht het Carolinum rV0n Idstedt bis zu Ende (1851)''.Na dien
aldaar, studeerde te Jena in de regten,te tjd was hj veelop xeisofleefde ambteloos
Leipzi! in de wjsbegeerte,geschiedenis en in zjne geboorteplaats.Van zjne geschriften
aesthetlekj - zag zich in 1803 benoemd t0t vermelden wj: rBöhmische Dörfer(1847,2
leeraar aan een gymnasium te Berljn, in dlnl''- rAusdreiJahxhunderten (1851)''1805 aan hetlycéum te Bremen,maarkeerde en pBunteKiesel(1859)'',- voorts00krGein 1809 tenlg naarBerljn,waarhj alspri- dichte(1847)'',terwjlveleverzenenverhalen
vaatdocent voorlezingen hield Over Sltakspere van zjnehand in onderscheidenetjdschriften
en over de geschiedenis der Duitsche letter- verspreid zjn.Hj overleed te Trautenau den
kunde. Hj overleed den 19den Julj 1837. 23àten M ei 1860.
ns: pGuiscardo (1801; 2de druk
Hornberger(W ilhelm),eenverdienstelik
Zjne roma
1817)'', - ypie Dichter (1801, 3 dln;2de Duitsch beeldhouwer,toonde reeds vroeg een
gunstigen aanleg voor de beeldende kunst.
druk 1817)'', pKampfundSieg(1811)''
,
en pLiebe und Ehe (1819)',- alsmedezjne Hj wasgeboren teIlbesheim bj Landau den
rNovellen(1819-1820,2dln)''geraaktenwel- zlsten Februarj 1819,begafzich naaxMiindra in vergetelheid. Van veel meer belang chen en behoorde er weldra t0tdebeste leerzjn de pumrisze zurGesehichteund Kritik lingen van Sekwantkaler.In 1842 keerde hj
der schönen LiteraturDeutschlandsv0n 1790- naar zjne geboorteplaats terugjen hj heeft
1818 (1819;2dedruk1821)'',- enpGeschichte nadien tjd vooraldoorhetvervaaxdigen van
und Kritik der Poesie und Beredsamkeit der gedenkteekenen en jraalgraven een welverD eutschen von Luther's Zeit biszurGegen- dienden roem verworven.
wart(1822- 1829,4dln)''.Voortsleverdehj: H ornbostel(Theodor Friedrieh),eenuitXShakspeare'sSchaaspiele(1823- 1831,5d1n)'', stekend Oostenrjkschngverheidsman,geboren
terwjl Schwab en Flrdfer eene bloemlezing te W eenen den 29sten October 1815,bezoeht
uit zjne nagelatenegeschriften hebben gele- aldaar de polytechnische school en w erd welverd onder den titel van ppsyehe (1841, dra één van de secretarissen van het Genoot3 dln)''.
schap van Njverheid.In 1844 zag hj zich
H'
einrielt A prifzHorn,eenDuitschnovellen- benoemd t0tlid derH ofcommissie,belastmet
schrjver.Hj werd geboren te Chemnitz in de leiding dex Tentoonstelling te W eenen in
1814,studeerde te Leipzig in de regten,was 1845.In 1848 behoorde hj t0thetstedeljk
eerstactuarisin zjnegeboorteplaatsen later bestuur van W eenen, doch wees de benoegeregts-assessor te Zittau.HtJ
- wjdde zich ming t0t 1id van het Parlementte Frankfort
voorts Mn de muziek en dichtkunst,en van van de hand.In Julj van laatstgenoemdjaar
zjne geschriften vermelden wj:ypilqerfahrt belasttehjzich metdeportefeuillevanK00pderRose (3dedruk,1862)'',- pDleLlliev0m handel in het ministérie Doblhf-Dier, doch
See (1853)''1- pMagdala (1855)''1- sDie legde ze reeds in October neder, behoorde
Dorfgroszmutter(1856)''- scolumbus(1857)': daarna t0thetbestuurderOostenrjkschenj- rAuf de
m Schlosz und im Thal(1859, verheidsvereenigingjen werd toen vOorzitter
2 d1n)''?- pNeueDichtunge
n (1858)'''- en van de Kanzer van Koophandel te Aveenen.
nDie Dâmonen 1862,2 dln),,.
Hj bekleeddevoortsonderscheidenenjverheidlT-#b Daniè'
lSbrs,een Duitsch dichter.Hj bevorderende betrekkingen,en werd in 18G1
werd geboren den 18den Mei 1817 te Traute- eerste bestuurder van de kredietbank te
nau in Bohemen,bezocht de hoogescholen te W eenen.

Praag en te W eenen,waarht
lin de regten

studeerde en zich tevens aan de letterkunde

H orne (Johannesvan),een verdiensteljk

Nederlandsch geneeskundige,geboren te Amwjdde,ep gafweldra 2 bljspelen:pDerNa- sterdam in 1621, studeerde te U trecht,v0lturm ensch'' en p'Die Vorm undschaft''in het bragt eene reis door Italië en Zwitserland,
lichtt welk laatste stuk bekroond en in vele en w erd te Baseltotdoctorin degeneeskunde

schouwburgen opgevoer; werd.Nadathj 0n- bevorderd.Daarna bezochthjdehoogescholen
derscheidene reizen volbragthad door Italiö, te Montpellier en te Orléans, en werd, na

Zwitserland, Hongarje, Noord-Duitschland, zjn terugkeer)in 1651 t0tbuitengewoon en
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een JMr daarna t0t gewoon hoogleeraar te geschriften worden de v''E qna zf'-r,FjllTzpwrz,or
Leiden benoemd, waar hj den 5denJanuarj the diversionsofPurley (1786-1805,2dlnl''
1671 overleed.Hj schreef: pDeaneurismate zeer geprezen.
epistola (1644)''
, - sNovum ductum chylife- H oroek ,zie Barbarossa.
rum ,primum dplineatum atquedescriptum'',Iloroscoop 9zie Dterrenwigaelarj;.
XMIKPOKOXM OX ,id estbrevissimachirurH orsa ,zie Hengisten A'
prdl.
giae methodus (1663; 2de druk 1675)'?
7Horst (Ulrich,vrjheerv0nder),eenverLeonhardiBotallioperaomniaetc.(1660),- diensteljk krjgsman,geboren den 16den N0XGalenus de ossibus(1665)'',- rprodromus vember 1793, nam als oëcier in Pruissische
observationum circapartesgenitalesetc.(1608; dienst deel aan den veldtogt van 1812 en
2de druk 1685)'' - en xobservationesana- diende ill 1813 en 1814 bj het Russische
tomico-medicae (1674)'1.Alzjnewerken zjn legeren bj hetRussisch-Duitsche legioen.In
in 1707 onder den titelvan popuscula ana- 1815 streed jjP** Tvederonz ill de Pruissische
tomico-chirurgica''in het lichtverschenen.
gelederen tegen Frankrjk en onderscheidde
H orneck (ottokarvon),ook welOttokar zich in den slagvan Ligny en bj deverdenon S/eierz/sr k genaamd,een der oudsteD uit- diging van W avre.In 1846 voerde hj het
sche geschiedschrjvers,leefdein de 2dehelft bevelOvereen regementinfanteriein Posen,
der 13de en in het begin der 14de eeuw in doch zjn huweljk meteenePoolscheleidde
Stiermarken, w=r zich thans n0g hetoude t0t onaangenaamheden,die hem noodzaakten
kasteelRbrneekverheft.Hj vergezeldekeizer zjn ontslag tenemen,en toen Pruissen zich
Rudolf van A'
cùd?7'
ur.
g op een veldtogt naar niet vexder metden strjd in Sleeswjk-HolBohemen en genoot de gunst van den land- stein wilde bemoejen,zoodatdehertogdomvoogd van Stiermarken,Otto'
ppzlLéeel
ttenstein. m en dien met eigene kracht moesten voortIn 1280 vervaardigde hj een werk overde zettenj trad T0n der Rbrst er in 1850 ill
koningrjken der wereld,eindigend metden dienst. Aanvankeljk voerde hjalsgeneraaldood van keizer Frederik II.Hethandschrift majoorbevel over hetkor
psjagers,en toen
bevindt zich Op de bibliotheek te W eenen. voorts in Julj de worstellng met de Denen
Aangezochtom debelangrjkstegebeurtenisben begon,zag hj zich aan hethoofdgeplaatst
van zjn tjd Op te teekenen,schreefhj eene van de derdebrigade infanterie.In diebetrekrjmkroniek van meerdan 83000verzen,uit- king leverde hj den merkwaardigen slag
gegeven door Petz, in de hscriptoresreruna bj Idstedt(Q5Julj)endenroemrjken en geAustriacarum (1745, dl 3).Hj behandelt wigtigen strjd bj Oberstolk,waarhj door
daarin hettjdperk vanden doodvanManfred derjen derDenen boorde en hun den terugaf t0taan hetoverljden van keizerRendrik togt naar Flensburg dreigde af te snjden.
FTT,en vermeldtvelebelangrjkebjzonder- W are het Opperbevel in betere handen geheden Omtrent R'
udolfeczHabsbury,Ottokar weest, dan ztm hetdoor hem behaalde vooreJa Bohemen,Adol
f'
pcz
lNassanenAlbreeht1. deel eene algemeene overwinning geworden
Al bevatten die verzen weinig dichterljks, zjn.Zelfs toen men hem een qedeeltezjner
toch boejen 0ns daarin de karakterschetsen troepen ontnomen had,bood hjaandevjanen debeschrtlvingen van feesten,tournoojen de4 een roemrjken tegenstand.Hetvertrouen veldslagen.Deschrjveronderscheidtzich wen op non der Sbrdï klom n0g door den
voortsdoorvrjzinnigheid en waarheidsliefde. slag van 25 Julj,terwjlmen debekwaamH orne-Tooke (John), een verdiensteljk heid van den opperbevelhebber m eer en m eer
in twjfel trok. Het verwekte alzoo in de
den 25sten Junj 1736,studeerde in degodge- Hertogdommen algemeene goedkeuring, dat
Engelsch taalkundige,geboren teW estminster

leerdheid en kocht eene praebende in het

W illi.
gen door ron der A '
prdf vervangen werd.

graafscllap Kent. Het eerst maakte hj zich Inmiddels verhinderde(1eloop derSleeswjkals schrjver bekend doorin 1765 tervexdedi- H olsteinsche zaken hetnem en van beslissende
ging van den volksleide,r W ilkes op tetreden, maatregelen.Bj het afdanken van hetleger
terwjlhj voortsgrootopzien baarde doorin ontving ook de opperbevelhebberzjn ontslag,
den oorlog der Engelschen tegen de Am eri- terwjl hem de gelegenheid was afgesneden,
kanendezjdevanlaatstgenoemdentekiezen. om zjn rang in hetPruissische legerteherW egenseene inzam eling van geldtenbeboeve nemen.Na dien tjdwoondehj eerstteHamder opstandelinyen werd hj van landverraad burg,vervolgensteCharlottenburgbjBerljn,
beschuldigd en ln 1777 t0t êén Jaar gevange- en overleed aldaar den gden M ei 1867.
nis veroordeeld.Nadathj zjnevrjheid her- H ortensia (Hydrangea L.
4 is de naam
kregen had,wjddehj zich aan deregtswe- van een plantengeslacht uit de familie der
tenschap,hoewelhet hem a1sgeesteljkeniet Saxifxageën en uit de qroep derHydrangeavrjstondalspleitbezorgerwerkzaam tewezen. ceën.lletonderscheidtzlch dool.enkelvoudige,
Intusschengafhj onderscheidenestaatkundige tegenoverstaandebladerenzondersteunblaadjes,
vlugschriften in het licht, zoodat op nieuw gescheidenestampersen i
n deknoppen kiepeene aanklagt- en wêlvan hoogverraad
vormig geplooide bloembladen. Het omvat
tegen hem ingeleverd werd, doch ditmaal heesters 0n halfheesters met zaagrandige,

sprak men hem vrj.Na verschillendevruch- gave of gelobde bladeren en t0tbjscht
lrmen
telooze pogingen gelukte het hem eene be- vereenigde bloemen? van welke de buitonste
noeming totParlementslidteverkrjgen,doch onvruehtbaarzjn en eengekleurdenkelkrand
zj werd nietig verklaard,en hj overleed te bezitten. De kelken z:n halfbolvorlnigi10W imbledon den 18den Maart 1812.Yan zjne ribbig, afgeknot en voorzien van een s-tan327
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de bloembladen regelmatig. 1527 benoemd werd t0tleeraar van de Hiërodigen rand,
De twee stampers vallen nietaf;de zaaddoos nqmusschool te Utrecht.Nadat hj hi
er tot

is z-hokkig?syljttusschen de stampersopen pnester gewjd was,aanvaardde hj in 1544
en bevat vllezlge zaden.Algemeen bekend is hetrectoraatteNaarden,waarhj onderscheide gewone Fzorfeldi. (H.hortensis < )ofJa- dene uitstekende leerlingen vormde.Hj be-

pansche rp0.
:.Zj heeftelliptische,spitse,0n- hoorde t0t de 7 afgevaardigden,die den lsten
behaarde bladerenen grootebjschermen,van December 1572 te Laag-Bussem metRomêro
welke de buitenste bloemen eersteene groene

eene overeenkom st sloten,volgens welke aan

en daarna eene roode kleur hebben.Zj be- de ingezetenen van Naarden bj overgaveder
hoort te huis in China en Japan en is 00k
in 0ns Vaderland in vele tuinen te vinden!
vereischtgoede tuinaarde,vermengd metklel
en rivierzand en heeft deswintersgeenegroote
warmte en weinig vocht noodig. Des voor-

stad onderb.epaalde voorwaarden behot
ld van
goed en leven werd toegezegd. Men w eet,
h0e schandeljk deSpaansche bevelhebberdat
verdrag geschonden heeft.Zel
f ware hj het
slagtoFer 4eTvorden van den bloeddorst der
vjanden, lndien de voorspraak van Leyn

Jaars qlaatst men ze in de vrjelucht,doch

men dlent haar te beschermen tegen fellen Weldam,zjn voormaligen leerling,hem nlet
zonnegloed. Men kan ze vermenigvuldigen had gered.Nu toefdehjeenigentjdteUtrecht
door wortelspruiten en door stekken. Men bj zjn 00m Jbltan 1
)Js Hogelandentdeken
kleurt zeweleens
vandeKelzerljke
l
blaauw door haar
kerk van St.Ma<& l
te planten in aarriajbetrok vervol. J/
A
de, welke vergenseenehofstede
buiten Naarden,
mengdi:metjzer
,
w
ot y w
en overleed aldaar
en ilngemaakte
4
-*
/
houtskool, of 00k
in den aanvang
hh
.
z
l
door ze te begievan 1574.Schoon
<x

tenmetalyinwater
ofmetaluln,jzervjlsel en water.
Japan levert n0g
andere hortensiasoortenopenAme-

rika desgelëks.

hj zjneKerkniet
verliet, behoorde
hj t0tdebegtmgtigers der Hervorming, zoodat de
landliedenhem den
naam gaven van
Imthersae yx'.
Groot was voortg
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Tnt deze behoort

K gle6Fpll

.

Bartr., welke in

'h

bjgaande afbeelding op 1/s der
natuurljkegroette

Nx

5

geschriften
) .
le l

H ortensius.
Onderdezennaam
#'
Gd Xefllx.
:,een

letteren, de ge-

Latjnsche dichtkunst. Van zjne

H ortense,zie
onder Bonaparte

vermeldenwj:
QwintusAorf--

zjneliefdev00rde
schiedenis en de

iB voorgesteld.

(LouiB).

N!

Dehortensia (Hydrangea g'
uércsr
/blïtz).

beroemd Romeinsch redenaar,tjdgenootvan
M ar- 7'
W!ïl# Coero en een zeerrjk man.
Reedsop zjn 19deJaartrad hj op alsredenur en 6 jaar vroeger dan Cieero was hj
çonsul.Hj was,evenalslaatstgenoemde,een
v'
p'and van Clodiu en overleed in hetJaar
40 vôdrChr.Zjneredevoeringenwerdenzeer
geroemd,maarzjn allen verloren gegaan.
Lambertus A'
x fes.
vïv.
ç, een Nederlandsch
geschiedkundige.Hj wasgeboren te Amersfoprt in 1500 of 1501, en daar zjn vader
tuinman was, gaf hj zich later den naam
van Hortenslus.Hj ontving zjneopleiding te
Utrecht en werd er vervolgens bg een beeldhouwer geplaatst.Zjne grooteneiging t0tde
letteren was echter oorzaak,dat hj weldra
de kunstenaarsloopbaan vaarwelzeide en zich
naar Leuven begaf,waarhj zich metongemeenen jver op de oudetalen toelegde,inzonderheid op het Grieksch, wurna hj in

noe-

men wj:nseceBsionum civilium
Ultrajectinarum et
bellorum ab anno
1524 usque ad
translatitionem
Episcopattls ad

Burgundoslibriseytem (Bazel,154642dedruk

1643)7'
,- pllistorle oftewjderverklaringhe
van de Utrechtsche geschiedenissen,oorlogen

en veranderingen enz. (vertaald door 8trokj
1625)',- pTumultuum Anabaptistarum liber
unus(1548;3dedruk1637)'',- sHetboeckvan
hetoproerderW ederdooperen(1624,eenever1in4van hetvoorkaandeen o0k laterbj herhallng uitgegevenl'',- rLambertiHortensii
Montfortii Historici de Bello Germanico libri

septem etc.(1560 en laterl'',- rsatyraeVIII
ad nobilem viram D . Theod.Zulenum D .a
Zevender (1552)'',- pEpithalamiorum liber
unus (1552)'',- pEnarrationes in sex priores
libros Aeneidos Virgilianae ete.(1559)'', XM. Annaei Lucani Pharsalia libri X , etc.
(1678)'',- en een viertal bljspelen van
Arot6phanes (1556-1561). Zjn onvoltooid

handschrift pDe Oririne et interitu oppidi
Nardeni historia'' is ln de werken van het
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Historisch Genootschap te Utrecht uitgegeven. t0rinde wjsbegeerteal
smede Qe priegterwjM art'
/w.
nS'
orfdadl.
vnfvanden Aptz,een Ne- Qing ontvangen ha;)waB hj gedurende 10

derlandsch sterrekundige. Hj werd geboren Jaar als pastoor)voortsbj degraven Kego.
wis- en natuuxkunde onder de leiding van 1844werd hj hûogleeraarin deHongursche
Beeckm- te Dordrecht en van Lansbergen in taal- en letterklmde aan hetThereslanum te
Zeeland,zag zich in 1634 benoemd t0thoog- sveenen en in 1847 proost te Hatvan bj
leeraar te Amsterdam en volbragtvoortseene Pesth.Hier kwam hj in aanraking metde
we
tenschaypeljke reis naar Italië.Hj hield Liberalen,weshalve hj in 1848 t0tbisschop
briefwissellng met onderscheidene beroemde van CsanaG en hiert
b ûr tevens t0t li4 vR
m annen van zjn tjd,beoef
ende 00k de La- het Hoûgerhuis benoemd werd.De vnorbe/tjnsche dichtkunst, en overleed den liden dige jver,dien hj in dezebetrekkingen b!-

te Delftin 1605, beoefendejreeds vroeg de tlscA en Erdödy als ppvoeder werkzum. In

Augustus 1639.Men heeftvan hem :rphilippi toonde,bezorgde hem eene groote poyul
anLansbergii commentationes in motum terrae teit,zoodat hj na deonafhankeljkheldsverdiurnum et annmlm etc.
, in Latinum versae klaring van 14 April 1849 metde portefeuille

a Martino Hortensio (1630)'',- pResponsio van Eerediensten openbaarOnderwjsbelast
a; Kepleriadditiunculam ephemeridi a 1624 Tierd.Toen de Hongaren de wapens moesten
praemissam de astronomiae restitutione etc. nederleggen,ontsnapt:htjnaarhetbuitenlan;
(1631)'',- sDe Mercuri: sub sûle visû et en verkeerde 18 jaren in ballingschap.Hj

Venexe invisa (1633)'',- sDe oculo ejusque
praestantia etc.(1635)'',- pEphemeridesm0tuum coelestium'',- sDe utilitate etdignitate
matheseos(1634)'',- pGuil.Blaeu,Institutio
astronomica de usu globorum coeleAium ac
terreBtrium etc.(1634enlaterl'',- rEpistolae
a; Petrum Gassendum/', - en ppleiadographia sive Pleiadum descriptio''.O0k bezorgde

hj eene uitgave der sDoctrina triangulorum
canonica''van k
%n6lli%s.
Horus, de naam eener Egyptische godheid,in hiëroglyphische opschnften Hor,Rar
of Her genoemd,en afkomstig van den oud-

bragtzedoorinBelgië,Parjs,Montmorency,

Genua, Pegli, Florence,Livorno en Nizza,

en vertnefde geruimen tjd te Genève in Ge

woningendergravinnenBattlt
yanyienKaro%'
%.
Nadat hj in 1856 te vergeefs gevraagdhad
t
0t
t
e
rugke
er
i
l
l
z
i
O
lamnd,vewe
rgurndnin
j
.j
n vaderzp hem in 1866 0I
!
vo
orspraak
van llötnös verleend.Bj herhallng werd hj
vervolgens door Szegedin naarden Rjksdag
afgevaardigd,waarhj t0tdepartj van Dlak
behoort.Zjn vrjen tjd besteedthj aangeschiedkundigen arbeid, terwjlhj de waardigheid bekleedtvan voorzittervan detweede
sedie der académie enz.Hj begon zjne l
et-

Egyptisehen en Semitischen stam Ap: (licht),
wordt reeds btlHerôdotus vermeld en voor terkundige loopbaan meteen paargeschriften,

dezelfde gehouden als Apollobweshalve men
in het Griekseh den dubbelen naam HorJ.p0II
p aantreft.Het symboûldezer godheid is
een valk ofeen Bperwer,weshalve zj meermalen met een sperwerskop voorgesteld en
haar naam d00r dien vogelaangeduid werd.

door de Hongaarsche acadêmie bekroond,na-

meljk eene rvergeljkingvandentoestandder
beschavingvandeMagyarenbjhunnekomBtin
HongarjemetdienderoverigeEuroyéschev01ken van dienttjd'',m1eenegyGeschledenisvan
den handelen (
lenjverheidlnHpngarjeonder

Volgens deEgyytischefabelleerbestaan er2 het vorstenhuis van Arpadb'.Dit laatBte gaf
godheden van dlen naam ,- vooreerst Kar- aanlei
dingt0teen derde,hetwelk denqrooten
oe ofde oudere Ilbeustin hetGriekschRkr- prjs verwierf,nameljk eene rGeschledenis
oeeo, de tweede zoon van Reb (Kronos) en
van den handel en de industrie in Hongartjr

v
an Nod (Rhea),en een broedervan Osiris, gedurende de laatste drie eetlwen (1840)''.
en in detleedeplaatsdeJongereHorws, Belangrjker echter zjn: rGeschiedenig van
a1s kind H arpJcrlfe: geheeten,een zopn van Hongarje (1842- 1846, 4 dlnl'',- pMonuO#irJ.
: en 18is. In beide vormen is Hovns menta Hunrariaehistori
ca(1857,4 dln)''
,doorgaans het zinnebeeldToen
der z0
n!- vooral eene meermtgebreide rGeschiedenisvan HenO
der rjzende morgenzon.
8%rLs,die te garge(1859- 1863,6 dln)''
,- pBeknoptleervoren a1s opper8te zonnegod regeerde, door boek der Honyaarsche geschi
edenis (1841en
zjn broeder 8et (Typhon) gedoodwas,nam laterbj herhallngl'',- pvjf-en-twintigJaren

Rbrws wraak op den geweldenaar en aan-

uit de geschiedenis van Hongarie (18d3,Q

vaardde zelf de heerschapyj,waarna Osir'
%s 4ln)''!- rGeschiedenis van den onafhankehet ambt van opperregter ln de Onderwereld ljkheldsoorlog in 1848 en 1849(18653dln),,
bekleeM e.Ror'
as werd vervnlgens t:t vnnr- en na zjn terugkeerin zjn vaderland eenige
beeld gesteld derlaterekoningen van Egypte. staatkundige vlugschriften.
Hj regeerdevolgensdetjdrekeniugderpries- Horzels (Vespa Crabro)noemtmen eene
texs300jaren overEgypte en wasdelaatste sntlrt van wespen,die zich fb orhare grnotte
van de eerste dynastie,- nameljk van die van degewonewesponderscheiden.Devoelerg,
deropperstegoden.
het schilTeen dek0p zjn bruinachtig rood,
Horvath (Michaël),eenverdiensteldkH0n- de borst alleen aan den voorsten rand en in
gaarsch geschiedkundige? geboren den zosten hetmidden,en hetachterljfaan hetuiteinde.
October 1809te Szentesln hetcomitaatCson- Delaatsteringen van hetaehterljfzjn geel,
gra;, beznts
ht het gymnasium te Szegedin en aan de voorste randen zwartmetQ of3 Rhwjddezich vervolgensop hetgeesteljksemi- terwaartsloopende stippen.Dehorzelsbouwen
narium te W aitzen aan de godgeleerdheid en hare papierachtige,uithoutspaandersvervM rde wksbegeerte.Nadathtlden graadvan doc- digde nesten in holle bûomen,in ou4e,(lrn0-
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g0 wallen en boven in de daken van huizen
en sclmren,en kunnen methaar vergiftigden

a
ngelzeer yjnljke wonden toebrengen.Het
beleedigde llgchaamsdeelzwelt 0p,doch men
gaatditte keer m et geest van salmiak,aard-

Hosius (Stanislaus),eenaanzienljkR.Katholiek geesteljke, geboren te Krakau den
sden Mei 1504, studeerde aan de académie
van zjnegeboorteplaats,tePaduaenBologna
en baande zich doorzjneuitstekendegaven
den weg t0t de hoogste kerkeljkewaardigheden.Hj werd domheerteKrakauensecre-

appelschraapsel,boomolie ofloodazjn.Zjbenadeelen hetJonge plantsûen doordien zj den
bastafknabbelen,en vergasten zich aanfune taris van Sigismltnd I koning van Polen,vruchten,znoalssappigeperen,perziken,prui-

men enz.Men kan ze'tgemakkeljkstverdelgen door des ochtends,vöôrdatzj uitgevlogen zjn, een p0t met brandenden zwavel
onderh!tnesttehouden.

daarna bisschop van Culm , en in 1551 bisschop van Ermeland. Hier jverde hj met
krachttegen de Hervorming,en op deSynode

te Piotrkowo(1551)bragthj zjnepconfessio
catholicae idei christiana'' ter tafel, die in

H osea,eenIsraëlietischprofeetenzoonvan nagenoeg alle Europésche talen isovergezet.

Beê
.r%
-1 leefde ill de 8ste e0l1W vöör den

De Paus riep hem naar Rome en zond hem

aanvang onzerjaartelling.Hetboek,datzjn
naam draagt, staat in het Oude Testament
aan het heofd der 12 kleine Profeten.Hj
jvertdaarintegen debedorvenheidvanIsraël
en tegen zjn bondgenootschap met Assyrië.
Zjn stjlis duister,maar niet van dichterljke schoonheid ontbloot.- Erkomeninhet

vervolgensnaarkeizerFerdinand T,bj wien
hj jverig aandrong 0? het houden van het
concilie te Trente.Hler schitterde hj door
zjne geleerdheid en vertegenwoordigde erde

Oude Testament meer personen vôör,die den
naam van Hosla dragen.T0then behoort0Ok

belangen der hiërarchie. Reeds in 1561 was

hj tot cardinaalbenoemd.Na zjn terugkeer
inzjn bisdom zocht hj metgroote bemden-

heid en schranderheid de Hervorming inW estPruissen te Onderdrukken en stichtte t0t dat
de laatste koning van hetIsraëlietischerjk, eindein 1564teBraunsbergheteerstelezuïetendie in 722 vöôr Chr.door Salmanasser over- collège in Polen,hetwelk later in een acadéwonnen en a1s balling weggevoerd werd.
misch gymnasium herschapen werd. Voorts

H osemann (The0d0r),een verdiensteljk beweeshtibelangrjkediensten aan k%kqismund

Duitsch genreschilder, geboren in Branden- ZI.
CCX,
SJ,koning van Polen,bj diens onderburg den 24sten September 1807, trok met handelingen metPruissen,en begafzich kort

zjne ouders reeds vroeg naar Diisseldorf, daarna nogmaals naar Rome, waar hj den
waar hj als knaap van 12jaargelegenheid 15den Augustus 1579 overleed.Zjne ropera
vond Om de schilderacadémie te bezoeken en

omnia''werden in 1584 te Keulen in 2deelen

in deinrigtinp v00rkunstvan Arnzen Comp. uitgegevrn.
eene betrekklng tevinden.Op zjn 14dejaar Ilospltaal zie Ziekenlatis.
legde hj zich met goed gevolg t0e op de H ospice,kospiti, ofgestichtvoorvreemlithographie en toen hj een Jaar later de delingen,noemt men gebouwen, welke hier
schoolverliet,werdhjgeplaatsta1steekenaar en daar op de hoogten der Alpenpassen verin de inxigting van Arnz en W '
inckelmann. rezen zjn en totopneming enverplegi
ngvan
Omstreeks dien tjd vestigde zich Cornelius
te Diisseldorf,en onder de leiding van dezen
meezter hervatte Hosemann zjne studiën a1s
kunstenaar, welke hj vervolgens onder
Schadow voortzette.Daarna vertrok hj met
Winekelmann naar Berljn en maakte zich
verdiensteljk doorhetleverenvan eenaantal
smaakvolleteekeningen totversiering vankinderboekles.Hj kwam er in betrekking met

reizigersin dezeonherbergzamestreken dlenen.
Het oudste hospice is dat van den Grooten
St.Bernard;het kwam in 1825 in hetbezit

hj van platen voorzien.Daartoe behooren,
behalve reeds vermelde kinderboekjes, de
werken van Hoymann, de rRenommisten''
van Zaeltariö, de rMiinchhausen'', de werken van JeremiasGpffk/,de pverborgenheden van Parjs'',dewerken van Glasbrenner,
een groot aantal almanakken enz. In den
laatsten tjd heeft hj zich echtervoornameljk methet schilderen in olieverw bezig gehouden.Hj werd in 1857t?thoogleeraaren

Hospodar, bj verkortlng Czaarofheeraller
Russen.
Höst(Ienslrragh),eenIleensch geschiedschrjver,geboren op St.Thomas een der

van de geesteljken van het canton W allis.
00k het hospice op den St.Gotthard bestond

reeds in de 13de eeuw ,- voorts vindt men'
er Op den Mbnt-cenis, op den Simplon, op
den kleinen St. Bernard,op den Grimselen
op den Lukmaniër.
M eyeeltelm,Afd/zplfz en anderen en begon 00k
H ospodar. een Slawisch woord hetwelk
schilderjen inolieverw tevervaardiqen.Toen lteer beteekent,wasvoorheen de titeldervorhj voorts zjn ontslag nam uitde dlenstvan sten in Moldavië en W alachje.00k devorWinekelmann,kreeghj a1sleermeesterinhet sten van Litthauwen noemden zich hospodarL
teekenen handen v01 werk,en zjnestukjes en zelfsdekoningen vanPolent0taan Sobilskl
in w aterverw en olieverw werden zeergetrok- voerden in hunne onderhandelingen metRusken. LMtstgemelden stellen veelaltafereelen land dien titel.In onzen tjd heetde keizer
uit het volksleven voor. Vele werken heeft van Rusland Gosoedar!eene verbastering van

Virginische eilanden, den 15den September
1772 werd in 1801 assessor van de Hofen Staatsregtbank, doch verloor in 1808

die betrekking wegenszjnevrjmoedigetaal,
waarna hj zlch wjdde aan de letterkunde

en de geschiedenis. Van hem , A ldberg en
in 1860 tot lid van de Acade'mie van Schoone Hasteishetdenkbeelduityegaan Om deZWeKunsten benoemd.
den en Denen op het gebled der letterklmie

H6ST-HOTOMANN.

503

teverkoederen.Hiertoestichtte hj met Ny6- vende Japansche plantmeteen kruidachtigen,
rltp, Trlzs en Baggesen het Skandinavisch omstreeks 3 Ned.palm hoogen stengel, die
Genootschap voor letterktmdey waarvan het uit eene zee van bladeren opschiet en met
rSkandinavisch Muséum''hetorgaan was.0ûk eene uit trossen zamengestelde aar gekroond

door middel van tjd-en vlugsehriften)alsmede doûrvertalingen verhoogdehj den letterkundigen roem van Zweden en Denemarken.Voorts gafhj eene Zweedsche spraak-

is.Ztjdraagt een grootaantalkleine,witte

bloemen, en kan het klimaat van MiddenEuropa verduren, wanneer men Ze slechts
tegen vorst beveiligt.
kunst en een Zw eedseh woordenboek voor
H ôtelnoemtmen in grootesteden de w0Denen in het licht, en hield in 1812 t0t ning van eeneaanzienljke familieofvan een
1815 voorlezingen over de Zw eedsche taal- hoogstgeplaatststaatsambtenaar,- voorts de

en dichtkunst.Van zjnegeschiedwerken ver- logementenvandeneerstenrang(zieKerberyj.
melden wj: pllet leven en deregêring van Ook spreekt men van een AJJ6Iyarnien beGustaaf Adolf(1808- 1809)'',- pMerkwaar- doelt daarmede eene gemeubeleerde woning,
digheden uit het leven en de regéring van die men bj den dag of'bj de week huren
Christiaan VI1 (1812)'',- rBjdraget0teen kan, of 00k wel een logement2 waar men
overzigtvanden Deenschen Staatbjdekomst tegen bepaalden dag-of weekprjs zich huivan Christiaan VIItotden troon (1812)'',- seljk kaninrigten.
n
Ontwer? eener geschiedenis der Deensche Hotho (Heinrich Gustav),een uitstekend
monarchle Onder Christiaan VII (1813)1'1- beoefenaar derkunstgesehiedenisen deraestheMerkwaardigheden uit het leven en dexegé- thiek,geborenteBerljnden 22stenMei1802,
ring van FrederikV (1820)'',- rlletlaatste ontvingeeneopleiding,diehem t0tkoopmanzou
levensjaar van koningin Caroline Mathilde vormen, bezocht vervolgens het gymnasium
(1820)''
,- pstaatkundeengeschiedenis(1820- en eindeljk deuniversiteit,waarhj eerstin
1822, 5 dln)'', - pllet leven van Corfltz deregten,daarnaindewjsbegeertestudeerde.
Ulfeld en van zjne gemalin Eleonora Chris- Voorts bevredigde hj zjne neiging t0t de
tina Ulfeld (1825)'' - en eindeljk hetbe- schoone kunst door eene reis naarLonden,
langrjkewerk:pDegeheimeKabinetsminister, Parjs en de Nederlanden, en bepaalde zich
graafStruensee:enzjnbewind(1824,3dln)''. na zjn terugkeeraan de académie bj klmstNadat hj gerulmen tjd in de Omstreken van geschiedenis en aesthetiek. In 1826 verwierf
Holbeck, later te Roeskilde gewoond had, hj den dodorsrang en vestigde zich eenjaar
keerde hj in 1835 naar Kopenhagen terug. daarna alsprivaatdocentte Berljn,waarhj
Laterbetrok hj een landhuisin de nabjheld in 1828 methetonderwjsin de geschiedenis
der hoofdstad van Denemarken en overleed

aldaardgn 26sten Maart1824.
Hostle (Eene)noemtmen den otlwel,die
in de R.Katholieke Kerk bj hetsacrament
des altaars(hetavondmaal)d00r den priester

del.letterkundeaandemilitaireschoolbelasten
reedsin 1829 t0thoogleeraarin de aesthetiek

benoemd werd.In 1830 Ontvinghj eene aanstelling t0tadsistent-diredeurvan hetkabinet
van schilderjen in het Koninkljk Muséum ,
en in 1859 die van directeur del,verzameling

gebruikt wordt,nadat die ouwel- volgens
het R.Katholieke kerkgeloof- doorde con- van kopergravures. Tegeljkertjd bleef hj
seeratie in het ligchaam van Christus veran- werkzaam als hoogleeraar en hield hoofdzaderd is. De hostie is alzoo eene onbloedige keljk voorlezingenoverDuitscheletterkunde,
olerande (hostia).Zulke Ouwelsworden van bepaaldeljk OverLessinp,Seltiller,GlfAe,de
ongezuurd taxw ebrood gebakken en m et het aanhangers der Romantlsehe schoolenz.,ter-

1am en het kruis bestempeld. Aanvankeljk wjl hj van de beeldende ktlnsten inzondergebruikte men bj het avondmaal gewoon heid de schilderkunst met geestdrift behanbrood en daarna eene soort van brood,het- delde.Hjleverde eenenieuwebewerkingder
welk bepaald ten behoeve dier plegtigheid
bereid w erd,totdatin de 4de eeuw de groote
ronde oblaten gebezigd werden,die men na

XVorlesungen iiber Aesthetik''van Hegel,-

wjders: rvorstudien fir Leben und Kunst
(1835)'',- eene onvoltooidenGeschichteder

de wjding in zooveel stukken brak als er Deutschen und Niederl:ndischen Malerei
com municanten tegenw oordig waren.Eerstin (1840- 1845)': - rDie Malerschule Huberts
de 12de eeuw kwamen de hostiën in zwang, van Eyck nebst deutschen Vorgi
ingern und
welke veelal den naam van oblaten bleven Zeitgenossen (1855- 1858,2d1n)''
:- enpDie

behouden. W egens de leer der transsubstan- Meisterwerke derM alereiv0m Ende des3und
tiatie wordt aan de hostie goddeljke eerbe- Anfang des 18 Jahrhundel'ts in photo- und
w ezen, zoodat alle geloovigen knielen,w an- photol
ithograjhischen Naehbildungen (1865)''.
neer depriester den monstrans metde gecon- O0k heefthtldoorhetschrjven van eentekst
sacreerde hostie verheft.
bj het pEyck-Album (1861):' en rDi
irer-

H oteia Morr,et Deet
ûsne is de naam van Album (1863)''groeteverdiensten verworven.

een ylantengeslacht uit de familie derSaxi- Voorts schreef hj uitmuntende opstellen in
frageen.Hetonderscheidtzich dooreens-sl!1e- hetpMol
yenblatt''ensedert1827inderlahrtigen,overbljvendenkelk,dooreenes-spletlge bucherfi
lrwissenschaftlicheKritik''.Alzjne

met de 10 meeldraden op den kelk bevestigde geschriften onderscheiden zich door helderbloemkroon en door 2 gescheidene,in een heid,wjsgeerigen zin,juistheid van opvatkorten stamper vereenigde vruchtbeginsels. ting en veelomvattende kennis.Hj ovexleed

Ditgeslaehtbezitslechtsêénesoort,nameljk teBerljn den z4sten Decembev1873.
H.J'
tœopicl M orr etDeeaisne,eeneoverbli
jHotomann (Franz)ofHottomann)eenbe-
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roemd regtsgeleerde en letterkundige, ge- delingen Koâerer en Keamr kpzen zj vaste
boren te Parjs den z3sten Augustus 1524, woonplaatsen en begonnen zich op 4en land-

omhelsdede Hervorming,bekafzich in 1547
nagr Lyonjen studeerde voorts te Lausanne,
Straatsburg,Valenceen Bourges,waarna hj
eenigen tjd vertoefde aan het Hofvan den
Koning van Navarre.Na den Bartholomaeusnacht nam hj de wtjk naarZwitserland,en
overleed te Basel den 12den Februarj 1590.
Eene uitgave zjner gezamenljkegeschriften

bouw t0e te leggen.In 1814vormdenzjeene
republiek,diedoor hetBritschegouvernement
erkend werd.Niettemin ondervondenzjmeni-

gerlei verdrukking, zoodat een gedeplte van
hen, meest Christenen, meer noordwaarts
trok om er een kleinen Staat te vestigen,
waarvan Griqua-stad ofKlaarwater de hoofdstad is. Deze ligt op 28050'Z.B.en 24020/
is in 1599 in 3 deelen in hetlichtverschenen. 0.L.van Green:vich.

Daarbd bevindtzich zjn ppapaefulmen bru- Hottinger(JohannHeinrich),eenberoemd
tum in Henricum regem Navarrae (Leiden, geleerde der 17de eeuw , geboren te Ziirich
den loden Maart 1620, bezocht in 1638 de
1586)''.
Hottentottqn (De)vormen eenvolk,dat universiteit te Genève, deed eene reis door
vôör de vestiglng der Europeanen aan de Frankrjk,studeerdeteGrokingen en teLeiKaap de Goede H00p de zuidpuntvan Afrika den,genoot er voorts onderwjs in deArabewoonde.Zj noemen zich zelven Anagua's bische en Turksche talen,bezocht Engeland,
of Qltaqwa's en onderscheiden zich door zag zich in 1642 teZi
irich benoemdt0th00jligchaàmsvorm en taal van de overige Afri- leeraari
n dekerkeljkegeschiedenis,llterln
kanen. Men verdeelt hen in 4 stammen I1a- de Oostersche talen,in de godgeleerdheld van
meljk:deKolonie-Hottentotten ofQuaqua's, hetOude Testamentenz.,en verwierfteBasel
welke in de Kaapkolonie wonen,- de K0- den rang van doctorin detheologie.Tjdeljk

ranna1S

ofKora-aqua's(Kora-mannen),- de (1655- 1658) was hj voorts werkzaam te

Nama's of Namaqua's,- en de Sala's of Heidelberg om er den roem derhoogeschool
Bosch.jesmannen.Zj zjn zeerleeljk en heb- te herstellen, vergezelde in 1658 den Keur-

ben eene vuil-oljfkleurige huid, een laag vorst van de Pfalz naar den Rjksdag te

'

voorhoofd, een hoekigen gelaatsvorm ,dikke Frankfort, en keerde in 1661 naar Zurich
lippenj een platten neus en eene kleine ge- terug,waar hj voorzitt:rwerd van de com-

stalte.De Kora's zjn echter krachtiger ge- missie terrevisiederBjbelvertaling.Toenin
1664 deburgeroorlog inZwitserlanduitbarstte,
vertrok hj wegens staatszaken naarHolland.

bouwd en 00k meer ontwikkeld dan de overigen. Hunne taalbestaatuitkeelgeluiden en
tongbewegingen, - hunne kleeding uit een
dierenvelover den l'llg,'een doek om de lendenen en ruwe sandalen aan de voeten.De
VrouY7en slaan de dierenhuid om t0t eene

Reeds in 1661 hadden curatoren derdoorluchtige school te Deventer hem vruchteloos het
hoogleeraarsambt aangeboden, en toen hj in
1667 te Leiden als zoodanig benoemd werd,

kap,waarin zj de kinderen dragen.Hunne gafhj eerst een weigerend antwoord;doch
hutten geljken Op bjenkorven en zjn met bj herhaalde aanvrage bragten de Leidache
vellen en matten gedekt!terwjl de haard er curatoren het zöö ver, dat de geleerde man
zich in het m idden bevlndt.Een aantalvan tjdeljk aan hen werdafgestaan.Bj deafreis
zulkewoningen vormteen kraal.Zj zjn 0n- echter verdronk htjmet3 zjnerkinderen in
bekend metden landbouw en voeden zich met de Limmath - volgens anderen in het Zûhet vleesch en de melk der kudden.8ch00n richer Meer. De curatoren gaven bljk van
allegodsdienst hun vreemd schjnttewezen, hunnedeelnemingin ditongevaldooraanzjn
worden ztjgeroemd alseerljk,waarheidlie- oudsten zoon eenJaargeld t0ete k.
ennen van
vend en goedaardig. Kindermoord en veron- 350 gulden t0t voortzetting zjner studiën.
achtzaming van ouden en zieken behooren Van zjne geschri
ften noemen rtj:pThesaut0t hunne gewoonten. Ook heeft de sterke rus philologicus sive clavisscrlpturae (1644;
drank, dien zj van de Nederlandersleerden 3dedruk,1696)'
'
,- enpEtymologicum orienkennen, een verderfeljken invloed op hen tale, sive lexicon harmonlcum heptaglotton
gehad.Volbloûd-Hottentotten vindtmen thans (1661)''- Diezoon,desgeljksJohann XG alleen in het district der Oranje-rivier.Die, HcFz geheeten en geboren in 1647, Overleed

welke het gebied der Kaap-kolonie bewoon- te Zk'rich in 1692 a1shoogleeraar in de O0sden, zjn door de jverigepogingen van 4en tersche talen, - een andere zoon,Ralomonj
zendeling Phil%p den 17den Julj 1828 met geboren in 1649, Overleed in 1713 a1s hoogudeBlanken geljk gesteld,na welken tj4 zj leeraar in de genees-en natuurkunde te Zzich met deze,voorts met de Kalers en Ne- rich, - terwjl een derde zoon, Johann
gers vermengd hebben, zpodat o0k hunne Jakob,qeborenin1652enoverledena1Bhoogtaal een zamenstel is van Hottentotsch met leeraar ln de theplogie den 18den December
Engelxh,Nederlandsch enKaFersch.Hunaan- 1735, een beroesaden naam heeftverworven
tal is echter klein.Uit de vermenging van d00r eene reeks van geschriften, - V00r&l
Hollanders met Hottentotsche, als 00k met door zjne: sllelvetische Kirchengeschichte
KaFersche en Maleische vrouwen pntstonden (1708-1720,2dlnl''.Voortsnoemenwj nog:
de Gréguab
s, die in het midden der voorJokann Je pà Hoftinyer,een kleinzoon van

gaande eeuw eenafzonderljken stam vormden laatstgenoemde.Hj werd geboren in 1750 en
en in 1770 naar dg overzjde der oranle- overleed a1s hoogleeraar en koorheer te Ziirivier vgrhuisden.Hler begonpen zj weldra rich den 4den Februarj 1819,nadathj zich

t: verwllQeren, doch d00r de'
âzorg der zen- 4ls letterkundige bekend ha; gemaakt d00r
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uitgaven van k
%allnstin.
nen van Coero'sopstel Hj nam echterwegensgevorëerden leeftjden
De divinatione''.Behalve eenbekrnûndwerk: zwakheid zjnontslagen werdaanbevûlenaan
Versuch einer Vergleichung der deutschen de Staten van Friesland.In1588werdaanhem
DichtermitdenGriechenundRömern(1789)'', en aan eenige anderen van wege de Synode
schreefhj:pBibliothek der neuesten theolo- eene herziening opgedragen van het yFondagischen, philosophischen pnd schönen Lite- mentboek'' van M enno th-nzl.s, - ln 1590
ratur (1784- 1786,3 dlnl'',- pueberB0d- w oonde hj te Franeker,en in 1596 bevond

mer (1785)'', - pueber Salomon Geszner hj zich te Leeuwarden.Zjn sterfjaaris0n(1796)'', - en sopuscula oratoria (1816)'', bekend. Als jverig voorstanderderZwinqliterwjlhj met W ieland en JakobshetrNeues aansche rigting heeft hj op zjne omdollng
attischesMuséum''uitgaf.
door Friesland deverspreiding eenerverlichte
Johann Jakob eoffl-,
ger,een verdiensteljk denkwjze metjver bevorderd.Hj waseen
geschiedkundige.Hj werd geboren te Ziirich gelukkig beoefenaarderLatjnschedichtkunst
den 18den Mel 1783,bezocht eerst de scholen en stondinvriendschappeljkebetrekkingmet
in zjne geboortestad, deed vervolgens in deaanzienljksteFriesche familiën.Vanzjne
dienst van een vermogend ingezetene van geschri
ften noemenwj:pMethodicadescriyti:
Graauwbundexland eene reisdoorhetDuitsche et fundamentum trium locorum comm unlum
rjk en zette zjne sttldiën voortte Leipzig. Sacrae Scripturae, de gratuito Dei foedere,
Na zjn terugkeer werd hj leeraaraan eene sacram entalibus signis etbaptismo etc.(1584,
meislesschool,endaarna hoogleeraaraan eene in het Nederlandsch 1588)'',- sMethodica
inrigting voor kunst.Voortsschreefhj vele descriptio sive doctrina de Chxistiana correcwerken over opvoeding en letterkunde.Eene tione et excommunicatione etc.(1584)5',XGeschiedenis van Zwitserland'' werd door ytzegitima ratio interpretandi et ad ecdesiae
hem vervolgd.A1s lid van den Raad van Op- edifcationem proponendiS.Scripturam (1588)'',
voeding, van den Grooten Raad en van den - pcommentarius brevis et necessarius, in
R=d van Bestuur te Ziirieh was hj jverïg quo methodie'
e solidis ae persyicuis Sacrae
werkzaam voor de verbetering van hetOnder- Scripturae testimoniis et exemplls demonstrawjs,en werd er eerstt0tbuitengewoon en tur, n0n minus in Ecclesia Christi nunc gub
in 1844 t0t gewoon hoogleeraar aan de uni- Novo Testamento esse posse ac debere magiversiteitbenoemd.Hjoverleedden 18denMei stratum quam olim sub VeterietlicereChris1859.Van zjne qeschri
ften vermelden wj: tiano eundem gerere (1584)': - pcommentaX
Hul
d
r
e
i
c
h
Zwi
n
ç
h
u
n
d
seine Zeit (1841)'', rius de artiûdo dialecticorum en rhetorum ad
e Geschichte des Un- scripturam redeaccommodandam (1588)''!rvorlesungen uber di
tergangs de! Eidgenossenschaft und der 13 slsagoge in nonum caput Epistolae Paullad

Orte (1844)'',- xHans Konrad Eseherv0n
derLinth (1852)'',- pReformationsgeschichte
(met Vöyelien Bullinyev,dl1-3)'',- pArchiv fiir schweizer Geschichte und Landeskunde (met Escl
ter, 1827- 1829j3 dln)'',
en rschweizerisch Museum fir historischen
W issenschaften (1837-1839,3 d1n)''.

H ottonia L. is de naam van een Plantengeslachtuit defamilie derSleutelbloemigen
(Pnmul
' aceae).De merkwaardigste soortis de
tvater-Hottonia (H.palustris L.
'
),tevens watertelierofwaterduoendblad genaamd.Zj groeit
o0k ill ons Vaderland met talrjke,groote,

digtgevindebladerennabj deoppervlaktevan

Romanos(1596,00k inhetNederlandschl'',-

en pMethodica descriptio sive fundamentum
praecipuorum locorum communium aut dogmatum S.Scriptura'
e de cognitione Deiatque

hominisetc.(1596)''.
H oubraken. Onder dezen naam vermelden wj:
ArnoldA'
pf
zlrt:k:zl,eenverdiensteljk Nederlandsch teekenaar, graveur en schilder.Hj
werd geboren te Dordrecht in 1660,ontving
onderwjsin deschilderkunstvan Drillen%rg,
Lareejen Hoogstraten,onderscheiddezie'
h a1s
historleschilder,begaf zich op raad van zjn
begunstiger Jaeob 'IISJ.:e. naar Amsterdam ,
waarhj veleteekeningenvoorboekhandelaars

het water,waarboven de bloemen op langgesteelde,gekranste trossen zich terhoogte van vervaardigde, en ging in 1713 naar Londen,
2 of3 Ned.palm'verheFen.
om er portretten te teekenen voor een werk,
H otzes (Jel1e ofGellius)!naar zjne ge- hetw elk aldaar zou w oxden uitgegeven.Toen

boorteplaats(Sneek)0ok Gell%u z
îz
lect
xll:ge- hj hiermede gereed was,weigerde men hem
heeten, was een derjverigstehervormersin de bedongen belooning, waarna hj onderFriesland.Hj bekleedde de betrekking van scheidene kleine stukjes schilderde.In 1717
Rastoor te Giekerk (volgens anderen te Tie- begon hj de verzamelde berigten omtrent
tlerk),werd wegenszjneingenomenheid met Nederlandsche kunstenaars te bewerken t0t:
de Hervorming in 1567 gebannen, nam de

XDegrooteschouborght
lerNederlantschekonst-

wjk naar Oost-Friesland,waar hj vermoe- schildersenschilderessen''jwaarvan deeersteQ
deljk te Emden dienst deed,en ontving in deelen in 1718inhetlichtverschenen)enhet3de
1569 een beroep naar Leeuwarden metdever- nazjndoûdbjdenherdruk(1753),
- eenwerk,
pligting om in Frieslanddeverspreidegemeen- dat wegens de talrjke daarin vermelde bjtentebezoeken.Hetvolgendelaartrokhjnaar zonderheden zeer merkwaardig is. 00k a1s
elders;doch in 1573 en 1578verkondigdehj schilder bezat Hlmbraken vele verdiensten.
weder hetevangelie te Leeuwarden.Laterhad Zjneteekening en compositiewaren loleljk;
hj teNieuwlandbjBolswardeenevastestand- doch hj ontsierdezjne stukken dooreenoverplaats, en was in 1583 van hier afgevaar- dreven coloriet. Verkoliet A
SJ'
II
C
gJdr, Picart,
digde naar de Friesche Synode te Franeker. Pool, 'pls Gunst enz. hebben naar hem ge-
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graveer4; 0ûk heeft hj zelf eenige geëtste poginyen aanwendden om in Frankrjk door
prenten nagelaten,waaront
ler: rDe dood van

Lucrrtia''1- eenrAanvalvanrooversineen
woud ',- .Deplundering van eene staddoor

de Turken'i''enz. Qeen wonder,dathtlveel
heeft gewerkt,daarhj op lglarigen leeftjd
reedsmeesterljkdegraveernaald hanteerdeen
als81-en 82-jarig grjsaardn0gdeportretten

vervaardiyde van Frans Wt
lz
lzdlq
g, Kok en
Roelf .plk/rer.Men getuigtvan hem,dathj
vleesch en haar kunstiger en nattlurljker
dan iemand wist na te bootsen. Onlangs
(1875)ishem huldegebragtt
l00rA.F'
W Ruell

te drlngen. Eenige dagen daarna behaalde
H oucltard w ederom eene overwinning op de

NederlandersineenbloediggevechtbjMeenen,
doch den 15den Septemberwerdhj bj Kortrjk doorden oostenrjkschen generaal .
BeauD:zI geslagen, zoodat de Franschen in de

grootste wanorde de wjk namen onder de
wallen van Rjssel..Honehard moge nietgeschitterd hebben door groote veldheerstalenten,hj waseen dappergeneraalen onschul-

dig aan die nederlaar.Niettemin werd hj,

op last van het Schrlkbewind in hechtenis
in olacobus Houbraken et s0n Oeuvre''.
genomen.Men beschuldigde hem vanverraad,
JacobA '
ty?xlrc/regz,een zoon vandenvoorgaande en hj verloor het hoofdop hetschavotden

en uitstekend graveur.Hj werd geboren te
Dordrecht den 25sten December 1698, ûntving aanvankeljk onderwjs van zjn vader,
en vormde zich vermoedeljk naarFransche
en Vlaamsche meesters. Onder de portretten, die htj voor het boek van zjn vader
heeft gegraveerd, vindt men voortreleljke
kunstgewroehten.Voorts bragt hj portretten

17denNovember1797.Zjnzoonregtvaardiyde

hem in eenepNoticehistoriqueetjustiicatlve
sur la vie militaire du général Houchard

(1809)''
.
Woudon (JeanAntoinelyeenFranschbeeldhûuwer,geboren te Versailles in 1740,werd
een leerling van Lemaireen Pi
yqlleyverwierf

op Qo-jarigen leeftjd den grooten prjsvoor

in gereedheid voor het werk van Bireh',ge- de beeldhouwkunst, en overleed in 1828 als
titeld: pThe heads of illustrious persons in professor aan de Académie voorSchooneKun-

Great-Britain (1745)''.O0k rraveerde hj de
portretten der stadhouders ult het Huis van
Oranje in de pvaderlandsche Historie''van
Wanenaar,- alsmedetalrjkeafbeeldselsvan

sten teParjs.T0tzjnemerkwaardigstekunstgewrochten behooren: eene 2yDiana''1- een
zitbeeld van Voltaire,dathj z-maalvervaar-

Daarenboven graveerde htj geschiedkundige
voorstellingjn en genrestukken, welke hem
een Etlrope
'schen naam bezorgden.Hj overleed te Amsterdam den 14den November 1780.
H ouchard (Jean Nieolas), generaal der
in den Zevenjarigen O0rl0g als gemeen soldaatbj de Fransc'
hekavallerie,werdvervolgens naarCorsica verplaatsten stond bj het
uitbarsten der Revolutie a1skapitein bj een
regement dragonders.Reeds in 1792washj

versiert. Van zjne borstbeelden vermelden
wj dievan prinsHendrikrtxzlPrltissen,Roustç
dtx'
?
xtdtAlembert, Glnek, Buf'
on, Franklin,
Tartl
tllemy, M irabean, Boissy #'
2 l.gJg.
:,Lay'
tz
t
g:ffe, Ney,Napoleon en keizerin Josephâne.
Ten behoeve van het Académisch onderwjs
vervaardigde hj 2 modellen, van de huid
ontdaan,om deligging der spierenmetjuistheid aan te wjzen.Vooral echter heeft hj
doorzjnestand-enborstbeelden een beroemden
naamton
H ous
VerW0rV0n.
(Samuë1),president der Repu-

bj het leqerkorpsvan Cwstine,en hj onderscheidde zlch aan deBeneden-Rjn zöögunstig,dat hem weldra hetopperbeveloverhet
noorderlegerwerdtoevertrouwd.Nadathjdit

enleefde5jaarbj deCreek-lndianen.Daarna

digdr, en waarvan één geplaatst is in het

pmdlkanten, hoogleeraren, dichters, geleer- Thêatre Français,- een standbeeld van Gden, staatslieden,schildersenz.voor depLe- eero,die Catilina uit den Senaat verbant,vensbeschrjving derkunstenaars,''van Gool, eene rFriletlse'' - en een marmeren standterwjlmen 0okinhetoprentwerk''van Cor- beeld van W àshington,hetwelk thans de verw:Ii: Troostgravuresaantreftvan zjnehand. gaderzaal van het Congrès in Noord-Amerika

Fransche Republiek,geboren in 1740 teForbach in hetdepartementdela Mosellejdiende

belastmethetbevelovereenregementruiters

bliek Texasen geboren den Qden M aart 1793
te Rockbridge-cor in Virginiajwas de zoon
van behoeftige ouders, en w erd als leerling
in een winkel geplaatst, doch nam de vlugt

korps, hetwelk meermalen d00r de gesllieer- stichttehjeenesohool,- voegdezich voorts
den geslagen was en zich in een treurigen in 1813 bj hetleger van generaalJaekson,
toestand bevond, gereorganiseerd had, trok en streed dapper tegen de Engelschen,vooral
hj den 6den September1792 uitzjnepositie in den slag aan de Horse-shoe.Op last van
van Steenvorde en Bailleulen noodzaakte het dien generaal sloot hj in 1817 een verdrag
observatiekorpsvan den veldmaarschalk I'
rey- met de Creek-lndianen, studeerde daarna te
JJ#, 18000 man sterk,Onderbloedige gevech- Nashville in de regten en werd weldra een
ten naarHondschootenterugtetrekken.Voorts beroemd pleitbezorger. In 1821 zag hj zich
gelukte het hem 2 dagen later Hondschooten benoemd t0t generaal-majoor der militie in
te bemagtigen.Daar echter zjne weinig ge- Tenessee, in 1823 en 1825 t0t afgevaardigde
oefende troepen aanmerkeljke verliezen had- naar het Congrès,en in 1827 t0t gouverneur

den geleden, zag hj van verdere voordeelen van Tenessee.Nadat hj deze betrekking had
af en keerde m et de hoofdmagt naar Bam - nedergelegd)verkeerde hj weder3Jaar onder
beeken terug. Intusschen had deze overwin- (le Indianen, en ging in 1833 naar Texas.
ning belangrjke gevolgen,daar dehertog ran Toen voorts in 1836 dit gew est in opstand
York het beleg vôör Duinkerken opbrak en
de Verbondene Mogendheden geene verdere

kwam tegen de Mexicaansehe regéring, zag

hj er zich met het opperbevel belast. Hj
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bragt aan de Mexicanen eene nederlaag t0e zjde eene nieuwe bastlaag.De hierdoorge-

bj San Jacinto (April1836),werd nade0n- vormdekringen - jaarrinyengenaamd- kan
afhankeljkverklaring van Texasopden lsten men op de doorsnede van hethout gemakke-

September 1836 voor den tjd van 2jaart0t ljk zien.Daardoarbepaaltmen den ouderdom
president benoemd en zag zich van 1841 t0t van den stam.Behalve deze kringen ontwaart
1844 nogmaals m et die waardigheid bekleed. men op de doorsnede van den stam o0k n0g
Sedert 1845 washj voortdurend lid van den strepen, die van het middelpunt naar den
Senaat te W ashington.In 1852 behoordehj omtrek loopen en den naam van merystralen
zelfst0tde candidaten voorhetpresidentschap dragen.Hun aantal isbj den omtrek steeds

der Vereenigde Staten.In 1859 zag hj zich

wederom t0tgouverneur van Texas gekozen,
en overleed in November 1861.

H oustonia L. is de naam van een plan-

tengeslacht uit de familie der Gentianeën.
Het onderscheidt zich door een 4-spletigen,

0?o

Og

overbljvenden kelk, door eene trechtervor-

mige bloemkroon met eene verlengde buis,
en door een korten s
tjl met een sjitsen,
z-spletigen stempel. Het Omvat overblpvende
Noord-Amerikaansche kruiden, van welke
sommigen in Midden-Europa a1s sierplanten
worden gekweekt,vooralM eoerldea L.,met
blaauwe bloemen in de moerassen van Vir-
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Men plaatst deze planten des zomers in de
open lucht, doch beveiligt ze des winters
Fig.:.
tegen de vorst.
H out noemtmen hetharderegedeelte van grooterdan bj hetmiddelpunt.Zj zjneigenden stam en wortelvan boomen en heesters, ljk niets anders dan zamengepersteen platalsmede van sommige kruidachtige gewassen. gedrukte cellen, hebben veelal eene glinsteMen heeft daarin tweederleivaten,nameljk rende oppervlakte en Vzorden 0Dl die reden
00k wel spiegeldraden geheeten. Daar zj de
*
vaatbundels scheiden, kan m en het hout in

derigtingdezermergstralen hetgemakkeljkst
:.*

.

?
'
l

j ,
%'J.
.
u- p .. %.
î
.w
*
*

ho:1
2l
.

a. @

N

,

*l
'

ow >
ç
.Ak
w***4#
nv

%Z*
l
Y. p

-f
e.q.

kloven. Het hout van de takken is op der-

geljke wjze zamengesteld als datvan den

stam , doch het hout van den wortel door
het indringen in den bodem veelmeer zamengeperst.

Wanneermen eenêénjarigentakdoorsnjdtj

ontwaart men bj eene matlge vergrooting op
Fig.1.

spkaalvaten in de prim aire of eerstgevormde,
en gestiàpelde vaten in de seeundaire oflater
gevormde houtlu g.Tusschen dievaten bevinden zich de langwerpige, buisvorm ige hout-

cellen, terwjl men in hethout van naaldboom en,in plM ts van vaten en cellen,alleen

l
tofstèpeleellen aantreft.Men onderscheidtin
onze boomen het eigenljke houtofkernl
towt
van het spint. Dit laatste isJonger,bleeker

en minder duurzaam dan het kernhout,doch
gaat allengs hierin over. Het spint 'iordt
vooralin den voorzomer gevormd,zoodathet
alsdan gevelde hout minder deugdzaam is dan
'tgeen in den nazom er gehakt w ordt, H et
secundaire hout ontstaat tusschen het spint
en den bast in de gedaante van eene geleiachtige stof, zoodat men in het voorjaar
den bastgemakkeljk van hethoutkan halen.
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de doorsnede eene dergeljke oppervlakte a1s
wj in ;g.1 hebben voorgesteld.In hetmidden, bj a, ziet men een kleinen,witten
kring, het merg,door een donkeren ring,de

Die qeleiachtige laag noemtmen deteeltlaag mergscheede Omgeven.Men ontwaarter voorts
(camblum).Hieruit ontstaat naar debinnen- een aantal afzonderljke vaatbt
mdels, van

zgde eene nieuwe spint- en naar debuiten- welke één in ;g.2 sterk vergroot is voorge-
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ateld. Zulk een vu tbundel bestaat naar de stralen,welke zich van hetmerg t0taan den
binnenzjde uithoutcellen en naardebuiten- bast uitstrekken. Het hout vonnt dus verrezjde uitbasteellen.Do0rderegelmatigegroe- weg het grootste gedeelte van den stam.De
pôring der vaatbundels in den stam vormen grens tusschen spinten houtis doorgaansniet
hunne teeltlaagcellen te zamen een gesloten naauwkelrig te bepalen, omdat het eerste
ring (fg.1,bj,buiten welken debastcellen langzamerhand in het tweede overgaat. In
en binnen welken de houtcellen en hetmerg het algemeenheeftbj digten hard houthet

gelegen zjn. TusKhen die vaatbundels ont- kernhout,en bj weekehoutsoorten hetspint
Btaan de mergntralen.ln fg.3 zien wj de de overhand. Met den ouderdom der boomen
doorsnede van een

wordt echter de
m assa van het
kernhout allengs

zlarigen tak.Hier

heeftmen reeds 2
lagen van houtcellen eneven z00vele bastringen.
Tevens ontwaart
men,dat de vaatbundelsgedurene

grooter. Somtjds
onderscheiden

syinten kernhout
zlch van elkander
doordekleur,z00-

als bj den 0lmen pjnboom en
nogsterkerbjden

hettweedeJaarin

het midden gestralen ontstaan,

buksboom en het
ebbenhout.In het
midden van het
hout vindt men,

terwjl de oude
(primaire,c)blj-

zooals wj reeds
zeiden, de mrq-

spletenzjn,waardeor nieuwe @ecundaire,b)merg-

scF
zedt
f:,welke ult
spiraalvaten be-

ven.Figuur4 vertoont de d00r-

q

staat(#fg.5).Het

snedevaneen5Ja-

merg heeftmeeshl
eene bolronde ge-

rigenstam ,waarin
5 hout- en evenzoovele bastlagen-

daante, doch bj

sommigegewassen
vens heeft er geeene 3-, 4- of 5stadig groeiin de
Fig.4.
z
jdige.De merylengteplaats,daar
stralen bestaan u1t
telkens de nieuwe teeltlaag zich boven de celweefsel, dat VaM hd celweefsel van het
voorgaande verheft.
houtaanmerkrligkverKhilt.Hetverhardtmet
Om een enanderduideljkertemakeu,geven den tjd,en ikwjjb Baheidenzichdaarinzelfl
o
o
d
r
e
gt
e
d
0
0
r
standigheden af, welke aan de mergstralen
wjin;g.5deafbeeldingeener
snede van de ééne helft van den stam ,die een eigenaardig vpe - a geven.
van boven weder horizontaal afgesneden is. ZeerverKhillend1 '
voetsdespljtbaarhei;

ontstaan zjn.Te-

W d zien bj @ deopperhuid,in bdebuiten- vanhethout.H e l
#baarisdatvannuldste, in c de binnenste cellenlaag der schors, boomen, - voorts dàt van eiken, beuken,
in d den bast,i
n e den teeltlaagring,in J iepen en elzen.Mihder spljtbaarishethout
'
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van esschen en linden,- het minstdat van
den haagbeuk,berk j0lm ,w ilg,populier,van
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ooftboomen en platanen.Men kan het spint

gemakkeljker spljten dan de kern.De spljt-

het hout, in g de mergscheede,en in A het baarheid is voorts groot
er in de rigtinq der
merg.ln hethout onderscheidtmen in f,i,i merjstral
enjdan loodregtop hetmerg (1n de
4e vaten. Tusschen deze liggen langwerpige rigtlng der Jaarringen). Stammen, die van

cellen,welke bj den groeide houtcellen vor- ondernaarboven van de linker naar deregter
men.Eindeljk ziet men in mjm de merg- han; gedraai; zjnl(:g.6),kan men spljten
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over de geheele middelljn, - zoodanige, in den zomer,en komtna het ophouden van
waarbj de dmajing van de regter naar de den groei - in den herfst en winter - t0t
linkerhandoploopt(;g.7),sp1jten nietver- het laagste bedrag. Daar de timmerman geen
der dan t0taan hetm erg.
Een geoefend houtkenner onderscheidt de

sappig hotlt begeert, velt men de boomen
doorgaans tusschen den lsten November en

verschillende soorten bj hetbeschouwen der den laatsten Februarj.De hoeveelheid sapin
doorsnede. Het naaldhout onderscheidt zich de verschillende houtsoorten kan men aieiden
van hetloofhoutdoordien elk van zjneJaar- uithaarwatergehalte.Ditlaatsteisbjv.v00r
ringen uit een buitenst, rood- en harsachtig den haagbeuk (Carpinus Betulus) 18,60/, en
en uit een binnenst, witachtig en van hars vool
* den zwarten poptllier (Populus nlgra)
/0.Laatmengeveld houtin delucht
verstoken gedeelte bestaat,terwjl demerg- bjna 520,
stralen tusschen de ringen ontbreken. Ilet droogen, dan bljtt het gemiddeld watergel00fhoutdaarentegenheettgeenedubbelcJaar- halte 180/0.Om hetgeheel en alvan water
ringen, maar gewoonljk duideljk zigtbaro te bevrjden,moet men hetblootstellen aan
mergstralen.De soorten van naaldhoutonder- eene temperat
uur van 1200C.Bj toenemend
scheidt men voorts door de kleur en de ge- waterverlleskrimpthethout,terwjlhetdrooge
daante der harsringen,- die van naaldhout hout in een vochtigen dam pkring water 0pdoorde gedaante van de mergstralen endesge- neemt en zich uitzet.
ljks door de kleur.Lange en breedemerg- De bestanddeelen, in opgelosten staat in

stralen vindtmenbjv.bj hethoutvaneiken- het versche sap aanwezig, zjn suiker,g0m
en pruimenboomen,- kleine,smallebj den en in het algemeen oplosbare koolhydraten,
esch en de acacia.O0k de digtheid der hout- organisehe zuren, zouten, kleurstoFen enz.
soorten is zeer verschillend. In het algemeen In sommige boomen is het suiltergehalte z0o
zjn zj minder digtnaarmate dejaarringen groot, dat men ze met voordeel t0t hetwinmeer breedte hebben.De m eeste houtsoorten nen van suiker bezigen kan, bjv.in den

drjven op hetwater;datisechtereengevolg suiker-ahorn,wiens sap 2t0t30/0suiker bevan deporeusheid van hethout,daar dehout- vat.Ditbedragisbj den berkenboom l
/ct0t
massa eigenljk soorteljk zwaarder is dan 21/:0/0,weshalve nlen van hetsap van dezen
water. Het specifek gewigtvan dennenhout, den bekenden berkenunjn (ziealdaar)vervaar-

ontdaan van lllcht,is 1,46,- datvan eiken- digt.De zoute bestanddeelen scheiden zich af
hout 1,53. Het gewigt van een kubiekvoet in het hout en vormen na de verbranding de
(Rjnlandsch)bedraagtinhalveNederlandsche asch.
ponden voor luchtdroog houtals volgt:Y00r
Bj een warmtegraad boven 3000C.wordt
eikenhout42- 49,- v00rbeukenhout44- 46, het hout vernietigd. Doet m en de warmte
voorberkenhout36- 42,- voorelzenhout langzaam klimmen dan wordtheteerstbrain,
34- 36,- voorpepulierenhout31- 32,- voor waarna bj afsluiting der lucht de geheele
massa allengs in eene zw arte koolverandert.
lindenhout33- 35,- vool'hazelnotenhout35-

39,- voorpjnboomhout33- 35,- en voor Daarbj ontwjken onderscheidene ontledingsdennenhout36- 37.Metdezedigtheid staande
hardheid, de taaiheid, de blligzaamheid? de
veerkracht en de vastheid in het naauwste
verband.T0tde hardste binnenlandsche houtsoorten behooren de haagbeuk en de taxis,t0t de harde de ahorn, acacia, beuk , eik,
esch, olm ,- t0t de m inder harde de berk ,

producten, die t0t verschillende oogmerken
gebezigd worden.Zulk eene drooge destillatie
van hout geschiedt op groote schaalt0t het

verkrjgen van lichtgas,houtazjn,houtgeest,
teer,kreosoot enz.Ditverloopbestaatdaarin,
dat de bestanddeelen van het hout,koolstof,
w aterstof en zuurstof, zich Op eene andere

de hazelnoot en de pjnboom ,- en t0tde wjze groepéren,dan zj in hethoutgerançw eeke de els, de den,de linde, depopulier schikt zjn.Afsluiting der dampkringslucht ls
en de w ilg.Van de buitenlandsche houtsoom hierbj noodzakeljk,dewjl anderseene v0lten onderscheiden zich vooral hetpokhout en kom ene verbranding plaats heeft. Doch 00k
het ebbenhoutdoorhunnehardheid.Taaiheid, zonder verhooging van temperatuur kan het
buigzaamheid en veerkrachtvindt men vooral hout onder bepaalde omstandigheden zjn
bj hetJonge hout en zjn bjhetvervaardigen zam enhang verliezen en vermolmen. Hiertoe
van vlechtw erk van groot nut.
is vochtigheid? lucht en warmte noodig. Is
Bj eenscheikundigonderzoekvan hethout hethoutgedumg blootgesteld aan vochtigheid,
onderscheidt men de vaste massa en het sap. dan zien wj het verrotten.Men schrjfthet
De eerste bestaat uit cellulose en houtzelf- houtbederf weleens t0e aan de bekende tm standigheid (lignine),welkebeideuitkoolstof, nenzwam , doch men vergete niet, dat deze

waterstofenzuurstofzamengesteldzjn.Daaren- zwam zich hetgemakkeljkstdâârontwikkelt,
boven vindtmen in het houtn0g andere zelfstandigheden,zooalshars,kleurstof,zetm eel,
zouten, aarden enz. H et sap is eene w aterachtige oplossing van verschillende bewerktuigde en Onbew erktuigde zelfstandigheden.
Men vindt hetvooral in het spint,maar n0g

waar de vûorwaarden vûûrhetbederfvanhet

meerin deteeltlaag.Voortsheefthetjaargetjde een grooten invloed op dehoeveelheid
van het aanwezige sap.Hetis betovervloediggt voorhanden in hetvoorlaar,vermindert

vochtigheid en de lucht.Hetisderhalvezaak
om droog houtte gebruiken en deoppervlakte
m et eene laag koolteer te bedekken. N og
beter is het, een mengsel te gebruiken van

hout aanwezig zjntterwjlvoortsdie zwam

den voortgang van het bederfongemeen bespoedigt.
Om hethoutv00r bederfte bewaren,moet

men hetzooveelmogeljk beveiligen tegende
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4 deelen koolteer,evenzooveelasphalt,1deel
dennenhars en 1 deelt0tpoeder estampten,
ongebluschten kalk, en hierin ;Jn zand te
stroojen.Palen Tiorden,VO0r zöôver zj in
den vochtigen grond moeten staan, aan de

buitenzjde in het vuurverkoold.W aarmen

geen teer kan of wi1 gebruiken, doet eene
goede olieverw ofeen vernisuitstekendediensten.Om het hout te bewaren tegen verderf
laatmen hetin de eersteplaatsuitdampen en
men doordringt(inlpraesneert)hetdaarna van
eene bederfwerende vloelstof.Als zoodanig ge-

bruikt men zeewater,chloorcalcium ,jzervitriool,aluin enz.Volgens Paynemoetmenhet
houtdoordringen metjzerzouten daarnamet
e
nbal
tooofi
ho
udre
loes
aoroisl
zuu
jn
zd
ervocht, zoodat er onop(inkt)ontstaat,ofmen
moethethouteerstverzadigen metzwavelba-

rium ofzwavelcalcium en daarna jzervitriool
gebruiken,zoodat zichzwartOnoplosbaarzwa-

inwoner van Leiden,werd aldaar geboren in

1542,trad op zo-jarlgenleeftjdindienstdier
stad, en zag er zich in 1565 t0t secretaris
benoemd eene betrekking,vroegerdoorzjn
vader bekleed.Reedsin 1569ontving hj op
last van Bossu zjn ontslag en nam dewjk
naar Embden,alwaarhj de vlugtelingen als
notaris bediende.Laterkeerdehj naarzjne
geboorteplaatsterug en aanvaaxdde er in 1572
zjne voormalige betrekking.Gedurende het
beley stond hj van der Yqfop eenehoogst
verdlensteljkewjzeterzjde,en nadestichting der hoogeschoolwerd hj tevens secretans van curatoren,welk ambthj waarnam
t0tin 1596.Vnoral00k behartigdehj debelangen der boekerj, terwjlhj hetcollegium
theologicum met eene redevoering plegtig inwjdde, en zag zich voorts met belangrjke
zaken belast.Immers hj ging met van der
Yeç/'naarUtrecht,om Leyoesterteovertuigen

veljzer en tevens onoplosbaar zwavelzuur van het onregt,dat Leiden 'zou worden aanbarium of calcium afscheiden,die de poriën gedaan,indien de acadlmienaar Utrechtvervan het hout vullen. Hierdoor brengt men plaatst werd. 00k bragt hj depapieren der
het hout in zoodanigen toestand, dat het stad in orde, vervaardigde het vermaarde
bj verbranding geene vlam geeft.Bnekner en XDienstboek'', verzamelde de keuxen en de
von zsc/zfAclverkiezelen hethout(lûor middel berigten Omtrent de gilden en bleefmet den

van jzervitrioolenwaterglas,terwjlRansome grootsten jver, met onvermoeide volharding

werkzaam. Onder de handschriften van ran
A'
plfOP het raadhuiste Leiden bevindtzich
zjne beschrjving van het beleg en ontzet,
waarvan zjn neef Orlers waarschjnljk gebruik gemaakt heeft.Voorts leverde hj het
als kopervitriool, groenspaan enz., terwjl reeds vermelde oDienstbouck der stadt Lep
Knowles en Davy,later Kyan hetbezigen van den, innehoudende verclaringe Van 'twesen
kwikchloride (sublimaat) hebben aanbevolen, ende ghelegentheytenz.van deselve stadt en
hethouteerstdrenktmetwaterglas en daarna
meteen zuur.Zeer aanbevelenswaardig ishet
impraegnéren van hout met chloorzink v01gens de methode van Bnrnett.Voortsgebruikt
B onolterie t0t dat oogmerk koperzouten,z00-

eene handelwjze,die den naam van kyani- van de gestiften t0t grestelycke ofte godt:Jr:I draagt. Men lost dat sublimaat op in vruchtigewerken (1602)''
,- engRemonstran100-Of150-maa1zooveel water,en perstdie cie of vertoog by dievan Leyden den Staten
oplossing in het hout.Hetsublimaat kom ter 'sLands van Hollandtin February 1582 hare
in aanraking m eteiw itachtige stoFen en ver- medelidmaten ghedaen nopende 'tverhandelde

andertdurdoorin onschadeljkkwikchlorure. der Predicanten enz.(in dewerken van .Bor
O0k andere stofen,zooals vlugtige teeroliën, en Coornhert,enafzonderljk in1697)''
.Voorts
kreosoot,houtazjnenz.,heeftmenalsbederf- was hj een belangstellend beoefenaar der Newérende middelen tot impraegnatie van hout derlandsche dichtkunst, en zjne gedichten
aangewend.In den laatsten tjd heeft men vindtmen in onderscheidene werkenverspreid.
deze handelwjze in Duitschland o0k toege- In 1596 legdehj zjnambtalssecretarisvan

past op wjngaardpalen, wier duurzaamheid curatoren neder,en overleed in 1609.
er door verdmevoudigd wordt.Ditis van veel
H out-azkn,zie Azjin.
belang daar men er op een Ned.bunder niet
H outcassia, zie Cassia.
minder dan 24000 noodig heeft.
Houtduif,zieD'
a'
s
De onderscheidene houtsoorten hebben a1s
H outen (van).Onderdezen naam vermelbrandhouteen zeerverschillendwarmtegevend den wj:
vermogen. Het beukenhout bekleedt in dit
Cornelis ran A'
pfffez
3,een Nederlandsch wisopzigtden hoogsten rang.Steltmenzjnwarm- en natuurkundige.Hj werdgeborenteZwamtegevend vermogen geljk aan 1,dan isdat merdam in 1662,vergezelde als knaap zjn
van eikenhout= 0,80,- dat van elzenhout vader naar Keulen,waar deze predikantwas
= 0,52, - en dat van wilgenhput = 0,45. bj de Staatsche afgezanten tot de vredesZeer verschillend isvoortsde waarde van het onderhandeling, bezocht het gymnasium te
hout voor den timmerman, den scheepstim- Gouda,voortsde hoogeschoolteUtrecht,waar

merman,den draajer,den schrjnwerkerenz. hj 4 Jaar in de theologie en tevens in de
Vele fraajehoutsoorten,geschiktt0thetver- wis-en natuurkunde studeerde,zoodathj er
vaardigen van meubels,kom en uitM idden-en op eene dissertatie: rDe sono etdeauditu''in
Zuid-Amerika. O0k de Nederlandsche O0st- 1685 den doctorsrang ontving, bragt n0g 5

en W est-lndische bezittingen zjn daarvan
overvloedig voorzien.Java leverto.a.in het
dlati- of teakhout (Tedona grandis)een uitm untend w erkhout.
H out (Jan van), een zeer verdiensteljk

studielaren te Leiden door, werd in 1690
conrector te Haarlem ,waar hj 11 Jaar werkzaam bleef,en aanvaardde toen debetrekking
van hoogleeraar in de wjsbegeerte aan de
hoogeschool te Harderwjk. Hj werd er tot

HOUTEN- HOUTLUIS.
5-maal t0e bekleed met hetrectoraat,sprak Dikema te Hoogezand, studeerde te Groninonderscheidene redevoeringcn uit,schreefver- gen i
n de regten en yromoveerde aldaar in
moedeljk: rGrondregelen der doorzigtkunde 1859 op eene dissertatle: over de waarde''.

en perspectief(1704)''
,en overleed den zisten
Augustus 1734.
Willem ran.
S'
n'
?
1/ezl,een zeerverdiensteljk
Nederlander.Hj werd geboren teRotterdam
den 24sten Septembel-1778 en vergezelde als
knaap vaak zjn vader, die alsbinnenloods
voer. H ierdoor ontving hj eene uitgebreide
pradischekennisvan deaangelerenhedender
zeevaart.W eldrawerdhjalsleerllnggeplaatst
in een aanzienljk Rotterdamsch handelshuis,

Nadathj zich teGroningen a1sadvoc>atgevestigd had, bleef hj zich wtjden aan de
studie der staathuishoudkunde en leverde,als
vruchten van zjn arbeid,belangrjke opstellen in tjdschriften.Hj werd dan0ok in 1869
gekozen t0t lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal,waar hj zich onderscheiddo
doorzjnOnvermoeiden jver,doorzjnegroot'
e
scherpzinnigheid en door zjne geavanceerde

gevoelens. Van hem is het initiatief afkomhetwelk hem later in eigendom ten deelviel. stig van het ontw erp tot regeling van den
Een vertoef in Engeland bezorgde hem eene arbeid der kinderen,hetwelk totwet verheongem eene vaardigheid in het gebruik der ven werd. Van W bl/ds is in 1875 herkozen.

Engelschetaal.W eldra werd hj makelaaren MetKerd'
qk en anderen redigeerthjhettjdvestigde daarna met 2 zjnerzonen een uit- schrift:rvragen des Tjds''.
gebreiden handelin scheepsmaterialen te R0tH outgeest,ookmetl
tylhgdroœydeenmethylterdam.Zjn vrjen tjd wjddehj aan destu- alkoltol genaamd, wordt ult houtverkregen.
die der belangen van handelen zeevaart.In

1824 stichttehtltdooreenigeweldadigeingezetenen van zjne woonplaats Ondersteund,
derzuid-llollandscheMaatschapyjt0tredding
van schipbreukelingen''en gerulmen tjd was
hj haar voorzitter, weshalve hem in 1854
uitnaam zjnerstadgenooten door prinsHen-

#z'ià der Nederlanden een fraai voorwerp in
zilver aangeboden w erd.rrrhe Royal Institutionf0rthepreservationoflifefrom shipwrecks''
te Londen schonk hem de gouden medaille
voor het Ontwerp eener doelmatige reddings-

Bj drooge destillatievan ditlaatsteverkrjqt
men, behaive teer, eene waterachtige vloelstof, die onder anderen houtgeestbevat.Dat

waterachtig vocht is zuur door azjnzuur.
Men verzadigt het met kalk,neemtde teer
weg, die daarbj wordt afgescheiden, en
destilleert.HetdestillaatwordtOnderscheidene
malen weder overgehaald overkalk.Ditvocht
verzadigt m en met chloorcalcium , waarna
men het in een waterbad destilleert.Dit ge-

schiedt bj herhaling.Hetchloorcalcium ,dat
in de retortachterbljft,bevat nu den houtboot.Hj overleed den zden Junj 1857.Van geest.Men voeyt er waterbj en destilleert

ang het destlllaat door water niettroebel
zjne yeschriften noemen wj: rllet stoom- zool
werktulg, deszelfs oorsprong, voortgang en wordt. Dit destillaat ishoutgeestmet water;
zam enstelling, beschreven en toegepast op

m en destilleert het over gebranden kalk on

fàbrieken, stoombooten en stoomrjtuigen vangt het vocht Op,hetvvelk tusschen 60O en
(1830)'' - rDe balans,ot
'duideljke voor- 65OC.Overkomt. Dit is de houtgeest.Deze,
stelling van de wjze van zamenstelling,de eene dunne, kleurlooze vloeistof bezit een
w erking, de zuiverheid en de oorzaken van wjngeestaohtigen reuk,reageertnietop lakonzuiverheid van dit in z00 vele Opzigten moes,en lostop in water,wjngeest,aether
allerbelangrjksten onmisbaarwerktuig(18274 enz.Onderscheidone stoFen,in wjngeest0p24e druk 1831)''
)- rDe scheepvaartofeene losbaar, w orden 0ok door houtgeest opgenoduideljke voorstelling van zaken,die daarop men. Bj langzame Oxydatie verandert houtbetrekking hebben of er mede in verband

se la(1833)''- XBeschrjvingvandenjzeren
spoorw eg tusschen Liverpool en Manchester
(1834)'',- pW iskundigeaardrjkskunde(1834)''
,
hematicalgeography (1834)''- pGerMat
dachten over het ontw erp tot oprigting van
een entrepôtdok te Rotterdam (1835)'',

geest in m ierenzuur, en door destillatie van
houtgeest met onderchlorigzuur calcium ontstaat chloroforme. Vermengt m en houtgeest

metEngelsch zwavelzuur,dan verkrjqtmen

m ethyl-zw avelzuur, en door destillatle met
zwavelzuur bekomt men methyl-aether. Met
betrekking t0t een aantalzotlten vervulthout-

KReis van Rotterdam naar Londen,benevens geest de r0lvan kristalwater.Hj bestaattlit

eene beschrjving der laatstgenoemde stad
(1836)'',- rDe koophandel,bevattendeeene
volledigebeschrjving derverschillendezaken,
welke daarop betrekking hebben (1836)'',DDe Nederlandsche Handelmaatschappj,haar
hestaan en werking,in verband met den algemeenen handelbeschouwd(1838)'',- ,Sm0k-

37,50/0 koolstof, 12,5C/o waterstof en 500/0
zuurstofen heeft t0t formule:CH4O.
H outgravure,zie Grareerkl
tnst.

H outluis (Psocus Latr.
)isdenaam van
een insectengeslachtt hetwelk t0t de familie
der Termitinen en t0t de orde der Peesvleu-

geligen (Neuroptera)behoort,die eene onvolkomene gedaantewisseling hebben. Sommige
soorten zjn ongevleugeld? andere hebben
v
e
r
b
o
d
s
r
e
g
j
e
n
(
1
8
4
1
)
'
'
,
r
B
l
i
k
o
p
d
e
h
a
n
delskrisisln 1837(1837)''
,- mReisnaarL0n- 4 vleugels, van welke de voorste 2 grooter
den enz. (1851)'' - en rNederlandskoop- zjn dan de achterste.Men vindt er op de
stam men en onder den loslatenden bast der
vaardjvlootenz.(1853)''.
SamuëlvanWbff/dzz,eenverdiensteljkNeder- boomen.Eenigezjn fraaiyeteekenden onderlandsch staathuishoudkt
lndige.Hj werdgebo- scheiden zich doorlange,ilnbehaardesprieten.
ren te Groningen den 17den Februarj 1837, T0tde ongevleugelde soorten behûûrthetalgeontving zjne opleiding op de school van meen bekendedoodkloppert
je(ziealdur).
kelen, het onmisbaar gevolg van hooge en
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Houtm an.onderdezennaam vermeldenwj:

cornelisSbzrf-ls,eenberoemdNederlandsch
reiziger en grondleggervan onzen handelin

H outrups. Onder de rupsen, die in het
hout leven,is vooralde wil.qenhoMtrups(Cos-

sus ligniperda) zeer bekend.Dit insect beOost-lndië.Hj werd geboren te Ooudaom- hoort t0t de orde der Schubvleugeligen(Lestreeks het midden der 16de eeuw , en toen pidoptera).Zjne rupsdoorwoeltdestammen
hj in 1593 metzjn broederFrederikOm han- van populieren, elzen en wilgen en is zeer
delsaangelegenheden te Lissabon vertoefde, kenbaar aan een eigenaardigen,hoogstonaandeed hj onderzoek naar de handelsbetrekkin- genamen reuk. Voorts zjn de k0p en 2 plagen derPortugézen in Oost-lndië.Zoodrazjn ten op den hals glimmend zwartj- de rug
toeleg bleek,werden de beide broedersinden is rood en bj hetvolwassen dierbruin,terkerker geworpen en tot eene aanmerkeljke wjl de zjden,de buik,de midden-en de
geldboete veroordeeld.Niet te vergeefs echter achterpooten vleeschkleurig zjn.De pop,in
verzochten zj, bj het geven der doorhen het m olm der boom en gelegen, is aan den
verkregen inlichtingen,onderstand van hunnc

k0p en devleugelscheeden donkerbruinenaan

vrienden te Amsterdam ,waalma zj in 1594 het achterljf okergeel en van vele haakles
in het Vaderland terugkeerden en den lsten voorzien.DevlinderisgrjsmetgeelgemarApril 1595 met4 schepen uit Tesselvertrokken. Cornelis Ap'
lIf-cl, aan hethoofd dezer
expeditie geplaatstjvolbragteen togtrondom
de Kaap deGoedeH00p endoor StraatSoenda
naar de zuidkustvan Javaenkwam inAugustus 1597 weder in de Vaderlandsche haven
met 3 vaartuigen.Schoon deze reis nietveel

voordeel opleverde, werd zj gevolgd door
vele andere,diegroote rjkdommen aanbrag-

ten en den qrondslag legdenvoordestichting
der Oost-lndlsche Compagnie.Hetverhaalvan

dezereisisin 1617bj MichielCol
ynteAm-

sterdam in het licht gegeven.In 1592 ondernam en de beide broeders voor l'ekening van
BalthazarA olcFldrt)l,een Zeeuwsch koopman,
een tweeden togt m et 2 schepen.Deze was

merd, zeer dik en log, zit m eestal rustig
tegen den stam en behoort t0t de grootste
inlandsche vlinders. De houtrups berokkent

groote schade, omdat zj nietalleen wilgen,
maar 0ok eiken en ooftboomen aantast, vooral daar zj vaak in Frooten getale op
denzelfden boom aanwezig ls.Over haarhandelt Lyonet in zjn beroemd: p'
rraitéanatomique de la chenille etc.''
H outskool verkrjgt men door middel
eener drooge destillatie van hout)terwjlde
verkregen soortafhankeljk isvan detemperatuur. Immers laat m en de onverbrandbare
bestanddeelen van het hout buiten rekening,
dan nadert dit te meer t0t zuivere koolstof
naar gelang de warmtegraad hooger is,waar-

zeerrampspoedig,daardeKoning van Atslin, aan het bj afsluiting derluchtonderworpen
d00r de Portugézen opgehitst, CornelisA'
pzIJ- wordt.Debereidingwjsvanhoutskoolisafhanman en onderscheidene andere Nederlanders keljk van het beoogde doel.Somtjds toch
deed vermoorden.
Frederik Holttman, een broeder van den
voorgaande. W j hebben reeds een en ander
om trent hem medegedeeld. O0k hj werd in
1598 door den Koning van Atsjin gevangen
genom en, doch volgens somm igen door P aw.

geschiedt de drooge overhaling om de houts-

k001,en somtjdsom debjproducten.In het
eerste gevalheeftde verkoling plaats in mjten,en in hettweedein ovens,welkegeschikt
zjn, om die producten op te vangen.Daar
wj hier van houtskoolspreken,bepalen wj
11.
: ran Ol,
cr#ezl in 1600 bevrjd,- 'tgeen onst0theteerstegeval.Deverkolingin mjevenweldoor Valentnn wordtontkend.Zeker ten heeft plaats ten koste van een gedeelte
is het,dathj zich gedurendezjne gevangen- van het hout. Ditlaatste w ordt door de koschap m et de sterrekunde bezig hieldy de lenbranders t0teen kegelvormigen hoop opgeplaats van een groot aantal sterren van het stapeld,en zj bedekken dien metaarde,turf
zuiderhalfrond bepaalde, en in 1601 of 1602 enz. ter afsluiting der lucht. Nu wordt de
naarNederland terugkeerde.InD ecember1603 mjtin hetmi
dden aangestoken en de felheid
vertrok hj op nieuw naarOost-lndië,werd van het vuur door mlddel van luchtkanalen
in 1605 door ran der .Mlt
ezl aangesteld t0t geregeld.Isnameljk hetvuurtefel,danver-p
eersten landvoogd van Amboina, keerde na brandt er te veelhout,- is het te Paauw ,
een loFeljk bestutlr van 6 Jaren naar het dan verkrjgtmeneeneonvolkomeneverkoling.
Vaderland terug met eenige inboorlingen,die Daar voorts het hout bj de verkoling t0t
t0t schoolmeesters zouden worden opgeleid, op % van den oorspronkel
jken omvang inen was in 1609 kommandant eenervlootvan kri
mpt,dientzjregelmatig tegeschieden.Om
23 sehepen in Oost-lndië.Hj was nameljk die reden is 0ok de vorm van dehoutmjt
reeda een Jaar te voren als raad van Indië geenszin!onverschillig.Voortsverkrjgtmenbj
derwaartsvertrokken,entoenhjin1625die eene langzame verkoling meer hoatskooldan
betreklting nederlegde,zag hj zich meteene bj eene snelle.Daarbj woxden dewaterstof
gouden medaille vereerd.Nu keerde hj naar en zuurstof uitgedreven,terwjl de koolstof
hetVaderlandterug,en overleedvermoedeljk metde onverbxandbarebestanddeelen alseene
te Alkmaarin 1627.Hjschreefeen:pspraeck- poreuse massa achterbljft.Juistdieporeusheid
ende w oordboek in de M aleysche en Mada- maakt de houtskool tot een zeer brandbaar
gaskarsche talen m et vele Arabische ende ligchaam , daar niet-poreuse of zeer digte
Turcksche woorden enz.(1603)'',- in 1680 houtskool t0t de zeer moejeljk brandbare
herdrukt onder den titel:pbictionarium ofte behoort.
woord- en spraeckboek in de Duytsche en
H outsteen is in hoornsteen veranderd
Maleysche tale enz.''
hout, hetwelk vooral in eene zandsteg
envom

HOUTSTEEN- HOUW AERT.

513

ming wordtaangetroâbn,welke men metden
naam van Roth-ot'Todt-liegendes bestempelt.
Daarin vindtmen wel eens boomstammen somtjds overeind staande ter lengte van
10 Ned.e1.Hetvan kiezel doordrongen hout

de uitgave in gereedheid gebragt,beataan in
handschrift.o0k heeftmen van hem in handschrift: nllandvesten, privilegiën ende costuymen der stede en lande van '
1'00le''1vermeert
lerd door Alkemade en ran der &cl,
dîllzw.

is veelalbruin,grjsot'rood van kleur,zel-

H ouven (Hendrik Cl
zristiaan vander),een

den zwart 0jêgroen,doch o0k w eleens w ol- verdiensteljk Nederlandsch handelsgeleerde,
kig en gevlamd.Alen heelt zulk hout vooral geboreu te Nieuw-Bejerland den 26sten Noin den KyFhsuser in Thiiringen)bj Chem- vember 1773 en overleden te 'sHage den
nitz in Saksen,en op Antigt
la, voorts in gden December 1852! begafzich reedsvroeg
dezandwoestjnen van Af'
rikaen Aziëjen op naar Rotterdam om zlch aldaaraan den koophet vasteland van Amerika.Algemeen bekend handelte wjden.Nietalleenslaagdehjuitis het rversteende boseh'' niet ver van de muntend in ztineondernemingen,maarwerd
Njl bj Caïro.O0k deltont-opaalbehoorttot er 0()k weldra president van de regtbank van

deze soort van versteeninyen.Van zulk ver- koopllandel en,bj de opriyting der Nedersteendhot
ltwordenallerleislerljkevoorwerpen landsche Handellnaatschappp, directeur van

vervaardigd.

H outteelt,zie I'
orst.
H outtuyn.onder dezen naam vermelden
@@

deze voorRotterdam.Dientengevolge vestigde

hj zich te 'sIlage doch jverde ervoorde
verplaatsing dezer Maatschappj naarAmster-

dam.Als president van ditmerkwaardig hanwg:
AdrlaanA'
pzlf/f
zt
yo
z,eenNederlandschregtsge- delsligehaalngenoothjallerachtingenvertrouleerde.llj werd geboren teAmsterdam,was wen,- en zag ziehachtervolgensbenoemdt0t
waarschjnljk advocaat te 'sHage,en leefde staatsraad in buitengew one dienst,lid vau de
in de 2dehelt'
tder17deeet
lw.Yan zjne ge- Eerste KamerderStaten-Gelleraalen kommanschriften noemen wj:rpoliticacontracta ge- deur derorde vau den NederlandschenLeeuw.

neralis, notis illt
lstrata etc.(1681)//,- pM()H ouwaert (Jan Baptiste),eenZuid-Nedernarchia Hebraeorum etc.(1685)3')- en pRei- landscll letterktlndige, geboren te Brusselin
1533,was raad en rekenmeestervallBrabantj
publicae Batavae liber primus (1689)''.
MartinusAèçff/ff
pz,eenverdiensteljkNeder- belloorde onderde aanzienljksteinwonersvan
landsch natuurkundige. Ilj werd geboren in Brussele11bestuurde de t'
eestender rederjkers
1720, studeerde te Leiden, waar hj eene bj den intlgtvan Matthiasen van ïnllem Jj
nDissertatio spaslnologica''verdedigde,vestigde Prins van Orf
zol
V.Voorts was11j ol
zgemeen
zich a1s geneesheer te Hoorn, e11 leverde er ingenomen metMarno rtza Aldeyoitdeenlegde
eene vertaling van hetrsystemanaturae''van grootel jver aan delldag bjdt
aversterking

Linnaeus.Hj was lid van (le Hollandsche en verdedigillg van Brussel. Hj bezat aanMaatschappj van W etenscltappen el1van het zienljkegoederen e11overleeddenlldenMaart
Zeeuwsch Genootschap. Behalve reeds ge- 1599. Hj schreef:rDe triomphallte inkomste
noemde KNatuurljke historie ot' uitvoerige des princen vall oranje 23 September 1577
besehrjving derdieren,planten en lnineralen, (1578)9'
Sommaire besttllryvinge vau de

volgens hetzamenstelvan den heerLinnaeus, triumphelycke 1111:0111st vau deu dgorluchmet naauwkeurige atbeeldingen, 16 sttlkken tigen ell hooghgeborell aertshertoge Matthias
(1761)',leverdehtj:rllandleiding t0tde chi- biunen de printtelyeke stadt van Bruesele in
rurgie of heelkonst,volgens het lloogduitsch 't.
iaer 1578, den 18 Jan. enz. (1579)'')
van Platnerus (1;G4)''1 Dllet lnicrosttoop /1Oratie der am bassadeurell van den dotlrllleh-

gemakkeljk gemaaktdoorH.Baker(1778)'9,

XDe echte benzofnboom en kalnlerboom van

tigllen Prints
e Xattllias ellz.(15;8):')

DMi-

lenus eltttthte, waerinlle de grtlote tirallnye
sumatra (1784)',,
n de werken der Holland- der Rom eynen verhaeltende dellllandelvan
ki
sche Maatschappj, wa
,arin ook vele andere desell tegenw oordigell tyt claerlytsk ontdekt

verhandelingen van zjne hand werden ge- wordtenz.(1578 en laterl'' .pDen valende
plaatst, een vervolg (met Seppj Op het opstand van dellConinck endeProplleteDavid
ellz.(1620)'' oAuniusen Lutsius (1579)''
werk vanNozeman:pNederlantlsvogelen''
DFaujas de Saint Folld, beschrjving der D ie cladlte ende troost van Belgica enz.
proetbemingen met konstige lugtbûllen (1784? (1583)''
1

opegasydes pleyu eu lusthof der

2 dlnl'' pBedenkingen overdesterijkheit maechden (1582-1583,4 dln, en later bj
en het getal desvolks in Alllsterdaln (1783)'', herhalingl'',
pl)t
) vier wterste van de
dingen van ill- en uitlandsehe hou- doot enz.(1583 en laterl'', psumma ende
pAfbeel
ten (1791)''1 en pànimalium musaeiHout- bekentenisse christelycke: leer der predicanten, die in Oost.Frieslandt omtl*enttachentig
thuynianiindex (1787)''.
R ouve (JonkerMatthjsvan der),sts
hild- jarell voorleden opelltlyt
tk gllepredickt ende
knaap en heer tot Ctzzzedzl,geboren te 'sHage gheleert hebben enz.(1603)''1 rDen genein 1577, is de schrjver vau de nllandvest of ralen lot)p der werelt begrepen in zes vermacharterchronyk van de landen van oud-Bata- kel
yekeboekell(1582en laterl'' Paranesis
viën, 0ud Vriesland, oud-Francenland, 'nu polltica etc.(1614)'', ,,De handelderamouHolland, Zeeland, M'est-vriesland en de an- xeusheyt(1783),', ,De handelderamotlreusdere Vrieslanden, Gelderland, Utrecht ende heyt(vervolg), rGoddelycke utile instructie
Overjssel, maeckende hetvrye,heerschende (1582)''1 pRetrogatie illcarnatie (1563)''1 vereenighde Nederland (1636 en later,2dlu)''. en rltemedie der liefde dooy Ovidius,rhetoDe volgende 3 doelen, door den schrjver t0t ryckelyck overgheset(1583)''.Zjn borstbeeld
W 1I.
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IIOUW AERT- HOVEN.

prjktboven eenemonumentalefonteinOphet

Hovaeus (Antonius),'
van Ape:ofvan den

Houwaertplein te St.Joos-ten-oode,eene der .sbd/'
,waar8chjnljk alznogennemd naarzjne
voûrsteden van Brussel.
geboorteplaats Egmond op den Hoef, was
ge
bo
r
en in bet laatst der 15de of het begin
H ouw ald (ChristolelErnst,vrjheervon),
een Duitsch tooneeldichter,geborenteStaupitz der 16deeeuw,en werd monnik in de abdj

i
n Saysen den 29sten November 1778, be- van Egmond.W egensztjnegeleerdheid kwam
kleedde onderscheidene administratieve be-

hj hierzöô in aanzien,datmen hem in 1560

trekkingen en levexde aanvankeljk Onderden t0t abt wilde verkiezen? 't geen echter niet
naam van W alukdo onderscheidene stukjes geschiedde,daardeabdj methetnieuwebisin tjdschriflen.Voorts schreefhj:pRoman- d0m Haarlem vereenigd werd.T0tschadeloostische Accorde (1817, Q d1n)'' - en een stelling echter schonk Y lips 11 hem de

DBuch fiir Kinder gebildeter Stënde (1817, abdj van Echternach in Luxemburq,waarhj
3 dln''
), waarop htl onderscheidene tooneel- den 8stel1October1568 overleed.Hj'waseen
stukken lietvolgen,van welkeOnderscheidene
uitstekend beoefenaarder gesehiedenlsenhield

metgrooten bjvalwerdenontvangen,zooals:
XDasBild (1821)'',- rDie Heimkehr(1821)',
r Leuchtthurm (1821)'',- rFluehund
rDe
Segen (1821),' - rDie Feinde (1825)''en r'
Die Seerëuber(1830)'7.Zjne pvermischte
Sèhriften''zjn in 1825 in 2 deelen uitgegeven.Hj Oveïleed den 28stenJanuarj 1845.
H ouw em ngen (Van).Onderdezennaam
ve1*m elden wp'':
ErasmusTdlt HouweningenteenNederlandsch
penningkundige. Vermoedeljk werd hj geboren omstreeks het jaar 1540, en was te
Dordrecht w erkzaam als zilversm id en graVellr. H *
IJ
* verzamelde gedurende eene halve
eeuw eene groote m enigte m unten en penningen en sehreef: rpenninckboeck,inhoudende
alle fguren van zilvere en goude penningen,
geslaegen by de graeven van Hollandt,van
Dierick de 7de van dien naem t0tPhilippus
van Bourgondiën t0e,methetleven in 'tcort

van deselve graeven (1497;2dedruk (l627)//.
Elsje =.zl Houweningen,de schrandere en
getrouwe dienstmaagd van Hlt
yo deGrpp/(zie
aldaax). Zj heelt met den meesten jver de
ontvlugting van dezen geleerde uitLoevestein
bevorderd, en volgde hem naar Parjs,waar

briefwi8selingmetberoemdetjdgenooten,0.a.
met V%lil
u.Men heeftvan hem :rzuermondius ve1detemporisnostristatu acconditione

dialoqus,fortasseobamabilem rerum varietatem

n0n lqjuctlndlls (1564)'' - ,De arteamandi
Deum etc. (1566)'9 - en rllistorie van de
edlple welgeborene heeren ende graven van

Egmond,uytde oadeboeken bjeenvergaderd
enz.(1GG3)'' Oûk heeftmen n0g van hem in

handschritt:rDie chronycke Oftehistoryender
edele ende welgeboxen heexen ende baronnen
van Egm ond enz-''
H ovas is de naam van een volk,dat het
binnenland van Madagascar bewoont.Het is
van Maleisehen Oorsprgng, klein doch fraai
van gestalte, oljfkleurig van huid en zwart
van haar. H un aantal wordt geschat op 1/4

millioen zielen.TeAzoren warenzj onderworPen aan den stam dex Sakalovas doch thans

voeren zj heerschappj overhetgeheeleeiland.
'
H ovea .B..
frozngzis denaam van eenplantengeslaeht uit de familie der Cassieën.Het
onderscheidt zich door een '-lippigen kelk

met eene ingedrukte bovenlip,en doox eene
ongesteelde, btlikige peul. H et omvat een
aantalNieuw -llollandsche sierplanten.Van de
M aria 'llc. keigersbergen, de echtgenoote van soorten noemen wj:H.'l
fr.pzlrdl Lodd.,m et
deGrood,haar meeraIsvriendin danalsdienst- blaauwachtig-paarse, geel-gevlekte bloem en,
en ./fLracemulosa .#év/JA.,metvuil-blaauw e
bode behandelde. Later huwde zj te '
sHage
met W illem '
tlcl de Velde en schonk hem 0n- bloemen. Zj vereischen des winters eene
derscheidene kinderen.
warmte van 50 t0t 80C.
H ouw itser is de naam van een kort kaH oven.Onderdezen naam vermelden wj:
non, hetw elk den overgang vormt van de
A eyldius van (W zH oven, een Nederlandsch
kanonnen t0tde mortieren.M en kan erm ede dichter, die voora'
l voor het toonevl werkte.
schieten onder lage elevatiën,en hj dient Hj leetie in den aanvang de<18deeeuw en
vooralt0thettreFen van gedektevoorwerpen, schreef:nsabinus,treurspel(1702)''- pDe
die niet regtsreeks kunnen beschoten worden. verwardeminnaars,bljspel(1704)'',- pDestu-

llaar men gewoonljk het juiste punt niet dent stalknecht,kluchtspel(1700)''
j- De
w eet, waar die voorwerpen ofwaardevj- gelukte vermomming,kluchtspel (1701)'',anden achterwallen ofbedekkingen aanwezig en ptzofdermuziek,kamerspel(1699)''.
Ja'n 'p.4 Ilbven, omstreeks 1721 diredeur
zjn,laadtmen dehouwitsersmetgranaten,die

door hare springwerking eene groote ruimte Van een troep tooneelspelers te 'sHage en
onveilig maken. O0k werpt men daarmede tevens een vruchtbaax dichter. Hi
j leverde:
brandkogelsen kartetsen.De houwitserszjn rLeedige uren (1120)15 - rDe trem-ende
vermoedeljk in Nederland uitgevonden, en Theems hersteld,treursqel (1714)'' - pDe
werden reeds in den aanvang der 17de eeuw gelukte list op Driekonlngenavond, klucht-

bj het beleg van Ostendegebezigd.Omtrent spel (1715)''
,- pschilderj van de Haagsche
den naamsoorsplnr is men het niet eens. kermis (1715)'' - rvoorspelop Agamemnon,
Volgens sommigen ls htjafkomstig van dien koning van Myeene (1711)5', pDon QuichotB
van zekeren O&zzs,eenItaliaanschen geschut- verlossing uit Siërra Morena,bli
,i
spel(1721)''1
gieter, waarna dat wapen in het Duitsch - ptmetJ.rtzzlRqndorp, De hellevaertvan
Kaub%tz,en in het Nederlandsch ltouwitser ge- doctor Joan Faustus, treurspel (1731):' heeten werd.00k andere aieidingen zjn te KlorisenR008Je''
,- aKrispjnsoldaat,koopbérde gebragt.
man enadvocaat''1- mlaofdertabak (1733)'''

HOVEN- HOW ARD.
erzangen van Horatius Flaccus' szesli
en rDichtsehets van den huyse des heeren
-

Fagels enz.(1744):'.
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modore'' - en goutward bound''
.Hj overleed den 3osten December 1841,en na zjn
dood verscheen zjn roman:psirHenry Mûr-

Jol
tan .
llt:liFlran S'
pz
pe.,een beoefenaarder #an,the Buceaneer''.
John .
s'
plnc/
r#,eenachtenswaardigmensehenboren te Hanau den zosten Augustus 1705, vriend.Hj werd geboren den 2den September
studeerde te Marburg en te Utrecht,werd in 1726 te Hackneyjniet ver van Londen.Als
1128 hooqleeraar in de welsprekendheid en de zoon van een bemiddeld koopmanjwerd

godgeleerdheid en geschiedenis.Hj werd ge-

ge
schiedenls aan hetgymnasium te Lingen, hj voor den handelopgeleid,doch na 4en
m 1739 consistoriaalraad, en in 1753 hoog-

dood zjns vaders deed hj eene reis naar
leeraarte Kampen,waarht
lin 1793overleed. Frankxjk en Italië.Toen hj voorts terugHj heefteenereeksvan LatjnscheenH00g- gekeerd was, hield hj zit'
h bezig metde
duitsche werken in het licht gezonden, van natuur- en geneeskunde.Zoodra hj berigtontwelke wj slechtszullen noemen:pspecimen ving van deaardbeving te Lissabon,scheepte
historiae analyticae,exhibens resin republica hj zich in naar Portugal,maar zjn schip
Hebraeorum a condito mundo usque ad Chris- werd door een Franstshen kaper genûmen
tum natum gestas (1732;2dedruk 1734)'' - en H oward te Brest in den kerker geworpen.
XVerisimilia sacra et prot
àna etc.(dl1- 3, Hier leerde hj doorondervinding hettreurig
1
7
3
2
8
7
3
49
d
l
1
6,
1
7
4
24
2dedruk 1751/') l0t der krjgsgevangenen kennen,en zûodra
ae ecclesiasticae pragmatie'ae spe- hj,op zju woord van eer ontslagen,EngerHistori
dmen (dl1- 3,1747- 1752)'',- rvereinigung land bereikt had, deed hj aan de regéder Vernunftmitdem Glaubendurchdieluiebe

u.s.w.(1753)'',- rAntiquitatesevangelicae
(1758)''- rAntiquitatesRomanae(1759)'',Otia litteraria ad Isalam etc. (3 stt
lkken
1763, 1764)'', en rcampensia, specilegia
eritico-antiquaria(lsteen 2destuk,1'
;66)''.

ring voorstellen t0tverbetering van den toestand dergevangenen,- voorstellenjdie0ok

in hetParlementbjvalvonden.In 1765 vestigdehj zieh op zjn vaderljk landgoed Cardington nabj Bedt
brd en zag zich in 1773

t0t sherif van het graatschap Bedtord gekoH ovenla Thunb.isde naam van een plan- zen.Nadat hj in deze betrekking zich be-

tengeslaekt uit de familie derlthamneën.Het
cnderscheidt zich door een s-deeligen kelkt
eene s-bladige bloemkroon,5meeldraden?een
Btam per met 3 stempels,en eene 3-hokkige,
B-kleppige zaaddoos.De meestbekende soort
is H .dzflcï.s Thunb., een boom in Japan met
een regten stam ter hoogto van 3 t0t5 Ned.
el en met afwisselende, gesteelde,rond-eivormige bladeren.De vruchtstelen worden gedtl-

kend had gemaakt met de gesteldheid der

gevangenissentbragthj daarnver een verslag

uit,hetwelk aanleiding gaft0thetontwerpen
van 2 wetten ten behoeve der gevangenen.

Daal'
na zette htjzjn onderzoek omtrentde

gevaugenissen van Engeland voorten schreef

hnetEng
i
mella'
knd
waaanrddigWbaole
/
te2doet'
on's
ek
s:
(1y
i7t
7aq
dt
rh
ue
kp
1r
7i
8s
4)
'.

Met hetzelfde doel reisde hj 4-maal naar
Duitsehland, 5-maa1 naar Nederland,3-maa1
naax Frankrjk, en 2-m= 1 naar Itaiië,en
trok voorts naar Spanje, Portugal, NoordAmerika en rurkje. O0lt deed hj onderH enry.s'plntzr#,eenuitstekendEngelsch schil- zoek naar de pesthtlizen enlazareths,bezocht
der. 11j werd gebortàn den 3lsten Januarj in 1:85 nogmaals ltalië en Turkje,en gaf

rendehetrjpen dervruchtvrj dik en vleezig
en zjn wegens hun aangenamen smaak zeer
in trek.
H ow ard.Onderdezennaam vermeldenwj:

1769,toondereeds vroeg grooten aanleg voor toen zjn rAce,
ountofthe prineipallazarettos
de beoefening derkunst,en ging in 1791 naar ill Europe (1789)''in het licht.Om zich in
Rome,waar Flaœman hem aanspoorde toteen Azië metde pestbekend tem aken,ondernam

jverig bestudêren van demeesterstukken der
ouden. In 1796 keerde hj naar Engeland
terug, waar zjn stuk:pDe dood van Kafn''
op de tentoonstelling grooten bjvalvond.Niettemin moest hj aalzvanl
teljk door het schilderen van portrettsn in zjn onderhoud voorzien.DeKoninkljke Acadêmie kooshem in

ht
j in 1789wederom een togt derwaarts,doch

w exd te Cherson in hetzuiden van Rusland

door eene besmettelpke ziekte aangetast,en
Overleed aldaar den zosten Januarj 1790.In
de St.Paulus-kerk te Londen verreeseen gedenkteeken ter zjner eer.
L'
ake .
fft
?/
,
ntl/
r#?een verdiensteljk Engelsch
1808 t0t 1id en benoem de hem latert0tseere- meteoroloog. ll!
j werd gebol
.en te Londen

taris, alsm ede t0thoogleeraar in de schilder- den 28sten November 17:2,bezochteeneschgol

kunst.HIjvormdeindiebetrekkingvelekt
lnste- te Buxt
brd bj Oxtord,kwam daarna alsleernaars, en wasOnvermoeid werkzaam in zjn ling in een droogistwinkel,doch werd in1798

atelier.Totzjnemerltwaardigstestukkenbe- demedestandervandenverdiensteljkenkwahooren:gllero en Leander'' - rluearen C0r- ker Willlam Allen.omstreeksdienttjdschreef
delia'' - De Horen'' - ,,De geboorte van hj zjn opstelrOnthemodiûcationsot'clouds
.Toen Allenin1805hett00Venus''- en pDecitherspeelster''.Hj over- (3dedruk 1865)7'
leed den 5den Odober 1847. Zjn zoon neelder bedrjvigheid verliet,verbondEbœard
Frank A pzccg-# gaf de rvoorlezingen''uit van

zieh met Jetvellen Gibson en stichtteteStrat-

zjn vaderen maakte zich desgeljksalskun- tbrd in Essex eene chemische tàbriek. Hier
stenaarbekend.- EdnardHoward,een Britseh wjdde hj zich tevensmetgrooten jveraan

nëcier der Marine,heet'
t zich bekend gemaakt de beoefening der meteorologie.Deresultaten
a1s een gelukkig navolger van M arryqtin de van zjnonderzoek verschenen inverBchillende
romans pRattlin the reefer''- orl'heo1d com- geleerde tjdschritten.Ook schreefhj:p'
rhe
33*
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climateofLondon (1818-1820,2 d1n)'',en waar hj werk vond in eenemachinenfabrielt
Sevenlecturesonmeteorology(1837;2dedruk vau zelteren Davis.Hier hoordehj sprelten
1843''
).Hj overleed te Tottenham den zlsten van demogeljkheid om eenenaaimachinete
vervaardigen! en die gedachte verliet hem
Maart 1864.
Catltavina Sbocrd,zie onderHendrik TrTff, geen Oogenbllk.In 1844meendehj zoodanig
koning van Engeland.
werktuig te hebben uitgevonden,maar het
H ow e.Onder dezen naam vermelden wj: ontbrak hem aan hetnoodigegeld,om zjne
Itichard,graafA pz/z/e,eenBritse'hvlootvoogd. uitvinding in toepassing tebrengen.Hj verHj werd geboren in 1725,trad in 1736 in bond zichderhalvelneteenvoormaligenschool-

zeedienst, vertrok lnet Anson naar de Stille
Zee,en werd in 1746 kapitein.In den oorlog

tegen Frankrjk nam hj Onder sir Edward
Sckt'ke in 1756 deel aan de verovering van
het eiland âix en vernielde dt
l haven van

makker, Geogw F'l.sAer, koopman ln hout en
stcenkolen te Cambridge. I'i&her bezorgde
hem 500 dollal's,en in Mei 1845 wasde eer-

st0 naaimaclline gereed. Het llubliek stelde
echter ll0g geen vertrouwen ln de nieuwe

Cherbourg.In 1770 werd hj bevorderd t0t uitvinding, zoodat Iöslter de zaak opgaf,
schout-bj-nacllt en Opperbevelhebbervan het en Hot
vetdie inmiddel
s in hethuweljk geeskaderin deMiddellandsche Zee,terwjlhj treden was, in d(!grootsto ellonde geraakte.
zich voorts onderscheidde in den àmcrikaan- Nu nam hj het besluit,Om zjne fbrïuin in
Bchell Oorlog.In 1782 voorzag l1j hetbele. Engeland te bogroeven.Zjllbroeder)Amasa
gerde Gibraltar van levenslniddelen, en na

Aàtce, begat'zlch in 1846 met de maehine

het sluiten van d0n vrede zag hj zich be- naar Londen en verltocht ze aan zekeren
noem d t0t eersten lord der Admiraliteit,

'IFilliam F/ztlzz3tz.
s vool'Q50 pond sterling.Nu

eeno betrekking,die llj in 1788 llllderlegde ging ook EliasmetzjngezinnaarEngelands
'stad,m aar ondervond ergeenvool'slloed,
en laterwederaanvaardde)terwjlhjalstoel)il1 hoold
den gravenstand opgenom en werd.Als admi- zoodathj in 1850 naarAmerikaterugkeerde.
raaltler witte vlag ontving htiin 1793ht
lt O0k'hierverkeerdo11jiudebltterstearmoede,
bevelover de vlootin hetKanaalyblol
tlteerde en lletoverljtlenzjllervrouw bragthem bjna
de haven van Brest, versloeg de Franschen t0t vertwjtbling.Plotseljk vernam hj, dat
bj Ouessant(1Junj 1794),enwerdin 1795 gedurende zjne afwezighoid andere Amerigenprt
ml der marine-soldaten. oischoon llj ka,len hunvool
-deelhaddeu gedaan metzjne
reedsafstand had gedaan valllletkomulando, uitvillding. 1lj verkreeg voorts vritmden en
svist hj dool'zjn gezag Over dematrozen, beschermers, di
e hem zjue regten hielyen
diehem gewoonljk ZtcavteDielclloellldell,tt
en halldhaven,zoodathj in 1854 octrooiontvlng
oproerop devlootvöôrPortsmoutlltedtllllllel
a, voor de dflor hem uitgevondene naaimachine.

Hj overleed den sdenAugustus1799.- Zjn
werd in 1821 t0t graaf Hbwe verheven.Hj
bekleedde de betrekking van opperkam tlrlleer
bj koningin Adelaide, de gemalin van Wil.
lem fT'',en overleed in Mei 1870.
ikrilliam Stltce,eenBritscllgeneraalenJongeren broeder van Rieltard.Hg trad op Jeugdigen leeltjd in dienst, werd spoedig generaal en voerde gedurende den Amerikaanschen vrjheidsoorlog het opperbevel in den
slag bj Bunkershill.Hj werd in Boston belegerd en zag er zich door gebrek t0t de
overgavegedwongen.Hj trok terug naarhet
StateneilandbjNew-York,slootmetWashing-

140e11nu detjd van ditoctl.
ooiin 1867 ein-

kleinzoon Riehard 21092, viscouut Curzon, digde,bezat hj een vermogen van 2 millioen

ton eeneovereenkomstt0tuitwisseling vangeVangenen?behaalde in 1776 met Clinton eelle
overw innlng op Long-lsland en bezette New-Yerk. O0k eldersbehield hj deoverhand(,11
nam Philadelphia in bezit. Niettemin m oest

dollars.Bj het uitbarsten vallden laatsten
oorlog tl*
ad l1j onder de vrgwilligers als soldaatin dienst,terwjlhj aau de regéring der
Vereenigde Statetz bj herhalillg aanzienljke
somm en voorsohoot.
R osvitt (Mrilliam en Mary).Dit echtpaar,
metdichterljken gtAestbezield,heetteen eer-

vollell naam verw orven op het gebied der
Engelsche letterkunde. W illiam , in 1795 te
Heauor in D erbyshire geboren en in de leerstelliugen der Kwakersopgevoedjopeubaarde
reeds als kllaap een didltel'
ljkeuaanleg,doch

wjddezichmetgvfl
raandestudilàdernatuurkundigewetensohappen,terwjll1jzichtevens
toelegde o1)de buitenlandsche letterkunde.In

1822huwdehj meteenegelool
'
sgenoote,Mary

Botltam ,uit Uttoxeter in Staibrdshire,welke

desgeljks veelsmaalt had in debooet
bning
hj hetopperbevelaan Clintonafbtaan,Omdat der fraaie lt
,tteren.In 1823 gaven zj zamen
hjjnaarhetgevoelen derBritstsheregéring, cen dichtbtlndeluit,getiteld:p'rhe tbrestmingeen voldoend gebruik gem aakt had van de strel'- welke met grooten bjval ontvangen
behaalde voordeelen.Nu keerdehj naarEn- werd. Niet lang daarna volbragten zj eene
geland terug,en overleed aldaarin 1814.
voetreis naar Schotland,e1& W llliam vestigde
EliasHowe,denuitvinderdfrAmerikaansche zich vervolgensa1s apothekcr te Nottingham .
naaimachine.Hj werd geboren te Spencer Metzjnegade leverdehj voorts:p'
rhedesoin Massachusetts in 1819 en overleed te lation ofEyam''en gafin 1831 zjn pB001
t
Brookljn den 3den October 1867.Zjn vader ofthe BeasonB' in het lichtjhetwelk b'
ljherwaseen landbouwerenmolenaar,diezjnekin- haling gedrul
tt werd.Zjne pllistory ot'priestderenaanjverigen arbeidzochtte gewennen. craft (1833, 8ste drak 1S52)''wekte bj de
In1835vertr0k Eléasnaardestadluowell,waar aanhangers dtlr Staatskerk n0g al opzien,

hj t0t 1837in eenekatoent
àbriek werkzaam maar bt,zorgde hem bj het volk z00groote
bleef.Daarnabegafhj zich naarCambridgej gunst, dathj totalderman van Nottingham
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gekozen werd.Zjne apotheek verschaftehem de svesergelegen,heeft ruim 2000 inwûneraj
intusschen weinig voordeel,zoodat hj haar onderscheidene tabaksfabrieken en eene leven'

van de hand deed en zich naar Esher in

dige riviervaart. Hetgeslachtder graven van

Sl
lrreprbegaf,waarhj zich gedt
lrende 3jaar Sb
Ht
yl isin 1582 uitqestorvon.

oya A.lro'
t
vn ls de naam van een planuitslmtendaanlettelkundigebezighedenwjddo.
Hier schreef htJ0.a.:rRural life in England tengeslacht uit de familie der Asclepiadeën.
(1836, 2 dlnl'', en rvisitstoremarkable Het Onderscheidt zîch door 10 gladde,oyplaces, 0ld halls,battleields and scenes illu- st
aande,t0t elkander neigendemassa'sstulfstrative of English history and poetry (1840
meel, welke door het vllesderholmknopjes
1841, 2 d1n)''. Voorts begaven zich de etht- omgeven zjn,en dool*eeneradvormigebloemgenooten ten behoeve van (le opvoeding hun- kroon met een s-bladigen krans van honig-

nel'kinderen naar Dnitschlantl,waar zj t0t napjes. flet omvat nederliggende of slinge-

1844 te Heidclberg woondon.De vrucht van renèe heesters,die in het zt
liden van Azië
ivilliambs vertoet'aldaar was: rr
fh() stlldent en in Nielw-Holland groejen.T0t de sier-

lit
b ot
'Germany (1841)'', 1
ylttlralalltld0- planten behoort de wasbloem (H.carnosa R.
mestic life ofGernlany (1842),, en p(ye:. Tr., Schollia crassifolia Jacq.
),in oost-lndië
man experienoes (1844)''.Flary daarentegen en China te vinden. H. cp'rpacritx Blum. i:
maakte hare landgenooten bekend met tlo eene sli
nqerplant.die op Java en deMoluknieuw stevoortbrengselcn (1e1*D tlitschersjZwc- ken groelt en eene scherpe melk oplevert,
den en Denen op hetgebied der romantiek. welke men als geneesmiddelbezigt..
/Z RumVoortsschreofzj gedichten,verhalenenltin- 7?#ii Blum. vindt men in de Moltlkken a18
derboekles, (li0 zich dllol*een aallgenamen woekerplant op boomen en geeft eene derge-

stjl en eene zllivere zedeleerondersclleit
len. ljlte melk. H.'
plrr
i#i/?ort
x.
A..
Br.groeitop

Haar echtgenoot, die door dagbladonderne- Ceyloll in kreupelhout en hagenjen men gemingeningeldeljkeverltlgtlnheidwasgeraakt, llrtlîkt den wtht.t(*l dezer plant als tegengif
schreef nu: pllalland hamlet,01*scenes and bj den beet der slangen.Tot de sierplanten
characters ()f c'
ountl.
y litb (1847,2 dln)''
,en behoort 001t n0g H ../'
zu&rlt
x.
Blt
(m., eene
DHomesandhauntsofthe Britishpoets(1847, Javaansehe slingerplalltmetzeergrnote.ellip-

2 dlnl'' diemetgraagtewerdongelezen.Zjn tise'
he,dikke,lederachtige bl
aderenen fraaje
roman pMadam Dorringtonot
'theDene(1851, geelachtig-rozenroode bloemen.
R oyer tlollann Gottfried vo1'
3 dlnl''geeft eene treffende voorstelling van
1),een verhetleven eenel
.oud-adolljkedame.N0gmeer dicnstt,ljk boootbnaar der krggswetenschap,
belangstelling wtàkte etlll werk van de beide
echtgenooten,gtltiteld:pLiteratureandromance

geboron te Dresden den gden M ei1767,ge-

1
3oot het Onderwjs van zjn 00m,die denOf Northern Et
lrope (1851 1852, 2 dln)''. zelfdennaam (
1roeyen zich Ondersohcidenhad
In het voor.jaar van 1852 vt
àrtrok '
W illiam doorbolangrjkeultvindingenten behoeveder
naar At
lstralië, om goud te zoeken, tlot
!h artillerie. Daarna trad l1j in dienst bj het
keerde in het laatst van 1854 teleurgesteld Saksische legel.en zag zich wegens de verin Engeland tertl
g, waar hj eerst: pLand, dediging van svittenberg tegen den mAjoor
labotlr and gold, or two years in 5'ictnria Sc#ïll weldra bevorderd t0t maù
ytlor en niet
(1855,2 (
llnl''en daaxnahetAustralischver- lang daarl'la tût luitellant-kolonel. In 1813
haal: prralangetta (1857)'', en dell roman: wel'
d hj alskolonelgeplaatstbj hetPrtlis-

The man ot'tlle qeople (1860,3 cl1n)''in sisehe ltorps ingenieurs, nam deel aan den

hetlichtdeed verstthjnon.Na dien tt
jd schreet
' veldtogt van 1815,w erd daarna brigadierder
hj: nl'
listory ût'the supernaturalin allages vestingen in Pomm eren enz.jen in 1818 geneand nations (1863,2 dln)'',terwjlzjne echt- xaal-mtljoor en inspecteur del. vestingen in
genoote den rolnan:prrha coast ot'Caergwyn Oost-pruissen.NatlathiJin 1825gepensioneerd
(1864, 3 (llnl'' in het licht gat'
. - Anna wa:, woonde hj te Halle, waar hj vûg1
*leJ.fcry Holvitt, beider dochter,vertoefde vele zingen hielt
lover(
lekrjgswetenscllappen,en
jaren in Dt
litschland en leverdein p'Phe art overleed den Tden Maalt1848.Van zjnegestudent il1 Munich (1853, 2 c
llnl'' een aan- schriften vtlrmelden wj:nllandbtlch der P0ntrekkeljk beeld van het kunstenaarsleven in tonierwissensll
haft (1793- 1794, 2 dln; 2de
Duitschland.
drtlk 1830)'', n(.
'
1eschichte t
ler Kriegskunst
R oya,een graafschap in(lePruissischepro- seitder ersten Anwendllng des Stlhieszpulvers
vincie Hannover, ligt tusschen de s'
Vesel'en bis ztlm Ende des 18 Jahrhtlnderts (1797
de Hunte, en grenst ten noorden aan Bremen en Verden, ten Oosten aan Kalenberg,
ten zuiden aan M inden en ten w esten aan
Diepllolz en Oldonbl
lrg. Ilet btlstaat gedeel-

toljk uit veell-,heide- en zandgrond en gedeelteljkuitmarschgronden,welkezeervruclltbaar en &.oor de vepteeltuitnemend geschiltt
ztln.Het telt Opbjna 49l/2 E)geogr.mjl2
steden en 23 vlekken, oi'om streeks 140000
inwonersin 270gemeenten.Daarenbovenvindt
men er de zelfstandigestad Nienburg?op den
regteroever van de W eser, met rulm 5000

inwoners.Hetoude vlek Hoya,desgeljks aan

1800, 2 dln)'', pAllgemeines W örterbuch
der Artillerie (1804- 1812,2 dln)''
, pAllgemeines W örterbuch der Kriegsbaukunst
(1817 1818, 2 dlnl'', nBolbstigllngskungt
und Pionierdienst (1832)'', cluiteraturder
Kriegswissenschaften und Krlegsgeschichte
(1831 1840)'/, en rGet
lenk- und Notizbuch fiir Ingeniet
lre (1840)''. Daarenboven
heefthjonderscheidenewetenschappeljkewerken over krjgskunst uit hetFransch in het
Dtlitsch vertaald.
H oym (KarlGeorg Heinrichjgraafvon)

een Pruissisch staatsman,geboren den 20ste)
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AugustuB 1739 tePoplozinAchter-pommeren, zou worden bekleed. Zoover is het echter

studeerde op hetqymnasium te Königsberg nietgekomen,enhjoverleedteMechelenden
en aan de universlteit te Frankfort aan de
Oder, trad in 1761 in militaire dienstjdoch

13den December1756.Hj schreef:pMonitum

compledens synopsin historiaeecclesiaeUltra-

bepaalde zich weldra tot de inanciën.Hj Jectinae m0x typis vulyandae (1724)'' zag zich eerlang bevorderd t0t raad van 00r- Historia ecclesiae Ultralectinae etc.(1725,
l0g en domeinen, werd in 1767 geheimraad ook in hetNederlandschl'',- eenaant:lpEpisenz-,en I'
rederik de Grootebenoemdehem in tolae (17Q8)'',- mllistoria JansenismiinBel1769 t0t regéringspresident te Cleef en in gio,doctlmentisauthenticiscomprobata(2dln)'',
1770 t0t bestnrend minister in Silézië,waar - en sAnalecta Belgica (1743, 3 d1n)''.In
hj zich bemind maaktedoorzjn uitstekend deze rAnalecta''bevinden zich onderanderen
beheer. 00k de volgende Vorsten schonken hetleven van V%lilt.
?,brievenvandezenaan
hem hun vertrouwen,en Friedrielt< iJ#8vl11 Hoppers en aan anderen, een geschrift van
nam hem 0I! in den gravenstand.Na den Hoppersoverden opstandindeNederlandenenz.
Vrede van Tllsit Ontving hj,wegenshoogen
H râbanus M aurus, een beroemd geouderdom ,een eervolontslag,en overleed pp leerdeuitden tjd van KareldeGg'
ppfe,werd

zjn landgoed Dyhrnfurtbj Breslauden26sten
H oynck van Papendrecht (Cornelius
Paulus), een Nederlandsch geschiedkundige,
geboren uiteen aanzienljk geslachtte Dordrecht den lsten Januarj 1686,studeerde te
Mechelen, Paderborn,Antwerpen en Leuven
in de letteren,wjsbegeerte en godgeleerdheid, werd licentiaat in hetkerkeljk regt,
ontving de priesterwjding en w erd vicaris
van Jan W'
i/lez
tl
elfte'sHage.Op aanbeveling
van den BollandistJan Wt
zpfis
.fd'
u&
% !;ï6r zag
hj zich geplaatst als seeretaris bj Tltomas
TMIYF'
?
x: d'Alsaee,in 1714doorkeizerKaeel
VI aan den Pausvoorjedragen al
saartsbisschop van Mechelen.Htlvolgdeden aartsbisschop naar Rome,toen deze voorwenddej
de oorzaak ztiner vertraagde benoeming te
Odober 1807.

geberen te Mainz,ontving zjneopleiding in
het klooster der Benedictjnen te Fulda en

begaf zich vervolgens naar Tours 0Mà er
onder de leiding van Aleuinns zjne studiën

tevoleindigen.Nazjnterugkeerin804stichtte
hj eene kloosterboekerj en de eerste openbare kloosterschoolin Duitschland,waar 0nderscheideneuitstekendemannen,zooalsW ala-

/'
rï6#, Strabo, Olfried enz.,hunneopleiding
ontvingen.Na vele wederwaardigheden werd
hj in 822 t0t abt van Fulda gewjd,bekleeddegedurende20Jaren dezewaardiyheid
en zag vruchten van de door hem gestlchte
school.Geërgerd door de kerkeljke twisten
van zjntjd,legdehjin 842zjnambtnederj
Om zjne overige levensdagen in kalmte door
te brengen.Koning Lodewî
jk de.
pfxïfq
scAdrbenoemde hem echter in 847 t0t aartsbisschop
w illen onderzoeken, doch geen ander doel van Mainz,waarna hj a1s zoodanig in 856
had, dan voorschriften van Clemens XI te teW inkelindeRheingau overleed.Hjwordt
o

ontvangen terbesturing van deKerkin België. met regt de leermeester van het Duitsche

Bj die gelegenheid werd hetbesluitgenomen volk genoemd. Vooral begverde higzich,de
tothet uitvaardigen van de bulpunigenitus''. D uitscheK erk tegendenverdertbljkeninvloed
H oynek oefende zich in de ltaliaansche taal, van Rometebeveiligen,weshalvehjalzjne
kreeg bj zjn terngkeerin Belgiëeeneprae- krachten inspande om verlichting en beschabende in het kapittel van St. Rombout en ving te bevorderen.Om Bjbelkennis te verwerd vicaris-generaal van den aartsbisschop. meerderen, spoorde hj zjne landgenooten
Na zjn terugkeervan eene tweedereisnaar krachtig aan t0t beoefening der Grieksche
Rome (1722)ontving hj een afschriftvan de taal.Inzonderheidechterzochthj hetDuitsch
XGeschiedenisderUtrechtsche Kerk''vanBer- te beschaven en verl
angde,datdekerkeljke

nard Dddïrcwf. Hieraan k0n hj geenszins leerredenen in het D ultsch zouden gehouden
zjne goedkeuring bechten,maarhj maakte worden.Voortsvervaardigde hjeenLatjnschergebruik van,om een dergeljk werk zamen Duitsch w oordenboek m et het 0og op den
te stellen,waarin deR.KatholiekeKerk met Bjbel.Ditwerk,voorde beoefening vanhet
n0g meer krachtverdedigd werd.Zjn jver oud-Duitsch hoogst merkwaardig, is meertegen deJansenisten werd voortsbeloonddoor
de aartshertogin Maeia .rlzqsc?/df/l,gouvernante
van België, met eene gouden medaillc, en
door den aartsbisschop van M echelen m et
eene praebende van gegradueerd kanunnik en
met eene benoeming t0t aartspriester. Tan

malen gedrukt.Zpne Overige geschriften,mee-

rendeels van godgeleerden inhoud,zjn door
Calvoneri'
ts (1627,6 dln)in hetlichtgegeven.
H radschin, zie Praag.
H roszw itha of Roszwith'
a,eenegeschied-

schrjfbter en dichteres uitde lode eeuw en
Tgyew#rec/
zf en vader W qutersvervaardigden de telg van een adelljken Saksischen stam j
voortsin 1736eennieuwencatâlogusvanverbo- werd geboren omstreeks hetjaar 920,nam
den boeken,daarAmyoqbiechtvaderderLand- den slujer in het klooster derBenedictjner
voogdes,voornemens was,eene letterkundige nonnen te Gandersheim , en overleed aldaar
inquisitie in tevoeren;doch ditplanwerdver- in 968. Zj schreef op verzoek van keizer
jdeld doorden Raadvan Brabant,dieerzich Otto 11 een gedicht, getiteld spanegyris in
metkrachttegenverzette.TochhadvanPapen- Odonem/', waarin zj de daden van Otto 1
drecFzfveelsmaak voor de beoefening der ge- verheerljkte.Hoewel zj doordeabdis,eene

schiedenis,zooals bljkt uitzjne merkwaar- nichtvan den bezonyene,zeergoedoveralle
hj met de aartsbisschoppeljke waardigheid vervan onpartjdig.00k vervaardigdezj 0ndige rAnalecta''. Algemeen dacht men, dat omstandigheden waslngelicht,ishaargedicht
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derscheidene elegiën en 6 tooneelspelen,be-

stemd om bj het lezend publiek die van
Terentiws te vervangen.Van dezeLatjnsche
tooneelspelen wordt getuigd, dat daarin de
stjl van Terenti'
us op eene zeer gelukkige
wjzeisnagevolgd.Hare werken zjnbj herhaling uitgegeven, het laatst door Barack
(1858), en de tooneelstukken afzonderljk in
hetzelfde JaardoorBendiœen.Over haarhandelt Dorer in zjn boek: rRoszwitha, die
Nonne von Gandersheim (1857)''.
H uallaga (De) is eene ztirivier van
de Marannon en stroomt in het oosten van
Peru naarden regteroevervan deze.Zj ontspringtinden CerrodePascoen indePamga
de Bombon uithetmeerChiquiacaboenvloelt,
evenwjdig aan den bovenloop derMaxannon,
door een lengtedalder Andes van het zuiden
naar het noorden. op een afstand van 16

geogr. mjl van haren oorsprong wordt zj
voor kano's bevaarbaax, en 60 geogr.mjl
verder ligt op haren oever de stad Taraboto
met 4000 inwoners,de markt der Peruviaan
sche gewesten Caxamarca en Moyobamba,in
een hoogst vruehtbaar Oord. De vruchtbare
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Kaspar Samnël.
Ef
zler, 00n Protestantsch
godgeleerde. Hj werd geboren te Bern in
1547 en zag zich in 1570 benoemd t0t godsdienstleeraar te Saanen en in 1581 te Burg-

dorf.MTegensdehartstogteltjkheid,waarmede
hj in 1586 den deken M tçseul'
asteBernaanviel ter zake van zjne afwjking van de
Calvinistische verkiezingsleer,zag htjzichin
1588 van zjn ambtberoofd.Hj ging naar
Tiibingen,waarhj eerlang evenzeerin twist
geraakte m et de godgeleerden,en zag zich
daarna benoemd t0tkoogleeraarteW i
ttenbery.
Zi
jn gevoelen, dat allen, Ook de ongeloovlgen,uitverkoren zjn t0tdezaligheid berokkende hem een zo0aanstooteljken twistmet

H'
anllius,Leyser en Salomon Ge.
:zzler,dathj
in 1594zjn hoogleeraarsambtmoestneêrleygen.Zelfs werd hj in hetvolgendejaarult
KeurSaksen verbannen,en nu trok hi
j ill
Nedex-saksen van plaats t0t plaats om aanhanqersvoorzjne meeningtewinnen,totdat
te Osterwiek

hj ln 1624 den 25sten Maart
overleed.Zjnegeloofsbeljdeniswerd in 1594
gedrukt,en terwjlzjnestrjdschriftenvergeten zjn,bljftzjn pAnti-Bellarminus(1607,
zoomen van haar benedenloop zjn dbor wilde 6 dlnl'' waarin hj de leervan Luthertegen
stammen bewoond,en nabtjharen mond ver- die der R. Katholieke Kerk verdedigt,n0g
heft zich het derp Laguna.De rivier is 1t10 alttjd merkwaardig.
j
Marie Akler, eene Fransch-zwitsersche
geo r. mj1lang en V00< vaartuigen van 11/'
Ned. el diepgang t0t Chasuta bevaarbaar. schrjfster. Zj werd geboren te Genève in
Beneden deze plaats bestaatde bedding over

1695, openbaatde reeds vroeg eene onweer-

aanmerkeljken afstand uit zoutklippen,die staanbareneiging t0tbovennatuurljkebespiegeheel Zuid-Amerika eeuwen lang van zout gelingen,zoodat zj zich in 1712 in de een-

kunnen voorzien. Evenals in de Amazonenrivier vindtmen ook in de Huallaga,weleens

zaamheid afzonderde.vulde metharebeschouwingen onderscheidene geschriften,en verliet

zeekoejen,welke3 Ned.ellang zjn.
eindeljk de Protestantsche Kerk om t0tde
H ube tRomual
dl een Poolsch regtsge- R. Katholieke over te gaan.Later vestigde
leerde,geboren teW arschauin 1803,sttldeerde zt
j zich weder te Genève en overleed in 1753
aldaar en te Berljn in de regten,keerde in te Lyon.Zj verwierp de leervan de eeuwig1825 naar z/ne geboortestad terug en werd heid der strafl'
en en van het vagevutlr en
er eerst lector in de algemeene geschiedenis voerdehierovereenhardnekkigenstrjd.Vborts
van het regt en in 1829 gewoolz hoogleeraar schreef zj: pluettres sur lareligion essentiin het kerkeljk en strat
kegt, terwjl zjn elle à l'homme (1739,6 dlnl''waarin zj de
broederJoseph .
/.
fz
'l
??:ertevensgeqlaatstwerd leerstellingen der K erk onderwerpt aan eene
a1s hoogleeraar in de regtsgeschledenis.De scherpe critiek, en na haren dood verscheen
ge
beurtenissen Van 1831 beroofden hem van een rRecueil de diverses pièees, servant de
**
'eligion essenZPn hoogleeraarsambt en hj ontving in 1832 supplém ent allx lettres sur la l

eeneregterljkebetrekkinj.Reedsin hetvol- tielle à l'homme (1754)''.
gendejaarechter werd hp alslid derwetge-

M iehaëlAkùer,eenverdiensteljkletterkun-

vende commissie voor Polen naar Petersburg dige. Hj werd geboren in 1727 te Frontengeroepen, waar hj versphillende wetboeken hausen in Neder-Bejerentvertoefdegeruimen
voor Polen ontwierp.Daarna werd hj op de t'
jd te Parjs, en werd in 1766 lector in de
Keizerljke kanselarj geplaatst, voorts t0t Fransche taalaan de universiteit te Leipzig,

staatsraad in werkeljke dienst benoemd en alwaar h!j in 1804 overleed. H!j vertaalde

had vervolgens grooten invloed op de wetge- eenyrootaantalbelangrjkeDuitschegeschri
fving in Rusland.In 1846 vergezeldehjgraaf ten ln het Fransch en schreef:rNoticesgéné-

Blwdow naar Rome,en in 1850 werd hj ge- rales des graveurs et des peintres (178742de
heim staatsraad en senatorvan hetKeizerrpk. druk 1797)7'.
Hubegaf de pFragmenta Ulpiani''en de mlnI'
ranz Shùer,een verdiensteljk Zwitsersch
stitutiones Gaji' in het licht, schreefeene natuurkundige. Hj werd geboren te Genève
merkwaardige verhandeling, getiteld: pD0c- den zden Julj 1750, was al vroeg assistent
trina de furtis ex jure Romano historice et in het laboratoritlm van een zjnerbloedverdogmatice explicata'' en leverde in de P00l- w anten, die zich met alchem ie ophield, en
sche taal een werk over de oBeginselen van zag zich reeds op ls-jarigen leeftjd van het

het stratkegt''.Ook bevorderde htJde stichting van het regtsgeleerde tjdschrift:r'
rhemis polska''.
H uber.Onderdezen naam vermeldenwj:

lichtzjner opgen beroofd.Niettemin wjdde
hj zich metjveraan debeoefening dernatuurkennis,laterbjgestaandoorzjneechtgenoote A'
lmle Zlllis en door zi
jn bediende.
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Methunnehulp schreefhiJ:sNouvellesobser- zjner vrienden werden opgenomen.Na den
vations sur1esabeillcs(1796)'',eh vervolgens dood va'
n Fprt
sfdr gafztJzjn pBriefwechsel''
met hulp van Sennebier en Bonstetten:,,Mé- benevens zjne levenageschiedenis in hetlicht
moire sur l'iniuence de l'air et de diverses (1829, 2 dln) en trad in hethuweljk met
gubstances gazeuses dans la germination de Ilùbert die reeds lang t0t hartavrienden bediFprentes plantes (1802)''. 00k stichtte hj hoorde.Gedurende haarverbljfte Neufchâtel
te Genève een genootschap voor natuurkunde zag zjzich genpodzaaktdetoevlugttenemen
en natuurljkehistorie.Gedurendezjnelaatste t0thare pen en schreef:pDie FamilieSeldorf
levenslaren woonde11!JteLausanne,waarhtJ (1795, 2 dlnl''1 - yluuise (1796)''1 en
den zlFtenDecember 1831overleed.Vanzjne ,
1Erzâhlungen (1800-1802)'',die, op naam
ovcrige geschriftennoemen wj n0ghetuitllet van haren echtgenoot in het licht gegeven,
Engelsch vertaaldewerk:pEssaisurl'histoire t0t de beste voortbrengselen op dit gebied
et les moeurs des foul.
m is indigènes (1806)''. der letterkunde behooren. Allengs overwon
Lndlvl
kgFer#fg?cp:Iluber,eenDuitschschrj- zjdemoejeltjkhedenva'
n deDuitschespraakvercnepn zoonvan denvoorlaatste.Hjwerd kunst en den Dnitychen Btt
jl.Na den d00d
geboren te Parjs in 1764 en ontving eene van Hltberl'
noestzj wederom doorhetschrjhalfzDuitsche,half-Fransche opvoeding,totdat ven van romans in hare behoeften voorzien.
hj teLeipzig zich bepaaldebj deEngelsche Zelfsnam ztjin 1819 teStnttgartderedactie
letterkunde.Voortslegdellj zich inhetalge- van het gMorgenblatt''op zich.In 1824 ging
meen t0e op de fraaje lptteren en op de zt! naar Allgsburg en overleed aldaar den
kennis der staatsaangelcgenheden.Nadathj 15den Junj 1829. Hare latere geschriften,
geruimen fjdte Dresden gewpondhad,werd zooals rllannah (1821)'', - pEllen Percy
hj in 1787 secretarisbjhetSaksischgezant- (1822,2 dln)'',- plugendmuth(1823,2d1n)'',
schap te Mainz en bleeferook na,htà
tvertrek - ,,DicEhelosen (1829,2dln)'',- en pErzâhvan den Saksischen gezant(1791)t0t aan de lungen (1820, 2 dln)'' dragen haar eigen
komstder Franschen in de hoedanighcid van naam.Zj bevatten een grooten rtbkdom van
Keur-saksisch resident,toefde daarna 8maanden in Frankfort en keerdc toen naar Dresden terllg.Te Mainz had hj hetverbond der
vriendschap gesloten met I'
ovster en diens
geestrtjke echtgenoote Therèse, en trad,na
den dood van eerstgenoem de, m ct dezc in

menschenkennis.Eeneverzamelingharerpverhalen'' is na llaren dood uitgegeven door

het buweljk.Nu leefde htlgeruimentjd bj
afwisseling te Bosle bj Neufchâtel en te
Neufcllâtelzelf,zichlïifsluitend wjdendeaan
letterkundige beziglleden, totdat hj in 1798
naarStuttgartvertrok,waarhj zich metde

tingen aan de studie der genceskunde,begaf

vopraleen goeden naam verworven dool
-zjne
geestige pErzâhlungen (1801- 1803, 4 dln;
2dedruk 1819)''.Voortswashj ophetgebied
der letteren el'
n uifstekend beoordcelaar.Zjn

in 1843 teBerljn.Hierleçdehj in 1850zjn

wens zljn destaatknndigegeschriftenvanzjne
hand in de pFriedenspriliminariën (1:931796, 10 dln)''en in pKli0 (1795- 1798,3
dln;2dedruk 1819)''.
TlterèseAvfùdr,eene Dllitsche schrjfsteren
de echtgenootevan den voorgaande,nadatzj

dt
as Cid (1829)''en zjne rcizl'
ol
a'
lca de1Cid

was de dochtervan den beroemden philoloog

sebrlefe ausBelgien,Frankreich und England

haren zoon (1830- 1833,6 dln).

TGc/pr Aiml Jfsfldr,een Duitsch letterkundige, geboren te Stuttgart den loden Maart

1800.HjwjddezichteWiirzburgen teGötzich in 1821 naarParjsen reisdevoortst0t
1823in Sganle,Portugal,SchotlandenEngeland.Hjlletdaarnadegeneeskundevaren,om
werkzaam te wezen vooxde tjdschriften van

redactie van de gAllgemeine Zeitung''belastte. Cottatvooralvoorde rAllgemeine Zeitung''en
Een verbod van de àviirtembergsehe regéring het ?Ausland''.In 1827ginghjnaarGöttingen,
noodzaakte hem , het dagblad naar U lm te wasln1828en1829leeraaraandehandelsschoûl
verplaatsen,waarhtjt0t1id derrjkscommis- en het gymnasium te Bremen, en werd in
sie van onderwljs benoemd werd en den 1833 hoogleoraarin de geschiedenis en letter24sten Decembex 1804 overleed.Htjheeftzich kunde te Rostoelt, in 1736 te M arburg,en
professoraat neder en vestlgde zich in 1852

te Avernigerode in den Harz.Htjis vooral

grondig bekend met de Spaansche taal en
tooneelarbeid isvergeten:merkwaardigertrou- letterkunde,zooalsbljktuit zi
jnepGeschichte

(1844)''.Zjne pskizzen ausSpanien (18281835,4 dlnl''behooren t0tde beste,diemen
in denlaatstentjdoverSpanjegeleverdheeft.
Yoorts noemen wt9van hem : ,Die neu-romanische Poesie in Frankreich (1833)'',- pDie
eerstgehuwd wasgeweestmet Georg Forster. englische Universit:ten (1839- 1840,2 dlnl''
,
Zj werd geboren den 7den Mei 1764 en - rskizzen ausIrland (1850)''
,- en rRei-

Hetne teGöttingen.Hare eerste echtverbind- (1855,2 d1n)''.Ilverig bleefhjvoortswerktenls was niet gelukkig wegens llet verschil zaam opsociaalgebied,zooalsbljktuitzjne
van karakterdergehuwden,doch beiden waren
te edel en te besehaaf'
d Om daarvan te doen

brochure: pueber die Arbeiterlèage (1863)'',
terwjlhj doordclitgave van kleine blaadbljl
ten.Tkerèsevolgdeharen echtgent
aotnaar *
7
ies,qetiteld psociale Fragen''lichtOnderde
MWilna en 3 Jaar later naar Mainz.Toen in werklleden zochtte vexspreiden.Hj overleed
1792 de Franschen cen invaldedeninD uitst'h- te Mrernigerode den 19den Julj 1869.
land cn Forster zich bezield gevoelde met

Ulrle'usAhùer,een uitstekend Nederlandsch

een republikeinschen geest, zond hj vrouw regtsgeleerde.Hj wasdekleinzoon van Henen kinderen naar Straatsburg en toen naar rïtvf,
: Hkber, een Zwitser van geboorte,die
Neufchâtd ,waar zj in de woning van een zich bj denslag bjjNieuwpoortonderscheiden
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XEunomia Romgna etc.(1:00)''
, - en
en alskapitein bj hetvoetvolk gediend had.
Ulrlens werd geboren te Dockum den 13den Opera minora etrariorajurispublicietpriMaart1636,ontvingzjneopleidingteLeeuwar- vati(1746,Q d1n)''
.De laatste 2 zjn na zjn
den en studeerde daarna te Franeker en te dood uitgegeven.
Zacharias Akàdr, een zoon van den voorUtrecht in deregten.In 1655verdedigde hj
te Franeker in het openbaar eene rDisputatio gaande en desgeljkseen verdiensteljk regtsde actionibus bonae fldeietstrictiJuris''
,be- geleerde.Hj werd geboren te Franeker den

zocht voorts Marburg en Heidelberg en zag 29sten Augustus 1669,studeerde te Franeker,
zich in 1657 in laatstgenoemde stad t0tdoctor Utrechten Leiden,verwierfaaneerstgenoemde
in de beide regten bevorderd.ongeveer ten- académie in 1690 hetmeesterschap in debeide

zelfden tjdwerd hj benoemd t0thoogleeraar regten en vestiqde zich te Leeuwarden a1s
te Franeker,waarna hj n0g 3maanden te advocaat.VierJaar daarna werd hj buitem
Straatsburg bleef en vervolgenszjnebetrek- gewoon en n0g eenJaarlatergewoon hoogking aanvaardde met eene roratio de bona leeraaraan deacadémiein zjnegebogrteatad.
mente seu sincero genuinaeeruditionisamore.'' Gedurende 18 Jaren was hj op eene roemW eldraverspreiddezichderoem zjnergeleerd- rjke wjze in deze betrekking werkzaam ,
heid,en uitalle oorden van Europa kwamen wees in 1707 een beroep naar Groningen van
er om hem te hooren. T0t 2.maa1t0e ont- de hand,werd in 1716 raadsheer in het Hof
ving hj een beroep naarLeiden,en toen hj van Friesland, en overleed den lldeq 0ct0dit voor de tweede maalvan de hand gewe- ber 1732.Zjne geleerdheid en zjl
zkarakter

zen had, verhoogden de Staten zjne jaaxwedde, terwjl prinses Albevtine zorgde,dat
hj tevens t0t raadsheer in hetProvinciaal
geregtshofbenoemd werd.Nu moesthj zjn
verbljfbouden teLeeuwarden,doch na verl0op van 3 jaar keerde htinaarFraneker

worden zeer geroemd.Hj gafeenaanàlgeschriften van zjnvaderin hetlichtenschreef
zelf, behalve een aantal werken van klei-

naren omvang: rDissertationes Juridicae et
philologicae (1702,enlaterbj herhalingl'',DDe casibus enucleatis quaestionum forensihm

telmq metdentitelvan oud-raadsheeren vrj- ex Jure Romano ethodierno libersingulari:
stelllng van de openbare lessen.HlJoverleed (1712)''- en pobservationesrerum forensium
aldaar den 8sten Novembcr 1694.Hjbekleedt ac notabilium in suprema Frisiorum curia
een eersten rang onder de regtsgeleerden der judicatarum (1723,2 dln;2dedruk 1127)''.
Joltapnes A'
f
xùer,een Duitsch beoefenaar der
Hollandscheschool.daarhjzichonderscheidde
door eene veçlzjdige kennis en zieh vooral wjsbegeerte. Hj werd geboren te Afinchen
verdiensteljk maakte door(
lestudievan het d0n 181en Augustus 1830, Zag zich bestemd

staatsregt.Zjn lloofdwerk overditOnderwerp
(pDejurecivitatislibritres''
)maalktegrooten
opgang.lloewelzjn karakter zeergeroemd
wordt,was hj gewikkeld in degodgeleerde
en letterkundige twisten van die dagen.Van

t0tden priesterljken stand,en studeerdeaan
de universiteit in zjne geboorteplaats in de

wjsbegeerte en godgeleerdheid.Nadathj in

1853 den theologlschen curstlsvoleindigd had,

promoveerdehj inJulj1854Opeeneverhan-

.ln Beweise
zkne geschriften noemen wj: oDe genuina deling: rueber die cartesianischt
aetate Assyriorum et regno M edprum disser- v0m Daseyn Gottes''t0t doctorin de philotationes V11 (1662)'', rDisputationesJuris sophie. Eene dissertatie mueber Philosophie

undCllristenthum''verschçenin h0ttjdschrift
van Ulriei en vond grooten bjval,waarna
hj zich, op aanbeveling van Tltierseh,t te
Miinchenvestigdealsprivaatdocentindewjsancie en reformatie naar den ttagenwoordigen begeerte,bi
jwelkegelegenheid zjngeschrift:
toestantdesvaderlands(1672)''- rtzectiones U eberPlaton'sLehre von einem persönlichen
juriscontractaead InstitutionesetPandectas Gotte (1855)''in hetlichtverscheen.Bjhet
(1676)'',
rpraelectiones ad Institutiones Jubilaeum van TierschleverdehjzjneverhanJustinianeas (1678)''
,
ppositiones Juris deling: rueber die W illensfreilzeit (1858)'',
litengewoon
(168.
2 en laterl''
, mAuspicia domestica, en nadat hj een jaar later tot bt
excertitationum etc. (1682)'5, - pGevoelen boggleeraar in de wjsbegeerte te M'
linchen
van eenige beroemde Gereformeerde theolo- benoemd was,schreefhj zjne pphilosophie
der
Ki
r
chenvst
e
r'
'
,
ee
n
boe
k
,
dat
i
n
186
0 op
ganten ende andere wjze nzannen nopensde
dansoef
bningen'',een strjdschrifttegen Tl
teo- den index geplaatst werd. Toen Z%ber zich
fundamentales(1668):', yDigressionesJustinianeae in ht
lmaniora Jums(1G7042dedruk,
1696)'', -- zDe Jure civitatis libritres (1672
en laterbjherhalingl''
?- rspiegelvandole-

tforx.
s Pal'
udanus,

rDe ratione discendi niet .w ilde voegen naar den w ilder geeste-

atque docendiJuris diatribe in modum dialogi (1684)''
, plledendaegserechtsgeleertheyt,soo eldersa1sin Frieslandtgebruikeljk
(1686)2d1n,enlaterbjherhalingl', ,,Spe-

ljkheid,zochtmen destudenten in de g0;geleerdheid van zjne lessen te verwjderen.
Tn 1861 verscheen zjn: plobanues Scptus

scripturae liber (1687), rDe foederibus,
testamentis! liberationibus, satisfàctionibus
etc.(1688)''
, pPraeledionum JurisRomani
pars secunda (1689)'en pparstertia (1690)'',

vrj onderzoek tegenoverhetautoriteitsgeloof

Erigena,ein Beitrag zur Gescbif
rhte der Philosophie und Theologie im Mittelalter'',en op
librosetc.(1636)'', mpositionesJuridie'
o-rheo- de vergadering van R. Katholieke geleerden
logicae de auctoritate sacrae scripturae etc. te Miinchen in 1863,washj deeenige,die
(1686)'',- rDe concursu rationis etsacrae ixlverzet kwam,daarhj hetstandpantvan
cimen philosophiae civilis et stlldendibonos

wi
lde handhaven.In 1864 qafhj zjn pldee
der Unsterblichkeit''in het llcht,en werd in

datzelfdeJaargewoon hoogleeraarindewjs-
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begeerte en opvoedkunde.Voortsscllreefhj: scheideneridderorden terzjnereer zjninge7DieProletarier(1864)'',- pprofessorStöckl steld.
m Mi
inster'',- en nOFener Briefan ProfesHubin (Jean Hubert),een Belgisch lets0r Stöckl'' waarin hj weesop hetpanthe- terkundige, geboren te H oei den 16den Julj
i
'
stisch karakterderwjsbegeertevan Thmnas 1764,Overleden te Brusselden zdenFebruarj
=Jw Aquino,om de verbreiding dierwtjsbe- 1833, schreef eenige niet onverdiensteljike
geertedoor de Jezuïeten in Duitschlandtegen Franscheromans,gedichtenentooneelstukles.
te gaan.Ht
jbehoortt0tdefelste bestrjders Eene bloemlezing uit zi
jne werken, door
dezer 0r('.e, zooals reeds bleek in 1867 in m Loumyer van een levensberigt des schrjzgneopstellen in deAugsburger nAllgemeine vers voorzien, verscheen te Brusselin 1852.
Zeitung''. Voorts was hj medewerker aan
Hûbner.Onderdezennaam vermeldenwj:
den planus''en aan de rRömischeBriefe v0m
Joltann A'
ïi?lz
ldr,een Duitsch letterkundiqe,
Concil''in genoemde rzeitung'' welke in ge- die zich door het leveren van zeer nuttlge
heel Europa groot opzien bmarden.In 1870 geschriflen verdiensteljk heeft gemaakt.Hj
gafhtj eene bestrjding derleervan Darwin werd geboren te Tiirchau in hetdistrictBautin het licht! - in 1871 verschenen zjne zen den liden Maart 1668 en zag zich been (Lamennais, Böhme Spi- noemd t0trectgr aan eene schoolteMerseburg
pKleine Schnft
noza, Communismus,Socialismus,Nachtsei- en laterte Hamburg.Hj isin onsVaderland
ten Londons en DeutschesStudentenlebenl'', vooral bekend door den pcouranten-tolk''

en sedert April 1871staathj aan hethoofd waarvoor hj echteralleen eenevoorredegederOud-Katholiekebeweging in Bejeren.op schreven heeft.Vanzjnehandbestaan:rzweihet gebied der wjsbegeerteishj een verte- mal 52 auserlesene biblische Historien'',het
genwoordiger van het ethische theïsmlls, de eerstuitgegeven in 1714,maar welloo-maal

leer der onsterfeljkheid en vrjheid van herdrukt of omgewerkt,- alsmede:pKurze
'smenschen geesthandbaveude.
Fragen aus der alten und neuen Geographie
H ubertsburg of Hkbertlsbnry,voorheen (1693)'',welke n0g vöör zjn dood 36maal
eenkeurvorsteljkJagtslotbjhetvlekMTerms- herdrukt werden.Daarenboven heefthj een
dorf in het district Leipzig van hetkoning- aantalandere geschied- en aardrjkskundige
rjk Saksen,werd in 1721 doorden lateren geschriften in hetlicht gegeven.IIj overleed
koning en keurvorst A'
ugustus IIIgebotlwd. den 3lsten Maart 1731. Zjne methode, om
in 1748 vergroot en verl
kaaid,doch in 1760 landkaarten stelselmatig te kleuren, is het
door de Pruissen nagenoeg geheelverwoest. eerst in 1702 door Homann k Niirnberg in

Nadat het gedeelteljk hersteld was,diende toepassing gebragt.- Zjn zoon,Joltann.
S%&

het gedurende de oorlogen? door Napoleon

ner, overleden als advocaat te H amburg den

gevoerd,t0tlazareth,terwjlhettegenwoordig 26sten Maart 1753,heeft onderscheidene wertot gevangenis, verbeterhuis, hospitaal enz. ken van zjn vader vervolgd of op nieuw

ingerigt is. Het is algemeen bekend wegens uitgegeven, zooals het pMuseum geographiden Vrede van Hubertsbuxg,die erden 15den cum (1746)'', en schreef zelf eene rBiblioFebruarj 1763 door Pruissen, Oostenrjk en theca genealogica (1729)/', benevens eene
Saksen gesloten w erd, waardoor de Zeven- jvollst:ndige Gcographie (1730, 3 dln, en

Jarige Oorlog een eindenam en Pruissen eene
plaats verwlerf onkr de groote mogendheden
van E uropa.
Hubertus (Deheilige),bisschopvanLuik ,
was de afstammeling van een aanzienljk geBlacht diendeaanvankeltikalshofmeesterden
Franklschen koning Tlteodovik en huwde met
de schoone I'loribane,w elke hem een zoon
schonk, die na hem den bisschopszetel be-

kleedde.Treurende over den dood van zjne
echtgenoote,begafhj zich op raad van Lamp-

latexl''.
Joseph dldm zltfer,vrjheerron A'
l
z
y?zder,een
Oostenrjksch Btaatsman, geboren te W eenen
den 26sten November 1811.Ilj studeerde aldaar en zag zich reedsin 1833 geplaatstbj
de kanselarj en was kort daarna werkzaam
in het kabinet van den kanselier M etternia .
Nadat hj in 1837 t0tattaché bj het oostenrt
jksc,
h gezantschap te Parjs benoemd was
en aldaareen jaarvertoefd had,riep M etterzlic/
z hem weder aan zjne zjde, doch liet

gdcFzf, bisschop van Maastricht,in het kloos- hem in 1841 als eersten gezantschapssecretaris
ter Stabloo.Toen echter Lampreektte Luik naar Portugalvertrekken.In 1844 ging Hiibden marteldood geleden had, koos men H '
u- ner naar Leipzig,waarhj de bdrekking van

krfl.
stotzjn opvolger,waarnadezetereere Oostenrjksch consul-generaal in Saksen bevan den martelaar de hoofdkerk aldaar deed kl
eeddeen tevensverteqenwoordigerwasaan
verrjzen. Hj overleed in 727. Vele jaren het H0f van Anhalt.Bj het uitbarsten der
Fr
daarna vond men zjn 1jk in een onveran- ansche revolutie in 1848 zond men hem
derden staat, en het werd,nadat hj heilig naar den stadhonder van Lombardje te Miverklaard was,in 827bjgezetin hetBene- laan,waarhj gedurendedebloedigeworstedictjnerkloosterArdenne.Zjn naamdag valt ling in M aart door de opstandelingen gevanop den 3den November. Volgens de legende gen genomen en in hecbtenis gehouden werd.
washj tevoren een hartstogteljk liefhebber Hj leefde daarna kûrten tjd ambteloos,totvon Sc/zzfllrzelkr.g hem den last
van het Jagtvermaak, doch de verschjning dat prins '
van een hert met gouden horens, tusschen opdroeg om den Keizer en de Keizerljke
welke zich een kruis bevond,leidde hem t0t familie van Schönbrunn naar Olmiitz te begeeen bespiegelend leven.Niettemin ishj n0g leiden.Na de zamenstelling van hetministérie
altjd de patroon der Jagers,terwjl onder- Slhwarzenberq-Stadion stelde hj alde mani-
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feBten,oproepingen en cpenbare oirkonden, ljn bad htl zjn stuk:sBoasen Ruth''n%r
die op detroonsbeklimming van Franst/bdez/l de tentoonstelling gezonden,en teDiisseldorf

e
n oy dehervorming van hetKeizerrjk betrekklng hadtlen.O0k werd hem de diplomatiekecorrespondentiebjBuitenlandscheZaken
toevertrouwd. In Maart 1849 ging hj als
buitengewoon gezant naar Pari
js en eenige
maanden daarna w erd

leverde hj den pvisscher'',een keurig stuk

naar de ballade van Göthe,alsmede het beroemde tafereeluit Açiosto: pRoland,prinses

Isabelle uit het roovershol bevrjdende''.Gedurende een togt naar Italië schilderdehj:
hj gevolmagtigd minls- XHet afscheid van Naomi(1833)'',- voorts
terbjdenPresidentderFranscheRepubliek, leverdehj:psimson,dezuilenomverhalendy''
eene betrekking, welke hj o0k na de - en nchristus en de Evangelisten (1835)''
stichting van den nieuwen Keizerstrnon b()- voor de kerk te Mezeritz.Van de stukkenj
hield.Gedurende 10 Jaren bleefhi
jte midden door hem in de volgendejaren vervaardigd,
Van

velemoejeljkheden zjnpostwaarnemen. noemen wj:pJ0benzjnevrienden''1- sHet

00k vertegenwoordigdehj oostenrjk op het minnend paaruithetHoogelied'' - DegouCongrès te Parjs in 1856,- voortsbj de den eeuw'' - pchristus aan de ztlil ,- en
behandeling der zaken van Neufchâtel in De kinderen, in het wotld slapende,door
1857, en bj die derDonauvûxstendommen in beschermengelen bewaakt''. Hoogst bevallig
1858.onaangenaam eehterwerd zjntoestand is o0k:rFelieitasen de slaap''uitden p0ctana de rede van Napoleon III op nieuwjaars- vianus'' van Tieek. Aan de mRömersaal''te

dag van 1859. Bj het uitbarsten van den Frankfort,aan de Maingaf'hjhetportretvan
o0rlogtusschenFrankrjkenoostenxjkkeerde keizer I'
rederik III ten geschenkeivoorhet
'von S '
ïiùpd'
r naar W eenen terug, m aar zag altaar in de kerk te Meiszen schllderdehj
zich weldra met eene buitengewone zending een rchrist
us f
)ll de wolken'' en voor de
naar Napels belast.Nadat h!J voorts eenige kerk te Dommltzsch eene ropstanding''.

maanden als Oostenrjkseh gezaut te Rome V0orzjn rGoudeneauw''ontvinghjin 1851
vertoefd had,werd hj den zzstenAugustus Op de tentoonstelling te Brussel de gouden
1859 belast met de portetbuille van Policie medaille. Ook vervaardigde hj cartûnsvoor

in het nieuwe Kabinet, doeh legde ze reeds glasschilderingen, en leverde de stukken in
na 2 maanden neder,en eersttegen hetlaatst olieverf: pltarelV in San-Yuste'',en rFrede-

van 1865 werd hj wcder gezantte Rome.
Hier maakte hj jverig gebruik van belangrjke geschiedkundige bronnen, zooals bljkt
uit zjne voortreffeljke biûgrapllie, getiteld:
DSKixtus der Fiinfte (1875:2 dln)''.
arl S'
?
,
7lz?&',een verdlensteljk genreschil-

-

rik de Groote in Sanssouci'.Zjn pTwistgesprek van Luther met Eck'') in 1866 v01-

tooid,beschouwthj alszjnbestewerk.00k

heet'
tmen onderscheideneyortretten en teekeningen van zjne hand.Elndeljk schreefhj:
/)Verzeichnisz der königliehen Gemsldegalerie

der, geboren te Königsberg in Pruissen den

zu Dresden (1856;2dedruk 18GG)''en pBi114den Junj 1814.Hj was de zoon van een derbrevierderdresdenerGalerie(1857- 1859)''.
behûeftig handw erksman, doch toonde reeds Sedert 1839 woont hj te Dresden en in
vroeg een ongem eenen aanleg voor de kunst. 1841werd hj erhoogleeraaraan deschiloerNadatbjhetgymnasium verlatenhad,oefende académie.
hj zich onderdeleiding vandenportretschil- H iibsch (Heinrich), een verdiensteljk
derJ.Wzbà/'yeen leerling vanden beroemden Duitseh bouwkundige?geboren den gden Feschilder Davtd te Partis,in het sehildexen en bruarj 1795 te W einheim.ontving zjne opleionder die van AuglgstA '
twd/lin hetbestudéren ding op hetgymnasium teDarmstadtenwjdde
van de meesterstukken deroudheid.Eenmilde zich toen te Heidelberg 3Jaaraan de studie
begunstiger stelde hem voorts in de gelegen- derwjsbeyeert
e.DaarnabezochthjdeBchool
heid om de schilderschool te D iisseldorfte voor archltectuur te Karlsruhe,en ondernam
bezoeken.Hierwashj kweekeling t0t1839, vervolgens eene reis naar RomeyGriekenland
bleeft0t1841 in de meester-klasse envoorzag en Constantinûpel. Nadat hj ln 1830 zjn
zich toenvaneeneigen atelier.W eldraverwierf

exam en a1s architectm et glanshad afgelegd,

hj grooten roem door zjn stuk: rDe SiléziBche wevers(1845)'.Daarnaleverdehj:pllet
J
agtregt(1846)''- rDelandverhuizers(1847)''
rlatene (1847)'' enz.Tn 1854 berDe ve
zorgde hem zjn groot stuk pRedding bj

keerde hj terug naar Rome, waar hj in
vriendschappeljken omgang met Bökmer en
Brentano aangename jaren doorbragt.Na zjn
terugkeer in 1827trad hj a1sstads-archited

brand'' Op de tentoonstelling te Brussel de

van Karlsxuhe in staatsdienst en was in 1842
t0t opper-bouwdixecteur bevorderd.00k be-

Leopoldsorde,en nadien tjd gaan zjnedoe- stuurdehjgeruimen tjddeschoolvoorarchiken meest alle naar Amerika.In 1844 werd
hi
J* t0t professor benoemd. Hj iseen jverig
en geniaal kunstenaar,die zich onderscheidt
dooreene gelukkige corapositie en een krachtig coloriet.
R'adolph.Jkliv.sBenno A'
ïiùzldr,een verdien-

teduuraan het polytec.hnisch instituutaldu r.

Hj waseen grootvoorstandervan den ronëboogstjl en heeft zich in talrjkegebouwen
in Baden en elders duurzame gedenkteekenen

opgerigt.Te Karlsruhe deed hj hetgebouw

van het ministérie van Financiën,hetpnly-

steljk Duitsch historieschilder.lljwerdgebo- technisch instituut, de Kunsthal, den H0fr0n te oels in Sile
'zië in 1806, begon zich

ill 1821 0p de schilderkunstt0e te leggen te

schouwburg en de gebouwen in den botani-

schen tuin verrjzen.Voorts leverde hj de
BerljnonderdeleidinjvanRaadowenvolgde plannen voor gebouwen teManheim ,Bulach ,
dezen in 1826 naar Dusseldorf.ReedsteBer- Stahringen, Rottw eil, W aitzenj Freiburg ,
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Miihlhauxen enz., alsmede vopr de drinkhal Leiden. Hj deed belangrjke ontdekkingen,

en den schouwburgteBaden-Baden.T0tzjne diehj in eenmemoriaalopteekende,hetwelk
laatste werken behoorden de herstelling van
de hoofdfaçade van den d0m te Spiers en

eenekerk teLudwigshaven.Vanzjnegeschriften vermelden wi
j:rIn welchem Stilesollen
wirbauen? (1828)'9,- sDieArchitekturund
ihr Verhâltnisz zur heutigen Malerei und

door Onachtzaamheid is verloren gegaan.Men
heetl echter n0g van .hem : rDe dedtlctione
aequationum'' - en pDe maximis etminimis epistolae 11'',welke laatste verhandeling
vertaald en onder den titelrMéthode destangentes'' in het 2:Journal litéraire'' van 1713
opgenomen is.Zpne:pAanmerkingen over het

Sculptur (1847)'',- en pDie altchristlichen
Kirfhen nach den Batldenkyalen und :ltelm bewi
jzen der eigenschappen van den cirkel''
Beschreibungen (1859- 1862)''
. Hj overleed werden door van z
gcApt
pfdl uitgegeven,terwjl
te Karlsruhe den Bden April1863.
hj in 1689 een werkttlig uitvond om het
Huc (Everist Regis),een Fransch zende- water van de Amsterdamsche grac.hten te
ling, geboren te Toulouse in 1813, trad in zuiveren. De beroemde Leébnitzbezoc'ht hem
de orde der Lazaristen en begaf zich in 1839 te Amsterdam en getuigt,dat hj de eerste
naa'
r China,waarhjalszendelingwerkzaam was,die eene volledige oplossing gafvan de
bleef.Vandaar deedhj een togtdoor Opper- quadratuur van den hyperbool, alsook van
Azië en Tibeten keerdein 1852 naar Frank- hetvraagstuk om devergelpkingeenerkromme
rjk terug. Hj beschreef de doo1
*hem be- te vinden,die door een onbepaald aantalpun-

zochte landen in onderscheidene belangrjke ten kan getrokkenworden.Hj overleed den

werken zooals:msouvenixs d'un voyage dans 16den Apl''
1l1704.
la Tartarie, le Thibet et la Chine (1853,2
Huddersfeld,eene aanzienljkefàbriek-

dln)'-9- en plu'emyirechinois(1855)''.00k stad in h0t Engelsche graafschap York,ver:chreefhj:pLeChrlstianismeen Chine(1858, rjstop een heuvelen op den linkel-oeverder
4 dln)'',en overleed den 26sten Maart1860. Colne.Zj bezit vele aanzienljke gebouwen,

H ucbaldus, Rkbald'
us of Ubaldwn,mon- 24 kerken, eene koepelvorm ige lakenhal, 2
nik van St.Amand in het kerspelvan D00r- collèges,eenehandwerksschoolen bjna36000
nikj ondergcheidde zich door de beoefening inwoners.Zi
J is een hoofdzetel der vervaarder dicht-en toonkunsten derwjsbegeerte. diging van wollen stoFen,vooralvan lakens.

Hj leefde in hetlaatst der 9de en In het O0k weeftmhn er linnen en zjden stofenj
en door kanalen 0n spoorwegen is er V00r
hetvervoerbchoorljk gezorgd.
H udson (Henry),een beroem d Engelsch

begin der lode eeuw , werd leeraax aan de
school van St. Amand en schreef levensgeschiedenissen van onderscheidene Heiligen.
Men heeft van hem :pvita S.Aldegundisvirginis abatissae et fundatricis Malbodiensis in

zeeman, Ondernam in 1607 m et een klein
schip,bem and met 10 matrozen,een ontdekHannonia (in derActaSanctorum''
l''- rYita kingstogt om eene noord-oostelt
jkedoorvaart
S.Lebuini,patroniDaventriae (in de pMonu- nnarChina te zoeken,(ll.oug verindePoolzee
menta''van Pertzlb', - rvita S.Rectrudis, dopr,doch moestin SeptembernaarEngeland

abatissae Marchianensis (in de pActa Sancto- teruykeeren. Op een tweeden togt in 1608
rum''
)''! - rVita S.Madelbertae,abatissae berelkte hj Nova-zembla. Eene derde reis
Malbodlensis (in handschrift),,, - rllistori
a volvoerde hj in 1609 op kosten der NederS.
Ciliniae,matrisB.Remigii(inhandschrittl'', landsche Oost-Tndische Compagnie.De hoop,
ta S.Brigidar (in handschriftl'',- om eene noord-oosteljke doorvaartte vinden,
rvi
XLiber trecentorum versuum in laudem calvo- liet hj varen,stcvendenaarstraatDavisen
bereikte op 44O N.B.den m ond der naarhem

rum ad Carolum Calvum imperatorem (1516
en laterl''
1 waarin alle woorden met een c
beginnen,bjv.pcarminaclarisonaecalviscantate camenae'' enz.
H udde (Johan),heer van W averen,een

genoemde Hudsonsrivicr in âmerika. Zjne
laatste reis detld llj meteen Engelsch vaartuig;in April 1610 uitzeilend,bereikte hj in
Junj Groenland, vond, westwaarts koers
Nederlandsch wiskundige,geboren te Amster- lloudend, de straat, welke desgeljks zjn
dam in 1633 (volgensanderen iu 1640),stu- naam draagt,kwam aan de 1t11st va'n Labradeerde in zjne geboortestad in de regten en dor, welke hj Nieuw-Brittanje noemde en
in de wiskunde, en begaf zich in 1659 ter

voltoojing zjner studie
-n naax Saumur in
Frankrjk.Te Amsterda'
m teruggekeerd,zag
hj zich eerstt0tschepen en in 1672 t0tburgemeester gekozen, welke waardigheid hti
daarna n0g 19-maalbekleedde:W egens zjne

ontdekte daarna de groote baai, thans de

Hudsonsbaai geheeten. Hoewel ztln voorraad
van levensmiddelen niet groot was,nam hj
het besluit. hier te Overwinteren en in het
vooxlaar ztjne ontdekkingen voort tezetten.

W eldra wasechter die voorraad zôô verminbekwaamheid indewiskundewerdhem menige derd,dathjaan denterugtogtmoestdenken.

belangrjke taak opgedragen,zooalshettoe- Daar hj te kennen gaf,dathetnoodig z0u
zigt op het leggen der Amstelsluis,in 1672 zjn sommigen zjner lieden achter te laten,
bj den inval der Franschen het stellen der maakten de m atrozen zich van hem m eester
inundatiën ter beveiliging der stad, het be- en gaven hem metzjn zoon en eenige aanramen van een ontw erp t0t eene nieuwe wa- hangers in eene bootaan de w oede der g01terkeering aan het IJ,enz.HtJwaseen groot venprjs.W èlwerddieeuveldaaddoorPricket,
vo
orstander van het stadhouderljk bewind, den scheepsklerk,belkend gem aakt,doch alle
voorts bevriend met Descartes en metF. pogingen om hem op te sporen bleven vrtlch1l* Soâooten, hoogleeraar in de wiskunde te teloos.
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Vrede van Utrecht in 1713 werd toegekend.
W udson Low e,zie Lowe.
R udson (De)isde voornaamsterivierin Zj verdeelden het in Labrador ten oosten

den Noord-Amerikaanschen StaatNew-Yorken van de Baai,in Nieuw-svallis ten westen van
ontspringtinhetAdirolzdac-gebel-gteterhoogte de Baai,en in hetwesteljk gelegen binnenvan ongeveer 1300 Ned. elbovellde opper- land.In lateren tjd werd doorhetVerdrag

vlakte derzeeuit2 takken,wellkezich 83/4 van Petersburg (25Februarj 1825)a1snoûrdgeogr.mjlbeneden hun oorsprongvereenigen. westeljke grens naar de zjde van Russisch
Na een zuidwaal'
tsehelz1001
) vall31
/4geogr. Amerika de 123stemeridiaan W .L.vanGreenmj1 ontvangtl1j de Sacandaga,keert zich
bjdeJessups-watervallenoostwaarts,besc'
hrjtt
bj de Hadley-watervallen een grootel
z boog
en zet bj de Glell's-watervallelz haren togt
in eene zuideljlte rigting vool't) totdat zj
zich uitstortin de baaivan New-Yorlk.Zj is
slechts 67 geogr.mglen lang, doeh een der

wich, en door het Verdrag van W ashington

(20 October 1818) als zuideljke grens naar
de zjde der Vereenigde Staten de 49ste
breedtegraad vastgesteld,westwaarts loopend

totaan het Rotsgeberqte.D0orhetVerdrag

van oregon (15 Junp 1846) breidde men
voortsde zuideljke grensuittotaandeFucagewigtigste waterwegen van Noord-Amerika. straat,terwjltevenshetgebiedderHudsûnsVan deGlen'
s-watervallellafstroomtzj door baai-compagnie westwaarts overhet Rotsge-

eene merkwaardige ltloof,welke de Atsadian- bergte heen t0taak
ldeStilleZeewerdvergroot.
mountains vall de OverigeAppalachen scheidt. De Hudsonsbaai-territoriën besloegen dientenVan de Glel's-watervallen t0taan Troy heeft gevolge 7/aste van Britsch-Amerika,nameljk
zj onderseheidene stroomversnellingen,doch al het land met uitzondering van de geltolo-

na dat punt vertoont zti zieh a1s eene aan- niseerde gewesten (Settled provinees) in het
zienljke rivier ter breedte van 500 t0t ;00 zuid-oosten, zooals Canada,Nieuw-schotland

Ned.el.Haar vervalvan water is er ztpo ge- enz., zonder n0g de eilanden van den Ardiring, dat zj overeen atstand van 32 geogr. schen Archipelte rekenen.ln 1858werdeven-

mj1 onderworptlll is aan de wisseling van we1 het noordwesteljk gedeelte of Nieuwebbe en vloed. T0t aan de stad .S'lfd.
stllz)die Caledolliëonderdennaam van BritschColumbia
8000 ilwoners telt en 26 geogr.mjlboven met het daarbj gelegen Vancotlvers.eiland
New-Yolltzichverheft,iszj vtlorzeesthepen daarvan gescheiden. Toch beslaathet gebied
bevaarbaar, en groote stoombooten bereiken

der Hudsonsbaai-landen n0g m eerdan 100000

Albally, tërwjl l
tleine vaartuigen den togt (
n geogr.mj1, zonder daarbj het oosteljk

n0g verder knnnen vOortzetten.De Mohawk gedetllte van Labradorin rekening tebrengen,
verbindt de lludsoll door middel van het hetwellt men bj New-Foundland gevûegd
Erie- en Onondaga-kanaal met het Erie-en heett. Die verbazende uitgestrelttheid bevat

ontario-meer,terwjl een anderkanaalhaar lloofdzakeljk kustlanden, welke gedurende
in verband brengt met het Champlain-meer het grootste gedeelte desjaars onder sneetlw
in Canada, en het Delaware- en Hudsons- en js bedolven zjn en doorzwervendestamltanaalmet de steenltolengew estell van Penn- men bewopnd worden, of uitgebreide jagtsylvanilb el1 Delaware.
velden,die zich nog altjd i1 hetbezitder
R udsonsbaai (De)iseene grootebinnen- inboorlingen bovinden. D oor de H udsonsbaai
zee i11 Noord Amerilta.Zj heetteeneoppem wordt het geheele gebied in 2 gewesten gevlakte vall 23000 E) geogr.mjlen en li> scheiden!nameljk Labradoren hetHudsonstusschen Labrador, Nietlw-Avallis en de

Poolgewesten. Zj is Q00 geogr.mtjllang en
125 breed,en dûor deH udsonsstraatm etden
Atlantischen Oeeaan verbonden.Erzjnollderscheidene l
tleinere baajen,zooals de Jamesbaaiten zuiden en de Button-enChesterieldbaaitenwesten,enzjisv0lzandbanken,klip-

baai-terrltorium.
H etH lld&onsbaal-territorittm,ook Rupertsland
genaamd,heett een zeer eenvormigcn bodem .

In het oosteljk en noordeltlk gedeelte vindt
men oorspronkeljl
te gesteenten.Dezezjn in

het oosten laag, maar verheFen zich in het
noorden, niet ver van de llszee, tût hd
pen en eilanden, van welke laatste Sout- Arctisehe H oo-qland,eene oneffene hoogvlakte.
hampton het voornaamste is.Onderscheidene In hetwesten l
lebbendeovergangsgesteenten
rivieren storten er zich uit,zooals de Chur- de overhand en m en vindt er ultgestrekte
e'hill,Nelson,Severn,Albany,Aloose.Rupert, prairieën. Op de grens der beide vormingen
East-Main en Great-svhale. D eze baaiheeft heettm en eene reeks van m erkwaardigeriviegroote oyrereenltomst met de Poolzee.Zj is rellel1m ere11 die voorhetverkeervan groot
gedllrende 4 maanden bevaarbaaren den 0Ve- gewigt zjn,daaralleen langsdezewaterwe-

rigen tjd van hetjaarmetdrjfjsgevuld.De gen de Européschebesehavinr in hetbinnenHudsonsstraat, w elligt 00k de baai, werd
reeds i11 1517 ontdekt dool, Cabot,doeh beval'e11 en vall 0011 naalll V00rZi0l1 d00r H ellpy
Akd.
stlgzin 1G10.Andere zeevaarders,die deze

land kon doordringen.M en vlndtop de nM r
de HudsonsbaaiafhellendevlaktehetMTinipeg-

meer(420Elgeogr.mjl),hetwëlkdeSaskatsjewau en de Red-ltiveropneemten zichdoûrde

baaibezochten,warenButtonenIngram (1612), Nelson ontlast,terwjlverdernoordwaartsde

lylotenBay n(1615),Munk uitDenemarl
ten Churehillot'deMissinippivloeit.opdenoûrde(1619),Foa en James (1631),enlaterParry. ljkevlakte,dienaardeIlszeeafhelt,vindtmen
ltenzie-rivier,die
H udeonsbaai-landen noemden de En- hlatstroomgebied van deMac,
gelschen oorspronkeljk al het land,hetwelk op een togtvan 430 geogr.mjlûnderande-

rondom de Hudsonsbaaiten noorden en wes- ren dool
' het Athapasca-meer (140 Q geogr.
a geogr.
ten van Canada gelegen is en hun bj den mjl)j het Groote Slavenmeer (560 (
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mjl)en hetGroûteBeerenmeer(370 D geogr. trading into Hudsonsbay''of de Hnhonsbaaimjl) vloeit.Meer ooqtwaartsstortdeKoper- Cpza.plmçlïe, hetwelk aan de ondernemers en
mjnriviex en in het noordoosten deGroote hunne opvolgers den alleenhandelin de HudVischrivier zich uit in de Ilszee.Hetklimaat sonsbaai en de H udsonsstraatwaarborgde en
is er ver van aangenaam. De winter is ge- hun tevens souvereine regten schonk in al de
streng,delentekoud,de zomerbetrekkeljk daaraan gelegene landen,welke n0g nietdoor

heet, doch de herfst veelalfraai,terwjlin Christeljke vorsten in bezitgenomen waren.
alle Jaargetjden eene grooteonbestendigheid Deze Compagnie dreefernu een hoogstwinstheerscht. Ten opzigte van den plantengroei gevenden pelshandel.en wist hare voorregten
verdeelt men het territorium in 3 gewesten, te handhaven. W èl traden Fransche medenameljk die derprairieën,bosschenenbarren- dingers op, doch verdwenen in 1763; veel
grounds.Het eerste ligt in het westen en ver- gcvaarljker voor haar was hetontstaan der
toont zich als eene steppe metvele zoutbed- Noordwest-compagnie,welkein 1783teMontdingen en zoute meren.Dat derbosschen ligt real door Canadasche pelghandelaars gesticht
in het oosten op het mild-besproeid gebied werd en geruimen tjd bloeide. Deze dreef

derovergangsgesteenten.Denoordeljksteboom
is er de denjen debelangrjkstevoedselplant
de wilde rjst,welke erechteralleen in het
zuideljk gedeelteopmoerassigeplaatsengroeit.
Het gewest des barren grounds (woeste
gronden) bevindt zich ten noorden van het

handelin de westeljke streken, die in het
privilegie van de Hudsonsbaai-compagnieniet
begrepen waren.Hare dienaren drongen voorwaarts t0t aan het Rotsgebergte?hetwelk in
1806 Overschreden werd door SImon Frcder,

dieereen fortdeed verrjzenaanhetFraser-

boschgewestenbestaatuitbarrerotson,waarop meer. In 1811 verschenen de mannen der
de plantengroei zich slechtst0t lage heesters Noordwest-oompagnie 0ok aan de Columbia

en dwergachtige boomen verheft, terwjl er (Oregon),waar zj mededingerswerden van
de bodem grootendeels met blad- en korst- de door Astor gevestigde Pacifc-pelterjenmossen bedekt is.De graanbouw is er,zelfb maatsc,
haqpj. Handelsnjd leidde weldra t0t
ill het zuiden, wegens de nachtvorsten zeer oneenigheld en in 1814 zelfs tot een oorlog
wisselvallig.Daarom ontleent men er voedsel tusschen de Htldsonsbaai-en Noordwest-com-

en kleeding vooralaan hetdierenrjk,en de
JagtverschaftervoortsvoortreFeljkehuidenen
pelterjen.Onderdedieren,welke ze opleverenjbekleedt de bever de eerste plaats,doch
hj is er veel minder talrjk dan voorheen.

p
agnie,zoodatde Engelscheregéringerzich
mede bemoeide en de vereeniglng dier beide

maatschappjenbewerkte.DezevereenigdeMaatschappi
j verkreeg nu door eene Britsche
Parlemelltsactevooreen tjd van 17jaarden
Voorts heeft men er demuskusrat,den wolf, alleenhandel in de door haar geëxploiteerde
den beer, den lynx en verschillende soorten gewesten.Naafloop vandittjdperk werd het
van marders. T0t voedseldienen het Ameri- privilegie dool- eene Parlementsacte van 30

kaanscherendier(CervusTarandus),deeland Mei1838 v00reentjdvan21Jaarvernieuwd,
(moose-deer), de bulel, de muskus-os, de waarbj echter uitdrukkeljk bepaald werd ,
wapiti en andere soorten van herten, de

Amerikaansche haas, de poolhaas en onderBcheidene soorten van hoenderachtige vogels.
Daarenboven bevatten de rivieren en meren
een verbazenden overvloed van visch.Behalve

dat het m onopolie zich enkel uitstrekte tot
den handelm et deIndianen.De belangen der

Compagnie dedenharebestuurdersnaarLonden
reizen.Hoewelde pelsleverende dieren in den

l00p der Jaren aanmerkeljk verminderd en
eenige Euroqeanen op tbrten en posten en in sommige streken er reeds geheel en al van
de volkplantlng aan de Red-River, bestaat beroofd waren,bleefde Compagnie nogaltjd
er de bevolking uit inboorlingen.Hun aantal een rjk en magtig ligchaam.Zj had haargeis niet groot en daarenboven in vele kleine bied verdeeld in 4 departementen,nameljk
stammen verdçeld. In het algemeen bestaan Montreal met een hoofddepôt in het fort La
zj uitEskimo's,die de noordkustbewonen, Chine,- het Zuiderdepartement metMooseen uit Indianen,t0t een gezamenljk a'
antal fort,- het Noorderdepartement methet fort
van omstreeks40000.DeIndianen zjn afhan- York,tevens het hoofddepôt van het geheele
Territoritzm ,- en hetdepartementColumbia
keljk vande pelshandelaars.

Een Franschman, Grosseliez genaamd,was m et Vancouverseiland en het fort Victoria.
reeds in hetmidden der 17deeeuw uitCanada Aan het hoofd van elk departementbevond
naar de kust der Hudsonsbaaigereisd en deed zich een eerste factor,aan wien de ambteM n zjneregéringhetvoorstelom in deHud- naren in de districten moesten gehoorzamen.
sonsbaai-eilanden stations te vestigen t0t be- Hethoofdbesttltu'echter was geplaatstinhanvordering van den pelshandel, doch men den van een gouverneur en van een raad,
sehonk hem geen gehoor.Daarop wenddehj wiens leden in Canada woonden. ,
zich t0t Engeland, waar Karel11 regeerde,
Inzonderheid na de afscheidinq van het
en vond er in prins R'
ttperteen begunstiger, noordwesteljk gebied en de stichtlng der k0die hem in 1668 met kapitein Gilliam naar lonie Britsch Columbia kwam de openbare
de Hudsonsbaai zond. Deze expeditie bragt meening in Canada in verzet tegen hetprividen winter door aan de oostkust (East-Main) legie der Compagnie,hetwelk de ontginning
bj de Rupertsrivier en bouwde aldaar'het van vruohtbaxe gronden in haar Territorium
eerste fort. Prins Rupert verkreeg nu m et belemmerde, en het Parlement van Canada

andere lords een privilegie (2 Mei1670) voor verlangde den onvoorwaardeljken afstand van

eene pcompany of adventurers of England alle landen, die geschikt waren voor koloni-
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Otie.Daarover werd geschreven en onderhan- geschutgieterjengrootemagazjnen,arsenalen
deld,maarer volgde geene beslissing.Hetpri- en scheepstimmerwerven, aan een door de
vilegie der Maatse,
happj eindigde echterden stad gelegd kanaalzich verhefend.Men vindt
3osten Mei 1859, en reeds hetJaar te voren in het arsenaaleen artillerie-muséum metm0kwam eene deputatie,aan wierhoofdhetPar- dèllen van alle Europésche kanonnen. Op
lementslid koebltck stond,bj den eersten mi- de werven bouw tmen oorlogschepen in Euronister,.lord Derbyt aandringen op de ophef- péschen trant. De Koning bewoont er een
;ng van hetlnonopolie der Compagnie.Roe- ruim en versterkt paleis,terwjlde meeste
bck deed in dien geest ook een voorstelin woningen er van bamboes vervaardigd zjn.
het Lagerhuis,en de minister van Koloniën, Vôôr de haven ligt er eene baai,alwaar het
sir E d'
tvard ZAJ/I?. B'ttlwer, verklaarde, dat waterbj springvloeden eenediepte heeftvan
deregéringeen dergeljkwetsontwerp inleve- 4 Ned.el.
ren zou.Hieromtrentw erd eerst in 1863 een
H uëlva is de naam van eeneaanPortugal

besluit genomen.Toen ginyen de regten der grenzende Spaanscheprovincie,die op1933/4
oude Hudsonsbaai-compaynle over Op eene Ia geogr.mjlomstreeks196000inwonerstelt.
vereeniging van kapitallsten (International Hare evenzoo genoemdeh'
oîfdstad,hetoude
fnancial company), die de aandeelen der Onoba,in de middeneeuwen bekend als de
voormalige eigellaars inkocht en tevens door

Arabische vesting W elba ot
-W uelba,ligtop

nieuweaandeelen een aanzienljk kapitaalbj- een schiereiland tusschen de mondenderTinto
eenbragt.Doch Op deze Maatschappj gingook en Odiel, telt ongeveer 9000 inwoners,en is
de vroegere m onopoliegeestover,en daar de
bevolking van het Territorium behoette had

de zetelvan een vicarisvan den aartsbisschop
van Sevilla en van een militairenbevelhebber.

aan vrje beweging, kon men gemakkeljk Erzjn breedestraten,goed-gebouwdehuizen,
voorspellen, dat het nieuw e privilegie niet 2 kerken, een voormalig klooster (thans een
lang z0u bestaan.Men koesterdenameljk in kazerne),2hospitalen,7lagerescholen,ecne
de Canada-koloniën (Dominion ofCanada)den inrigting van hoogerouderwjs(academia0n0wensch, om Rupertsland en de noordw este- bensis), een schouwburg, een t
kaai wandelljke streken in het Dominion in te ljven. perk en eene oude waterleiding. Er is een
Dientengevolgewerden er omtrentafstandvan levendige kusthandel,en zeilschepen varen er
grondgebiedonderhandelingengevoerdtusschen geregeld naar Cadix en Sevilla.Een belang-

de Maatscllappj en Canada,welkeereinde- rjk uitvoerartikelvormen eroranjeappels en
1jk t0e leidden,dat alle souvereiniteits-en citroenen.Voorts behooren er het maken van
eigendomsregten in Rupertsland en andere ge- espartovlechtwerk,vissltherj en het winnen
deelten van Britsch Noortl-Amerika aan de van zout t0tdemiddelen van bestaan.Zj is
Koningin van Engeland at
kestaan en aan Ca- door een breed kanaalnletde Tinto en Odiel
nada toegevoegd w erden,waarvoor ditlaatste
300000 pond sterling moestbetalen.Genoemdc

verbonden,doch de geringe dieqte van dat
vaarwater verleent slechtsaan klelne zeesche-

Maatschappj behield echterdaarbj harehan- den toegang. In hare nabjheid liggen de
delsvoorregten, hare koloniën m et de aan- weleer rjke en magtige stad Moguer,thanB

gxenzende qronden en daarenboven hetregt nOg geen 8000 zielen tellende,en het kleine

Palosaan den mond derTinto,waarColnmbwg
den loden Augustus 1492 uitzeildeterontdekking eener nieuwe w ereld.
H uërta (Vincente Garcia de la)? een
Syaanseh dichter en letterkundige ult het
mldden der18de eetlw ,w erd geboren teZafra,
studeerde te Salamanca en vond te Madrid
paste maatl.
egelen van de zjde van het Do- een hooggeplaatsten beschermheer. Mreldra
op een twlntigste gedeelte van het land ln
het voor kolonisatie bestfmde gewest. Toen
echter Canada de bedoelde landen in bezit
w ilde laten nemen door den luitenant-gotlverneur M ac-bonyalltgaven vooraldehaifbloedIndianen tegen heteinde van 1869 aanleiding
t0t onaangenam e twisten,die echter doorge-

minion in Mei1870 werdenbjgelegd.Rupertsland en de noordwesteljke streken vormen nu
de provincie Manitoba, die in Canada door
een afkevaardigde naar het MTetgevend Lig-

verwierf hj door zjne dichterljke gaven een
roemrjken naam.Zjn eigen hoogmoed en de
njd van anderen waren oorzaak,dathj wegens zjn treurspel rRaquel''naar Oranverchaam vertegenw oordigd wordt.D e H udsons- bannen werd.In weerwil van zjne stjfzinbaai-Maatschappj isalzoo van haarhoogstand- nigheid ontving hj verlofom terug tekeeren
puntt0t dateener gewone handelsvereeniging en zag zic.h benoemd t0t hoofdbestuurder der
Koninkljke boekerj,alsmede t0tlid derK0afgedayld.
H ue of H'
oeê,ook Foe-Thoea-T1ïdA, Tltoea- ninkljkeSgaanscheAcadémie,derAcadémie
TAIS ofFoeqjoeangenaamd,dehoofdstadvan voor Geschledenis en der Académie van San
Annam in Achter-lndië en tevens de voor- Fernando. Hj was een verdediger der 0udnaamste handelsplaats van Cochinchina, ligt Spaansche letterkunde tegen de toenemende
aan de rivier van dien naam ? 2 geogr.mjl Fransch-classieke rigting, maar vond geen
van de kust:en telttusschen de 60-en 80000 algemeenen bjval,en overleed te Madrid den
inwoners, d1e zich bezig houden met handel 12den Maart 1787. Hj schreef: pBiblioteca

en njverheid.DestadisdoorFransche inge- militar espanola (1706)'9- oobras poeticM
nieursonqemeen versterkt.Zj heeftvoortref- (1778- 1779,2 d1n)'',- en pTeatroespanol
feljkebulten-en binnenwerken,eene citadèl (1785- 1786,17dln)''.Taalenversbouw geven
voor 40000 m an, een m uur ter hoogte van getuigenisvan zjnetalenten.Bovenreedsver20 Ned.e1,breedegrachten,eeneuitmuntende meldtreurspel,deminnarjvanAl
pltonswsVIII
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met eene schôone Jodin behandelend,behoort Reyo en M-atorL.Daarenboven schreefhj:

n0g altjd totdebeste Spaanschetreurspelen.
H uësca i: de naam van eene aan Frankrjk grenzende en op het stroomgebied der
Ebro gelegen Spaansche provincie,dieopruim
276 D geogr.mj1ongeveer275000 inwoners
telt. Hare evenzoo genoemde l
tc@dstad,de

nCarmina latinaetgraeca(Utrecht1664)*'1-

nHistoire du commerce et de la navigation

des anciens (1716;2de druk 1763)'' -- en

Dissertationssurdiversesmatièresdereligion

etdephilosophie(1712,2dln)''.Daarenboven
verschenen na zjn doodderlluetiana(1722)''.
zetel van een bisschop,verheft zich op eene Zjnlevensloop heet hjzeltbesehreven in de
Commentarii de rebusad eum pertinentibus

vlakte,door de wateren der Isuëla kunstma-

tig besproeid en met wjngaarden en oljf- (Amsterdam 1713):'.
een Fransch godgeleerde,
boomen beplant.Zj teltruim 10000inwoners GJ#Jp;z
en lteeft een ouderwetsch voorkomen. Men van wien niet zeker is ofhj t0thetgeslacht
vindtereenefraajehoofdkerk,eengodgeleerd van denvoorgaandebehoolt.HjwasHervormd
seminarium , een instituto, 2 collegio's, een
schouwburg,een circus voorstierengevechten

predikant te Bletin Bourbonnaisen verkreeg
111 1685, eenige maanden vôör de opheëng

en 2 kazernen.Zj ishetoudeOsca.Seetori'
us van het Edict van Nantes,verlof om zjne

stichtte erin 76 vöpr Chr.Grieksche en La- goederen te verkoopen en met vrouw en kin-

tjnsche scholenjen werd er4jaarlatervermoord.Caesar gafhaarden bjnaam van rde
Zegepralende'', en de Arabieren,die haar in
713 veroverden, noemden haar W esjka ot'
Waslaka.Zj werd aan de Mooren ontrnkt
door Pedro A riens vader Danch,
o.
ztzvlï'
rez
dem 4den Julj 1094 bj hare belegering gesneaveld was,doorzjne overwinning opden
27sten November 1096 in de nabjgelegene
vlaktevan Alcoraz.Hj verhiefhaart0tzjne
residentie en verplaatste den bisschopszetel
van Jacaderwaarts.opdenrjksdagvan1247
werd hier het wetboek van koning Jayme I
afgekondigd.Eene universiteit,aldaarin1354
dpor Pedro JF gesticht,is later opgeheven.

H uet.onder dezen naam vermelden wj:
Pieree .
DJZ
JJI Huet, een verdiensteljk
Fransch geleerde en dichter.Hj werd gebëren teCaen den 8stenFebruarj1630,ontving
zjne opleiding aan eene Jezuïetenschoolen
vergezelde in 1652 B ochartnaar het Hofvan
Cltristina,koningin van Zweden.Later werd

hj met Zossuet aan hetH0fvan Lodewj;k
XJF onderwjzervandenDauphjn,tenwiens
behoeve eerstgenoemde de uitgaven der oude
schrjvers in 1:,
1
f/4 Del
phini bezorgde.Nadat
hj in 1676 de wjding ontvangen had,verkreeg hj in 1678 deabdj Aunay enin 1685
het bisdom Soissons, hetwelk hj later met
datvan Doranchesverw isselde.Evenw eldeed
hj in 1699 afstandvan zjn bisdom en werd
abt van Fontenay bj Caen.Om zich geheel
M n de studie te kunnen wjdenj begat'hj
zieh vervolgensin het gestichtder Jezuïeten
te Parjs,en overleed aldaarden 26stenJanuarj 1721.Sedert1674 washj 1idderAcadémieen genootwegenszjne geleerdheid en
zjnkarakterdealgemeeneachtiny.Hjschreef:
rDe optimo genere interpretandlet de claris
mterpretibus (1661),,, - e11 psu).I,tjj.
kgiue
des romans (1670,2dedruk 1799)''.In zjne
XDemonstratio evangelica (1679)':1 - rcensura philosophiaecartesianae(1689)'',- rA1netanae quaestiones de concordia rationis et
idei (1690)'',- p'
rraité philosophique de la
faibl
esse de l'
esprit humain (Amsterdam
1723)'' - in de pMémoires pour servirâ
l'histoire du cartésianisme (1692 en laterl''bestreed hj dewjsbegeertevanDescartes,waarvan hj vroegereen jverigM nhangergeweest
0 .'
1'ûtzjnetegenstqndersbehoordenvooral

deren Frankrjk te verlaten.Hj begafzich

naar Zwitserland en was vervolgens eerstte
Marburg en toen te Saint-Lambertin dePfàlz
als predikant werkzaam.De inval der Franschen aldaar in 1688 noodzaakte hesat0teene

overhaastevlugt,zoodathjberoofdvanzjne

bezittingen naar Marburg terugkeerde.Nube-

gaf hj zieh naar Dordrecht en zag erzich

geplaatstals ministre suFragant.In antwoord
op een stuk van Pllisson tegen het Protes-

tantismus schreefhj eene:gLettre écrite de

Suisse en Hollande pûur suppléer au défaut
de la reponse,que l'on avaitprom is de donner à un certain ouvrage, que M.Pélisson

a publié etc. (1690)'' - alsmede: pAutre

lettre, écrite de Suisse en Hollande etc.

(1690)''' - benevens: 7Analogie pour 1es
vrais tolérans etc. (1890),, - en rAnalogie
pour l'apologiste des tolérans (1690)':; doch
diegeschrilten waren Oorzaak,datzjnambtgenoot J'tteieu hem van onregtzinnigheid beschuldigde en de synode te Leiden in 1691

hem schorste,waarna hj zich met letterkundigen arbeid bezig hield en in 1693 beroepen

werd tot pasteur adjoint te 's Hage. Voorts
schreef hj: rL'
unique moyen de parvenir au
ciel ete. (1B95)''. In 1628 was hj weder te
D ordxecht,vroeg er wegens ligchaamszwakte
ontheëng van zjn ambt, en overleed den
15den November van dat jaar in den ouderd0m van 74Jaren.
TltéodoreFrlzzç/îd H '
uet,een zoon van den
voorgaande. Hj was geboren te 'sHage den
zden Maart 1698,werd er in 1728 predikant

bj de W aalsche gemeente,ging in 1731a1s
zoodanig naar Amsterdam ,en overleed aldaar

den zlsten October1733.Hjheeltzich vooral
bekend gemaakt door een twist met zjn
Haagschen ambtgenoot Saurin overden noodleugen, en Fchreet':psermons sur divers tex-

tes de l'Ecriture Sainte (1727- 1728,3 dlnl''
1
-

en rsermonssur1essectionsdu catéchisme

de Calvin (1762,4 dlnl'',doorzjn oudsten
zoon uitgegeven.
Daniël Tltlodore Wkef, een zoon van den

voorgaande.Hj werd gebûren te '
sHage den

lsten October 1724, studeerde in de godgeleerdheid,zag zich in 1748 benoem d totpre-

dikant bj de W aalsche gemeente te Vlissingen,vertrok in 1763 naardie te Utrecht,ne

overleed aldM r den 124en Mei1795.Hj was
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een voortreâeljk godgeleerdeen geen onver- ljkschetoespraken voorhetmodernegedeelte
diensteljk dichter, zooals bljkt uit zjne: zjnerkuddewerkzaam ,t0twiehjechterna
fLamentationum Jeremiae paraphrasispoetica verloop van 2jaarzjne afscheidsrede rigtte.
(1770),,.Voortsschreefhj:rInjlullugjug van Nu aanvaarddehj eenebetrekking bj de rez. D. H. W illem Karel Hendrik Friso a1s dactie der Haarlemsche Courant,terwjl hj
erleervan Vlissingen,Op den5denJunj1751 voorts onder den titel nKroniek en kritiek''
(1754)'', waarvoor de stad Vlissingen hem e0n0 reeks van geestrjke,schoon nietaltjd
eene vereering schonk van 50 ducaten, - 0V0n billjke beschouwingen van NederlandXDe goddeljkheid der Evangelies,) afgeleid sche letterkundigen leverde ill rDe Gids''@
van deszelfsverborgenheden (1772) ,-- rlte- Eenige van deze,vermeerderd meteen paar
qexions sur la nouvelle apologie pour Socrate andere fwer Vondel en Poot,zjn onderden
de Mr.J. A. Eberhard (1774,o0k in het titel van nLitterarischephantasiën''in2deelen
Nederlandschl'' - en msermons sur divers in hetlichtverschenen (1868;3dedruk 1874),
textesdel'EcxitureSainte(1797)'',nazjndood gevolgd doorpNieuwe litterarischephantasiën
illhetlicht verschenen.
(zde druk 1874,2 dln)''.Daalma verscheen in
zïklodore JTlef, een kleizopn van 1868 ztjn meerFransch dan Nederlandsch geden voorgaande en een zoon van Samuè'lFAJO- kletlrdezederoman rluidewydetzdedruk 1872)''
y
dore. Ileze verdiensteljkegodgeleerde,gebo- die velen eelz kreet van verontwaardiging
ren te Vlissingen den 16den Augustus 1790, deed slaken.Hoogstzonderling vond men het
bezocht aldaar de Fransche school ontving voorts,datdezevrjzinnigegeleerde,hetNeJ*1 vader, derlandsche szhjnliberalismusmoede,zich in
onderwjs in de oude talen Vall Zi
Btudeerde te Leiden, Nverd proponentbj de de armen dertegenpartj wierp en naarJava
W r lsche Synode en in 1814 doorzjn vader Tertrok:om aldaara1sredacteurvanderlava-

bevestigd als predikant te Breda?zag zich in b0tl0''NvprkzaaMA te Y7ozen. D0Ze,te Voren
1820 naar Middelbuxg bernepen,ln 1822naar onder de leiding van van Genne
p cenevrjRotterdam , en bleef er 34Jaar werkzaam , zillnige rigting volgend, werd weldra door

waarnahj een eervolontsla'
g verzochten bede
enaan
kwam en
eeni
gnen15d
tjd
Feb
dr
eunarVe
jl
1
p8s7c4,
hennadat
hj eerst
weg
bjArnhem gewoond had,te'
sHageoverleed.
Hj wasridderderorde van den Nederland-

Bl
gskenShefin een cgnservatieven stroom gebxagt.Er ontstgnd toen eene zamenspannlng
om ditblad te vernietigen,die echterdoor de
aanhangers der tegenovergestel
de yartj ver-

jdeld werd.Hj leverdevoortreffeljkeletterblad,doch deed na eenigeJaren afstand van
het redadeurgchap om eeneeigenecûurantop
te rigten,terwjlhj thans(1875)op hd punt
staat om naar Nederland terug te keeren.
Op godgeleerd gebied leverde Hnet zjne
veelgelezene rBrievenovordenBjbel(2de(
lruk

schen Leeuw ,lid van het Zeeuwsc,
h Genoot- en geschiedkundigeartikelen in genoemd dag-

schap,van deHollandscheMaatschappj van

W etenschappen, van hetUtrechtsch Genoot-

schap en van de Maatschaqpj van Nederlandsche Letterkunde te Lelden.Van zjne
geschriften noemen wj de bundelsleerredenen: ssermons (1841)''en psermonsde circonstance (1848)'' - rverhandeling over de 18634:' - een bundelppreeken'' - pstichduurzaamheid van hetProtestantism:(1833)'', teljke lectuur'',- en gpolemischefragmendoor het Haagsch Genootschap metgoud be- ten''
. O0k schreef htj een aantal boejende
kroond,- roverlevering aangaande den R0k schdsen en kleine novellen, die getuigenis

zondernaadindedomkerkteTrierenz.(1844)':, gezen van zjngroottalenta1sschrjver.
-

pD e

stem van M aria, dienstmaagd des

P lerre J'
/#CZJ Louis J'
Tvdf! cen zoon van

Heeren,totPius,bisschop teRome (1853)'', Pierre.DJai//,Avaalsch predlkant te Amstern opzigteljk Afodcrne Theologie dam en kleinzoon van Daniè'l TJ,lt?#/r:senior.
pW enke
(1855)''!- en eeneverbazende menigte op- Hj wcrd geboren te Amsterdam den 26sten

stellen In rDe Protestant,,,- ppn yaakkell', November 1799,studeerdeaan hetathenaeum
de mGodgeleerde Btjdragen'',- derVa- aldaar, bohaalde tc U trecllt de gouden m ederlandsche Letterocfeningen'', - rDe Re- daillcm0tzjn pcommcntariusdcGraocaetracensent ook derRccensenten'' - rDe Mor- goediae ratione etnobilissil'
na Vondeliifabula

genster'',- en de rKerkeljke Courant''.
Coenraad

A kdfy 00n broederszoon

Gjsbrecht van Aemstelad(t
am exacta(1821)'',
en zag zich in 1824 te Leiden na het verde-

van dcn voorgaande.Hj behoorttotdeschran- digen vau een specimen bevorderd totdoctor
derste moderne godgelcerden cn tot de gtmi- i1 de godgeleordheid.llj werd in 1825 preM lste schrjversvan Nederland.G(!l)0rc1)te dikant tc Dordrecllt in 1826 te Amsterdam j

'sHaga den 28sten Deccmber 1826, bezpcllt en tlverleed aldaar den 12denNovclnber 1816.

hj het gymnasium aldaaren werd in 1844
studentteLeiden,waarhtJzicll(Jp deletteren en de godgelcerdheid toelegdf
).Na zjn
candidaatsexamen in de theologic toofdc lltj8
maanden (Augustus 1848 t0t Mei 1849) tf
,
Lausanne en Gtmève,om zil
!h vonr(
len'
W aalschen kanselstljltevormen.Tn 1851werdllj

Hj was een jverig gût
lgeleerdften schreef:
DDe verwclkte bloom,eollkort,borigtomtrent
Clcmcntina Cuvier enz.(1813,naarhetEng'
clsch van Jamesq''1 f)
n rllet leven van
JohannesCalvjn (1847,2dll),naarhetHopgduitscllvan Ilenryqt'.
H afeland. tlnder dezen naam vermelpredikantte Ilaarlem ,maar nam ,als tc m0- den wtj:
dern voûr het meerendeel der gcmeente,elf
Gotflkb.
T:
f
''
!
4/e
'lt-d,ecllverdicnsteljkDtlitsch
Jaar laterzjn ontslag.Aanvankeljk blot
!fllj regtsgeleerde. 1Ij werd geboxen te Dantzig
ioor wekeljksche, vervolgens door maande. den 19den October 1760,studcarde teLeipzig
Y1II.
34

620

HUPELAND- HUFFEL.

en te Göttingen in de regten,vestigde zich
te Jena als privaatdocent en zag er zich in
1788 t0t buitengewoon en in 1793 totgewoon

blik in het leven dernatuur,eene geestrjke
opvatting en een schrander oordeel,- en dit
alles kwam hem bj uitstek testade aan het
ziekbed,op den leerstoelen bjhetbewerken
zjner geschriften, van welke onderscheidene
0(
Jk door niet-geneeskundigen metbelangstelling werden gelezen.Daartoe behoort vooral
zjne: nMakrobiotik, oder die Kunst das
menschllche Leben zu verlëngern (1796;8ste

hoogleerurbenoemd.Zjnevoorlezingen over
natuurregt, regtsgeschiedenis en Duitsch regt
vonden grooten bjval,en Kqntwasbjzonder
ingenomenmetz%n:rversuchiiberdenGrundsatz des Naturrechts (1785)''. Toen Loder,
Tx Jl.:y zgcFzi/z, Ersolö enz. Jena verlieten,
vertrok Hwfelandin 1803 alshoogleeraarnaar druk 1860)'',een boek,datinbjnaalleEuroW iirzburg, ging vanhier als zoodanig naar pésche talen isovergezet.Voortsschreefhj:
Landshut, en liet zich in 1808 overhalen om DUeber die Ungewiszheit des Todes (17914
de betrekking van presidenten eerste burge- 2dedruk 1824)'',- rvollstândigeDarstellung
meester in zjne geboortestad teaanvaarden. der Krëfte und der Gebrauch des salzsauren
Mreldra echter legde htjze nederen keerde Schwererde (1794)'', - rUeber die Natur,
terug naar Landshut.Eindeljk ging hj in Erkentniszmittel und Heilart der Skrophel1816 a1s hoogleeraar in de regten naar Halle krankheit (1795;3dedruk 1819)'',- rGuter
en overleedaldaarreeds den 25sten Februarj Rath an Miitteriiberdiewichtirsten Punkte
1817. T0t zjne belangrjkste geschriften be- der physischen Erziehung der Klnder in den
hooren: DLehrbuch des Naturrechts (1790; ersten Jahren (1799;9dedruk 1861)''1- rGechichte derGesundheit(1812;3dedruk 1816)''1
2de druk 1795)'', - rlnstitutionen des ge- s
sammten positiven Rechts (1798; 2de druk - ppraktische Uebersicht der vorziiglichsten
1803)'', - pAbrisz der W issenschaftsktlnde Heilquellen Deutschlands (1815, 4de druk
und Methodologie der Rechtsgelehrsamkeit 1840''), - en pEncheiridion medicum, oder
(1797)'', - rLehrbuch der Geschichte der Anleitung zurmedicinischenPraxis,VermëchtEncyklop:die aller in Deutschland geltenden nisz einer so-jëhrigen Erfahrung (1836;lode
positiven Rechte(lstestuk 1796)'',- ptzehr- druk 1857)''.Zjne opstellen van minderen
buch desin den deutschen Liindern geltenden omvang werden verzameld in zjne rKleinere
gemeinen und subsidiarischen Rechts(1806- medic.Schriften (1822- 1828, 4 dlnl''; ook
1814,2dlnl'', pueberden.eigenthiimlichen had hj reedsin 1795hetbelangrjk tjdschrift
Geist des römischen Rechts (1815- 1817,2 DJournalder praktischen Heilkunde''gesticht.
dln)'' - nEinleitungindieMri-ssenschaftdes Ilverig heefthjmedegewerkttothetbouwen
deutschen Privatrechts(1796)'' pD ieLehre vanljkenhuizenent0tden invoerderkoepokv0m Gelde und Geldumlaufe (1798;2dedruk inenting.Allen,die hem van nabj kenden,
lievend, onbaatzuchtig
1820)'' - en rHandbuch derStaatswirth- roemden zjn mensc
@@h
schaftskunst (1807- 1813! 2 d1n; 2de druk en edel karakter,Zgne ongemeene weldadig1820)''.MetFedcF
zwashd werkzaam aan de heid, zjne kalmteen zjnevatbaarheid voor
het schoone en goede.
uitgave der rAllgem eine Encyklopëdie''.
HuFel (Pierrevan),eenZuid-Nederlandsch
Cltristoplt Y ïIAeI- Rwfeland,een beroemd
Duitsch geneeskundige.Hj werd geboren te historieschilder,geboren te Geraertsbergeden
Langensalza in Thiiringen den 12den Augus- 17den Augustus 1769, ontving onderwjs aan
tus 1762, studeerde te Jena en te Göttingen de Gentsche schilder-académie1werkte daarna
in de geneeskunde en verkreeg in 1783 de 7 Jaar onder de leiding van Verreyns te Antdoctorale waardigheid.Daarna begafhj zich werpen en begafzich toen naar Parjs.In de
n= r W eim ar,om ertotsteun te dienen voor abdj van Dorseel
e vindtmen zjne rvoorzjn vader, die inmiddels blind wasgewor- stelllngvandeH.Maagdindentem pel'',in 1817
den.In 1793 werd hem hethoogleeraarsambt te Gent met goud bekroond, - in de St.
te Jena aangeboden met den titelvan ljfarts Bavo-lferk te Gent zjn: rMirakel van St.
en kofraad van hetvorsteljk HuisteW eimar. Landoalt''
1 - in de Kerk te Merchem zjn:
,- te GeraertsNadat hj onderscheidene aanbiedingen uit XVerlossing van St. Petrus''
Leipzig, Kiel, Pavia en Petersburg van de berge zjn: rMarteldood van St.Adrian''
,hand gewezen had,yi
ng hj in 1798 a1sdi- te Wanneghem-Lede zjn:rEmmausgangers''
recteur van hetColleglum medicum ,alsvooren in de St.Jacobs-kerk te Gent zjn:
zitter der commissie van onderzoek,alsljf- Petrus en Paulus''@Htjvervaardigde voorts
arts des Konings, a1s eerste geneesheer aan onderscheideneportrettenvanaanzienljkeperhethospitaal en als lid van de Académievan sonen, benevens 8 schilderjen vtlol*de K0Wetenschappen metden titelvanpeheimraad ningin der Nederlanden. Hj was honorair
naar Berljn, waar hj bj de stlchting der schilder der Vorstin, correspondent van het
universiteitin 1809 zich belastte met het 0n- Koninkljk Nederlandsch Instituut,directeur
derwjsin depathologieen therapie.In 1810 van de Académie van Schilder-enBeeldhouwwerd hj staatsraad voorgeneeskundigezaken, kunst enz. te Gent, en overleed aldaar den
en overleed den 25sten Augustus 1836.Zjne 12den Augustus 1844. Hj schreef: pDe bewetenschappeljke werkzaamheid omvatte na- speurder der nationale tbesten,ofbesehrjving
genoeg alle deelen der geneeskunde, en hti van het aanzicht van Gent gedurende de
genoot zoowelals practisch artsals doorzjn maand Augustus 1820'', - en pDistribtltion
onderwjsen zjnegeschriften dehoogsteach- des prix au salon de 1835 par l'Académie
oyale de dessin peinture etarchitecture de
ting. Hj onderscheidde zich doorongemeene r
keschaving, uitgebreide kennis) een diepen Gand)etc.(1835,1.
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H uFell (Johann Jakûb Ludwig),een ver- In 1821 nam hj deelaan deexpeditienaar
dienstelj'k godgeleerde en kanselredenaar,ge- Napelsen bleefera1sattaché bj hetoostenbûren den 6den Mei 1784 te Gladenbach in rjkseh gezantschap t0tin 1824.Daarna nam

het groot-hertogdom Hessen, studeerde te hj zjn ontsl
g metden ranq van majoorom
Marburg en Gieszen in de letterkunde en god- zich te W eena
en en te Hietzlng doordestudie
geleerdheid,en werd in 1817godsdienstleeraar deruatuurljke hi
storie op eenewetenschay-

teFriedberg.Nadathj 2bundelsleerredenen peljke reis voor te bereiden. Nadat hj m
(1816- 1820 en 1829), benevens de werken: 1830 eerst Engeland en daarna Frankrjk
rSchulederGeistliehen(1818)'',- nDerStaat, bezocht had, verliet hj in Mei1831 Teudie Kirche und die Volksschuleinlhrerinnern 10n en vertrok over Griekenland en Creta
und :ussern Einheit (1823)'',- enpueberdas naar Egypte. Van Antiochië toog jjP** door
W esen und den Bert
lt'desevangelischenGeistli- Sy
ëoen
ae
Sur
éi
z
verPal
Ade
nstina en reisde vervolgensvan
dlen (1832- 1823;4dedruk1843)''inhetlicht
naarOost-lndië.Vjfmaanden
gegeven had,zag hj zich in 1825 beroeyen besteedde hj aan Ceylon,en in od:ber1833
als hoogleeraar aan het godgeleerd semlna- trok hj door den lndischen Archipel pM r
rium : deken en eerste predikant te Herborn. Australiëen Nieuw-zeeland,vanwaarhjover
Drie jaar laterging hj in kerkeljke'
betrek- Manila,Maca: en Canton naarCalcuttaterqgking naar Karlsruhe en werd er in 1829 t0t keerde. Nu overschreed hj den Himalaya,
praelaat benoem d.A1szoodanig washj jve- bezocht Kasjmiren drong doort0tin Tibet,
rig werkzaam aan de verbetexing van het toog voortsdoorPendsjaub en gi
nrvanAttok
onderwjs,terwjlhj a1s1id derEersteKamer over Lahore en Ludiana naarDelhl,vanwaar
ûok op den Landdag daaraan zjnekrachten hj zich d00< weinig bekende streken n= r
besteedde.Hj overleed den 26stenJuuj 1856. Bombay begaf. Na een kort vertoef m'tn de
Van zjne geschriften noemen wj nog:sDes Kaag en op St. Helena stapte hj na eene
Le
bensW eihe (182G;Qde drtlk 1841,2 dln)''
, Gjarlge atWezigheid te Portsmouth aan land.
e Errichtung praktischer Insti- Zjne belangrjke verzamelingen voornatuurpueber di
tute zur Ausbildung angehender Geistlichen ljkehistorie,volkeren-enpenningkundevielen
(1831)'',- rBriefe iibexdie UnBtexblithkeit ten deel aan het Keizerljk Kabinet en 4e
(zdedruk 1832):'
,- pDieUnsterblichkeitaufs hofbibliotheek te W eenen. Een gedeelte van
Neue beleuchtet (1836; Qde druk 1842)'?- zjne reisbeschreefhj in:rlfaschmirunddas
en pDer Pietismus gesehiehtlich und kritlsch Reich der Sikhs (1840-1842,4 dln)''.Zjne
beleucbtet(1846)''.
nasporillgen ophetgebieddernatuurljkehisH ug (Johann Leonhard), een uitstekend torie werden,doch slechtsgedeelteljk,door
R. Katholiek godgeleerde, geboren te Cûn- Endlia er, K eekelen anderen bewerkt. Later
stanz den lstenJunj 1765,studeerdeteFrei- gaf hj n0g in het licht: pDas Becken v0n
burg,reisde veelterbevordering zjneront- Kabul(1851- 1852,2dln)''.Nazjnterugkeer
wikkeling en ontvinç in 1789 depriesterwj- wjdde hj zich hoofdzakeljk aan tuinbouw
ding.Nadat hj eenlgen tjd het herderljk en bloemkweekerjten zjne villateHietzing
ambthad waargennmen,zag hj zith in 1791 wasdeswege beroemd.In 1850ginghjechtex
t0t hoogleeraaraar in de theologiete Freiburg als Oostenrjksch gezant naar Florence en
benoemd,en overleed aldaar den lldenMaart bleef er tot in 1859.Daarna bekleedde hj
1846.Hj schreef:mDie Erindung derBt
lch- eene dergeljke betrekking teBrussel,die hj
stabenschrift, ihr Zustand und friihesten Ge- echterin 1869 nederlegde.Na dientijdwoonde
brauch im Altherthum (1801)''
,- pEinleitung hij bj afwisseling in het zuiden van Engcin die Sehriften des Neuen Testaments(1808, land en te Brussel, en overleed in laatstgq2 d1n;4de druk 1847)7', een werk dat in het noemde stad den 2dknJunj 1870.

Engelsch en Fransch vertaald en ook door
H ugenholtz. Onder dezen naam verProtestantsche godgeleerden hoog gewaardeerd melden wj:
werd, - puntersuchungen iiber den Mythen
.
il'
#p Reinhaed S'
zwesAolfz,een verdiensteder beriihmtesten Völker der alten W elt 1jkrA
Nederlandsch godgeleerde.Hj werd ge(1812)'', - pueber die ëginetische Tafeln boren te W oudenberg den 8sten November
(1835)'' - pKatechismus(1836)'',- enpGu- 1821, ontving zjne opleiding aan het gymtatthten iiberdasLeben Jesu vond:.F.Strausz nasium te Rotterdam en bezocht daarna de
(1840 1844,2 dln)''
.Md W erk?Hirseheren hoogeschool te Utrecht.In 1847 werd hj
anderen xedigeerde hj het pzeitschrift fiix predikant te Cillaarshoek,laterachtereenvolTheologie (1839 1842,1Q d1n)''.
gens te Geervliet en te Haarlem , en begaf
H ùgel tKarl Alexander Anselm .vrjheer zich ilz 1858 in die betrekking naar Amster-

von),ets
n verdiensteljk Duitseh natuul'
kun- dam ,alwaar hj bj vûortduring werkzaam
dige,geboren te Regellsburg df'n 25ste1,April is.Bj gelttgenlleid van lletjollgste etluwfeest
1796, studeerde te Heidelberg in de regten vtlrltlende t
le Aeadélllistllltl8ttltal'
tt te Lciden
en werd daarna offittier in Oostenrjksche hem eexshalve het dotltoraat il'
tde theologie.
dienst. Tn 1814 trôk hj als kapitein binncn Van zi
jne geschriltt
lu vermelden WP - beParjs en zag zich toen belastmeteene zen- balve eenige Opstellt)n in het p'l-ileologiseh
ding naal'Skandinavië.Later bj een regiment Tt'dstthrilt''en eene verhandeliug ûverptlpdshussaren geplaatst, bragt de oorlog van 1815 dienst en Jvetellstrltap''iu de ,:Vaderlaudsche
hem eerst in het zuiden van Italië en ver- Iuetterotlfeningen'' olletgeweten,eenestudie

volgens in het zuideu van Frankri
jk,waar (1861)'', rzekel'
hel
'd,twft
e bxieven (1864)''t
h: kommandant was van Arles en Taraseon.
en 7713t*zonde7ittsne voorlezing (1971)''.
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Hugenltolt,eJk.,eenbroeder

I'
ran# s & G%dse t0t stadhouder-generaal.

van den voorgaande.Geboren den 3lsten Julj Toen eenige benden gewapende Protestanten
1834,ontvinghjzjneopleidingaanhetgymna- naar Amboise oprukten,Nverden zj verslagen
siu# teRotterdam en studeerdevoortsaan de en gedeelteljk gevangen genotaen, Nvaarna
h

opgescholen te UtrechtenteLeidenin degod- 1200 van deze door beulshanden osakTvasaen.

gelèerdheid.In 1857 t0t proponentbevorderd, De Gldse'-s zochten nu de herstelling der

werd hj achtereenvolgenspredikantteHoenderloo (1858),!teRenswoude(1861),te Leeuwarden (186j) en eindeljk te Amsterdam
(1866),waar hj tegeljk metzjn broederin
dezelfde betrekking werkzaam is.Hj is1id
van deLeidsche Maatschappj vanNederlandsche Letterkunde en schreef:rvertaalde leerredenen van Colani(1858)''
,- mTergedachtenigjtoespraken t0tdeHervormde Gemeente
te Leeuwarden (1866)'',- rschetsen en Ta-

fereelen,godsdienstig leesboek voorschoolen

huis, uitgegeven door de Mutschappj t0t
Nut van '
t Algemeen (1872)'' - en verscheidene opstellen en verhandelingen in de
DVaderlandsche Letteroefeningen'',XDe Tjds
piegel''lnOngOnderwjs''!qHe
tMorgenlicht''
het
ologisch Tjdschmttj,hetrchristeljk)
rThe
en Godsdienstig Album'', de rraal des geloofs'' en onlangs in de pvblksbibliotheek''
uitgegeven van wegede Vereenigingt0thandhaving en voortplanting van het liberaalbeginsel enz., eene verhandeling over pGods-

diensten eeredienst(1875)''.
Hugenoten wasweleerin Frankrjk een

scheldnaam van de aanhangers der Hervor-

Inquisitie te bewerken, doch konden slechts
gedaan krjgen, dat door hetEdid van R0-

morantin (1560)debevoegdheidt0tkettervervolging van het Parlement op de bisschoppen

overging.Inmiddels beklom de minderlarige

KarelIX den troon,en de Koningin-moeder,

Catarina #di Medici,verwjderde de heersch-

zuchtige Guoe'svan hetstaatsbestuur en verhiefden zwakken Antolnede.ppxrlps t0tstadhouder-generaal. 00k de Guoe's maakten nu

een verbond,hetTriumviraat(Driemanschap),
zoodat Qatarina zich genoodzaakt zag, steun
te zoeken bj de Protestantsche vorsten. In
Julj 1561 verscheen een Edid,waarbj het
ter dood brengen van ketters en het gebruik
van den scheldnaam Hugenoten afkeschaft
werd,terwjl het Hof,om den strjd geheel

en al uit den weg te ruimen,den 3den September te Poissy de gelegenheid opende vpor
een twistgesprek over de godsdienst. Da'âr
waren de cardinaalvan Lotharingen en tegen
hem Theodoor Wdzc de voornaamste kampvechters. Het gevolg daarvan was, dat de
Fransche Protestanten zich onder den naam
van Calvinisten vereenigden en allengs stoutmoediger werden.Voorts werd Catarina door
de listen en lagen van het Driemanschap gedrongen, om meer dan ooit gemeene zaak te
maken metdeProtestanten,en den 17den Ja-

ming.Volgenssommigen ontvinren zj dien,
omdatzj aanvankeljk godsdienstlgevergaderingen hielden op eeneheide bj Tours,waar
volgens de legendeRkgo Capetspookte.Reeds
dadeljk bj het opkomen derHervorming in nuarj 1562 verscheen hetEdid ,waarbj hun
Duitschlandvond zjvoorstandersinFrankrjk. gewetensvWheid enaan den adelvrjheidvan
Onder de hoede van M argaretha van zfcr/er: godsdienstoefening op de kasteelen werden

verkondigde sedert 1523 M eleldoe 7F:1-/e, toegekend.
De woede van de Gndse's en van hunne
een Zwitser van gebqorte, in hetzuiden de
leervan A ther,en G'
erard 2/1.- 1enJacg- s dw eepzieke aanhangers kende geene grenzen.

rFl-e deden er Lutherschegemeenten ver- Den lsten Maart 1562 ontstond te Vassy tusrjzen. Toen later Cal6jn optrad,nam deaf- schen het gevolg van den hextog & G'wise en
.

valligheid van de R.Katholieke Kerk onder de Protestanten: die in eene sc,
huur godsden adelen denbugerstand aanmerkeljk toe. dienstoefening hlelden,een bloedig geveeht,
D och reeds Frann I belette de verbreiding hetwelk deProtestanten alseenr schennisvan
der H ervormde leer en deed vele ketters naar het Edict beschouwden. Cond'
e snelde naar
den brandstapel voeren. Het verbond van Orléans en riep zjnegeloofsgenooten te waHendrik 11 met de Duitsche Protestanten Pen, zoodat & Ggdse'.gzich meestermaakten
gchonk eenige verademing aan de verdrukten. van den Koning en van zjneMoeder,terwjl
Doch dit veranderde, toen hetgeslacht der zjdeProtestantenvooroproerlingenuitkreten.
@.ïde'.
: M n het H0fde overhand behield op Nadat de troepen van het Hofden llden Sepde Protestantsche Bonrbonn. Sedert 1555 be- tember1562naeen vreeseljk bloedbadRouen
dreigde een edictde ketterj metden brand- veroverd hadden, werd den 19den December

stapel, en ten tjde van Frann11 vervulden bj Dreux een veldslag geleverd, waar de

teregtstellingen,verbeurdverklaringen en ver- Protestanten na hevigen tegenstand de nederbanningen hetrjkmetbloed en ellende.Zulk laag leden. De hertog de GZ,:: sloeg nu het
een misbruik van gezag noodzaakteeindeljk beleg voor Orléans, om door het veroveren
de Protestanten t0t verzet, en zj kozen van deze vesting aan de Protestanten den
prins Lodevjk I CPI#Jt0thunaaanvoerder. doodsteek t0ete bxengen,doch verloorerhet

Den lsten Februarj 1560werf
lteNantesbe- leven op den 18denFebruarj 1563.De Kosloten, den Koning te vragen om godsdienstvrgheid en verwgdering der Gpise's, terwgl
men ingeval van weigering den Koning gevangen nemen en Condé t0t stadhouder-generaal benoemen zou. Het H0fechter,van die
voornemens onderrigt, nam de vlugt van

ningin-Moeder slootden 19denMaartm etoverhaasting den Vrede van Amboise? NClarjjg
**
aan de Protestanten? behalve in enkele dis-

tricten en steden,vrjheid van godsdienstoefbning werd toegestaan. Catarina echter haatte

zelvehetnieuwegeloof;zj had zich van de
plois naarAmboise en benoemde den hertog Protestanten enkel als werktuigen bediend,

HUGENOTEN.

om de Guoe''tevernietigen.Thansslootzj,
t0t uitroejing derketterj,een verbond met
Spanle,beperktedenaauweljksverleendevrjheid in Augustus 1564 dûor het Edict van
Roussillon en bedreigde gestadig de vrjheid
en hetleven van Condêen van den admiraald6
&lkly.Dezebeideopperhoofden ensteunpilarenderProtestantschezaaknameneindeljkhet
besluit,om zich den 29sten September 1567 te
Monceaux van denpersoondesKoningsmeester

temaken.HetH0fvlugtteechternaarParjs,
en deze stad werd gedurende eenemaanddûor
Condl omsingeld. Den loden November viel

*3

nen overwinnen, door nzoord en verraad te

vernietigen.NadatdeaanzienljkstePrûtestanten tergelegenhei;van hethuweljk vanHendrik >> Nanarre met 'sKonings zuster en
onder voorwendsel van een eerlang tegen

Spanjetevoeren ûorlog naarParjsgelokten
door gewaande vriendschapsbljken zorgeloos
gemaaktwaren,volgde in den Bartholomaeusnacht (ziealdaar)de algemeenekettermoord.
Omstreeks 5000 Protestanten, wu ronder de
edelede Cplkly,werden teParjsomgebragt,
en binnen de daaropvolgende Q maanden n0g
30000 in andere deelen van Frankrjk.W èl
waren de Protestanten door die grlweldu d
van hunneaanvoerdersberoofd,maarzj@e-

tusBchen laatstgenoèmdeen den connetablede
Ap/lf-orelc, bj St.Deniseen gevechtvoor,
waarin Q;00Protestanten zich tegeaeenT-maal pen v0l moed naar de wapens, slnten de
z0o sterken viland metden grootsten helden- poorten van hunnebelangrjksteveBtingen en
raoed verdedigden. Condê trok daarna naar
Lotharingen, vereenigde er zich met hulptroepen ten bedrage van 10000 taan door
Joltan, Cldïlzr, keurvorst van de Pfalz ge-

verdedigden deze tegen de troepen van het
Hof met ongemeene volharding. De hertog

ean dsyp. zag vöôr La Rochelle zjn leger
versmelten en daarhjt0tdenPoolschentroon
zonden,en bedreigdewederom Parjs.Daarop geroepen werd,sloothj den24stenJunj 1573
sloot Catamina den Vrede van Longlumeau vrede,waarbjaan deProtestantenvrtjegods(27 Maart 1568),waarbj het Verdrag van dienstoefening, de vestingen Montauban,NîAmboise hersteld werd.Niettemin vervolgde

mes en La Rochelle en volkomene gewetens-

zj bj voortduring deProtestanten,zoodater
3000 ter sluiksvermoord ofteregtgesteldwerden en Condl en Coliyny zich naauweltlks
tegen de aanslagen der moordenaars konden
beveiligen. Beiden namen de wjk naarLa
Rochelle, waar 00k koningin Johanna ran
Nlmlrre met haren ls-jarigen zoon - later
Hendrik IV van Frankrjk - eene schuil-

vrjheidwerden toegekend.EeneR.Katholieke
Hofpartj met den hertog ran dlesçopyden

plaats vond. Nadat de Protestanten soldaten
uitDuitschland en geld uitEngeland hadden
bekomen, maakten zj zieh gereed t0t den
derden Religie-oorlog.Den 13den Maart 1569

iongsten zoon van Catarina, aan het hoofd,
vexbond zich nu m et de Protestanten tegen

'.
P

de heerschappj van de Koningin-Moeder en
van de Gtdse's, zoodat Catarina terstond na
den dood vanKarelJx harenzoonEendrik1II

aanspoordeom den strjdmetdeProtestanten

te vernieuwen. Deze laatsten echter ondervonden een onverhoopten voorspoed; in den

lo0p van1575verloren deKoninkljketreepen
onderscheidene vestingen,werden bj Gordes

verloren zjechtertegen denhertogrt
zzlAnjo., door M ontbrun geslagen en vroegçn vruchtee bragtm et
laterkoning Hendrik f.
lf,bj Jarnaceen be- 100s vrede.Prins Sendrlk I Cond'
langrjken veldslag,waarbj Condêdoorsluip- JbAls Casimir van de Plalzeen magtig leger
moord om het leven kw am.H ierdoorzonk de
moed der Protestanten.De Koningin van Navarre evenwelpoogde Op eene vergadering te
Cognac hare geloofsgenooten dooreene vurige
toespraak w eder op te beuren en plaatste haren zoon aan het hoofd der Protestantsche
zaak, terwjl de O0I
ï.
gl, het brveloverhet
leger op zich nam.Nadaihj zlch den 15den
Junj 1569 met een hulpkorps van 11000 man
Duitschersonder aanvoering van nonAx f/àld

uitDuitschland naarFrankrjk envereenigde

nederlaag toe. H et H 0f m aakte echter geen

der Duitsche hulptroepen.Hertog Henri I de

gebruik van deze overwinning,en detblùze
ontving uitEngeland,ZwitserlandenDuitschland aanzienljke versterkingj veroverde in
1569 Nîmes en ontzetteLa Rochelle,terwjl
Lanoueop detroepen van hetHofbt'
)Luçon

kundige ontwerpen belemmerd!bragtnu echter een verbond van R.Katholleken,de Heilige Ligue, t0t stand, en 00k de Koning

zich in Maart 1576 met den ontevreden hert0g nan AlenLon, zoodat het Protestantsche
leger 35000 man telde en bpna dqbbel zoo
sterk was als dat van het H of,hetwelk door
den hertog de M ayenne werd aangevoerd.
D aarenboven maakte H endrik m s Nanarre

belangrjke vorderingen in Guyenne.om die
reden sloot hetHofden 8sten Meite Beaulieu
een verdrag,dat eindeljk aan deProtestan-

vereenigd had,sloeg hj hetbeleg voorPoi- ten eene onbeperktevrjheid van rodsdiensttiers, doch de hertog ran dsl'
ol bragthem oefening en een gront aantal vestlngen verden 3den OctoberbjMoncûntoureenegeduchte leende.Tevens betaalde de Koning de soldj

Gidd,hierdoorin hetvolvoeren zjnerBtaat-

moestterhandhavingzjnerheerschappjdaar-

de overhand behield. Bj dien voorspoed der aan deelnemen en den zesden Religle-oorlog

Protestanten verlangden Catarinaenhaarzoon doen ontbranden. Doch reeds in September
naar vrede; het verdrag,den 8sten Augustus 1577 werd de vrede op den grondslag der
1570 te St. Germain-en-luaye gesloten) ver- vroegerevoorwaarden vernieuwd,waarna Caleendeaan deProtestanten amnestie,vrjheid fcrilg,om den hertog de Gfxid:tegen te wervan godsdienstoefening,behalveteParjs,en ken,te Nerac geheime onderhandelingen met
onderscheidene vestingen.
Hendrik mcl Navarreaanknoopte en hierdoor
Nu deed Catarina pngingen om deHervûrm- aan de Protestanten nog eenige vedingen be-

den, die zd in het open veld niethad kun- zorgde.Daar echterde trouweloezehof>,rtj
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zichom hetgesloten verdragweinigbekreunde,
opende Cond'
e in 1579 den oorlog metde verovering van Lafère,en Hendrik ran Nararre
in April 1580 met de inneming van Cahors.
D00r bemiddeling van den hertog ran Hl.7b.

Katholieke Kerk overging (Julj 1593), beschouwden de Protestanten dien stap a1s een
gewetenloos verraad,zoodatzj de zjde des
Konings verlieten en plannen m aaktenom een
ander Opperhoofd te kiezen.Eindeljk onder(A1enç0n) sloten echter deProtestanten?die teekendeHendrik TF,nadathj alle gemeendezen strjd overbodig oordeelden,opnleuw schap met de Ligue afgebroken had, geduvrede te Flex den 12den September 1580 en rende de vredesonderhandelingen metSpanle
den 13den April 1598 het vermurde Edid
bedongen daarbj de vroegereregten.
De langgewenschte wapenstilstand duurde van Nantes! hetwelk in 91 openbare en 51
nu t0t 1584,toen door het overljden van geheime artlkels de regten der Protestanten
den hertog vand4/plhetuitzigtopdentroon waarborgde.Met uitzondering van enkelestegeopend werd voorHendrik ran Navarre.Aan- den, zooals Rheims en Soissons, ontvingen
stondsbejverden zich de Guoe'som opnieuw zj vrjheid van godsdienstoefening, terwjl
eeneLiguetestichten,enzjverbondenzichmet het hun tevens geoorloofd was,synoden zaSpanje en met den Paus om deketterj uit men te roepen.De StMtverleendehunJaarteroejen,waarnazj den cardinaalran.
/0,
=- ljkseeneaanzienljkes0m t0tonderhoudder
bon t0ttroonopvolger benoemden en in verzet geesteljkheid,en hunnekinderenkonden alle
kwam en tegen den K oning en tegen de Pro- scholen bezoeken.O0k waren zjbenoembaar
testanten.0p aandringen zjnermoedermoest voor alle ambten en waardigheden en zouden
Hendrik 111, na het sluiten van eene over- zj voor de helft zitting hebben in sommige
eenkomst te Nemours (7 Julj 1585)de Pr0- regtbanken (chambresmi-parties),terwjlzj
testanten vervallen verklaren van hunne reg- de vestingen nog 8Jaarzouden bezitten.Het
ten. Tevens onderscheidde zich de Ligue te Parlement bevestigde dit Edict den 25sten
Parjs door een dweepzieken ketterhaat,en Februarj 1599.
nadat de Protestanten weder geld uitEngeonder de regéring van Hendrik IV 1wiens
y zelft0tdeaanhangersderHerland en soldaten uit Duitschland bekomen rninister xgfxll
hadden, nam de achtste Religie-oorlog een vorming behoorde, bleven de Protestanten
aanvang. Van de drie legerkorpsen van het ongedeerd.Toen echter M aria &ï M edoé,de
H0f werd één, onder bevel van den hertog gem alin van Hendrik TF,zich gedurende de

deJ'
t
wd'
l
x:d,den 8stenOctober1587bjCoutras minderjarigheid van Lodewqk JFTff methet
door Hendrik van Ncrcrre geheelen a,lver- bewind belastte,wekte deonafhankeljkheid
slagen,doch develdheerverzuimdezjnv00r- der Protestanten den najver en den afkeer
deel te doen met deze overwinning,zoodat
het H0f gelegenheid ontving, het Duitsche

van hetabsolutistisch-gezindHof.W èlbezwoer
de Koning in 1614 het Edict van Nantes,

legeruitFrankrjk te verlagen.Dehertogde maarzjn huweljk meteene Spaansche prinGtfïse, die gedurende den 00rl0g zich in het ses deed de bezorgdheid derProtestanten derbezit had gesteld van het staatsgezag,nood- mateklimmen,datzj gemeenezaakmaakten
zaakte nu den Koning op den 19den Julj metden oproerigenprinsH endrikIlvan coltse'.
1588 tot de onderteekening van hetReunions- Ofschoon doorhetVerdrag van Londen(4Mei
edict van Rouen,waarin de uitroejing der 1616) hunne godsdienstvrjheid nogmaalsbeketters door het zwaard en de uitsluiting van
Hendrik 1)lzlNararrevan den troon wasvastgesteld. Intusschen kwamen de eerzuchtige
bedoelingen van den hertog de Gffiy: zöö dui-

vestigd werd,wachttehet H0fslechts opeene
gunstige gelegenheid om hen van hunne reg-

ten te berooven.Reetlsin Junj 1617 gafde

zwakke Koning door een Edictbevelt0tver-

deljk aan den dag, dat de Koning hem en nietiging derProtestantsche Kerk en derh= r
zjn broeder,den cardinaal,in September1588 verleende voorregten in hetlandschap Béarn.
op den Rjksdag te Blois deed vermoorden. De kanselarj te Pau weigerde hetEdict a1s
DaardeK oning nu geheelen alverlaten werd

w ettig te erkelznen,en de zaak bleefrusten.
Op aansporing evenwel van de Jezuïeten en
van Imynes, 'sKonings gunsteling,die langs
dezen weg de waardigheid van connetable
wenschte te verwerven,gafdeVorstin 16N
gedurende de belegering den lsten Augustus in persoon doorgeweld van wapenen uitvoe1589 door Clement,een dweepzieken monnik, ring aanzjn Edict.DeProtestantschekerken
om het leven gebragt,zoodat de kroon van werdenomvergehaald,degeesteljkegoederen
Frankrjk nu ten deel vielaan Hendrik van verbeurd verklaard, de R. Katholieke godsF'tzrcrre, het opperhoofd der Hervormden. dienst ingevoerd en dit gewestingeljfd bj
Hierdoor veranderde de toestand der Protes- de goederen der Fransche k1'oon.De Protestanten zonder evenwel beter te worden.Zj tanten verltlaarden die daad eene schennis
waren tbansgenoodzaakt,HendrikJFMinzjn van het Edict van Nantes en hielden te La
strjd tegen deLiguebj testaan en konden Rochelle eene 'vergadering, welke door het
vermoeden, dat zj bj de hardnekkigheid, Hofalseenepoging totoproerverbodenw erd.
w aarmede velen van den adel en van het Toch gaven de Protestanten niettoe.Zjhandvolk aan de R.Katholieke Kerk gehechtwa- haafden hunne regten onder aanvoering van
ren, later als onnutte werktuigen ter zjde den hertog de Ap1JAlen den prinsde & v#Jddj
zouden worden geschoven.Voorts,toen H en- twee broedersj en het H0f maakte in Mei
d6k t0t het verkrjgen der kroon t0tde R. 1621 een aanvang metden 00r10g.Rol- nvond

doorde R.Katholieken,moesthj zich inde
armen werpen van de Protestantsche partj.
Hendrik III trok met de Protestantsche troepen naar het oproerige Parjs, maar werd
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echtergeenegrootegeestdriftbjzjnegeloofs- 00n verdrag sluiten en zich op dergeljke
genooten,en allengs vielenalleProtestantsche voorwurden 0Verg0V0n.Nu waren de Protesteden door geweld, list en omkooperj in stanten geheel en al weerloos 0n aan de
handen desKonings.Eindeljk nadecapitula- willekeur van het H0f onderworpen, dat
tie van Montpellier(21 October1622)volgde evenwel hunne gewetensvrjheid weinig beeen algemeene vrede,waarbj hetEdictvan perkte.EerstLodewz
jk XfF,op pevorderden
Nantes bekrachtigd, m aar het regt tot het
houden van vergaderingen aan de Protestanten ontnomen werd.H et H 0fbekreunde zich
evenwel zoo weinig on1 de bepalingen van
dit verdrag, dat de Protestanten gebruik
maakten van de verwikkelingen der regéring in Italië, om in het begin van 1625
de wapens weder op te vatten.Shnbiseoverw0n met eene scheepsmagt,door de stad La

leeftjdtotfemelarj overhellend,lletzichdoor
mevrouw de A txlfdzlt)
zl en zjn biechtvader

Laohaiseoverhalen om de Protestanten tever-

volgen.Langzamerhand ontnam hj hun de
geljkheid voor dewet,en na den dood van
Colbert (1684) beraamde hj met den kanselier Letellier plannen om hen uitteroejen.
Krjgsbenden,doormonniken vergezeld,trokken nu door de zuideljke gewesten,n00d-

Rochelle uitgerust, bj herhaling de zwakke zaakten deinwonershun geloofafte zweren,
Koninkljke vloot.De cardinaalde.
zicF
ldlief
x, haalden de kerken omver en bragten de pre-

die zich alstoen aan het hoofd der zaken be- dikanten ter dood.HonderdduizendeProtestanvond, zag zioh zelfs genoodzaakt, den vrede ten namen de vlugt naar Zwitserland, de
aan te bieden,die verkeerdeljk van dehand Nederlanden1Engeland en Dtlitschland,wM r
gewezen werd.Daarom nam hj hetbesltlit, men hen met opene armen Ontving.Vruchtezich van La Rochelle,hetbelangrjkste b0l- l00s poogde Lowrois door bewaking der grenw erk der Protestanten, m eester te maken. zen deemigratietebeletten.Velen0ok omhelsNadat hj van gehuurdeEngelsche en Nedem den in sehjn de R.Katholieke godsdienstj
landsche schepen een eskader gevormd had, maar zj werden bjhetgeringstebewtjsvan
behaalde M ontmorency in September1625eene terugkeer t0thet Protestantismus zonderverbeslissende zegepraal op de van bondgenooten schooning teregtgesteld.Toen Lodewj;keindeverstokene mannen van La Rochelle W aarna ljk meende, datde kettersverdelgd waren,
door tusschenkomst va@ Engeland den 5den hiefhj hetEdictvan Nantesop (23 october
Februarj 1626 de vrede gesloten werd.W el- 1685). Ditwas de aanvang van eene nieuwe
dra echter Nvas m0n 0r te La Rochelle van vlt
lgt en vann0g vl
-eeseljkervervolging der
onderrigt,dat de cardinaalaanstaltenmaakte, Protestanten. Uit de omstreken van Nîmes

om de stad in zjnemagttebrengen.Dedââr ngmen dt
lizenden de wjk naarhetCevennesaanwezige Protestanten zochten bescherming

gebergte, om er de godsdienstoefening voort

en ondersteuning bj Kavel f, koning van te zetten,en in 1702 nam de Cevennes-oorlog
Engeland, en deze zond hun in Julj 1627 e0n aanvang, die Onderdevreeseljkste grlleene vloot van 40 schepen met 10000 man, w elen t0t 1706 aanhield.Het H0f,door den
onderaanvoering van den hertog ran Wffckl-ç- Spaanschen Stlccessie-oorlog bedreigd,maakte
kam. Doch de geringe bekwaamheid van ten slotte een einde aan den strild,schonk

dezen,hetontbrekenvan ervaren krjgsbevel- amnestie en bemoejelt
jkte de Protestanten
hebbers en de vrees der overige Protestanten niet langer in het heimeljk vo/rtzetten der
v00r een algemeenen oorlog verlamden de godsdienstoefeningen.Frankrjk had meerdan
kracht dezer onderneming.Den loden Augus- een millioen vanzjnevljtigste,welvarendste
tus nam de belegering van La Rochelle in en braafste burgers verloeen, en omstreeks
tegenwoordigheid van den Koning en van den 2 millioen Waren, in spjt der vervolgingen,
Cardinaal een aanvang.Nadat de Engelschen getrouw gebleven aan hun geloof.
De rust,die de Protestanten in hetdaarop
den 8sten November van het eiland Ré ver-

Jaagd waren,deed Rlcltellen destad 00k van volgende tientaljaren genoten, deed vooral
de zeezjde insluiten door een dam ,metver- in Provence en Dauphiné hun aantalaanmerbazend groote m oeite en kosten in zee opge- keljk toenemen. Dientengevolge echter liet
worpen.De belegerden verdedigden zich met Lodewj;k .
;r'7z',op aandrang derJezuïeten,in
dapperheid, m aar w aren aan groot gebrek 1724 een gestreng Edict tegen hen llitvaarditer prooi.In Mei1628 vertoonde zich onder gen, - doeh deze maatregel was in strjd
het bevel van graaf Denbiglteene Engelsche met den geestdestjds.Een Edictvan 1752
vl0ot, die evenwel na verloop van weinige verklaarde hethuweljk en den doop derPr0dagen m oestvertrekken.Eene andere van 140
schepen,in Septemberonderden onbekwamen
graaf Lindsey derwaarts stevenend,k0n ook
niets tlitrigten.De bittere nood dwong einde-

testanten onw ettig en verordende, dat deze
plegtigheden door een R .K atholieken geeste-

ljkemoestengeschieden.Deemigratie,welke
hierdoor op nieuw ontstond, wekte echter

ljk den 28sten October 1628 La Rochelle t0t zelfs bj de R.Katholieken zooveelweerzin,
de overgaYe. Van de 24000 inwoners waren
slechts 4000 in een uitgehongerden toestand
overgebleven4deze ontvingen volledigeamnestie, doch de stad verloor hare voorregten en

dat genoemd Edict ingetrpkken werd en de
vervolging ophield.Beschaving en verlichting

traden voor hen in het strjdgerk;mannen
a1s M ontesqlden en ToltaLre rleden t0t verjk X Vl erkende
vestingwerken. N0g altjd was de APAJ/ draagzaamheid, en Lodewt
meester van een aantal versterkte plaatsen, door een Edict van 1787,dat echter eerstin
zooals Nîmes, Montauban en Castres,doch 1789 uitgevaardigd werd, de regtsgeldigheid

0ok hj moestden 27stenJunj 1629te Alais van hethuweljk en den doop derProte:san-
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ten en herstelde hen in hunne burgerljke
regten, hoewel zj n0g altjd van het bekleeden van openbarr ambten en bedieningen
bleven uitgesloten.Doch hoewelin 1789 een
voorstel t0t volkomene emancipatie derPr0testanten in de Nationale Vergadering verworpen werd,namen erProtestanten - zelfs
Protestantsche godsdienstleeraars - zitting,
terwjl zj in 1790 de teruggave beval van
alle sedcrtLodewqkXIF verbeurd verklaarde
goederen der niot-R. Katholieken.De ocode
Napûlêon,, gcjjtjyjk aan de Protestanten in

had bekleed van directeur van hetwepshuis
en leeraar aan de reaalschool te Solothurn,
zag hj*er zich benoemd tot hoogleeraar aan

het lycéum,doch zjn overçang t0thetPr0-

testantismus bezorgde hem ln 1837zjn ontslag. Op herhaalde togten,die hj jaarljks
d00rhetJura-gebergteen deAlpenonèernam ,
bejverdehj zich,waarnemingen te doen0mtrcnt de gletschers, terwjl hj tevens het
geognostisch en palaeontologisch kabinet te
Solothurn verrtlkte.Inhetbuitenland maakte
hj zich vool'
albekenddoorzjnegeschriften:
m derGletscher(1842)''en
Franltrllk dezelfdeburgerltjkeenstaatkundige DUeber das W est
regten a1s aan de R.Katholieken.Ofschoon Die Gletscher und die erratischen Blöcke
later de grondwet, door de B ourbons uitge- (1#43)''
. In 1835 volbragt hj eene wetenvaardigd,devrjheid derProtestantscheeere- schappeljkereisdooreen gedeeltevanN0orddienstwaarborgdeen den Staatzelfsverpligtte Afrika Sicilië en Italië. Hj stt
hreefvoorts:
tot bezoldiging der leeraars,werden de Pr0- Grundziigen zu einer allgemeinen Natur-antestanten gedurende de restauratie m eermalen sicht(1841)::,- NaturhistorischeAlpenreisen
verdrnkt en vervolgd.ln de zuideljke pro- (1830)'',en een grootaantalverhandelingen
vinciën, bepaaldcltjk in het depadementd1
1 in de rDenkschriften'' van het Zwitsersch
Gard, veroorloofde zich hd gemeen,aange- Nattmrkundig Genootschap.Hj overleed den
h
itst door ultra-koninqsgezinden en dweep- 25sten Mei1855.
zieke priesters, bloedlge uitspattingen ten
Hugo.Onderdezen naam vermelden wj:
lùgo von 7'
rï-ldrv;,een oud-Duitsch dichter.
opzigfe der Protestanten.Eerst de Julg-om- l'
wenteling van 1830 bragt hun volkomene Hj werd geboren in deeerstehelftder13;e
vrjheidten deze is ert0top Onzen ftjd t0e eeuw in het dorp Trimberg niet ver van
W iirzburg en zag zidz in 1260 benoemd t0t
gehandbaafd.
Hughes(Thomas),ecnEngelschschrgver, magister en rector eener school in eene voorgeboren in Berkshire den zosten October 1823, stad van Bamberg.Hj heeftzich vooralbenntving zjne opleiding t,
eRugby,vertrok in kend gemaaktdoor het vervaardigen van den
1841 naarde univeryiteitteOxforden wtidde DRenner'',een leerdicht,hetwelk hj in 1300
zich voorts te Lincoln's-lnn aan de studie voltooide. Het bevat eene schets der zeden
der regtsgeleerdheid. Sedert 1848 is hj als van die dagen en voo1'
aleene berisping van
pleitbezorger werkzaam 0n houdt in zi
.J
ne de toen heerschende gebreken. Dit gedicht
vnqeurenzichbozigmetletterkundigenarbeid, onderscheidtzieh doorvelevoorbeelden,gelj-

schreef artikels voor phfagazine's'' en rRe- keniysenj f
abels en vcrhalen en geeftyetuiview'B'' en maakte zich vooralbekend door genis, dat Higo eene groote belezenheld en
zilne vgorrpde vöör de humoristischc lBiglow toenreedsheerschappt
joverdeDuitschetaal
papers'' van dcn Amerikaanschen sts
hr'
dvcr bezat. De cRenner''ls in het licht gegeven
d
o
o
r
h
e
t
Hl
s
t
o
r
i
s
c
h
Ge
nootschap te Bamberg
Lowell.Voorts vonden zjne:nT0m Brown's

scllooldays (1856, 3dll1l''algemeenenbjval, in 3 stukken (1833-1836).00k isditleerdaarzj,op grond derherinneringen aan zti
.n dicht bewerkt door Sebastian Wrcpf(1549),
vertoefte Rugby,eene levendige voorstelling maarop eenezeerwillekeurigewjze.
geven van den toestand der scholen in EngeIlkgo ecl der Goen, een verdiensteljk
land. Zj werden gevolgd door prom Brown Vlaamsch schilder uit de 2de helft der 15de
J> Eyck
at Oxford (1861,3 d1n)''.00k beschreefhtl eeuw.Htj was een leerling van Jan t)
zjne togten doorhetwestenvanEngelandin en leverde een aantalstlkken,diehem grooten
hct aangenaam geschrevçp werk: rscouring roem bezorgden. Daartoe behoprden: Een
ofthewhitehorse(1858)''.NadeOntbinding glasvenster in de St.Jacobs kerk teBrugge,
van het Parlement in 1865 trad htlop a1s de rAfneming van het kruis''voorstellendej
liberaalcandidaatvoorLambeth en werd met
eeneschitterendemeerderheid t0tafgevaardigde
gekozen.
Hugi(Franz Joseph),een Zwitsersch natuurkundige,geborcn den 23stenJanuarj 1796
te Grencllen in hetcanton Solothurn ontving

aldaar zjne opleiding en studeerde4Jaarte
Landshut,waarna hj eenigentjdteW eenen
vertoefde. Nadat hj van eenereisdoorhet
zuid-oosten van Duitschland en door Hongar/e in z/negeboorteplaatswasteruggekcerd,
stichttehjerhetcantonnaalgenootschapvoor
Natuurljke Historie en legde er den grondBlag voor een muséum ,hetwelk hj in 1830
afstond aan de stad Solothurn.Daarenboven
deed hj erin 1836 een botanischentuin aanleggen. Nadat hj eenigen tjd de bdrekking

eene gebeurtenis uit de levensgeschiedenis
van 8t.CcfFlcrilc,in dekerk derCarmelieten
aldaar,- een sst.Jan''in hetmuséum van

den koning van Bejeren,- de nAanbidding

der herders''in de kerk Sta Malè
ia Nuova te
Florence, het portretvallPort/ariin het
paleisPittialdaar,enz.Hj bestuurde in 1467
te Gent de feesten, bj de inhuldiging van
Karelde &x/egegeven,en overleed vermoedeljk Omstreekshetjaar1480.
Hermannu Ak#p, een Zllid-Nederlandsch

letterkundige.Ht'
Jwerd geboren te Brussel
den 9den Mei 1586,studeerde te Leuven en

verwierferden graadvan meesterin devrje
kunsten,bepaalde zich vervolgens btjde godgeleerdheid, begaf zich in 1G05 in de orde

derJezuïeten en onderweesgedurende5Jaal
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de taal, dichtkunst en w elsprekendheid te Voorts schreef hj: ncivilistisehes Magazin

Antwerpen.Nadath!jin 1613 depriesterwj- (1814- 1837, 6 d1n)'',- en rBeitrsge zur
ding ontvangen had,washj 6 of7Jaarpre- civilistischen Biicherkenntnisz der letzten 40
fect der klassen te Brussel werd toen biecht- Jahre (1828- 1845,3dln)''.
vader van Pltilips van Arembery, heer nan
HdrdcFlof, vergezelde dezen naar Spanle,en

Vietor A t
vie, graaf Huqo, een beroemd

Fransch dichter en prozaschqj
'ver. Hj werd
zag zich na zjnterugkeerbenoemdt0tàiecht- geboren te Besançon, Tvaar zjn vader,toen
vader en aalmoezeniervan Ambrosio Dpinola. kolonel, later generaal,in garnizoeu lag,op

Hj stond dezenterzjdeinverschillendebloe- den 26stenFebruarj1802,enbragtzjnekindsdige gevechten en legde daarbj een bewon- heid gedeelteljk doorbj zjne moederin een
derens&vaardigen moed aan den dag. Toen nonnenkloosterteParjs,gedeelteljkinItalië
voorts de pest in het leger uitbrak,zorgde en Sqanje bj zjn vader,diehem voorden
hj metde edelste zelfverloochening voorde militalren stand bestemde.Terwjlde knaap
zieke krjgsknechten,doch werdeindeljk - zich toelegdeOp dewiskunde,ontwaaktezjn
11September1629 - hetslagtoFer van zjn dichterljkegeest.Reedsin 1817donghjnaar
voorbeeldigen jver.Hj waszeerervaren in den Académischen prjs met het yedicht:
de oude en nieuwe talen en heeftzich onder- rLes avant:ges de l
'étude'')en ontvlnrvan
scheiden als een uitstekend Latjnsch dichter zjn vader de verguuning om de mihhire
l
o
o
p
ba
a
n
me
t
d
e
l
e
t
t
e
rkuudigeteverwisselen.
en geschiedschrjver.Van zjne werken ver-

melden wj:pDe prima scribendi origine et In deJaren 1819t0t1821 verwierfhj bj de
universareiliterariaeantiquitate(1617)'',o0k Académie des Jeux Qoraux te ToulouBetelin het Fransch vertaald, - nDe vera ;de kensden prjsmetde oden:rtzesviergesde
capessenda contra Balthasarum Meisnerum Verdun'',- pLe rétablissementde la statue
l IV'',- en rMoïse sur le Nil'',en
lutheranum et Henricum Brandium calvinis- de Henr'

tam etc.(1620)'',- ppia desideria (1624 en het eerste deelzjner modesetballades''!in
later bj herhalingl'',o0k in hetFransch en 1822 uitgegeven,baarde groot opzien.Zl
jne

Nederlandsch1 Spaansch, Engelsch, H00g- qedichten,cl
assiek van vorm ,romantisch van
duitsch en Italiaansch, - pobsidio Bredana rlgtingj godsdienstig en koningsgezind van
(1626)''!een zeermerkwaardig en onpartjdig kletlr, maakten door hun welluidenden toon

geschrift, desgeljks in verschillende talen een diepen indruk.Hj verwierfdaardoorde
overgezet,- pDe militia equestriantiqua et gunstderKoningsgezi
ndepartj,en Lodecjk
nova (1630)'', - rvita P. Caroli Spinolae X FJJJ schonk hem een jaargeld. Onwille(1630)'',- en pvitaJoannisBerchmannietc. keurig echter geraakte hj in den liberalen
(1630)''.00k heefthj eenige handschriften, stroom, en hetQdedeelzjner podesetbalwaaronder eene rllistoria Bruxellae'' in 3
deelen,nagelaten.
œ stavAk-go,een uitstekend beoefenaarvan
het Romeingche regt. Hj werd geboren te
Lörrach in Baden den 23sten November1764,

ontving zjne opleiding te Montbôliard en te
Karlsruhe, studeerde te Göttingen in de regten,de wgsbegeerte en de geschiedenis,en

lades (1826)'' gafdaarvan yetuigenis.O0k
nam hj afscheidvan declasslekevormen en
deed de romans pHan d'Islande (1823)''en

XBug Jarqal(1825)''in hetlichtverschjnen.

zoodat hj allengshethoofd werdeenerkettersche partj.Onderden naam van rcénacle
(Avondmaalskransjel''ontstond eenkringvan
jeugdige letterkundigen,die hem t0tbanierdragerkozen.Bepaaldeljkverwierphjnude
elassieke rigting btjde uitgave van zjn drama
omwell(1827)''
,terwjlhj in devoorrede
rcr

wer; in 1786 de leermeestervan den erfprins
Leopold FrïdtsrïcFz Franz '
t
los Dessa..Hj verwierfgrooten roem doordeuitgavederppragmenta'' van Ulpianws in 1768,werd in dat van ditstuk de aesthetischetheoriedernieuw e

Jaar buitengewoon, in 1792 gewoon hoog- rigtingontwikkelde.Naarzjninzienmoesthet
leeraar in de regten aan de hoogeschool te
Göttingen,verkreeg daarna den titelvan rgeheim Justizrath'' en overleed den 16den Septem ber 1844. D e beoefenaars van het Ro-

drama geboren w orden uit eene vereeniging
van het verhevene met het groteske en den

stempel dragen van onzen tjd.pcromwell''
was nietvoorhet tooneelbestemd,doch on-

meinsche regtzjn aan hem ,Hanbolden k
%a- dervond als letterkundig voortbrengsel veler
mkly onbedenkeljk veel verschuldigd.Zjn afkeuring.

In 1828 gaf Vietor .JT'
lf#0 een nieuwen bunalgemeen geprezen hoofdwerk is getiteld:
?Lehrbuch descivilistischen Cursus''en bevat del oden, rtzes Orientales'', in het licht en

ln 1 deelen zjn rluehrbuch derjuristischen
Encyklop:die (1811; 8ste druk 1835)'',KLehrbuch des Naturrechts, als einerPhilosophie des positiven Rechts (1809,4dedruk
1819)5',- pluehrbuch dergeschichtedesRömischen Rechts bis allf Justinian (1810;7de
druk 1826)'',- mluehrbuch desheutigen römischen Rechts (1811;7de druk 1826)'',-

bewees daardoor zjn meesterschapovertaal
en maat.Zj werden door sommigenhemel-

hoog verheven, terwjlanderen betuiyden,
datdieopgeschroefdeklinkklalzk slechtsdlende
om de armoedeaan denkbeelden en hetgemis
van alle gevoel te bedekken. De bewonde-

raars des dichters verlangden ietsdergeljks

voor het tooneel?en deze schreefhetdrama
DChrestomatievon Beweisstellenfiirdasheutige OMarion Delorme'',hetwelk door de censlmr

afgekeurd werd, terwjlde Académie zelfs
römische Recht (1807; 3de druk 1820)'')
s seit den bjstand des Konings inriep,om deoppluehrbuch der Geschichte des Recht
Justinian (1812;3dedruk 1830)'',- enpluehr- voering van pHernani''te beletten.Ditlaatste

buch der Digesten (1822; 2de druk 1828)''. werd niettemin in Februarj 1830 in hetThe
'-
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âtre Français ten tooneele gebragt, en de tweedeKeizerrgkinFrankrjk bezwekenwas,
voor- en tegenstanders der nieuwe rigting snelde Vietor Akpp uithet oord zjnerbal-

werden handgemeen bj die gelegenheid.De
eersten behaalden echter de overwinning,het treurspelmoestvoor hetdrama wjken,
en rllernani''handhaafde gedurende 10jaar

liflgschap naar het bedreigde Parjs.O0k hj

Na de Julj-revolutie hield Viotor H%t
10
zich aan de overwinnende partj,bezong ln
gloedrjke oden de helden van het liberale
Frankrjk en scllonk zelfsaan Napoleon eene
plaats onder zjne nieuwe heiligen.rMarion
Delorme''mogteindeljk in 1831worden 0p-

DLe Rappel''van 12 Sejtembereene krach-

(1833)''
, - pAngelo (1835)'9 - pRuy Blas
(1838)'', - plues Burgraves (1843)'' - de
geschiedkundige roman:pNôtre-Dame de Paris(1831)/',- dedichtbundels:pFeuillesd'
automne (1831)/',- gLeschantsdu crépuscule
(1835)'' - pvoix intérieures(1837)''- en
DLes rayonsetlesombres(1840)//.onder de
prozaschriftenbekleedtpNôtre-DamedeParis/',
onder zjne dichtbundels de cFeuilles d'
au-

maarlegde erden 8stenMaart1871zjnman-

wa
s met vele kortzirtigen dwaasgenoeg om
te denken, dat Prmssen enkel streed met

Napoleon I en na den val van dezen aaneene eereplaatsin den Franschen schouwburg. stondszou terugtrekken.Hj deeddan 00k in

tige proclamatie verschtlnen,waarin hj de
Duitschers opriep om afte zien van eene belegering van Parjs,die hj destad dersteden noemde;- zj had echtergeen gevolg.
Gedurende het beleg der stad behoorde hj,

gevoerd,doch beantw oorddenietaan de over- zonder evenwelregtstreeks aan de comtunisspannen verwachtlngen.Daarentegen werdhet tische beweging deelte nemen,t0t de tegendrama:pLer0is'amuse (1832)'' nadeeerste standers van het Voorloopig Bewind.Na de
opvoering,vanregêringswegeverboden.Daarop verovering der stad zag hg zich afgevaardigd
volgden: nluucrèce Borgia''en sMarie Ttldor naar de Nationale Vergadering te Bordeaux,

tomne''metdepvoixintérieures''deeereplaats.

d
aat nedergedurendeeeneonstt
limigevergaring, waarin de wettigheid der benoemlng
van Garibaldibetwist werd.Daarna vestigde

hj zich te Arcachon, waar htJzjn oudsten
zoon Cltarles Tscfpr Rùgo door den dood verl00r.Nietlang daarna bj hetuitbarsten van
den opstand teParjs,vertrok hj naarBrussel,alwaarhj in een briefaan denredacteur
de
r rlndépendance belqe''van 26 Mei1871
zich t0tverdediger opwlerp van de Commune
te Parjs en een hevigen aanvaldeed op het
Belgisch ministérie wegens zjne weigering

Zjne jopulariteit bezorgde hem in 1841 een
zetel ln de AcadémieFrançaise,en Lodewj;k
TMIè.
s verleende hem in 1845 de waardigheid van pair.Na deFebruarj-omwenteling om aan de voortvlugtige oproerlingen eene
1848) zag hj zich te Parjs afgevaardigd schuilplaats te verleenen. T0t in November
naar de Constituérende Vergadering en be- van datJaartoefdehjvoortsop Jersey,doch
hoorde er veelmeer t0t de monarchale reg- verliet alstoen dit eiland om in persoon bj
ter-, dan t0t de democratische linkerzjde. Thiers genade te vragen voor deveroordeelde
Toen hj vervolgenslid werd vanhetW etge- Communisten.Tevensplaatstehjin pLeRapvend Ligchaam ,veranderdehj plotseljk van pel' een republikeinsch manifestjwaarin hj
rigtingenschaardezichweldraonderdevurigste

op eene wedergeboorte van Frankrjk aanredenaars van de uiterstelinkerzjde.Bj den dringt,nog minder,zooalshj betuigde,om
staatsstreek van 2 December 1851 werd hj Frankrjk zelf dan om de wereld,inzonderop de ljstderballingen yeplaatst,zoodathj heid om Duitschland, daar Frankrjk het
metzjn gezin naarhetelland Guernsey toog licht derw ereld is,hetwelk door D uitschland
en aldaar bleef,hoew elde amnestievan 1859 uitgeblazen werd.Bj de verkiezingen van
hem veroorloofde naar Frankrjk terug te kee- 1872 washj candidaatvoorParjs,dochkon
ren. Zjn pNapoléon le petit'' en zpn dicht- de meerderheid niet verkrjgen. Maar al is
bundel plues châtiments'', die in 1852 en ook zjnestaatkundigeroluitgespeeld,hjlaat
1853 te Brusseluitkwam en en van staatskun- niet na bj gegevene gelegenheid over den
digen hartstogtgetuigen werden in Frankrjk politieken toestandvan Frankrjk tespreken,
verboden. Daarna Versohenen Van hem :rLes zooalsn0g onlangs- inApril1875 - bj de
contemplations(1856,2dln)'',- pLalegende begrafenisvan Edgar QZldf.
Votor Ah-gp bekleedt, a1s het hoofd der
des sihcles(1859,2dln)'',- pluesmisérables
(1862, 10 dln)'', - pW illiam Shakspeare romantische school,eene merkwaardigeplaats
(1864)'',- rtzes chansons des rues et des Op het gebied derFransche letterkunde.Hj
bo
is (1865)''
1- otz'
homme quirit(1869)''1 heeft er de classieke vormen verbroken,het
en mtz'
annéefatale(1873)''terwjlhj zich kenrsljf derovergeleverderegelsafgelegd en
thans (1875) bezig houdt met het werk: beweegt zich in het luchtige gewaad derfanDAvant, pendant et après l'exil''1 waarvan tasie.De hierdoorverkregenevrjheid isinhet eerste gedeelte reeds van de pers geko- tusschen doorzjne mindersmaakvolle navolmen is, - voorts met pTu'artd'
e
-tp grand- gers misbruikt. 00k valt niette ontkennenj
père'' - en rlues quatre vents de l'esprit''. dat men,vooralin zjneprozaschriften,vele
Gedurende de groote tentoonstelling te Pa- holle klanken vindt, die nagenoeg niets be-

rjs in 1867 viel hem de onderscheiding te teekenen,terwjlmen den vindingrjkenauteur
beurt, dat zjn drama DHernani''1 hetw elk bew ondert,die in zoo vele w oorden zoow eivelen reeds vergeten waanden, gedurende 4 nig weet te zeggen.Dathet in zjne werken
maanden elken avond in hetThéâtre Français daarentegen nietontbreektaan gedeelten,die
w erd opgevoerd:Toen tengevolge der gebeur- van het dichterljk genie van Yictor Akgo
tenissen bj Sedan in September 1870 het getuigen, zullen wj er naauweljks behoeven
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b
j te voegen,tc- jleronderzjneredicllten dieop St.Mauritiusenin Oost-lndiëgroejen.
gevondenworden,diewe1steedst0tdeluweelen
Van de soorten noemen wj:.
S:Mystaœ L.
zullen behooren van deFranschepoëzj.De (H.obovata Hamilt.t,in Oost-lndië Modiraverzamelde werkenvan Tscfe Ilùgozjnmeer- clzli geheeten, een heester ter hoogte van
m alen uitgegeven.
Twee broeders van Victor Ah-çp hebben
zich desgeljks als letterkundigen bekend gemaakt. Eu-gène eypp, geboren ill 1801 0n
overleden in 1837, vervaardigde e0n aantal
ge
dichten,- en JnlesAbelH wyo overleden
ln 1855,schreef Onder anderen: Histoire de

2 t0t 5 Ned.el,in Malabaren Coromandelte
vinden, met tegenoverstaande, van boven
achterwaarts gebogen dorens,eivormige,0nbehaarde, onverdeelde bladeren en kersvormige, door een kelk omgevene, geelachtig-

roodevruchten.Den specerjachtig riekenden,
doch bitter smakenden wortelbezigtmen als
laeampagned'Espagneen 1823(1824,2d1n)'', wormdrjvend middelen 00k tegen den beet
en olllstoiredel'
empereur Napoléon (1833)''
. van vergiftige slangen.
O0k debeide zonen van Vietor Ak.go drukH ugtenburg. Onder dezen naam verten de voetstappen van hun beroemden va- melden wj 2 Nederlandsche schilders, te
der. De oudste, Charles Tqcfo: Ilk-qo, ge- weten:
boren teParjsden zdenNovember1826,ont- Jacob r.l Hwgtenbur.g,geboren te Haarlem
ving metzjn broederzjne opleiding aan het in 1639.Hj ontving onderwjsvan Noolaan
Lycée Charlemagne, en beiden traden na de Wdrc/ze- en begafzich naarItalië,waarhj
Februarj-omwentelingopalsdagbladschrjvers. zich te Rome vestigde, doch reeds in 1669
Cl
tarlen was gedurende korten tjd secretaris overleed. Zjne stukken zjn zeer zeldzaam.
van de .rc,-tzr/le en t0t 1851 medewerker Op het muséum te Berljn vindt men van
M n het dagblad pL'Evpnement'' hetwelk hem een fraai landschap, en in 0ns Vaderdoor zjn vader geredigeerd werd. W egens land bestaat van zjne hand eene uitstekend
artikelen,waarin hj de doodstraf bestreed, geschilderde poFerande aan Priapus''.
zag hj zich t0teene gevangenzetting van 2
Joltan nan X 'l4.gfdallr.g,een broedervan den
mM nden veroordeeld.Na den staatsstreekvan voorgaande.Hj werd geboren te Haarlem in
1852 deelde hj,zoowela1szjn broeder,de 1646,maaktesnel
levorderinyenindeteekenballingschap van den vader. Charles schreef en schilderkunst en begafzlch in 1667 n= r
voorts: rLe cochmz de Saint-Antoine (1857, Rome,waarzjn broederzich methetschil3 dlnl''- LaBohêmedorée(1859j2dlnl' deren van landschappen bezig hield.Na den
rLa chal
sede paille (1859),- en pune dood van laatstgenoemdeging hjnaarParjs,
famille tragique(1860)'',terwjlhj hetdrama waar hj in het atelier van den beroemden
nLes misérables''1aan den roman zjns va- batal
je-schilder rJ# der M eulen werkzaam
ders ontleend,en hetbljspelrJe vousaime W aS, en keerde voorts in 1670 nM r hetVa(1861)''teBrusseltentooneelebragt.In1869 derland terug, waarna hj onderscheidene
stichtte hj met zjn broederhetultra-demo- vorsteljke kabinetten verrjkte. Tn 1:08 of
c
ratisch dagblad rLe Ralypdeel'
'
, dat in 1871 1709 kwam hj in dienstvan prins Enyeniu ,
geschorst werd. Toen hi
n 17den Maart en de Keurvorst van de Pfalz versierdehem
vanlaatstvermeldJaareenbezoek wildebren- met eene gouden medaille,gehecht aan eene
gen aan zjn vader te Arcachon,werd hj keten van dergeljk metaal.Voorgelichtdoor
d00r eene beroerte getroFen en dood in den de mededeelingen van eerstgenoemden Prins,
Wa
ren gevonden,die hem van het gpoorweg- schilderdehj dienskrjgsbedrjven enleverde
statlon naar de plaats zjner bestemming zou vervolgens daarvan gravures in het w erk :
brengen.
DBeschrjving derveldslagen van prinsEugeZjn broederI'
ranLoo T'
rïcforRàgo,geboren nius van Savoye, den prins van Oranje en
den 22sten October 1828, schreef: pL'
île de denhertogvanMarlborough (1727,2dlnf0li0)''.
Jersey (1857)''en rsonnets de Shakspeare'', Van zjn grootere stukken heeft hj onderen leverde voorts eene vertaling van al de scheidene kleinere copjen gemaakt. Op het
werken van dien Engelschen dichter (1860- Haagsch muséum vindt men van hem twee
1864, 3 dln). Met Menriee deed hj hetge- ruitergevechten en een portret van prinsEu-qesehorste dagblad rLe Rappel'' weder in het 'zi'lf,
x te paard, en te Am sterdam den pslag
lichtverschjnen.W eldraecbterwerdhjaan- aan de Boyne''.O0k heeftmen van hem nog
getast door eene nl
gqemergziekte,die hem een 50-talprenten,die zeer zeldzaam zjn.
18 maanden aan het zlekbed kluisterde en op Hj woonde te 'sHage, waar een handelin
den 25sten December 1873 deed bezwjken. schilderjen hem grootevoordeelen opleverde,
De grjze Tictor Akpo hield slechts eene doch overleed in 1733 te Amsterdam ten
dochteren 2 kleinkinderen over,toenhjaan huH
izevan zjnedochter.
llethoofd van den ljkstoet,gevolgd door 15uguenln (Ulrich), een verdiensteljk
t0t20000 belangstellenden,hetstpFeljk over- Nederlandsch artillerie-oëcier, geboren te
schot van I'ranLois naar het kerkhof Père Maastrichtden zdenFebruarj 1755,zag zioh
Lachaisehydgebragt.
reeds als ll-jarige knaapgeplaatsta1skadet
Hugonla L.isdenaam van een glanten- en werd Op zjn 17deJaar tweedeluitenant
geslacht uit de familie der Geraniaceën.Het der artillerie,waarna hj zich metden meesonderscheidt zich door een ongeljk-s-tandi- ten jverOp de krjgswetenschaptoelegde.In
gen kelk, eene s-bladige bloemkroon met10 1782 bragt hj de vestingen Vlissingen en
meeldraden en met 5 stampers en dooreene Veere onder den generaalmajoor D# in
éénzadige steenvrucht.Het omvat heesters, gfnxt van verdediging,- w erd in 1787 over-
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geplaatst als adjudanten controleurvan den inljving van 0nsland inFrankrjk bevorderd
veldtrein in het kamp van Zeist onder de t0t luitenant-kolonel. Bj den ommekeervan
bevelen van den luitenant-kolonel Gerbade,-- zaken in 1813 bevond hj zich te St.Omer,
ontving in hetzelfdeJaarden xaug van kapi- doch vroeg aanstonds zjn ontslag en keerde
tein,en was in 1789 belastmet de oprigting naar Nederlandterug,waarhjgeplaatstwerd
eener artillerie- en genie-schoolte Breda.In als luitenant-kolonel en kort daarna opklom
1793 kwam hj aan het hoofd eener kom- t0t kolonelen inspecteur der Belgische artilyagnie van het korps rjdende artillerie,en lerie, benevens diredeur van de 3de divisie
ln 1794 washj teAmersfoortondergeneraal van het ministérie van O0r10g. Gedurende
Paralicini di Capelli wexkzaam aan de vcr- den veldtogt van 1815 voorzag hj hetleger

sterking der Grebbe-linie.Voorts voerde l1j van materieel en bj de vereeniging van
het bevel over de artillerie in de vesting Noord-en Zuid-Nederland organiseerdehjde
Naarden, welke hj eerstna herhaaldebeve- stapel-eneonstrudiemagazjnenteAntwerpen,
1en van hetnieuwe Bewind aan deFrarschen w aarna hem in 1816 het bestuur van de geo
vergaf.VerkleefdaanhetHuisvan Orafe, schutgieterj teLuik werdtoevertrouwd.Toen
nam hj in 1795 zjn ontslag en vestigdezlch hj in 1830 deze stad moestverlaten,werd
metechtgenooteen 5kinderen te Brunswjk. hj directeurdermilitairemagazjnen teDelft
Nadat hj een aanbod van Rusland had afge- en zorgde 0ok dââr voor de oprigting eener
wezen,kwam hj naeen examen,doorgene- jzergieterj om in de eerste behoeften der
r=lron Te-NIAC afgenomen,alskapitein artillerie te voorzien.In 1833 werd hj ge-

in Pruissische diensten zag zich in 1797 be- pensioneerd en vesti
gde zich te Njmeqen,
noemd t0tkommandanteenerkompagnie rj- waar hj den 7den November van dat Jaar
dende artillerie te Königsberg, alwaar hem overleed.Hj was toen generaal-mAloor,ridtevenshetonder der orde
van den Nederwjs (
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pverhandeling over
het gebruik
Van gloei-

verdediging te brengen.Voortswerd hj naar jende kogels (1819)'',- rverhandeling over
Graudenz gezonden om de altillerie mobiel deont
wikkeling van eenige trironometrische
te maken en hetbevelover eene divisie van reeksen (1823)'7?- pverhandellng overhet
dat wapen op zich tenemen,waarmedehj Nederlandsche jzer(1823),,,- pu:tgjetwein 1806 bj het korps van den Russischen zen in '
sRjksgeschutgieter'
dteLuik (1826)'',
generaal Bennigsen gevoegd werd en de veld- - en rBjdragen t0thetgietwezenin 'sRjks
slagen van Pultusk,Altenstein en Pruissisch jzer-glschutgieterj te Luik (1833)''.
Eylau bjwoonde. Na het sluiten van den
H uld (De)vormtbjmenschenendiereneen
Vrede van Tilsit vroeg hj om redenen van zamenhangend omkleedseldesligehaams,bj
gezondheid zjn ontslag en keerde in Septem- de openingen in eensljmvliesovergaande,hetber 1807 metzjn gezin naar hetVaderland w elk alleaan deoppervlaktedesligchu msuitterug. Dââr verkreeg hj eene aanstelling als komende kanalen bedekt.Indien men de huid
chef van de 4dedivisie van het departement endeslgmhuid ongeschonden vandeovcrigeligvan Oorlog,werd lid van hetcentraalcomité chM m sdeelenk0nlosmaken,zoozoum eneengeder artillerie en geniej en z@g zich na de slotenzakmeteenaantalinstulpingenverkrjgen.
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W anneer men de huid OP hare doorsnede droog en zelfs hoornachtig,doch naar beneden Nvordt ZP
@
*vochtiger en ligteindeljk a1s
eene sljmerige massa op de lederhuid. Men
onderscheidt dan 00k bi
j de oppelhuid eene
hoorn- en eene slqmlaag.Beide bestaan uit

gadeslaat(;g.1,20-maa1vergroot),dan ontwaart men hoofdzakeljk 3 lagen,nameljk
de opperhuid (epidermis, a)? de lederhyid
corium ,b)en hetonderhyidselzc6l'
?
z7
:e/bel(tela
cellqlosa subcutanea,c).Debelangrjl
tstevan
deze is de lederhuid.Zj bestaat uit door-

elkaâr gevlochten bundels bindweefbel en
du rtusschen gevoegde veerkrachtige vezels.

Naar debovenzjdeishetvlechtwerk diqter,
doch naar de benedenzjdevonuthetrmmer

cellen.Dekleineschubbetles,welkemen van
dehuid verwjderen kan,zjn brokjesvan de
drooge cellen, waaruit de hoûrnlaag bestaat.
Legt men zulke schubbetjes in natronloog,
dan zwellen hunneafzonderljkecellen op en
vertoonen zich a1s bolvormige blaasjes.Het

verlies aan de oppervlakte der huid wordt
aangevuld door het ontstaan van nieuwe cel1en ill het Onders@t
e gedeelte der sljmlug,
*
w elke allengs oprpzen.
Na huidziekten is de
aangevuld zjn.Hier bevinden zich tevensde nieuwe vorm ing dier cellen zeer sterk,z00kluwenvormigezweetklierLies,diedoorspiraal- dat er dan 00k eene sterke afschubbing of
vormige buizen aan de Oppervlakte des lig- vervelling plaats heeft. Blaren ontstaan door
saazen. Alen vindt deze evenzeer in hetondœ huidsch celweefsel, dat zich 00k als een
10s vlechtwerk van bundelsbindweelhel vertoont, w elks ruimten met groepen vetcellen

chaams uitkomen (fg. 1, b).De dikte der eene ophooping van vochtin desljmlaag der

lederhuid is zeer verschillend,doch die van opperhuid, zoodat de hoornlaag opgestuwd
de vetlmqg n0g veelmeer.Op alle plaatsen, wordten t0twand di
erOphooping dient.
waar de huid zich digt bj de beenderen of Bloedvaten en zenuwen versprelden en verkraakbeenderen bevindt,zooalsaan den sche- takken zich in het onderhuidsch celweefsel
del, op het borstbeen enz.,is die dikte zeer en in de lederhuid.Van de hoeveelheid bloed
gering,terwjlzj elders,waaraanmerkeljke in de huid is hare roode ofbleeke kleur af-

vetvorming plaatsheeft,.zeer grootkan zjn. hankeljk, terwjl de eigenschappen der opDe gevulde vetcellen en het onderhuidsch perhuid den eigenljken teùttvoortbrengen.In
celw eefsel veroorzaken de bevallige ronding

hare cellen toch is de kleurstofgelegen,die

der ligchaamsvormen)die men vooralbjhet bj de niet-cat
lcasische rassen de oorzaak is
vrouweljk geslacht opmerkt. De onderste van eene m in of meer donkere huidkleur.

laag van dit celweefselisgewoon-

ljk watvasteren

m et de daaronder
liggende deelen
verbonden.
In de bovenste
laag derlederhuid
worden de vezels
van hetbindweefse1 allengs ondui-

De huid dient
t0torgaan vanhet
gevoel, - voorts
om vloeistofen uit
het bloed te verwjderen, en ein-

deljk t0tbekleedsel van de dieper
gelegene deelen,

terwjl zj tevens

gelegenheid geeft

t0tvormingen 0pdeljker en eindehooping van vet.
1jk ontwaartmen
aldaar enkel eene
Fig.Q.De huid.
Ook geschiedt 4e
opneming van
geljksoortige,
halfioorzigtige massa,die kegelvormige ver- zuurstof, voor het bloed onmisbaar,gedeelhevenheden - gevoelstepels (papillae, p) - teljk doorde huid.Dereinheid en de doeldoen ontstaan, in de onderste lagen der op- matigebehandeling van ditbelangrjk orgaan
perhuid oprjzende. Deze tepels zjn hettal- stu t derhalve in het naauw ste verband m et
rjkst en hetmeestontwikkeld op die plaat- onzegezondheid,daarverwaarloozingderhuid
sen, waar het gevoel het ilnst is, zooals velerlei ziekten ten gevolge heeften eene volaan de vingertopyen en aan de lippen.Zj komene w erkeloosheid der huid zelfsdendood
zjn afkonderljk,ln rjen ofgroepsgewjsge- doet ontstaan. Dat hebben de priesters der
plaatst, zoodat onderscheidene dezelfde basis trage en onzindeljkevolkeren vanhetOosten
hebben,zooalswj zien in ;g.2.Elktepeltje zeergoed begrepen,toen zj baden en washeeft een haarvat,hetwelk naarzjn top 0p- schingen t0tgodsdienstigegebruikenverhieven.
klimt en dan weder afdaalt Of ook een ge- De toestand der huid heefteen aanmerkeljvoelsorgaan (f),waarin éêneot'meerzenuw- ken invloed op de werking van de longen,
vezels eindigen.
De bovenste huidlaag - de opperhuid -

is desgeljks zeer verschillend van dikte,

van de nieren en van het darmkanaal;die werking houdt op normaal te wezen,
wanneer men verzuimt voor de huid te zor-

doorgaans het dikst onder de voetzolen. Ts gen, terwjl in dit geval tevens lastige en
de opperhuid aan eene gestadige drukking dikwjlsgevM rljkehuidziekten ontstu n.
blootgesteld,dan vergroeitzj t0teelt,- Ja, De zorg voor de huid moet de strekking
tot eksteroogen.Zj bestaatuiteene zelfstan- hebben om hare regelmatige werking te bedigheid zonderbloedvaten en zenuw en,alzoo vorderen. Hare flne poriën mogen niet g0zonder gevoel, en dient t0t bekleedsel voor vuld bljven methetvuilderuitwaseming en
de gevoelige lederhuid.Van buiten is zj vasty afschubbing.Men dient alzoo die onreinheiG
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door middel van water te verwjderen en veeren bedden.Eindeljk heefteenedroogeen
tevens gedurig van onderkleederen te verwis- luchti
ye woning een weldadigen invloed op
selen. Sommigen dragen alleen daarom zorg de huld,terwjlmen den gunstigen toestand
v
a
n
d
eze door diëet en ligchaamsbeweging
voor de huid,omdatzj alzoo de schoonheid
desligchaamswillen verhoogen;zj vergeten, aanmeqkeljk bevorderen kan.
dat er geene betere schoonheidsmiddelen beE uldekoper. onder dezen naam vermelstaan dan zindeljkheid eneenegezondelevens- den wi
j:
sl
ïtfdkpwdr,een verdiensteljk Nederwjs. In de eerste ylaats komt daartoe het Jan A'
wasschen of baden ln aanmerking.Daardoor landsch koopman.Hj werd geboren teBerliwordt de huid gereinigd en tegeljk t0twerk- kum den 3den April1766,ontving zjneopzaamheid geprikkeld.Hiertoezjn koudwater- leiding op kostscholen te Geel4ruidenberg en
baden hetdoelmatigst,welke op onzebreedte te Alkmaar,bezocht de Latjnscheschoolte
in het warme Jaargetjde worden genomen Oldenzaal en zag zich in 1782 geplaatsta1s
in water van 16 t0t 21OC.V00r koude was- l
eerling OP hetkantoorVan m pe t
? Co.te
schingen binnen 'skamers kan de tempe- ktnlsterdarn. Nadat hi
.j vo
vo
er
sts
igdeen
hjJa
za
icrh in
ratuur wat lager zjn. Men moet deze dik- Amerika had doorgebragt
wjls herhalen op die plaatsen, welke het 1795 als koopman te Amsterdam en werd er
meest aan verontreiniging blootgesteld zjn, reed: in het volgende jaar gekozen t0t lid
zooals de handen, den hals en het hoofd; van den municipalenraad.In 1804 betrok hj
daarenboven dientmen dageljksborsten ar- teBreukelen zjnbuitenverbljfaandeVecht,
men en althans eenmaal 'sweeks het ge- doch 6Jaarlaterkeerdehj a1sdirecteurvan
heele ligchaam te wasschen.Ditgeschiedemet
eene groote sponsen men drooge zich afmet
een groven linnen handdoek.M en bedienezich
van regen- en rivierw ater, en oordeelt men

den Levantschen handel naar Amsterdam
terug en werd er voorts aangesteld totc0m-

missaris van de groote visscherj en t0t 1id
van deKamervan Koophandel,waarhj van
eene krachtige reiniging noodzakeljk,dan is 1821 t0t1824 de betrekkingvan voorzitterbehet van belang de zeep niet te vergeten. kleedde.In1825werdhjbenoemdt0t1idvan de
W arme baden (32-3600.)zjn voorgezonde Tweede Kamer der Staten-Generaal,doch be-

menschen deszom ers onnoodig en mogen des dankte,
in 1827 t0t lid van het Amortiwinters niet vaker dan eenmaal 'sweeksge- satie-syndicaat en t0t commissaris van het
bruikt worden, daarzj dehuidte veelver- Entrepôt-dok,en in 1831 t0tcommissarisdes
slappen en ligtverkoudheid veroorzaken.Be- Konings bj de Handelmaatschappj.Hj was
ter zjn dampbaden, wanneer dezedooreen ridderderorde vandenNederlandschenLeeuw
koud stortbad worden achtervolgd.Het is te en overleed den 27stenJanuarj 1835.
betreuren, dat de openbare gezondheidszorg
Anne W illem A'
fzïtfektlzdr, een zoon van
geene gelegenheid t0tbaden verschaftaan de den voorgaande.Hjwerd geboren teAmstergeringere standen. W anneer er sprake kan dam den 18den September 1796,bezochtde

zjn van leerpligt,dan z0uindeeersteplaats Latjnsche scholen te Utrechten te Amstervoorzeker de badpligt in aanm erking kom en. dam ,studeerde hier ter plaatseaan het atheEen gezonde geest kan slechts w onen in een naeum , en promoveerde in 1819 te Utrecht
gezond ligchaam , - en het is boven allen in de bei
de regten og eenedissertatie:pDe

twjfelverheven,dathetbaden veleziekten Jure accrescendiex leglbusRomanis''.Hjvesvoorkem t,hetligchaam hardtendegezondheid
bevordert.
Een ander middel t0t verzorging der huid
is eene doelmatige kleeding. Deze is niet

tigde zich daarna alspleitbezorgerte Am sterdam en werd er in 1832 t0tregterplaatsvervanger en in 1834 t0tlid der arrondissements-

regtbank benoemd. Bj het aanvaarden der
altjd aan het behoud dergezondheid dienst- betrekking van lid der Staten-Generaallegde
baar. De m ode gebiedt weleens sommige hj zjn regterljk ambt neder, en overleed
deelen zeer weinig of in het geheelniet te den 3ostenAugustus1841.Hj waseen jverig
dekken,andere te knellen en n0g andereaan beoefenaarderGrieksche enLatjnscheletter-

een nadeeligen luchtstroom bloot te stellen. kunde,der al
gemeene en vaderlandsche geMen denke slechts aan het ontblooten van schiedenis en lnzonderheidook deraardrjkshals en borst, aan korsetten en schoenen, en w iskundige wetenschappen.
aan crinolinesenz.W ilmen voor de huid en
Pieter A '
Fzïtfty/rt?
wer, burgem eester van Am voor de gezondheid zorgen, dan onttrekke sterdam .Hem w erd den 13deb Mei1850 door
men zich aan degevaarljkedwingelandj der een aantal ingezetencn der hoofdstad eene
mode. Voorts Zorge men bi
j eene gedurige gouden medaille aangeboden.Voortswashj
verwisseling Van Ondergoed dat dit laatste staatsraad in bnitengewone dienst en komgoed droog zj.Degeheele kleeding m ag niet mandeur der orde van den Nederlandschen
te wal'm wezen, daar zj in dit gevaleene Leeuw 1 en overleed d@en 4den Junj 1852 in
al te sterke uitwaseming z0u doen ontstaan. den ouderdom van 54 Jaron.
Ook mag de kleeding nietbestaan uitstoFen,
H uidworm (Filaria Medinensis L.) is de
die de uitwasem ing belem meren,omdat hier- naam van een dunnen , langen w orm , die in
door eene verw eeking en verontreiniging der de keerkringslanden zjn verbljfhoudt onder

opperhuid geboren wordt.W jderszjndekbed- de opperhuid der menschen.Hj behoorttot
denw egensdeovermatigew armteaftekeuren, de klasse der Ingewandswormen en tot het
terwjl tevens matrassen van paardehaar of geslacht der Draadwormen (Nematoidea),en
zeewier meer de gezondheid bevorderen dan

wordt in steenachtig Arabië)bj deGanges
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en de Caspische Zee, in Abessinië, aan de met die der Romeinen overeen metditonderkustvan Guinea en aan dievanGuyanagevon- scheid, dat de kamers der vrouw er niet
den.Zulkewormenzjnweleens3,ja,volgens afgezenderd waren van die van den man.
sommigen,weleens 10 Ned.ellang en kun- Gedurendedemiddeneeuwen begondegedaante

nenJaren onderdehuidaanwezigzjn,zonder derhuizenaanmerkeljkteveranderen.Eigendat men er eenig nadeelig gevolg van onder- aardig is in dien tjd hunne Romaansehe
vindt.W anneerzj echtermetgevoeligedee- bouworde met groote voorhuizen,waar zich
len in aanraking komen, kunnen zj hevige aan weêrszjden dewtmnkamersbevinden,pjhen en stuiptrekkingen veroorzaken.Ver- voorts metbreede,ruim e trappen,en boventoonen zj zich aan deoppervlakte,z00 kan verdiepingen met gaanderjen, balcons enz.
men hen voorzigtig uithetligchaam trekken. A llengs kwam er m eer licht,- de verdee-

De huidworm brengtlevendejongenterwereldj ling werd beter,deinrigting geriefeljker,en
dieingedjantevanhetmoederdierverschillen. reeds de Italiaansche bouwmeesters der 16de
H uidzlekte,zie Uitslay.
en l7de eetlW hebben voortreFeljke huizen
doen V0rri
jzen.
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geheeten, is een kegelvormlg uitsteeksel van
Vraagt men in 0ns klimaat naar de verhetweekegehemelte.Zj bezitvoorhare be- eisehten van een goed huis,dan geven wj
welng eene eigene spier (musculusazygos hierop ten antwoord, dat het in de eerste
t
lvulae) en is zeer gevoelig,zoodatbj hare plaats beantwoorden moet aan de eischen,
aanraking met een vreemd voorwerp ligtbra- die wj t0t behoud onzer gezondheid mogen
king ontstaat.Voorts is zjnaeteen sljnavlies stellen.Hetmoetalzoo digtzjnenontoeganbekleed en helpt aan beide zjden de gehe- keljk voorregen,jagtsneeuw en togt.Voorts
m eltebogen vormen.

m oet hetdroog w ezen,in den zomerkoelen

H uis (Een)- schoon 00k welgebezigd ill den winter warm. De vertrekken mnet

in den zin van huisgezin, geslacht of dynastie - is in de ruimste beteekenisvan
het woord een gebouw , hetwelk t0t woonplaats bestemd is voor den m ensch. D eze
laatste wenscht zich beveiligd te zien tegen
de aanvallen van wilde dieren of de lagen

men Onder hooge zolders brengen, en het
mag in de kamers niet ontbreken aan licht,
noch aan gelegenheid om ze van frissehe

van zjne natuurgenooten, tegen den gloed
der zonnestralen of tegen de guurheid van
het weder, en hj komthierdoort0thetbesluit om eene doelmatige wjkplaats tebouwen.Zulk eene wjkplaats, woning ofhuis

datm etde groottevan hetgezinovereenstemt,
dan za1 men zich mogen beroemen een goed
huis te bezitten, vooral wanneer 0ok de
inwendige inrigting en verdeeling niets te
wenschen Overlaten.
Men kan hethuis beschouwen a1sbestaande

lucht tc voorzien.Voegt men daarbj een
smaakvoltkont,eene fraaje deur, een gemakkeljken trap en een aantalvertrekken,

beantwoordtalzooaan eenebepaalde behoette
en kan voorts naar gelang van hetklimaat, uit hetfondament,de muren en hetdak.Het

van de tjden en zeden zeer verschillend tbndament moet sterk genoeg zjn Om den

wezen.Eris een groote afstand tusschen den last van het geheele gcbouw te dragen en
wigwam van den Roodhuid en het paleis te tevens bestand tegen de magt van water en
Versailles,- tusschen de tentvan den aarts- vuur,van koude en hitte.De muren ofwanvader in Palaestina en eene boerderj in de den moeten eene voldoende dikte hebben en
Nederlandsehe kleistreek.
uit hechte bouwstoffen worden opgetrokkeny

Van de huizen der oude volken - bjvoor- terwjl vooral ook hetdak de naauwlettende

beeld der Grieken en Romeinen - is ons
zeer weinig bekend.M en m eent, dat die der

zorg van den bouwmeester vereischt.
In het uitwendig voorkomen van een huis
Grieken hoogst eenvoudig waren,terwjldit vordertm en eenvoudigheid,evenredigheid en
volk zjn bouwkunstig geniehoofdzakeljk aan symmetrie.Het moet sm aakvolw ezen en een
openbare gebouw en,zooals tem pels enz.,be- aangelzam en indruk m aken,zondermetsiera-

steedde. De Romeinsche woningen, die wj den overladen te zjn.
uitdebeschrjvingvan Vitrurius,maarvooral W ie een nieuw huis w i1 bouwen, kieze
uitdeopgravingentePompejien Herculanum daarvoor eene geschikte,drooge,luchtige en

leeren kennen,waren prachtig en weellerig aanrenan:e standplaats, raadplege met een
ingerigt.Door eene hoofdpoort kwam m en in archltecten lateeeneteekening en een bestek
een voorportaal, dat naar het atrinm , een in orde brengen. Is een en ander in gereedgedeelteljk overdekt binnenplein, voerde. heid, zûo kan men het w erk in daghuux of
Rondom dit binnenplein bevonden zich de voor eene bepaalde aannemingssom laten uitwoonvertrekken. Tegenover den ingang had voeren, - in elk geval onder toezigt van
men het voornaamste vertrek, het tablinnm. een deskundige,die zorg draagt,dataan de
Van hetatrium gingmen in aanzienljkehui- eischen van het bestek voldaan worde.Het
zen deor een smallen gang in een zuilengang is voor de gezondheid van belang, dateen
ofperistylnm ,die den tuin om sloot.Hier had nieuw huis goed indrooge voordat men het

men dikwjls ook nog vertrekken,zooals de betrekt.Eindeljk is hetvoorhetonderhoud
eetzaal) de gezelschapszaal, de keuken enz. van een huis van gewigt,datm en hetsteeds
Geljkgronds woonden de eigenaars,terwjl zindeljlt bewone, kleine gebreken, voeral
de dienstknechten en dienstmaagden op de

verdieping hun verbljfhielden.

Do huizen 4er eerste Christenen kwamen

lekken, aanstonds verhelpe en hd houtw erk
goed in de verfhoude.
Om dat de toestand van het huis grooten
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invloed heeftop de gezondheid des ligchaams,
Huislook (Sempervivum L.) ig denaam
diensvolgens op de ontwikkeling van den van een plantengeslacht uit de familie der
geest en alzoo op de welvaart der maat- Semperviveën.Hetgroeitbj voorkeurop rie-

gchappj,heeft men zich vooralin den laat- ten daken,opoudemurenen dergeljkeplaatgten tjd in verschillende landenbejverd,om sen,en onderscheidtzich doorzjnevleezige
de vaak hoogstellendige verbljfplaatsen van bladrozetten,waaruitstengels opschieten,die
den werkenden stand door goede huizen te een groot M ntalt0t bjschermen vereenigde
vervangen. De rMetropolitan association f0r
improving the dwellingg of the industrious
classes'' te Londen heeft daarmede in 1841
0en aanvang gemaakt en had in 1874 ruim
11/4 millioen gtllden besteed aan hetbouwen
van nieuwe woningen,dietegen 1,20 t0t 1,50
gulden'per week verhuurd worden. W eldra

bloemen dragen. De kelk van deze is 6-tot
zo-deelig.Er zjn evenzoovele bloembladen,
welke aan den voet onderling en met 2-m= l

en vooral e0k in de voornaamste steden van
België. Denemarken bleef niet achter,en in
ons Vaderland ontstonden t0t dat doel de
XVereeniging ten behoeve der arbeidende
klasse te Amsterdam'' in 1851, de vereeniging rsalerno'' in 1855, de maatschappj
Cfncordia'' in 1864, en de vennootschap
nDe bouwkas''in 1867jterwjlde werklied:n zelven in 1868 daadoe eene Poging aanrBouwmaatwendden door de oyrigtingeder
schappj t0tverkrjglng van igen woningen''.
00k te 'sHage verrees in 1854 eene pver-

den.De stengelwordtruim 4 Ned.palm hoog.
Hetgroeitvooralin Kraïnyop de rolen van
hetIsonzo-dalen in W allis.De bladeren hebben een iaauw-zuren smaak en zjn o0k in

zooveelmeeldradenzamengegroeidzjn.Onze
huislooksoorten zjngesplitstin 2afdeelingen,
nameljk de echte'huislook en den donderbaard (Jovis barba).T0tde eerste behoort
traden in Engelandmeerdergeljkebouwver- hetgewoneWllopà (S.tectorum L.)met0meenigingen in hetleven,- voortsteBerljn gekeerd-eivormige,kort-gesyitste,grasgrpene
(hetpBerlinergemeinniitzigeBaugesellschaft'' rozetbladeren,en lanyvormlg gespitste,steren hetrAktienbaugesellschaftl'',in Frankrjk vormig geplaatste,vull-rozenroode bloembla-

o
nsVaderlandalgemeeningebruiktegenscorbut en t0tgenezlng van wonden.Men verlieze
niet uit het 00g,dat de Ouden juist deze
soortBarba e/brï,
vnoemden.W jgevenhierbj
de afbeelding van eene andere soort,die in

deniging t0tverbetering derwoningenvan de
arbeidende klasse''. Voorts vermelden wj

de rvereeniging t0tverbetering derarbeiderswoningen te Zw01le'', die er van 1859 t0t
1865 vj-ftig woningen bouwde, welke hct
eigendom van zulke hlmrders N7orden die

gedurende 22 Jaren eene wekeljksche huur

van 1,Q5 gulden betalen.Te Arnhem ontstond
in 1871 de pNjverheidsstichting'', diein denzelfden geest werkzaam is,en te Groningen

in 1842 door den jverderoud-diakenen de

Bouw vereeniging'',die weldraeenhonderdtal
w oningen bouwde en in 1864 optrad âls eene

zelfstandige maatschappj,terwpleindeljk in

1871 de Leeuwarder afdeeling van de Friesche W erkliedenvereeniging eene vereeniging
vestigde t0t het bouwen van arbeiderswoningen,- eenevereeniging,die onderdennaam
XHelp u zelven''steun genoeg vond om uitm untend te w erken,zoodat in 1873 reeds 72
woningen betrokken waren. In het geheel
bestaan in 0ns Vaderland in 23 gesaeenten 34

dergeljkevereenigingen,diethansreeds(1875)
in hetbezitzjn van 2790 woningen.Zeerig
het te wenschen,dat dit aantaln0g aanmerkeljk mogetoenemen,d=rhetbewonenvan
een goed huis een hoogst weldadigen invloed
heeftopdenqedeljkentoestandderwerklieden.
Huisgezln noemt men de gezamenljke

Huislook.

de Oogtenrjkste Alpen wordt aangetrofen,
nameljk 8.Fvpkiï.Men zictin a de geheele

plant op l/sdeharernatulrljke grpotte,in b
eenedoorgesnedenebloem ïnnatuurljkegrootte

en in c een stamper op drievpudige grootte.
in dezelfde woning gevestigde bloedverwanVan de afdeeling Barba Jorlsnoemen wj
ten met het dienstpersoneel. Aan het hoofd enkel k
%.dtlt
lli/àrwplk
%m.
%.met aanvankcljk
des huisgezins bevindt zich in den regeleen bolvormige,geslotenebladrozettenenaanbeide
echtpu r, terwjl vool%s de grootte van het zjden onbehaarde,gewimperde bladeten,tor-

huisgezin afhankeljk zsvan hetaantalinwo- wdlde stengelbleek-gelebloemcn draagt.

nende kinderen en andere bloedverwanten,
Intusschcn heeft men o0k n0g eene andere
algmede Van dat der aan de dienst des hui- afdeeling,uitSardinië en de Canarische eilan-

zes verknochte personen. Zie voorts pnder den afkomstig.Deze heeft tafelvormig uitgeB/edrc%vantnnâap en Familie.
spreide bladrozetten en vormtthans onder4en
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naam Van Aeonium een nieuw geslacht.Van
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havergort,kamillen,ljnmeel,zemelen,witte-

de soorten vermelden wj A..
//tZIJ:I- enA. brood en melk,- en eindeljk moltdlteelende,
t
v biogm , welke laatste op r
renerile te huis zooals pluksel, linnen compressen en verbanbehoort.- Dikwjls ziet men in de tuinen den, hechtpleister, Engelsch pleister, c0110defkaaje S.monanthes2iJ.,wierlangestengel dium , watten en zaehte zalven.
slechtsééne bloem draagt.
Men verlieze echter niet uit het 00g,dat

H uism iddelen zjnzoodanige,welkemen de ziektekundehetmoejeljkstedeeldergebj ongesteldheden in huisofonderzjnbereik neeskundeis.Geljk men dusbjeenebekende
heeit, om ze aan te wenden zonder een arts
te raadplegen, hoewelhet ook welgebeurt,
dat de arts zelf zoodanig m iddelaanbeveelt.
Ten onregte evenw elw orden de zoogenaamde

slepende ziekte doorgaanszoo geenegenezing
dan toch verzachting kan aanbrengen door
het gebruik van goed-gekozene huismiddelen,
z00 is het voor den leek in de geneeskunde

geheime tmiddelen, zooals Hollowayts pillen hoogstgevaarljk)bj acute ziekten,waarvan

en zalf, Bnllrich'szuiveringszout enz-,onder de aard niet voldoende gebleken is,huismidde huismiddelen gerekend.Juist omdat men delen aan te wenden Ot'aan te bevelen zonder
hunne bestanddeelen nietkent,ishun gebruik meteen artsteradete glan.
hoogstgevaarljk.Geheelandersishetmetde H uisspin en H uisvlleg,zieonder Spin
eigenljkehuismiddelen.Dezetochzjnbekende en Vlieg.
stofen,van welkedewetenschaperkendheeft,
Huiszwam (Meruliuslacrymans k
%el
tl
tmwj
datzj in bepaalde ziektegevallen uitstekende is eene zwamsoort,t0thet geslachtMerulius

diensten bewjzen.Vooralopplaatsen,waar
men niet syoedig geneeskundige hulp bekomen kan, ls het kennen en aanw enden van
huismiddelen van groot belang. Bj haastig
aangrjpende ongesteldheden,zooalsbuikloop,
cholerine,croup enz.,redden zjweleenshet
leven van den ljder.
M en kan de huism iddelen verdeelen in z00danige die inwendig,en in zulke die uitwen-

d% gebruiktworden.Totdeeersteafdeeling

behooren:stoel
angbevorderende,zooalshonig,
-q

sla-en ricinus-olie,stroo? en soda-water,stoppende, zooals sljmerlge afkooksels van
gerst,saleb,rjstofhaver,eiwit,eikelkoëjen
sterkethee?- zweetdrl
jrende,zooalswarm wa-

(Netzwam) van de afdeeling Hoedzwammen
(Pileati)van de familie derKiemvlieszwammen (Hymenomye'
etes)behoorende.Zjisroestkleurig, lanqs de randen wit en doet bj
weligen groel waterdroppels ontstaan.Voorts
is haar hoed vleezig,met de rugzjdevastgegroeiden methetnetvormig-gegroefdekiemvllesbekleed.Zj heefteen dompigen,onaangenamen reuk en groeit bj voorkeur op
vochtige plaatsen onder houten vloeren,waaraan zj zich vasthecht, zoodat zj, allenys
zich uitbreidend, deze als met een viltlg
kleed bedekten hethout verwoest.Nietalleen

iszj Oorzaak,datzoodanigevloeren gedurig
vernieuwdmoetenworden,terwjlzjvoortsbj
ter,warme melk,warme rjnwjn,vlier-en de lambriséring en dekozjnen opklimtom ze
kamillenthee,sterke koëlmetl
mm en warme te vernielen, of zelfs t0tin de houten m eubadeny- oplossendeW h'
oest,zooalsafkooksel bels doordringt om de hierin geborgene goevan althee-wortelenzoethoutjtheevanIlsland- deren onbruikbaartemaken,maarzj is00k
Bche en Carragheen-mos,Nvater naet suiker, door hare uit
waseming hooj'stnadeelig voor
ejerdojermetsuiker,amandelmelkendrop,- de gezondheid van hen, dle het door haar
maagversterkende, zooals koud waterj kool- aangetaste huis bewonen.Het is moejeljk

zuur natron,soda-w ater,sterke thee,tind uur dit gewas te verwjderen.Men dient durtoe
alde deelen ,die
van oranjeschil- '
1en en gember,
*. v- .
door huiszw am
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Van de uitwendig gebezigde huismiddelen den den vloer openingen aangebragt wordem
vermelden wj:Deaseidende,zooalszuurdeeg, die een Einken luchtstroom doen ontstaan,
mosterdpap,hand-en voetbaden enSpaansche welke de vochtigheiden de dompigheidmede-
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vliegenzalf, - bloedstelqende, zooals zwam,
qjne spons,spinrag,alulnpoeder,compressen
metkoudwaterenmd js,- ontstekinymerende,
zooalskoud water,karnemelk,wateren azjn

en loodw ater, - voorts warm e pappen van

VIIl.

s
leept.Dikwjlsbrengtverlagingvan hetqeil
van hetgrondwater reeds eene aanm erkelpke
verbetering.- Eene andere soortvan zwam ,
die wel eens met den naam van huiszwam
bestem peld w ordt, is Polypor'as dedfrlcfor
35
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Iûet een langwerpigen, platten, witachtig- men van den troon, den eed a:egt op de
bruinen hoed, doch deze is op verre na niet grondwet, zonder daarentegen een eed van
z00 gevaarljk alsdegewonehuiszwam.Van trouw te vragen van de burgers.

dezelaatstehebben wj hierbjeenkleinstukje

H ull ofKingston '
e ozlH.11,eene der be-

afg
Heberljop l/lcdedernatuurljkegrootte.

langrjkste Engelsche zeehavensin hetgraafulzlnga(Dirk),eenverdiensteljkNeder- schap York,verrjstaan de Humberen aan

landsch physiolûog,geboren te den Horn den

den mond der Hull in eene vlakte,die door

16den October 1840,ontving zt
jne Opleiding djken tegen overstroomingenbeveiligd wordt.
aan hetgymnasium te Zutphen.Bestemd voor

Het Oudste gedeelte der stad ligtten westen

hetleeraarsambt,werd hj in 1857ingeschre- van den m ond der Hullen is ten noorden en

ven alsstudentaan hetseminarium derDoops- westen door het oude dok en door het Juncgezinden te Amsterdam en onderscheidde zich ti
on-, spoorweg- en Humberdok inresloten.
aldaardooruitstekendegaven.Toen hj zjne Buiten deze vier dokken bevindt zlch het
ni
studiën in degodgeleerdheid bjna voleindigd euwere gedeelte van de stad,waarten 00shad,begafhj zichechternaardehoogeschool ten van de Hullde citadelzich verheft,door
teGroningen,waar hj zich,vooralonderde de Victoria-dokken Omringd, benevens de
leiding van professor ran Deen, aan de ge- voorstad W itham , door eene brug verbonden
neeskunde wjdde.Nadathj voortsgepromo- met de oude stad.Deze laatste is onregelmaveerd was op eene dissertatie:ronderzoekin- tig aangelegd,doch de eigenljke zetel van

gen over Ozon (1867)'',bleefhj werkzaam den handel,terwjl de nieuwstad,vooralde
bj laatstgenoemden hoogleeraar alsassistent wjk Myton, prachtige straten en siel'ljke
in diens physiologisch labaratorium ,en werd kaajenaandeHumberbezitmetgrootehôtels
in December 1869 als Opvolger van dezen en trotsche gebouwen.Merkwaardig zjn er
t0t hoogleeraarte Groningen benoemd.Hj is de St.Mary-en deDrievuldigheidskerk,welke
er belast met de lessen in physiologie,histo- laatste in 1312 uit gebakken steen is opge-

logie en pharmacodynamiek.W eldranam hj trokken, - voorts het stadhuis,hetgeregtser zitting in de Commissie van Toezigt op

hetLagerOnderwjs,en onlangs(1875)werd
hj ergekozen t0t1id van den gemeenteraad.
Hj istevens1idvanhetProvinciaalUtrechtsch
Genootschap,het Bataafsch Genootschap voor
Proefondervindeljke W jsbegeerte te Rotterdam en van het Genootschap voorNatuur-en
Geneeskunde te kklnsterdarn. Van zjne geschrif
ten vermelden wj een aantalopstellen
over physiologische en chemische onderwerpen, voornameljk geplaatst in het rArchiv

h0f,debeursthetyostkantoorenz.Men vindt
er onderscheidene lnrigtingen van weldadigheid, openbare baden, eene zeevaartschool,

eeneLatjnsche en geneeskundige school,een

botanischen en zoölogischen tuin,onderscheidene geleerde genootschappen,muziekvereenigingen en 2 schouw burgen.De stad zendt 2

afkevaardigden naar het Parlement en telde

in den aanvang dezer eeuw ruim 22000,doch
in 1871 ruim 122000 inw oners.T0t de bron-

nen van njverheid behooren er vooral de

fu
'r Physiologie'', o. a.in den laatsten tjd scheepsbouw , het vervaardigen van katoenen

eene reeks van onderzoekingen over abioge- en linnen stoFen,van touw ,zeildoek,stoomnesis, - alsm ede onderscheidene populaire werktuigen, ankers, kabels, aardewerk enz.
opstellen in pDe Gids'' - in den rAlm anak O0k vindt men er suikerraënaderjen, zeep-

der Maatschappj tot Nut van '
tAlgemeen'' ziederjen, olieslagerjen, zaagmolens, loojein hetvroegerdoorheuageredigeerdetjd- rjen enz.Hull is de voornaamstehaven der

--

schrift plsis'' enz.

Engelsche
Noordzeekust en de stapelplaats
2

H ulda wordt voor de jagtgodin deroude voor het handelsverkeer met Nederland,
Germanen gehouden. Anderen noemen hâar Duitschland en Rusland.Alskoopstadbekleedt

de godin van hethuweljk en van de vrucht- zti na Londen en Liverpool den hoogsten
baarheid.In de sagen iszj bekend gebleven rang in Engeland.Terwjlzj doorspoorweonder den naam van vroww H olle. Voorts gen,rivieren en kanalen metalle belangrjke
waakte zj over den landbouw en over den plaatsen van hetbinnenland verbonden is,0nhuiseljken arbeid,- inzonderheid Overhet derhoudtzj een druk en geregeld stoombootspinnen, en wanneer het sneeuwde, zeide

verkeer metEdinburgh,Londen,Am sterdam ,

men:rvrouw Holle maakthaarbed'',waarbj Rotterdam , Harlingen, Antwerpen,Duinker-

ken, Bergen Christiania,GothenburgtHamburg,Brem en,Kopenhagen, Stettin,KönigsH ulde noemtmen de meteen eedbekrach- berg en Petersburg.

m en dan de sneeuw vlokken a1s wegstuivende
vederen beschouw de.

tigde belofte (homagium)om aanden land- en

Hulleman (JanGerrit),een verdiensteljk

leenheer phouw en trouw''tewezen.Zulk een Nederl
andschletterkundige,jeborenteUtrecht,
eed van hulde werd gedaan aan het opper- bezocht aldaar het gymnaslum en vervolgens
hoofd van den Staat en onderscheidt zich de hoogeschool, waar hj onder de leiding

van van .
ff'
el:#een Goudoerer zich jverigtoelegde op de letteren en in 1836 zjn antwoord
op eene académische prjsvraag zag bekroond.
Den Qosten Junj 1838 yromoveerde hj in de
men der hulde verklaart, dit gezag te aan- l
etteren Op eene pDiatrlbein T.Pomyonium
vaarden. In constitutionéle Staten isdaarvan Atticum'', en kort daarna zag hj zlch gede inltuldigin.l van den Vorst overgebleven, plaatst aan het atheùaeum te M aastrichtals
waarbj dezem hetopenbaar,bj hetbeklim- buitengewoon leerMrin hetGrieksch.In zjne
d:s van den leen-eed (vasallagium).Hulde te
doen is de pligt van onderdanen; daardoor
erkennen zj de wettigheid van het gezag
van den regent,terwjldezedoorhetaanne-
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vrje uren wjdde hj zic'
h aan hetonderzoek zwering van Malld Op het touw te zetten.
der geschiedschrjvers uit het tjdperk van Mallet vervoegde zich bj hem in den nacht
Aleœander de Grot
pfe, en in 1841 verscheen van den zosten op den zlsten October 1812,
van hem hetwerk :pDuridisSamiiquaesuper- bragt hem de verdichtetjding van den dood

sunt''. Dit werd in 1844 gevolgd door zjne des Keizers en bood hem hetopperbevelaan
XPtolomaei Eordaei,Aristobuli,,Cassandrensis over de gewapende magt, indien hj wilde
etCharetisMytelenaeireliquiae ,welkegetui- medewerken t0t verandering van den regégenis gaven Van Zjne Ongemoelle bekWaam- ringsvorm. Daar echter Mullin, om tjd te
heid.Daarna plaatstehj in depsymbolaelit- winnen,aarzelde m et hetaanvaarden van dit
terariae''zjne rDisputatio devitaetscriptis aanbod, verbrjzelde M allet hem door een
Jubae Maurusii (1845)'* bewerkte daarvoor pistoolschot de onderkaak. Hkllin had nog
eene rDisputatio critica de Alexandrida D el- kracht genoeg om zich van den sluipmoordepho'' en werd in 1847 conrector aan het naar meester te maken en mogt zich daargymnasium te Amsterdam ,waarna hj zich enboven in eenevoorspoedige herstelling verbelastte m et de redactie van het tiende deel heugen.Hj behield de betrekking van komdertr
syk
mbo
la
me
Ek
er e
ne'',terwjl hj voorts in 1851 mandantt0tin Maart1814 en vergezelde toen
Boot de gMiscellanea Philolo- de K eizerin naar Blois.Na den valvan Nagica et Paedagogica''uitgaf.Bjhetjaarver- poleon verloor hj zjne waardigheid bj het
slag van 1855 Omtrent hetgymnasium voegde leger,doch tradbjden terugkeerdesKeizers

hjeenerDisputatiocritica deannalibusmaxi- aanstondswederin dienst.Bj de tweederesmis'') w elke. veel tegenspraak uitlokte en tauratie verloor hj zjnevrjheid en werd in
aanleiding gatt0thet schrjven van zjnropen 1816 uit Frankrjk gebannen.Hjging eerst
briefaan dr.C.A Engelbregt''aangaande dat naar Brussel en toen naar Hamburg! waar
onderwerp. O0k schreef hj recensiën en 0p- een kleine handel ter naauwernood ln zjn

stellen in tjdschriften!werd lid van dePlaatseljke Schoolcommissle, van de Koninkljke
Académie van W etenschappen en van deLeidsche Maatschappj van Nederlandsche Letter-

kunde, en aanvaardde den 3osten M aart 1858
het hoogleeraarsambt te Leiden m et eene
roratio de literarum praesertim latinarum
apud Romanos studiis Nerva Trajanoimperatore''@ Dââr schreef hj nog:nBedenkingen
tegen de echtheid van den zoogenaamden
zla:'zf'2oç van Aristoteles'' doch overleed te
Utrecht den 3osten Mei1862.
H ullin (Pierre Augtlstin,graaf),generaal
van het eerste Fransche Keizerrjk,werd geboren te Genève den Gden September 1758.

Onderhoud voorzar.Zjne eclltgelloote wistte
bewerken)dathj ln 1819 vergiffeniserlangde;
halfblind keerde hj naarFrankrjk terug en
verloor er weldra geheelen alhetgezigt.De

strt
jd over de veroordeeling en teregtstelling
van den hertog ran Fzw/zïdz3?waarbj Rkllin
het voorzitterschap in den krjgsraad ha'
d be-

kleed,noodzaakte hem in 1824,zich in een
gese,hrift te regtvaardigen en Sarary a1s den

schuldige aan te wjzen. Hj Overleed den
24sten Auguytus 1832.
H ttllm ann (Karl Dietrich),eçn Duitsch
geschiedschrjver,geboren den lodenSeptember 1765 te Erdeborn in Mansfeld, w as na
hetvoleindigen van zjne studie eerstwerkAls uurwerkmakersgezel naar Parjs vertrok- zaam aan de schoolte Kloster-Bergen,daarna
ken,vestigde htjzich aldaar alshandelaarin aan de reaalschoolte Berljn,vervolgensals
horologiën, maar ging weldra bankroet.W e- hoogleeraar te Franktbrtaan de Oderen einqens zjn gunstig voorkomen zag hj zieh. a1s deljk a1s zoodanig te Königsberg. In 1818
ljflager geplaatst in dienst van den malquig zag hj zich verplaatst naarde pas-gestichte
de Opz/./lt
-.
s.Eerzuchten vrjheidszin wierpen universiteit te Bonn, waarhj de eerste rechem in den m aalstrooln der Om wenteling, t0r was en zich zeer verdiensteljk maakte.
waarna de ingezetenen van Parjs hem bj Hj overleed aldaar den 12den Maart 1846.
herhaling afvaardigden naarde Nationale C0n- Van zjne gesehriften vermelden wj:nDeutventie, waar hj zich door welvoegeljkheid sche Finanzgeschichte desMittelalters(1805)''
en gematigdbeid onderscheidde. Robebplerre met het vervolg: rtlesehichte des Ursprungs
vreesde hem en deed hem opsluiten in de ge- der Regalien in Deutschlalld (1806)'' - ?Gevangenis, waaruit hj door den val van het schichte des UrsprullgsderStënde inDeutsch-

Schrikbewind werdgered.Nunam hjdienstbj land (1806- 1808?3 dln;2dedruk 1830)'' het Italiaansche armeekorps en wasreeds in

de beide bekroonde geschritten: nGeschichte

1796adjudant-generaalvanBonaparte,waarna
hj in 1802 metden rang vandivisie-generaal
bevelhebber werd van de consulaire garde.
Bj de vestiging van hetKeizerrjk werd hj

derDomënenbenutzungin Deutschland(1807)''
)
enrGeschichtedesbyzant.Handels(1808)''DUrspriingederBesteuerungtl,8l
8l',- Staatsrecht des Alterthums (1820),, pstrâdtewebaron en in 1809 graaf.Gedurende de veld- sen des Mittelalters (1831),' - rRömische
togten van Napoleon voerde h!jhetbevelover Grundvertàssung (1832)'',- pstaatsverfassung
eene divisie en werd gewoonljk dââ'
rgeroe- der Tsraeliten (1834)', - pursprunge der
pen, waar de Keizer een aanvoerder m et römischen Verfassungen,durch Vergleichungen
groote schranderheid? trouw en stalzdvastig- erlâutert (1835)',, - rllandelsgeschichte der

heid noodig had.Hj was bjv.gouvernellr Grieehen (183919', - en rGeschichte des Urvan Berljn en W eenen,en gedurendedentogt sprungs derdeutschen Fiirstenwiirde(1842)/'.
naarRusland kommandantvan Parjs.Tnspjt xulploon is, even als bergloon (zie alvan zjne waakzaamheidgeluktehetintusschen daar), eene belgoning voûr werkzaamheden
aan de tegenstanders van N@poleon,dezamen- Van eene bjzondere soort,ten behoevevan
35*
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schip of goed verrigt.Zj die aanspraak op et necessarii (1768)'' - een antwoord oy de

die belooning kunnen maken, hebben een
pritwilegie,eene bevoorregte schuld op hetschip

vraag: putrum Deus ex mero suo arbltrio

potestatem suam legislatoriam,an vero ita,

of' het goedtten behoeve waarvan zj de ut ratio humana etlam legum divinarum perdienstbew ezenhebben.Hulploon komttepas, fectionem perspiciat, exerceat (1770)'9 wanneer schip en lading, in gevaarzjnde) Dissertatio,qua demonstraturreshoc univerhetzj tezamen,hetzj afzonderljknàlossing sum constituentes n0n necessario existere,sed

in ligterschepen,weder in vollezeein vei- ab ente necessario esse ereatas'' welke laatste
ligheld ofin behouden haven worden gebragt. 4 door hetSt
olpiaansch Leqaat werden beHet bedrag van het loon zalw orden bepaald kroond, - voorts verhandellngen: gover de
met het 00g op den spoed,waarmedebtjde onsterfeljkheid der ziel''
,- rover de Godeerste ontdekking van hetgevaar de hulp is deljke hartstogten'
', - en rover den aard
aangebragt,den tjd,die daaraan isbesteed,
het a'
antalpersonen,die daarbj noodzakeljk
hebben moeten werkzaam zjn,den aard der
daarbj verrigte dienst en eindeljk hetge-

en inrigting derbewjzen,vereischtt0teene

gegronde en volkomene overtuiging aangaande

degoddeljkheid der Christeljke openbaring''
,

alle drie bekroond door Teylers Genootschap.
vaar, waaraan men zich heeft moeten bloot- Ook vindt men van hem geschriften in de
stellen. In geval van verschil tusschen de rVerhandelingen'' van het Haagsch Genootbetrokken partjen overdehoegrootheidvan schap, ill de DMémoires de 1'Académie
het hulploonjmoet de regter,lettende Op al Royale des sciences et belles lettres'' enz.
de genoem de omstandigheden, desnoods na Eindeljk noomen Wj n0g:pzenoOVe1*Ongevoorlichting van deskundigen, hetbedrag be- l00f en zeden'', - rphilosophische gesprekgrooten en vaststellen.H ulploon onderscheidt ken over de voldoening (1797)'' - rDe bezich dus hierdoor van bergloon, dat van staanbare Protestant regtzinnig'' - en eene
hulploon sprake is,zoolang de hulp gestrekt rLjkredeOp KlaasdeVries''.
heeft, Om vôôr het voorvallen van de zeeMaria HJ:JJJ H'
ulshl
fj eene dochter van
ramp het goed ofhetschip aan hetdringend denYoorgaande.Zj werd geborenteAmster-

en dreigend gevaar te onttrekken, terwjl dam den 3osten Julj 1781en lietzich in een
bergloon betaald wordtvoorwerkzaamheden, veelbewogen tjd vervoeren t0t staatkundige
die, nadat de ram p heeft plaats gevonden, dweeperj,zoodat zj in 1806 eene poproedienen, om zooveel mogeljk de overbljf- ping aan het Bataafsche volk'' in het licht
selen van schip en lading te redden.Veel gaf, welke groot opzien baardet als gerigt

van het bj bergloonvermeldegeldt0ok voor tegen de Fransche overheersching.Algemeen
werd dit vlugschrift verspreid, doch weldra
hulploon.
H ulshoF. Onder dezen naam vermelden verboden en opqehaald.Zj zelve werd door
*@
dejustitiebedrelgd,zoodatharemoeder,om
W IJ*
.
Allard A'
IJ.
CAC#'
, een verdiensteljk Neder- vervolgingen te voorkomen? t0t de Amsterlandsch godgeleerde.Hg werd geboren te Gro- dam sche regéring het verzoek rigtte, hare
ningen in Februarj 1734,studeerde aldaarin dochter in een krankzinhigengestichtte plaatde genees-,wis-en natuurkunde en zag zich sen. Hi
erop echter werd yeen besluit genoill 1755 bevorderd t0t doctor in de wjsbe- men,en deJustitie, onderrlgt datzj zich in
geerte.Daarna oefende hj zich in de godge- een kelder op de Brouwersgracht verborgen
leerdheid onderdeleiding van VerkAidf
zf
zl
ezl- hield,zochtzich van haar m eesterte maken.
ltnis, hoogleeraar aan de kweekschool der Den nacht te voren evenwel was zj reeds
Doopsgezinden te Amsterdam .werd reeds in meteen rjtui
q met4paarden naareldersge1758 tot proponent bevorderd en aanstonds bragt.Niettemln geraakte zj in de omstreken
beroepen t0t predikant te Makkum.Vanhier van Bentheim in hec,htenis en w erd over
vertrok hj in 1760 alszoodanig naarAmster- DeventerenHarderwjknaarAmsterdam terugdam ,waar hj metgrooten 10fgedurende35 gevoerd.Bj hetverhoorrekendezj zich niet
Jaar werkzaam was en den 3ostenJulj 1795 gehouden op alle vragen te antw oorden,en
overleed.Zjne rigting was eene Christeljk- de Raadpensionaris achtte hd van belang,
wjsgeerige,zooalsbljktuitzjnepKerkeljke hetdaarheen te leiden,datde oudersofnaastredevoeringen'', in 4 deelen een Jaar na zjn bestaanden Van het meisje eenvondig gelast
dooduitqegeven.Gedurendezjn leven gafhj werden ONA haar te doen bewaken teyen
in het llcht:rBeschouwinq derbestewereld de nadeelige gevolgen, die eene zoodanlge
of philosophische bedenklngen over Gods geëxalteerde verbeeldi
ngskr
ht
mo
estac
zi
j k0n te weeg
goedheid en wjsheid,de vrjheid der men- brengen. Niettemin
geruimen tjd
schen en hunnen staat in dit en het toeko- in de gevangenis doorbrengen. Na het hermend leven (1858)'',- pverhandeling over krjgen der vrjheid, wjdde zj zich aan
de zedeljke opvoeding:de vrjheid Omtrent werken der weldadigheid. Zelve eene hoogst
de onkunde en de beoordeeling van hetbe- eenvoudige,Jaarmoedigelevenswjzeleidend,
wjsvoor Gods aanwezen uit de onvolmaakt- zocht zj met zelfverloochenende liefde het
heid onzer zelfkennis,opgegeven door Mozes heil van behoettigen te bevorderen,en overMendelszoon'',bekroond doorde Maatschappj leed te Amsterdam Omstreeks hetJaar 1840.
van W etenschapyen teHaarlem !- rDe fun- Willem rtw, Oosteewi;k A'
ZIJ.
:At
F ,een broedamentopotestatlsDeilegislatorlae(1'
f66)'',- der van de voorgaande. Hj werd geboren
XDe cartesiana demonstratione existenti
ke di- te Amsterdam in 1771, ontving eene uitsteWnae a priori, ex notione entis perfectissimi kende opleiding,studeerdeaan hetathenaeum
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Hhls'
lws, e0n broeder van den
en aan de kweekschoolder Doopsgezinden te
Amsterdam , en werd in 1792 proponent. voorgaande.llj Nverd geboren den loden OcDaarna studeerde hj te Utrecht in dewis- tober 1654,studeerde te lluisburg1Alarburgj
en natuurkunde, doch overleed reeds den Leiden en Harderwjk.verkreeg in 1679te

17den Mei1793.Schoon naauweljks22Jaren Harderwjk den graadvan doctorin de godoud,had hj zjneverhandelingen overplozef geleerdheid, en werd in 1681 hoogleeraar te
en zjn kinderliefde en trouw ter navolging Duisburg,waarhj den 4denApril1723overaangeprezen'' en over nlletw ederzien i11de leed.Grooten roem verwierfhj doorondereeuwiyheid'' door het Haagsch Genootschap scheidene geschriften;van dezenoemen wj:
met zllverbekroond gezien,terwjldeMaat- JuraGulielmiIIlinregnum Angliae(1697)''.
:, een zoon van boven verschappjt0tNutvan'
tAlgemeenzjnpGeschie- PaltllA .Skl.:il.
denis van Jozet'voor kinderen'' de gouden melden Antonius.Hj werd geboren te Breda
penning waardig keurde. O0k vindt men in

den 25sten December1653,studeerde te Lei-

hetNieuweMagazjnvan W etenschappeneene den,en Nverd in 1672 proponent)Nvaarna hj

verhandeling van hem : oover het nut onzer achtervolgens het leeraarsarabt bekleedde te
onkunde wegens toekomende gebeurtenissen''. Aardenburgen teMiddelburg,waarhjtevens
H ulsius. Onder dezen naam vermelden rectorwas,waarnahjin 1691debetrekking
van hoogleeraarin de godgeleerdheid te Gr0wj:
Laevinws A'
'
I
/J.
WV,
:ygeboortig van Gent.Hj ningen aanvaardde meteene oratie:pDe m 0-

voerde den titel van Keizerlt
jk notaris en
heeft zich bekend gemaakta1seen jverig beoefenaar der aardrjks-, wis-, geschied- en
letterkunde. Hj deed in 1602 eenereisnaar

destiatheologi''.HjOverleedaldaardenllden
Odober1712 Hjschreefonderanderen:pDe
honestate legum etc. (1702)'',- pTractatus
de Spinozismo'',

nDe corpore hominis in

Holland en Engeland en vestiqdezich vervol- qtlo vivitetresurgit unico'',- cDe serpente

gens te Frankfort aan de Maln.Hj schreef: seductore'' - pDe theologiae prlm aevaefonDD escriptio usus viatoriiethorologiisolaris'',
is geom erD e usu quadrati et quadrant
triciac chronologici'', rlnstrum enta mechanica'' - rErster trac,tat der mechanischen
-

tibus'' - ,,De methodo typica'' - rverhan-

delingen over 1Cor.XV (1714)'';- slezus
hetwarebrooddesHemels(1717),- mover

de heilige liederen van het 0.en N.Testa-

instrumenten (1604),',- rDrie tractaten der ment (1726)'7, ruitleggingvan debrieven
mechanischeninstrumenten (1604)'',- pvitae aan Timotheus (1727: 2 dln)''
,- muitlegimperatorum romanorum (1597)'', - rXII ging van den briefaan deGalaten'',- rover
primorum Caesarum etLXIV ipsorum uxorum 18 uitgelezene Psalmen (1727)'',- pHeilige
et parentum ex antiquis numismatibus in m engelschriften of verzameling van predicaaere incisis effi
gies etc. (1569)'')
DSeries tiën (1729)'', - nover de Antinomianery
num ism atum im peratorum Romanorum etc. (1739)/',- en pEen Christeljk gebed enz.
(1603)'',- rTranssilvaniae,Moldaviae,Vuala- (1747)''.
chiae descriptio etc.(1795)'',- en pchrono- H ulst (Ilex L.)isdenaam van een plan-

logiaererum memorabilium inHungaria,Trans- tengeslacht uit de fam ilie der Aquifoliaceën.
Het onderscheidt zieh door een meestal 4silvania etc.gestarum etc.(1597)''.
AntoninsWkl.
:1.
:,een verdiensteljkbeoefe- tandigen kelk,eene stervorm ige,4-ofs-slipnaar der godgeleerdheid en der Oostersche pige bloemkroon,4 of 5 m eeldraden,metde
talen.Hj werd in 1615 geboren te Hilden in kroonslippen afwisselend, 4 of 5 zittende

het hertogdom Berg, ontving zjne opleiding stempels op een bovenstandigen ejerstok en

te Wesel, studeerde te Deventer,volbragt eene 4- of s-steenige steenvrucht. Van de
eenereisdoorEngeland,Frankrjk en Zwlt- soorten noemen wtl onzen get
vonen Alldf (I.
serland, en werd in 1644 predikantbj de Aquifolium L.4, een heester of boom met
W aalsche gemeente en hoogleeraar in de alt
jd groene, glanzire, eironde, doorgaans
Hebreeuwsche taal aan de doorluchtige school
te Breda, - voorts in 1661 regentvan het
Staten-collège te Leidentkortdaarna buitengew oon hoogleeraarin de H ebreeuw schetaal,
en in 1676 gewoon hoogleeraar in de godge-

stekelige bladeren, wltte bloem en en roode
bessen.M en vindtin detuinen eeneverscheidenheid met bonte bladeren. Het hout van
den hulst is zeer hard. Uit de schors ver-

krjgt men eene soort van vogelljm ,en de
leerdheid.Hjoverleedin Februarj 1685.Van ilicine,in de bladeren aanwezig,w erd w eleer
ztjne geschriften vermelden wj:rpsalterium tegen tusse,henpoozendekoortsen aangeprezen.
HebraïceetLatinecum annotationibus(1650)1', H ulst.Onderdezen naam vermelden wj:
-

pNomenclator

Biblicus Hebraeo-loatinus

A braham van der A '
IJ:J,een Nederlandsch

(1650)'', rAuthentia absoluta textus He- zeeheld.Hj werdgeboren teAmsterdam den
braei vindicata contra Is.Vossium (1669)'', llden April 1619,begafzich in zeediensten
klom Op t0t den rang van vice-admirulvan
XTheologia Judaica de Messia (1655)'',
XExamen catecheticum didactico-polemicum

Holland. Hj veryezelde de Wfeferalskapi-

etc.(1676,2 dln)',- rspecimina theologiae tein van een schlp van 50 stukken naar de
hypotheticae (2 dln)'',- psystema contro- kust van Portugal,en werd in 1665 in plaats
versiarum theologicartlm etc.'' - nN0n ens van 0. Tromp vice-admiraal onder het c01-
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.,

n

de cultu Dei''! - en rAnimadversiones in

historiam ConclliiTridentinietc.(1685),,.

volgende Jaarvoerdehj hetschip rDeSpiegel'' behoorende tOt het eskader van den
luitenant-admiraal Tromp.In den zeesle )di(
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cp den llden Junj van datJaarplaatsgreep aldaar en vervolgens te Freiber: in de wisen den volgenden dag werd hervat, ver- en natuurkunde en verkreeg reeds in 1834
weerde van der Xvldf zich tegen 3 groote eene leeraarsbetrekking aan eene handelsEngelsche schepen en sneuvelde, door een school in zjne geboorteplaats.Vandaarver-

musketkogelin de borstgetrofen.Hj werd trok hj in 1850 naar Dresden a1sdirecteur
op 'sLands kosten in de oude Kerk te Am- der polytechnische school en belast met het
sterdam begraven,en een prachtig marmeren onderwj: in de mechanische technologie en
praalgrafverreeser terzjinereer.
in de staathuishoudkunde.Hj woonde verJanWczfït
îfnand6rAkl.
:/,eenverdiensteljk schillendegrootetentoonstellingen bj en ontportret-en historieschilder.Hjwerd geboren ving in 1863 den titel van rGebelm RegieteLeiden den zden Maart 1790,ontvingaldaar rungsrath''.Van zjne geschrlften vermelden
pnderwjsvanprofessorGeedts,bezochtParjs, wj: pAllgemeine Maschinen-Encyklopëdie
Rome,Napels,Florence,Bologna en Venetië, (1839-1844,2 d1n)'',- osammlungmathem.
,- pDieTechen schilderde bj zjneterugkomstOnderschei- Tafeln (1840;2dedruk 1849)''
dene historie-en altaarstukken.Latervestigde nik der Baumwollspinnerei(2dedruk 1863)'',
hj zich te 'sHage, waar koning W éllem I - rDie Kammgarnfabrikation (1861)''.O0k
hem totzjn schilder benoemde.Voorts schil- schreefhj onderscheideneartikelenin deverderde hj een groot aantal portretten, en volgdeelen van het prechnolog.W örterbuch''
bragt eenige daarvan op steen.De R.Katho- van Preelttl,bezorgde eene stereotype uitgave
lieke kerk te W oudrichem bezit van hem dex logarithmen van Vega,en behoort sedert
eene voorstelling van Christus'geboorte, en 1835 t0t de redactie van het rpolytechnisches
die te Katwjk eene van de Drieëenheid. Centralblatt''.

Later vestigde hj zich weder in België,en Hultman (Carel Gerard), een verdienoverleed aldaarin 1862.Hj was1id derK0- steljk Nederlandsch regtsgeleerde, geboren
ninkljke Académie van Beeldende Kunsten te Zutphen den loden Julj 1752,studeerde
te Amsterdam.
Nieolaas 1?
J% der S'
IJ,
S/,een Nederlandsch
letterkundige.Hj werd geborenteRotterdam
den 4den October 1759,oefende zie'
h te Har-

te Leiden en werd aldaar in 1772 bevorderd
t0t doetor in de regten op een: pspedmen

?olitico-historicum deprincipetyranno,sivede

Justitia edictiOrdinum FoederatiBelgii,Phiderwjk in deartsenjmengkunde en vestigde lippum 11? Hispaniae regem , im perio sumzich vervolgens te Rotterdam ,waar hj t0t moventium'.Nadat hj eenigejaren in zjne
de werkzaamste leden der toenmalige dicht- geboortestad was werkzaam geweestals adgenootschappen behoorde. In pverscheiden- vocaat-fscaalvan Financiënenz.,werdhjin

heiden overeenstemming''bekleeddehjmeer- 1779 tweede en daarna eerste grëerbj het

Provinciaal Hof van Gelderland te Arnhem ,
bekleedde die betrekking t0t 1796, was er
overleed den zden Augustus 1834.Van zjne tevens voorzitter van meer dan één geleerd
hap, zag zich bj den aanvang der
geschriften noemen wj:rGodsgrootheiduit genootse,
de werken der natuurenz.(1805)'',- pBloe- omw enteling benoemd tOt lid van de Natiomen en vruchten, zjnde eene verzameling nale Vergadering,doch behoorde o0k tothen ,
malen het voorzitterschap, verkreeg in 1811
den rang van doctor in de geneeskunde,en

van ernstige en boertige stukken (1811)''
,
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nter (1813) ,rDe gezangen van den wl
KLuim en ernst enz.(1823,2 stukkenl'',Zomer- en herfstvruchten (1826),,, - en
Ljkzang op Scharp (1828) .
H ulsw it (Jan),een verdiensteljk Nederlandsch schilder, geboren te Am sterdam den
llden Apxil 1766, ontving onderwjs in de

die den 22sten Januarj 1798 in hechtenis ge-

nom en

en op het Huis in 'tBosch Opgesloten

werden. Na verloop Van een halfJaarevenwelOntving hj eenebenoemingtotsecretarisgeneraal van het Uitvoerend Bewind,en in
1808 kwam hj in dezelfde betrekking bj het
Bestuur der Bataafsche Republiek.Ten tjde
van koning Imdewi;k werd hj directeurvan

sc'hoone kunsten en w etenschappen en staatsteeken- en schilderkunstvan Barbiers vader raad in buitengew one,vervolgens in gew one
en zoon,bepaalde zich aanvankeljk bj het dienst, en landdrostvan M aasland,- onder
behangselschllderen,doch leverdedaarnaland- N apoleon prefbct van Vaucluse en later van
schappen,die zeergeprezen werden.T0tzjne het departement van de Boven-llssel,- en

beste schilderjen behooren:pEen landschap eindeljk onder koning W illem I gouverneur
bj avondstond'',door koning Willem I ten van Noord.Brabant.Dezebetrekkingbekleedde
geschenkegegeven aan den Koning van Pruis- hj t0taan zjn dood opdenGdenMaart1820.
sen,en pEenlandschap bj ondergaandezon'' Reeds te Arnhem had hj onderscheidenebehem door laatstgemelde besteld.HetTrippen- langrjkeredevoeringenuitgesproken;- voorts
huis te Amsterdam bezit van hem : pEen hield. hj zich bezig meteene critischebeoelandschapje met een molen'',en een rGezigt feninr derbibliographie,en schreef:pBiblioop een stads-waterpoortje''. Hulswit dreef graphlschezeldzaamheden (1818)'',- alsmede:
kunsthandel,waslidvanhetKoninkljk Ne- rGeschied-en staatkundig onderzoek overden
derlandsch Instituuten van de Académie van tjd, wanneer Philips 11 ophield heer der
Beeldende Knnsten, en overleed den 8sten Vereenigde Nederlanden te zjn (1781)''
.Koning Lodewj;k benoemde hem tot ridderder
Augpjtus 1822.
Hu
-lsze (Julius Ambrosius),directeurder orde van de Unie,- Napoleon totrjksbaron

polytechnische schoolte Dresden,w erd gebo- en ridder der orde van de Réunie, - en
ren te Leipzig den zden Mei1812ystudeerde W illem I tot buitengewoon staatsraad en rid-

HULTMANN- HUMANN.

551

der der orde van den Nederlandschen Leeuw. 0? verre na nietmeer omvatte,zoodat eene
Eindeljk was hj lid van de vooornaamste ultsluitende beoefening van het Grieksch en
geleerde genootschappen in 0ns Vaderland.- Latjn in strjd was metde eischen van den

Zjn zoon was vele jaren presidentvan het tjd.Hunnegevoelenshadden eenbelangrjken
Hooggeregtshof van Neêrlandsch lndië, en invloed op de regeling van het middelbaar
zjn kleinzoon isthansn0glid van datH0f. en hooger onderwjs, waarbj nu xekening
Eultsch (Friedrich 0tt0), een verdien- gehouden werd metde wis-en natuurkunde,
steljk Duitsch letterkundige,geborenteDres- metdenieuwegeschiedenisenaardrjkskunde
den den 22stenJulj 1833,bezochtaldaarhet en met de nieuwe talen.Tegenwoordig heeft
gymnasium en wjdde zich vervolgensgedu- men in de se'
holen vanmiddelbaaronderwjs
rende 4 jaren te Leipzig aan de studie der het aanleeren der doode talen zelfsgeheelen
letteren. Daarna zag hj zich benoemd t0t al laten varen. H et hum anism us van onzen
leeraar aan het gymnasium te Leipzig,ver- tjd beschouwt vooralde wjsbegeerteen de
volgens te Zwickau en toen te Dresden.Hier l
etterkunde metaesthetiek enqeschiedenisals
is hj sedert 1868 rector.Hj sehreef:mGl.
ie- zjne grondslagen. Het had ln Duitschland
chische und römische metrologie (1862)'' en beroemde vertegenwoordigers in Lessing en
bezorgde eene uitgave van de rscriptores Herder. Het zoekt in het algemeen alle midmetrologici(1864- 1866)''.Voort:leverde hj delen aan te wenden, die de harm onische
eene critische bewerking van de rGeom etrici ontwikkeling van den mensch bevorderen.H et
et stereometriei (1864)'' van llero, van doet alle scheidsmuren tusschen menschen en
DDe dienatali(18G7)''van Censorin'
as,- en menschen verdwjnen,vasthoudende aan het
van derlliltoriae(1867- 1872)''vanPolybius. beginsel,dat allen kraehtens hun zedeljken
H um anlteit,afkomstig van het Latjn- aanleg t0tgedurig hoogerevolkomenheid kunsche woord hnmanitas (menscheljkheid),be- nen opklimmen.
teekent het edele, hetwelk den mensch kenH um ann (Jean Georges),een verdienstemerkt in onderscheiding van de dieren. De ljk Fransch staatsmqn,geboren te Straatshtlmaniteit is dus eene zamenvatting van burg den Gden Augustus 1781,legde zich t0e
'
smenschen verhevenste zedeljke,verstande- Op den handelen deed goede zaken.In 1820
ljke en sociale eigenschappen,waardoor hj afgevaardigdnaardeKamervan Gedeputeerden,
nadert t0t devoorstelling,welkewj vormen bemoeide hj zich vooralmetaangelegenheden
van den volm aakten mensch. Inzonderheid van inanciëelen aard,en verzette zich 00k
noemen wj iemand hmmaan,die bljkengeeft in 1823,als aanhangerderD octrinairen,tegen
van zelfbeheersching en bezadigdheid,en van het verleenen van crediet ten behoeve eener
w elwillende belangstelling in het heil van expeditienaarSpanje.In de zitting van 1829
zjne natuurgenooten. Volgens de Opvatting washjrapporteurOmtrentdebegrooting voor
van de Ouden - vooralvan Cleero - open- 1830. De degeljkheid?waarmede hj zjne
baart zich de humaniteit in w eldadigheid, taak volbragt,en de welsprekendheid,w aarvriendeljkheid, beleefdheid en hoFeljkheid. mede hj de belangen desvolkstegenoverde
In de dagen der Hervorming sprak men van eisehen van het H0f verdedigde, bezorgden
hmmanism'as als de zucht om naar volkomen- hem eene ongemeene yopul
ariteit en waren
lner verheëng.In het
heid a1s mensch te streven,terwjldeseho- vervolgens oorzaken zi

lastieken en kloostergeleerden zich bj voor- volgendeJaar behoorde hj tot de 221afgekeur met goddeljkeopenbaringen bezighiel- vaardigden, die hetberuchte adrês tegen het
den. De wetenschappen,ter bevordering van J
ministe'riePolynaeaannamen.Terstondnade
hethumanismus dienende,noemde men ltnma- ulj-omwentellng zaghjzichwedertotafgeZ e?.J,en hare beoefenaarsknmanisten.T0tde vaardigde gekozen en daarna benoemd totlid
humaniora rekende men hoofdzakeljk dat- der commissie voor de herziening der grondaltm et de Doetrinairen
gene, wat noodig was om oude schrjvers te w et.Toen in 1832 g%o'
verstaan, - alzoo in de eerste plaats eene

aan het hoofd derzaken kwam ?belastte zich

grondige kennis der Latjnsche en Grieltsche R ùmann met de portefeuille van Finaneiën
talen. D e studie van deze, verlevendigd in en verbeterde door belangrjke hervormingen
de 15de eeuw ,voerde eene schier onbeperkte de huishouding van den Staat.In April1833
heerschappj op het gebied dergeleerdheid t0t bragt hj de eerste regelmatige begrooting ter
in de 2de helft der 18de eetlw.Daarbj bleef tafel.Oneenigheid met Sowlt,die vûor O0rl0g
m en allengs m aar al te veel aan de doode ongehoorde somm en vorderde, bespoedigden
letter der Ouden hangen zonderhun geest te de aftreding van dezen krjgsman in Jnlj
vatten,terwjlde spitsvondigemuggenzifterj 1834. H umann bleef met eene korte tus-

der scholastieken ook op hetveld derphilo- schenpoos - aan het hoofd der Financiën
logie doordrong. In de tweede helft der 18de t0tin 1836.Hj was t0t de overtuiging geko-

eeuw ontstond echter een streven naar wjs- men,dat eene verlaging derrente onvermjgeerig humanismus, door velen hmmanitaris- deljk was voorhetevenwigtvan inkomsten

-'?:,
: geheeten, en op grond van dit laatste en uitgaven,en verklaarde zulksonverbloèmd
kwamen sommigen, ten behoeve van het bj het indienen der begrooting over 1837.

onderwt
lsen van hetmaatschappeljkwelzjn, Daardoorechterwektehj hetmisnoegenvan
in verzet tegen destudiederhumaniora.Zj zjneambtgenootenenvooralvandenKoning,
beweerden teregt, dat de wetenschaq der weshalve hj zjne portefeuille nederlegde,
Ouden den rjkdom dertoenmaligeontwlkke- doch 1id bleefvan de Kamer,welke zjn geling op het gebied van geleerdheid en kunst voelen deelde.Nu ondersteunde hj md alde
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kracht zjner degeljke kennis het voorstel eenig overgeblevene dochter te Tunis aan de
van rentereductie, door den afgevaardigde pest bezweken, en overleed te Livorno den
Gouin,ingediend, en had devoldoening,dat zosten Februarj 1839.omtrent zjn broeder
het Kabinet de vlag moeststrjken.In 1837 David Pierre Gipffïzz Hnmbert de zskyerrill:,
nam hj zitting in de Kamer der Pairs,en zie Superrille.
.&lï
dr Karelzz-tzpslllJohan A tvïtzI'erdL00k hier liet hj zich over geldeljke zaken
met nadrtlk hooren. Na het aftreden van 111# E ngeniusA '
- lerf,kroonprinsvan Italië.
z
Tâiers in 1840 werd hj inhetministérie Gz
à- Deze, een zoon van Tscfpr Xmannël, werd
.

zoJ op nieuw met de portefeuille van Finan- geboren den 4den Maart 1844, ontving eene
ciën belast, doch overleed reeds den 25sten zorgvuldige opvoeding en toonde reeds vroeg
April 1842.
grootebelangstellinginkrjgsaangelegenheden.

Humber (De) is eene zeerbreederivier Nadathjbereidsin1859deelgenomenhadaan
in Engeland.Zj Ontstaatdoor devereeniging den oorlog tegen Oostenrjk,werldehj met
van de Ouse en de Trenten stroomt,tusschen jveraan debevorderingderItaliMnscheeende graafschappen York en Lincoln, eerst heid, en verwiérf hierdoor al spoedig eene
zuidwaarts,daarnazuidoostwaartsenstortzich

ongemeene populariteit. Vöôr het uitbarsten

uit,met eene breedtevan 1 geogr.mjl,bj van den 00r10g van 1866 ging hjnaar Parjs
Spurn-Head in deNoordzee.Zj ontvangtop om uit te vorschen,h0e men in Frankl k
den linkeroeverde Hull en op den regter- de

dacht Over het verbond van Italië met Pruis-

Amholme en de Skiller, terwjl zj voorts sen.In den slagvanCustozza(24Junj 1866)
doormiddelvan kanalen metde voornaamgte voerde hj als luitenant-generaal het bevel
rivieren van Engeland verbonden en voor de over eene divisie Onder Cialdini, en zjne
scheepvaartvan veel belang is.

zorg verhinderde,dat de terugtogt ontaardde

H um bert. onder dezen naam vermelden in eene wanordeljke vlugt.MetBoio dekte

hj voorts den aftogt van Dnrando.Na de
JeanF-ïldRkmbert,een vefdiensteljk Ne- verovering van Rome (September1870)aanaardde hj hetOpperbeveloverdebezetting
derlandsch oudheidkundige.Hj werd yeboren v
te '
sHageden 28stenJulj 1771,wasln 1795 aldaar. Tntusschen heeft hj zich sedert1866
luitenant der genie in dienstder Staten-Gene- hoofdzakeljk gewjd aan de bevorderingvan
raal, en vertrok toen, op aanzoek van den den vrede,van welvaarten beschaving,daar
Beyy naar Tunis,om aldaar aan de verster- hj zeergoed inzag, datItalië in de eerste
king van het fort La Goulette werkzaam te plaats behoefte had aan de opbeuring van
wezen.Hj trad er in het huweljk metde landbouw handel en njverheid.Alz00 bedochter van den Nederlandschen consul en kleedde hj in laatstgenoemd jaar het eerebleefer totdat Nederland het FranscheJuk voorzitterschap van deItaliaansche commissie
had afgeschud. Hj werd toen bj 0ns leger voor de wereldtentoonstellinj te Parjs,tergeplaatst als kapitein derreniejlaterbevor- wjlhj voortszooveelmogeljk aan alle Itaderd t0t den rang van lultenant-kolonel,en liaanschetentoonstellingenluisterbjzettedoor
wi.j:

ontving de orde van den Nederlandschen zjne tegenwoordigheid.Deswege vielhem de
Leeuw .Toen in 1820 te Leiden een afzonder- volksgunst meer en m eer ten deel,en deze

1jk kabinetvan oudheden geopend werd?bezorgde hj daaraan 4 belangrjke Punlsche
m onum enten,door hem op de plek van het
oude Carthago (nietvervan Tunis)ontdekt,
waarover hj reeds in 1812 geschreven had:
ice sur quatre cippessepulchraux,décousNot
verts sur le s0lde l'ancienne Carthage''.O0k

werden zj afgebeeld en door Hamaker en

Reurens beschreven. Vervolgens wer; H 't(màe fnaar Italiëgezonden om oudheden te ver-

nam aanmerkeljk t0e door zjnevrjzinnige
gevoelens op het gebied van godsdienst en
staatkunde. In 1867 volbragt hj eene reis
naarDuitschland,en in 1871bezochthj zjn
broeder Amadéns te Madrid.Sedert22 April
1868 is hj gehuwdmetzjnenichtM argareta
A crl Tlteresia, eene dochter van zjn 0om
Ikrdinand,hertog ran Gdpll,en prinses Eli.v
ckï/
zvan Saksen.Zjn zoonjVictor.
>7zzlcplJ,
prinsran F#eJ.
:,en vermoedeljk nahem de

zamelen, en hj bragt veel merkwaardigs erfgenaam van den troon,werd geboren den
bjeen.zjneantiekeenmiddeneeuwscheoedail- llden November 1869.
lesvonden eeneplaatsin hetKoninkljk pen- H um boldt. Onder dezen naam vermelningkabinette 'sHage,- en later door hem den wi
j:
opgespoorde stukken in de verzameling van
I'
riedricl
t Jfdz
lprr
lc/zAleœander,vrjheer'
p0l
amboldt,voorzekerde grootstenatuurkenner
denhoogleeraaxvander CA'
i
/ teLeiden.H'
um- H '
àerfgenoot de vriendschap van ReinltoldjNe- van den nieuweren tjd.Hj werd geboren te

derlandsch gezant te Rome, en werd door Berljn den 14den Seyt
ember 1769, verloor
Niebnhr geraadpleegd over de ligging van het reedsop lojarigen leettjd zjn vadertmaloor
oude Carthago.00k was de hoogleeraarRew en adjudantvanhertog IkrdinandranWrlpdnens van plan om ,geholpen door belangrjke wl
jk, later kamerheer van den Koning van
bouwstofen, uit de papieren van Rkmbert Pruissen)en genootmetzjn ouderen broeder
afkomstig, een groot werk over Carthago te W ill
telm (zie onder) eene uitstekende,gronschrjven, toen hj door den dood werd weg- dig-wetenschappeljke Opvoeding.Nadathj in
gerukt. Rkmbertzelf!aan hetzachte klimaat den herfsten in den wintervan 1787 op 1788
van het zuiden gewend,keerde telkens naar de universiteitte Frankfort aan de Oder beItalië terug, vertoefde veelalte Pisa,onder- zochthad,t
oefde hj den volçenden zomeren

von; n0g de ramp,datzjne echtgenoote en winter te Berlt
jn, waar hj de studie der
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technologie verbond met die der Grieksche 'JZ
/'
J:in Mei1798 naarEgyytevertrokenl0rd
taal. Voorts knoopte hj vriendschapsbetrek- Bristolte Milaan in hechtenlsgenomen werd.
king aan met den beroemden kruidkundige In Frankrjkshoofdstad ondervond Ton X- -

Willdenow,en ging in 1789 metzjn broeder boldt van de zjdeder qeleerdste mannen de
naar Göttinqen, waar hj de lessen in de meest voorkomende belegening en ontving

natuurljke hlstûrievan Blnmenbaa ,Liehten- zelfs verlof,zich metal zjne instrumenten
&r#. Link enz.bjwoonde,waarnahj zjne aan de expeditie-Wx dl aan te sluiten,met
kennis door reizen in den Harz en langs de vergunning om hetschip teverlaten waarhj
Rjn uitbreidde.In 1790verscheen zjnwerk: zulks verkiezen zou.Hier sloothj hetver-

rUeber die Basalte am Rhein,nebst Unter- bond der vriendschap met den uitstekenden
suchungen iiberSyenitundBasanitderAlten''. kruidkundige,met wien hj laterzooveellief
In den zomer van datjaarvolbragthj met en leed gedeeld heeft, met Aimê lonpland.
Geor.g Ftnvfer eene reis dtlor België, Hn1- Daarde vert
raging dezerexyeditie hem eene

land, Engeland en Frankrjk, en daar hj
voortsbj de administratiewenschtegeplaatst
te worden,bezochthj dehandelsacade'miete
Hamburg, waar hj zich met jver toelegde
op de kennis der nieuwe talen.Nadat hj
voortseen 5-talmaanden in dewoning zjner
moeder had doorgebragt?viel zjne keusop

grievende teleurstelling bereldde,vormdehj
het besluit over Algiers en Tunis te reizen

en zich bj de Egyptische expeditie te voegen.Hetuitbljvenvan hetZweedsch fregat,
hetwelk hem derwaarts z0u voeren,alsmede

ongunstige berigten uitBarbarjebragtenechter von .fflvllpl#f t0t het plan om metBon-

le door te brengen
den mjnbouw,en hj ontviny verlof om in ZJI- # den winter in Span-

1791 de mjn-académieteFrelberg te bezoe- en later uitCartagena ofCadix de reisnM r
ken,waarhj hetOnderwjsvan W ernerge- Egypte te ondernemen. De blakende gunst
noot en in vriendschappeljk verkeer leetde echter,welkehjaan hetSpaansche H0fgemet Freiesleben,Leopold von WlcA en Andréas noot,wjzigde evenwelzjnevoornemens,del2io. Als vrt
lchtvan zjn vertoefin het vooraltoen de eerstestaatssecretaris d0n MaErtsgebergte verscheen vervolgens zjne: rïgzlp L'
ais de l/kçl'
t
,
/o verklaarde, dat hj
rFlora subterranea Fribergensis etaphorismi vrjen toegang zOu hebben t0talleSpaansche
ex physiologia chemica plantarum (1793)''. bezittingen in Amerika en in den Indischen
De minister '
von A'
eïlï/z benoemde hem reeds Oceaan,terwjlhem oëciëelvergunningwerd
in 1792 totassessor in hetmjndepartement, gegeven t0thetgebruik van zjneinstrumenen weldraging hj a1soppermjndirecteurnaar ten,tothetdoen van nasporingen en t0thet
Baireuth,waarhj t0t1797 vertoefde. Gedu- verzamelen van voorwerpen ult hetrjk der
rende dien tjd deed hj scheikundigeonder- natuur. Z0o groote voorregten waren er te
zoekingen naarden aard van hetmjngasen voren nooitaan iemand toegekend.
nam proeven meteene doorhem uitgevondene
In het midden van Meiverliethj Madrid
mjnlamp,alsmede met een respiratietoestel. en trok doorhetnoordwesteljk gedeeltevan
Voorts verzamelde hj bouwstoFen voorhet Spanje naar Coruna,waarhj zlch den 5den
uitgebreide werk:pueber diegereizteMuskel- Junj 1799 metBonplandaan boordvan den

und Nervenfaser, nebst Vermuthungen iiber DPizarro''inscheepte.D e reizigersontsnapten
den themischen Procesz des Lebens in der aan de Engelsche kruisers 0n stapten den
Thier-undPianzenwelt(1797- 1799,2d1n)''. 19denJunj teStaCruzOp TeneriFe aan wal.

Detjding van hetOverljden zjnermoeder Zj bestegen den Piek en deden eenemenigte

in November 1796 bragt ztjn plan tot rjp- waarnemingen omtrentde gesteldheid van het
heid om eene wetenschappeljke reis naar de eiland. Terwjl er hevige koorts aan boor;
keerkringslanden te ondernemen.Op raadvan heerschte,betraden zj den 16den Julj 1799
den vrjheer von Zach had hj zich reeds lang bj Cumana het vaste land van Amerika.Zj

bezig gehouden met practische sterrekunde doorkrui
sten 11
/2iaar Venezuéla,kwamen in
ten behoeve van aardrpkskundige plaatsbepa- Februarj 1800 ke Caraccas, en togen op
ling.Nadathj in Maart 1797 zjn ontslag uit nieuw landw aarts over de grassteppen van
de staatsdiengt genomen had,om zich onver- Calabozo naar de Rio Apure,om langs deze
deeld aan de studie der natuur te kunnen de Orinoco te bereiken.Met Indiaansche kawjden,vertoefde hj 3 maanden in het ge- no'svanuitgeholdeboom stam menoverschreden
zelschap van Göth,e en Schiller te Jena,w aar ztj de cataracten van Atures en Maypure en

hj onder de leiding van Loder de ontleed- bereikten denzuideljkstengrenspostderSpankunde beoefende, en begafzich daarna over jaarden, het fort San Carlos, 20 van den

Dresden, W eenen en Praag naar Italië,om evenaar,trokken doorstreken,waardekano's
zich hier bekend te maken met de vuur- over land moesten m edegevoerd w orden,en
spuwende bergen. Intusschen vergalde er de kwamen door de Casiquiare in de Orinoco.
oorl0glletgehooptegenot,en hj nam hetbe- De beide vrienden zakten nu de rivier aft0t
sluit,om,bjgestaan doorLeopoldvl0/1W'
l
fc/z, Angostura en kwamen w eder te Cumana na
te Salzburg en Berchtesgaden metereologische een togt, die zich over eene lengte van 375

waarnemingen te doen.Inmiddels ontving hj geogr.mjldooronbewoondewildernissen had
van lord B ristol eene uitnoodiging om deel uitgestrekt. Nu scheepten zj zich in naar
te nemen aan eene expeditie naar Egypte, Havana,waar zj eenigemaanden vertoefden.
welke 8 maanden z0u duren.Hj wasbereid Zjmaakten zich voortsgereed,om naareene
haar gehoorte geven en bevond zich reedste

haven aan de Zuidzee te reizen, zoodra het

Parjsom instrumenten te koopen,toen Bona- valsche gerucht hun ter ooren kwam , dat
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laudln naax de westkust van Amerika z0u l'îledeCuba(1826)''tevermeerderen,waarop
stevenen.Van Batabano,eene haven aan de hj zich metBonplanden MontufarnaarPhil-

zuidkust van heteiland Cuba,zeilden zj in adelphia begaf,waar hj eenige weken de
Maart 1801 naa'
r Cartagena, ten einde van- gast
vrjheid genootvan Jferson. Eindeljk
hier naar Panama te vertrekken,doch daar verliethj den 9denJuljmetsmartden mond
hetJaargetjde dit plan weinig begunstigde, der Delaware en landde den 3den Augustus
voeren zj gedurende54 dagendeMagdalena- 1804 te Bordeaux met een aantal kostbare
rivier op t0t aan Honda, om vandaar de verzamelingen en nietm inder kostbare waarhoogvlakte van Bogota te bereiken. Voorts nemingen op het gebied dernatuurljkehisdeden zj uitstappen naar demerkwaardigste torie, aardrjks- en volkerenkunde en staplaatsen in den omtrek.In Septemberreisden tistiek.
zj verder;zj trokken overIbague,de CorVon A'
- lolt
ffvestigde zich nu te Parjs,
dillera de Quindiu,Cartago,Popaïan, den waarhjzjneverzamelingen en handschriften
Paramo de Almaguer en deuitgebrelde hoog- ontpakte,aan hetscheikundig onderzoek van
vlakte van L08 Pastos en bereikten na ver- Gay-lmssae omtrent de bestanddeelen der

l00p van 4 maanden de stad Quito (6 Januarj 1802). Evenzooveel tjd wjdden de
reizigers aan hetdoorkruisen van hetfraaje
hoogtedal van Quito en aan hetonderzoek
dernabjgelegenevulcanen,- ja,zjbeklom-

dampkringslucht jverig deelnam en t0tin
Maart 1805 vertoetie. Toen ging hj met
laatstgenoemde naar Italiëqzjbleven ert0t

den liden December 1805 en qingen met
Leopold '
tl
os Wf
zcF
znaarBerljn.Hlerontving

men onderscheidene van deze t0t eene vroe- von A'
lvl?pldf de vlpdragt,om prins W ill
telm
ger onbeltende hoogte. Op den Chimborasso '
/
ltzzlPrwiss'
en in hetnajaarvan 1807bj eene

bereikten zj eene hoogtevan ongeveer6000 belangrjke zending naarFrankrjk te vergeNed. el, waar zj zich op de verhevenste zellen. De Prins bleef er t0tin 1808,doch

plek bevonden, die ooit te voren door den
voet eens menschen betreden was. T0thun

daar de uitgave dergeschriften van ron .Sh--

spjt zagen zj erzich dooreene diepekloof
verhinderd, t0t den t0p op te stjgen, die
slechts 700 Ned.elhoogeris.CarlosA pzlff-z/cr,
de zoon van den markies van Selraleyreen
een leergierig Jong mensch,voegde zlch te
Quito bj dereizigers,vergezeldehen totaan

geschieden,ontving laatstgenoemdeverlofom

boldtop Duitsch grondgebiedbezwaarljk kon

ln Frankrjk te bljven.Hj maaktehiervan
gebruik t0t in 1827.Te Parjsverscheen nu
zjne reisbeschrjving in 29 deelen met1425

kogeren platen.Heteersteqedeelte daarvan,

getlteld: pvoyage atlx réglons équinoxiales
het einde van hun langen togt door Mexico du nouveau continent (1809- 1825)'' bevat
en Peru en reisde vervolgens methen naar het geschiedkundig overzigt.Hoewelhem in

Parjs.Over den Andespas van den Paramo 1810 te Berljn eene hoogst gewigtige betrekking aangehoden werd, gaf hj de voorvan Loxa kwamen zj in het da1van den ke
ur aan eene volkomeneonafhankeljkheid,
bovenloop der Amazonenrivier bj Jean de - vooraldaarhj hetplan hadgemaakteen
Bracamoros en begaven zich over dehooy- wetenschappeljkçn togt naar Midden-Azië te
vlakte van Casam arca naax de bergstad Ml- Ondernemen.Reeds had de rjkskanselier R0cuipampa en naar de westelgke helling der wzlszo'lp hem uitgenoodigd, om zich aan te
Cordillera van Peru. Hier vestigden zj van sluiten aan eene Russische expeditie,welke
den Alto de Guangamarca, ter hoogte van van Siberië over Kasjgar en Yarkand naar
3000 Ned.e1,heteerstden blik op de Zuid- het hoogland van Tibetzou trekken,toen de
zee, bereikten bj Truxillo de kusten togen oûrlog van Frankrjk tegen Rusland tusschen
door de schrale woestenj van Laag-peru naar beiden kwam .D e gewigtige staatkundige geLima.Nadat zj naar wensch den overgang beurtenissen tusschen den eersten en tw eeden
van Mercurius over de zonneschjf hadden Vrede van Parjs verschaften aan ron .
Sk-waargenomen,stevenden zj in hetlaatstvan boldt de gelerenheid om btj herhaling naar
December 1802 van Callap naar Guayaquil Engeland terelzen.In 1814trokht
lderwaarts
en stapten,na een vermoejenden togt,den in het gevolg van den Koning van Pruissen,
23sten Maart 1803 te Acapulco aan land.Over
voorts,toen zjn broederambassadeurte
Tasco en Cuernavaca bereikten zj in Agril Londen was,met Arayo,- en eindeljk in
de hoofdstad van Mexico,waar zj eenlge 1818 met Taleneiennes, over Londen naar
mu nden vertoefden,waarna zj Guanaxuato Aken reizend, w aar de Koning en H œrdenen Valladolid bezochten, deprovincie Mecho- bery zjne aanwezigheid bj het Congrès veracan doorkruisten, nogmaals t0t de Zuidzee langden. Later vergezelde hj den Koning
de Assuay, over Cuença en de kinawouden

naderden, de hoogte van den Jorullo bepaal- naar het Congrès te Verona en volgde hem
den, en over Toluca naar Mexico terugkeer- naar Rom e en Napels.D e wensch van den

den. Hier rangschikten zj hunne verzame- monarch,Om Rkmboldtaan zjn H0fte be-

lingen en waarnemingen,beklommen vervol- houden,bleef echter vooreerstn0g onvervuld.

gens den vulcaan van Toluca (4700 Ned.el Eerstin 1827 ging hj over Londen en Hamhoog) en den Cofre de Perose (4000 Ned.el burg naar Berlgn, waar hj in den winter
hoog),en trokken doorde eikenwouden van van 1827 op 1828 voorlezingen hield over
Xalapa naar Veracruz.Van hier zeilde von den Kosm os.
S- àoI#f den 7den Maart 1804 naar Havana.
In 1829 ondernam Ton Xl-loltsf op last
waar hj een paar mMnden bleef!om de van czaar Nikola@s eene merkwaardige expebouwstoFen voor zjn: pEssaipolitlque sur ditie naar het noorden van Aziëj - den
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oeral,den Altaï,de ChinêscheDsongarjeen schappj,den Staaten demenschheid.Schoon
de CasgischeZee.Een onderzoek naargoud- op het naauwst met het H0fvan den letter-

en platlna-ertsen was hethoofddoelder reis, lievenden Friedriclt FrïlAel@? IV verbonden,
die daarenboven in de ontdekking van dia- bl
eefhj zjne godsdienstige en staatkundije
manten, in sterrekundige plaatsbepalingen, onafhankeljkheldhandhaven,engebruiktezpn
magnetische waarnemingen en hetverzamelen invloed om de wetenschap te bevoxderen en

jonge mannen van veelbelovenden aanleg te
Ondersteunen.In hetalgemeen washj steeds
bereid,ieder metraaden daad bj te staan,
en zjne edele,welwillende gezindheden bleven onveranderd,aloogsttehjdikwjlsenkel
Kasan,en de bouw vallen van Boelgharinaar teleurstelling en ondankbaarheid.Daarhjzjn
Jekatherinenburg, naar de goudmjl
len van aanzienljk vermogen aan zjne wetenschap-

van voorwerpen uit het rjk der planten en
dat der delfstoFen belangrjke uitkomsten 0pleverde. Von Ak-loltffreisde toen in het gezelschap van 2 zjner vrienden,Ehrenber.
q en
GltstavAoye.Zamentrokken zj overMoskou,

het Oeralgebergte en naarde platina-wassche- qeljke bemoejingen had ten OFer gebragt,

rjen van Niqjnei-Tagilsk, voorts over llet hj geene stofeljke rjkdommen achter.
Bogoslowsk, W erchotoerje en Tobolsk naar Zjnekostbareboekerjenzjneverzamelingen
het Altaï-gebergte, en vandaar naar de Chi- vermaakte hj aan zjn trouwen dienaar en
nésche militaire posten van Khonimailakhoe, reismakker Johannes k
vei/àrfj die de geheele
nabj het Dsaisanmeeren de Dsongarje.Om bibliotheek metde kaarten aan den boekhanhet zuideljk gedeelte van den oeraltebe- delaar Aslter te Berljn verkocht,terwjlde
reiken,trokken zj nu weder westwaarts,en overige verzamelingen openljk onder den
wêloverdesteppe van Tqjim,Petropnwlowsk? hamergebragtwerden.Den 28stenJunj 1859
Omsk, Miask en het zoute meer Ilmen naar ontstond te Berljn eene H'
umboldt-stoktlng,
Slatoest,- overOrenburg en degrootesteen- aan de bevordering der natuurkundige wetenzoutlagen van Ilezk in deK irghisensteppe,- schappen gewjd.
bereikten Astrakan en de Caspische Zee over
Ton A'
Mvlùpltffheeftgedurende zjn lang en
Oeralsk ,Saratow,hetEltonmeer,Doebowka, werkzaam leven eenhoogstweldadigeninvloed
Tsaritsjn en Sarepta,en keerden terug over gehad Op hetgeheelegebied dernatuurkennis.

W oronesl, Toela en Moskou.Deze reis,ge- Hjbezattweeeigenschappen,diemenzelden

durende welke in 9 maanden 2320 geogr. vereenigd vindtq hj wist nameljk zoowel

mjlen werden afgelegd,is beschreveh door schjnbarekleinigheden en bjzonderheden op
Rose in zjn: pMineralogisch-geognostische te merken, a1s deze in verband te brengen,
Reise nach dem Ural,Altaiund dem Kaspi- om er algemeene natuurwetten uitafte lei-

schen Meere (183:- 1842!2 dln)'',en door den.Hj verzamelde eenonmeteljkenrjkdom
ron A'
f
z-ùt
ll#/in zjn:rAsle centrale,recher- van bouwstoffen; met plaatsbepalingen en
chessur 1eschainesde m ontagnesetla clim a- hoogtemetingen verbond hj het onderzoek
tologiecomparée(1843,3 dln)''.Zj heet'
tbe- naar de gesteldheid van den bodem :en het
langrjke waarnemingen opgeleverd omtrent verzamelen van planten en dieren glnq verhet aardmagnetismus, die door de oprigting

gezeld van m etereologische waarnemlngen.

van talrjke magnetischewaarnemingsplaatsen Niets Ontsnapte aan zjn albespiedend 00g.
werden gevolgd.
Ivat hj op kruidkundig gebied bjeenbragt,
De volksbewegingen van hetJaar 1830 ga- leidde hem t0t hetseheppen van eenenieuwe
ven aan de w erkzaamheden van vonW kwlpl#f wetensc,
hap, - die der plantengeographie.

eene staatkundige rigting, hoewel hj zich

niet liet aftrekken van het beoefenen der

Vooral ook heeft htj den invloed van het
plantenrtjk op den bodem en op de ontwik-

wetenschappen.Nadathtjden Kroonprinsvan keling van hetmenscheljk geslachtduideljk
Pruissen in Meivan datJaar naar W arschau aangewezen. Tevens onderscheidde hj zich
en vervolgens den Koning naar Teplitz ver- door eene dichterljkebeschouwingdernatuurj
gezeld had,zag hj zich na de troonsbeklim- terwjlhj de ontvangeneindrukken in weg-

ming van Lodewj;k TACJY.
SnaarParjsafgevaardigd,ten einde vandaar staatkundige berigten naarBexljn te zenden.Ditgeschiedde
Jaren aaneen gedurig,en telkensmoesthj 4
of 5 maanden in Frankrjks hoofdstad vertoeven.In dien tjd bezorgde hj de tweede
uitgave van zjn: pExamen critique de la
géographie du nouveau continent(1835- 1838,
5 d1n)''. Voorts vergezelde hj den Koning

slepende woorden wistw eder te geven.

Totdebelangrjkevruchten vanzjnwetenschappeljken arbeid behooren meer dan 700
plaatsbepalingen in de Spaansehe koloniën

der Nieuwe wereld.Zj zjn doorr0n.Jv-boldt verrigt en berekend,laterd00rOltmannn
nagezien,en vormen onder den titel:pobser-

v
ations astronomiques,opérationstriyonométriques et mesuresbarom e'triques,rédlgées et
van Pruissen in 1841 naar Engeland en in cal
culées par JabboOltmanns(1808-1810)''
1845 naar Denemarken. V0or 'toverige ves- de 4deafdeelingvanzjnereisbeschrjving.De
tigde hj zjn verbljf te Berljn of op het kaarten van de Orinoco,van de Amazonenvaderljk landgoed Tegel, waar hj,schoon rivier, het grootste gedeelte van den Atlas

hoog van Jaren,zich steeds metJeugdigen
jver aan de studiewjdde en zjn wereldberoemden rlfosmos'' schreef. Hj Overleed te
Berljn den Gden Mei1859.Totaan zjn dood
toe nam hj deelaanaldebelangen van de

van Mexico enz.zjn doornonAkpzùpldfzelven geteekend.Metden barometerin de hand

reisde hj van Bogota naar Lima;daarmede
beklom hjden Piekvan Tenerihb,denChim-

borasso en vele andere berggevaarten en verletterkunde en de wetensehap,van de mut- kreeg op dezewjze459hoogtemetingen.Zjne
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reizen in Siberië gaven hem aanleiding t0t
gewigtige opmerkingen omtrent de verspreiding der bewerktuigde gewrochtellover den
aardbodem . De m eteorologie,in verband ge-

bragt metdegedaante en degesteldheid der
vaste landenjlsdoorhem verbazendverrjkt.
Og grond van metereologische, thermometrlscheenelectrischeverschjnselen,metnaauwkeurigheid waargenomen en in zjn dagboek
opgeteekend, bepaalde hj het klimaat der

dierkunde is hem veel verschuldigd, zooals

bljktuit de 2deafdeelingderreisbeschrjving,
zjn nltecueil d'observations de zoologie et
d'
gnatomie comparée'' bevattende.Een ander
?- ùtlltffvorhoogstbelangrjk w erk van non A '
men zjne:rvuesdesCordillèresetmonuments

despeuplesindigènesdel'Amerique(1810,met
69 platenl''.Daarin zjn merkwaardigelandschappen der NieuweW ereld metgetrouwheid

voorgesteld,terwjleenebeschouwing vande

door hem bezochte gew esten en legde alzoo bouwgewrochten der aloude bew oners van
den grondslag voor de wetenschap der verge- Mexico hem leidde t0t nasporingen omtrent
ljkende klimatologie.Eene degeljke studie hunne taal',tjdverdeelingenbeschaving.V0lder delfstofkunde stelde hem in staat,eene kenkunde en statistiek werden nietvergeten ,
voorstelling te geven van den bodem van maar in het:pEssaipolitique sur leroyaume

uvelle-Espagne (1811, 2 d1n met
l
Amerikainzjne:ophysiquegônéraleet#0- datelaslla''oNo
peeneeigenaardigeenaantrekkeljke
ogie (1807)''
, metzjn:pEssaigéognostlque
gur le gisement des roches dans les deux hé- wjze behandeld.Daarenboven leverde hj de
uitkomsten van gewigtigenasporingenomtrent

misphères (1823- 1826)'' en pFragments de
géologie et de climatologie asiatique (1831,
Q dlnl'' de 5de afdeeling van zjne reisbeschrjving uitmakend. Hj werkte daardoor

de plaatswaarde der Indische jetalteekens,

omtrentde nautischegeographiem demiddeneeuwen,deed scheikundigeproeven met Gayniet alleen m ede t0t eene meernaauwlteurige .byd,vcc,bepaalde de ligging van den magnekennis de* Nieuwe W ereldj m aar inzonder- tischen evenaar,volbragtdebelangrtjkeontheid o0k t0t de ontwikkeling van de nog dekking der isothermen (ljnen van geljken

Jeugdige wetenschap dergeognosie.Devulca- warmtegraad),en deeldebjzonderhedenmede
nische verschjnselen dergeweldigeVllllrBpu- omtrentde electrischevisschen,overdeademwende beryen in Quito,zoowelalsdie van halinq dervisschen en derjongekrokodillen,
den Vesuvlus werden door hem zorgvuldig terwjl hj tevens veel tjd moest besteden
waargenomen en op eene schrandere wjze aan eene uitgebreidewetenBchappeljkebriefverklaard. Ondersteund door Bonpland: die wisseling.
zich methetbjeenbrengen derverzamellnyen A1 spoedig na zjnterugkeeruitAmerika
had belast, deed von A -' SnI#J in Amerlka had hj in populairen trantdeindrqkken en
vele belangrjke waarnemingen omtrent de ervaringen van zjnereiszoekennederte legverspreiding, het nut en den bouw der plan- gen in zjne voortreFeljke: pAnsichten der
ten, welke hj vervolgens in verband bragt N. atur (1808 en later bj herhalingl''.Vervolmet de verschillende menschenrassen. Tot genshield hj teParjsen daarna00k teBerzjne geschriften op dit gebied behooren: ljn voorlezingen over physische aardrjksbeXEssai sur la géographie des plantes (1805)' schrjving.Hierbj echter bleefhj niet staan,

en vooral rDe distributione geographica plan- maar kwam op hetdenkbeeld,eene wereldtarum secundum coeli temperiem et altitudi- beschrjving te leveren, die het geheel der
nem montium (1817)''. Hetherbarium ,door schepping omvatten zou,van de nevelvlekken

hem en Bonpland verzameld, bevatte 5000
soortenvan zlgtbaarbloejendeplanten,waaronder zich 3500 nieuwe bevonden.Zj zjn
ge
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afdeeling derreisbeschrjvinq,nameljk in de
qrachtwerken:rplanteséqulnoxiales,recueilhes au Mexique, dans l'
île de Cuba etc.
(1809? Q dln met 144 platenl'',- nM0n0gryphle des Mélastômes et autres genres du
meme ordre (1819-1823,2 d1n met120 4ekleurde platenl''1- rNova genera etspecles

aft0thetgeringstemosletoe.Bj hetvallen
van den avond zjns levens maaktehj een
aanvang metdezen reuzenarbeid,dien hjmet
jongelingsmoed voortzette.HjverscheenOnder
den titelvan pKosmos(1845- 1862,5 dln)''
,
en schoon hj dien voltooide,mogthj deverschjning van het laatste deelnietbeleven.
W é1 staat ditboek op den vasten grond der
wetenschap van zjn tjd,- wélverloochent
zich nergens de beoefenaar der exacte w etenschappen, die steeds rekening houdt metde

logica,maarhjwisttevenshetgeheeltebe-

plantarum , quas in peregrinatione ad plagam zielen m etden adem deslevens,endeschranaequinoctialem orbisnovicollegerunt,descrip- dere waarnemerderwerkeljkheid bewjstge-

seruntetadumbraveruntA.BonjlandetAlex. durig, dat hj een lieveling is der muzen,
de Humboldt,in ordinem digessltC.S.Kunth

een vriend van GJJAe en Sailler, die niet

(1815- 1825,7d1n met700platenl'',- pMi- vruchteloos eene classieke vorming genoten

mose: etautresplantes légumineusesdu N0u- heeft. Alleen te midden der gunstige omstanveau Continent, rédigées par C. S. Kunth digheden,w aarin ron A h-ùoltsfzich bevond,
(1819- 1824,met 60 gekleurde platenl'',- k0n een zo0 m erkwaardig boek geschreven
Synopsisglantarum,quasin intinere ad pla- worden, hetw elk steeds een monument zal
gam aequlnoctialem orbis novi collegerunt bljven der natuurkennis van dien tjd. De
HumboldtetBonpland(1822- 1826,4dln)''.- XKosmos'' is in de meeste Européscbe talen,
en pRévision desGraminéesetc.,précédéed'un o0kinhetNederlandsch(doordr.E.M Beima),
travail Bur cette famille par C. S. Kunth overgezet.- Belangrjke inlichtingen omtrent
ll-ùpltff
'
(182(* 1834,2dlnmet220platenl''.- Ookde het gevoelen en denken van non A'
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vinden wj inzjne:pBriefeanVarnhagenv0n envrjzinnigestaatsmanswjsheid,terwjlzjne
EnseausdenJ.1827- 1858(1860)'',uitgegeven verdiensten werden erkend door hetverleenen
door Lndmilla d,
s.
<is.ç.
van talrjke ridderorden en dqordien hem de
Karl '
FïIAeI-,vrjheer vonHumboldt, een heerljkheid ottmachau in Sileziëwerd toegebroeder van den voorgaande,eenderverdien- wezen.ln 1819washj lid van hetKabinet,
steljkste geleerden en een deredelste sta:ts- doch reeds in hetzeltdejaarnam hj zjn ontlieden. H p w erd geboren te Potsdam den slag, daar hj vruchteloos aandrong op het
22sten Junj 1767, ontving op hetouderljke aannem en van een meerconstitutioneelstelsel,
tzrtfe/kùer.t/ gehulbuitenverbljfTegelen te Berljn tegeljkmet dan door den minister von A '
zjn broedereene vootrefeljkeOpvoeding,en digd werd. Eerst in 1830 riep m en hem om
studeerde eerst te Frankfort aan de Oder en w eder zitting te nemen in den staatsraad,nadaarna teGöttingen in deregten,terwjlhj dathj hetvoorgaandeJaaraan hethoofd had
zich tevens toelegde op de oudheidkunde,de

gestaan van eene commissie:belastm et den

aesthetiek en de Kantiaanscho wjsbegeerte. bouw van hetKoninkljk museum.Sedert1819
Nadat hj op reizen doorDuitschland,Zwit- hadhj schieronverpoosd zjnedagendoorgeserland en Frankrjk zjne kennistlitgebreid bragtOpTegel,hetwelk hjdooreenkeuriqen
en met G.Ihrster en F.A1Jaeobieen opregt aanleg en dool'eene uitgezochte verzamellng
vriendschapsverbond gesloten had, vertoeftle van m eesterstukken der beeldhouwkunstverhj in 1789 en 1790teErfurten Weimar,en fraaide. Hi
j was lid van de meestberoemde
kwam hier in vriendychappeljkebetrekking académiën en geleerde genootschappen en 0ok
met Dalbery? Sehiller en Göthe.Met den titel gedurendezjn ambteloosenafgezonderdleven

van rLegatlonsrath'' keerde hj ambteloos wjdde hj zich metden meesteu jveraan de
naar Erfurt terug en trad er in 1791 in het beoefening der wetenschappen.Hj overleed
huweljk met de fijn-beschaafdeKarolinevon den 8steu Apxil 1835.
Dacheröden.Aanvankeljk woonde hj in Thii- Zjne eerste letterkundige geschriftenheeft
ringen oy de goederen zjner vrouw ,maar htjverzam eld in de: rAesthetische Versuchen
vertrok ln 1794 naar Jena, om hier in het (1799)''9 hierin vindt men onderanderen een
bjzjn van Sehiller het hoogste genot des opstel over den rspaziergang'' van Sehiller,
geestes te smaken. Trouwens een kosteljk over rllermann und Dorothea'' van Göth'e,
gedenkteeken van de vriendschap dier beide overpReinekeFuchs''enz.Zjnepsammtliche
mannen vormt de later uitgegeven: rBrief- MTerke (1841- 1852, 7 d1n)'' bevatten o0k
wechsel zwischen Schiller und W ilhelm v0n een gedeeltevan zjnetalrjkegedichten.Van
Humboldt (1830)''. Na het volbrengen van deze onderscheidt zich vooralde elegie pR0m
onderscheidene reizen vertoefde ron ./f'
?z-ùol#/ (1806)'' en zjne psonette''worden wegens
van 1797 t0t 1799 te Parjs,en begat'zich fraajen vorm'en diepen zin zeer geroemd.
vervolgens naar Spanje,waarwetenschappe- Belangrjk voor de kennisvan de Grieksche
ljke nasporingen hem geruimen tjd bezig taalen versmaat is zi
jne vertaling van den
us. Bovenal legde
hielden. In 1801 aanvaardde hj op lastder Agamem non'' van A escltyl'
Pruissischeregéringdebetrekkingvanminister- hj zich voorts met onverdrotene belangstelresident te Rome,w as er van 1806 t0t 1808 ling t0e op vergeljkende taalstudie.Hierdoor
gevolmagtigd minister en wjddezich hoofd- ontstondenzjne:pBerichtigungenundZiisatze
zakeljk aan de beoefening van wetenschap zu Adelung'sM ithridatesiiber diecantabrische
en kunst, terwjl hj Jeugdige geleerden en oderbaskische Spraehe (1817)''en zjnevoorkunstenaars Op eene edelmoedigewjze onder- trefeljke:nprifung der Untersuehungen iiber
steunde. M et den titel van geheim staatsraad

die U rbewohner Hispaniens vermittels der

naar Berljn geroepen, zag hj zich in het baskisc,
hen Syrache (1821)''.Voorts leverde
ministérie van Binnenlandsche Zakcn belast hj verhaudellngen: nueber die unter den
met de aangelegenheden van Eeredienst en Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des
Onderwjs; voor dit laatste heefthj veelge- Mababharata (1826)'', - pueber den Dualis
daanjen de universiteitte Berljn is aan hem (1828)'',- en pueber die Verwantschaft der
hare stichting verschuldigd. ln 1810 echter Ortsadverbien m it dem Pronomen in einigen

legde hj zjne betrekkinrnederenbegafzich Sjrachen (1830)':.Zjn hoofdwerk 0? ditgem et den rang van gehelm staatsminister als bled is echter zjn boek: rueber d1e Kawi-

buitengewoon gezant en gevolmagtigd minis- sprache auf der Insel Java (1836- 1840, 3

ter naar W eenen. Van dien tjd afhad hj d1n)''. Het werd eerst na zjn dood door
grooteninvloed opdegeschiedenisvan Duitsch- Eduard W lycFlplczlzl uitgegeven.V ooralde inland.In 1813 bevond hj zich gedurende den leiding tot ditw erk,onder den titel:rueber
wapenstilstand op hetvredescongrèstePraag, die Verschiedenheit des menschlichen Sprachin 1814 op datte Châtillon,alsmedebj het baues 11nd ihren Einiusz auf die geistige

sluiten van den eersten Vredevan Parjs,in
1815 Op het congrès te W eenen,en in 1816
en later te Frankfort aan de Main bj het regelen der Duitsche aangelegenheden en bj
de stichting van den Bondsdag. Daarna werd

Entwickelung desMenschengeslechts(1836)''.
ook afzonderljk in het llcht gegeven, is
hoogst m erkw aardig op het gebied dertaal-

wetenschap. Zjn yVocabulaire inédit de la
langue taïtienne''ls door luschmann in zjn

hj lid van den staatsraad, toen gezant te XAperçu de la langue des îles Marquiseset
Londen, en in 1818 nam hj deel aan het lalanguetaïtienne(1843)''Opgenomen.00k vercongrèsteAken.Overalwashjwerkzaam in verschenen n0g zjnepldeenzueinem Versuch
den geest eener onbevooroordeelde,verlichte

dieGrenzen der W irksamkeitdesStmntszube-
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stimmen (1851)''.Zjneverzamelinghandschriften en zjnewerken overbuitenlandsche letkrkunde vermaakte hj aan de Koninkljke
bibliotheek te Berljn. Zjn edel karakter
bljktvooral uit: rW ilhelm von Humboldt's
Brietbn an eine Freundin (1847, 2 d1n;6de
druk 1856)''. Deze brieven zjn gerigt aan
Cltarlotte Dietlej welke hj in 1788 te Pyrmonthad Ieeren kennen en metwiehj t0t
un zjn dcod eeneonafgebrokenebriefwisseling onderhield.
Hnmboldtrivier (De) is de grootste

nature (1738-1740,3 dln)'', waarop zjne:
rEssays moral, politicaland literary (1742)''
volgden.In 1745 werd hj begeleidervan den
Jeugdigen,eenigzinsin hetverstandgekrenkten markies ran Annandale, en vervolgens
seèretaris van generaal Sindair, toen deze
de Fransche kust bedreigde en later belast
werd met eene zending naar W eenen en

Turjn, daar de wensch van Hume, om als

leeraarin de zedekunde teEdinburghoptetre-

den,doordentegen:tanddergeesteljkheidverjdeld was.Te Turjnhieldhj zich bezigmet
o oom van het Noord-Amerikaansche territo- eene omwerking van heteerstedeelvanzjn
riula IJtah ot'Ileseret.Zj ontspringtaan de eerstvermeldgeschriften deedhetverschjnen
westeljkehellingvanhetHumboldtgeberpte, onder den titel:rEnquiry concerning the hudat zich van het noorden naar het zm den manunderstanding (1748).Daarinheefthjzjn
over ditgebied uitstrekt meteene lengtevan sceptisch stelsel het volledigst ontwikkeld.
50 geogr.mj1 en eene betrekkeljke hoogte Toen hj in 1751 in Schotland wasterugyevan 700 t0t 1600 Ned. el, en stort na een keerd, schreef hj zjn:rEnquiry concernlng
loopvan 70geogr.mjlzich uitinhetheldere the principles of morals (1751)''jwMrin hj
Humboldtmeer. Langs hare oevers loopt door het zedeljk gevoela1sde bron van zedeljke
w oeste streken de groote landverhuizersweg
van hetZoutmeer naar Calitbrnië.

daden beschouw de en als kenmerk van den
deugdzame het bezitaanwees van zoodanige
H um bug, een woord, hetwelk uit de eigensc.happen des geestes,welke voor 0nsof

plat-Engelsche volkstaal(slang)t0tdeschrjf- onze medemenschen nuttigofaangenaam zjn.
tnalisopgeklommen,beteekentzoowelzwen- Voortsschreefhj:ppoliticaldiscourses(1752,
delarj en bluFerj a1s 0en zwendelaar en 2 dln.)'',- een bundelpEssaysand treatises
bluFer.Omtrent den oorsprong van hetwoord on severalsubjeds(1755,4 dln;2deuitgave
bestaat geene eenstemmigheid. Sommigen 1810)7'
, - en rNatural history of religion
leiden het eenvoudig af van het werkwoord (1755)''.De betrekking van custosderbibliofo lt'
um (gonzen),terwjl anderemeenen,dat theek van advocaten teEdinburgh leiddehem
het afkomstig is uit een tjd,toen valsche t0t geschiedkundige nasporingen.Hj schreef
berigten omtrent den oorlog over Hamburg
Engeland bereikten, weshalve lt'
umb'
lt.g eene
verbastering zou wezen van H am burg. Men
meent dat het woord niet vroeger voorkom t

in 1754 t0t 1756 eenegeschiedenis van Engeland sedertde troonsbeklimming van hetH uis
Stnart,- in 1759 eene gedurendederegéring
van het Huis T'
udor,en voegde erin 1761 de

dan in den ouniversal Jester (1735)'' van vroegeretjdperken bj,waarnahj hetgeheele

Killigrew , doch eerst in den aanvang onzer werk in het licht gaf onder den titel: nHieeuw w erd hetalgemeen gebruikt.Een hum - story of England from the invasion ofJulius

bug is een man, die gebruik maakt van de
zwakheid en onnoozelheid van zjnemedemenschen om op hunne kosten te leven en rjk
te worden, - die in bromm ende adverten-

Caesarto the revolution ot'1688 (1763,6d1n,
enlaterbjherhaling;laatstedruk18658d1n)''.

tiën zaken aanbeveelt,welke eigenljk geene
waarde hebben.Hj is een industrie-ridder,
die zjne opligterj drjft tot aan degrenzen
der strafwetj mM r steeds zorgt dathj deze
niet overschrjdt. De Amerikaan Barnum is

het zlch dooreene wjsgeerige beschouwing
en door een fraajen stjl.ln 1763 vergezelde

voorzeker een der schranderste vertegenwoordigers van het humbuggeslacht.
H um e.Onder dezen naam vermelden WjJ'.

Da6dA'
- e,een schranderwjsgeeren Verdiensteljk schrjver.Hj werd geborenteEdinburgh den Q6stenApril1711en wasdejongste

zeon van een Schotschen landedelman.Reeds
vroeg betoonde hj eenegrooteingenomenheid
met de oude letterkunde en metde wjsbegeerte, doch zjne wankelende gezondheid,
welke door ingespannen studie veelgeleden
had, en de beperkte middelen zjnerfàmilie

waren oorzaak, dat hj zich te Bristolop

den handel toelegde. Deze echter vervulde

Hoewelhierin de grondigheiddergeschiedvorsching veelte w enschen overlaat,onderscheidt

H'ame als gezantschapssecretaris den graat''
tan

Aert/br# naarParjs,werd bj zjn terugkeer
benoem d t0tonderstaatssecretaris,doch legde
na verloop &an 2 Jaar deze betrekking neder,
en overleed te Edinburgh den 25sten Augustus
1;T6.Na zjndoodverschenen- behalvezjne
levensbeschrjving, door hem zelven opgesteld,- zjne:rDialoguesconcerning natural
religion (1779)''.
Joseplt.
s'
?
4z
a:,een Engelsch hervormer.Hj
werd geboren ln 1777 te Montrose in Schotland,verloor reedsvroeg zjn vader,waarna
zjne moeder in bekrompeneomstandigheden
achterbleet',ontvingonderrigtop destadsschool,
leerde een weinig Latjn, en zag zich als
leerling bj een heelmeestergeplaatst.Later
bezocht hj de geneeskundige lessen aan de
universiteitte Edinburgh,deed in 1796 zjn
examen als chirurgjn en trad in 1799 àlszoo-

hem met weerzin, zoodat hj zich weldra
naar Frankrjk begaf, om aldaar onbelemMzerd aan de wetenschappeljkeontwikkeling danig in dienst van deOost-lndische Compagvan zjn geest werkzum te wezen. Dââr nie, welke hem naar Bengalen zond. Hier
schreef hj zjne uitmuntende psychologisch- legde hj zich met zooveel jver toe op de
critische verhandeling: Treatise upon human Indische talen,dathj nahetuitbarsten van
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den oorlog tegen de Mahratten(1803)t0ttolk kwam hj in Amerika,waarhj zjne kindsbj de divisie van generaal Powellin Boen- heid en jeugd zag voorbjgaan.In 1850 gaf
delkoend benoemd werd.Hj bleeftevensa1s hj voor,da!hj degave van hettweedegeoëcier van gezondheid in dienst,en men be- zigt dus van hetvooruitzien van toekomvorderde hem weldra t0t betaalmeester der stige gebeurtenissen
bezat, waaromtrent

troepen.Aldie betrekkingen bekleedde hjop Royers in zjne rphilosophy of mysterious
zj0kolofeljkewjze,dathjdeswegeeeneopen- agents(1853)''een enandermededeelt.In1855
l

e dankbetuiging ontvlng van den Opper- ging H umenaar Europa en wektedoorhetver-

bevelhebber,lord Lake.Tevens werd hj mil- rigten van gewaandewonderenvelerverbazing.
deljk beloond,en daarhj mededevruchten Men verhaalt bjv., datteFlorencein zjne
inoogstte van eenige wélgeslaagde onderne- tegenwoordigheid de meubels zich bewogen en
mingen,keerdehjin 1808alseenvermogend datonzigtbare vingerenopm uziekinstrumenten
mannaarzjnvaderlandterug.Hieropdeedhj heerljke melodieën speelden.In hetvolgende
eene reis door Groot-Brittanje en lerland en Jaarvertrok hj naarRome,waarhjaanden
zwierfgedurende een tweetaljarenrondlangs Paus werd voorgesteld en de R.Katholieke
de kusten van deMiddellandsche Zee.In 1812

godsdienst omhelsde. Tntusschen werd hem

werd hj lid vanhetParlement,dochzagzich door den geestzjnermoederaangezegd,dat
na de kort daarop volgende Ontbinding niet hj zjn bovennatuurljk vermogen t@tM nden
herkozen.Nuwjddehjzichhoofdzakejkaan loden Februari 1857 missen zou.Van Rome
de bevordering van llet Lancastersche stelsel ging hj naar Parjs?waarhj in de geneesvan onderwjs, alsmede aan de bezigheden kundestudeerdeenbtkansbezweekvooreene
van zjn ambtalsdirecteurderOost-lndische hevige zenuwziekte.Nazjneherstellingbleef
Compagnie,waartoe hj in 1813benoemdwas. hj verzekeren,dat hj steedsin betrekking
'
In 1818 werdhj wederatkevaardigdnaarhet stond met de geestenwereld, en hield er seParlement,waar hj eene belangrjke staat- ances diedooraanzienljke- naarmenmeent,
kundiger0lvervulde.D00rzjnenaauwgezette zelfsdool,vorsteljke- personen werden bjbeoordeeling der staatsuitgavenmaaktehjzieh gewoond. Nadat hj in 1864 nogmaalsRome
geducht bj de Tories,dietoen aan hetroer bezocht had, doeh door de Pauseljke genstonden en geene middelen onbeproet; lieten darmen Over de grenzen gebragt was,begaf
om zieh van hem te ontslaan. Hame bleef hj zich naar Londen,waar hj deweduwe
echter onwrikbaar en verloor zelt'
sden moed Lyon Overhaalde, om hem , op last van haar
niet,toen Joltn .
R'
?
x.
:.
::!!en anderevrjzinnige overleden echtgenoot,60000 pond sterling ter
Parlementsleden aan degewenschte gevolgen hand te stellen,welkes0m hj eehterna een

hunner bemoejingen begonnen te twjtblen. yrocps, dat den 22sten Mei 1868 tegen hem
In 1830 werden de voomlitzigten beter.Ilume lngesteld werd,moest teruggeven.In eene in
was op nieuw t0t atkevaardigde gekozen, 1863 door hem uitgegevene schets van zjn
werd in het Layerhuis deleiderderradicale leven betuigthj: rlleteenige goede,datik
partj en vernietlgdein 1835doorzjninvloed doormjne pgave''gewroehtheb,isde overden Oranlebond, die de vrjzinnige prinses tuiging,dat velen,die niet aan een voortbeTictoria van de troonsopvolging w ilde uit- staan na den dood geloofden,thansdoormjn
sluiten, om aan den hertog van C'
lf'zàùerltrz'tf toedoen zich gelukkig gevoelen in de zekerde kroon t0e te wjzen.Deswege vervolgden heid van een toekom stig leven/'.

hem de Tories met onverzoenljken haat,en
Humea SPZCJAisdenaym vaneenplantenhetgelukte hun bj deverkiezingen van 1837, geslachtuitdetàmiliederZaamgesteldbloemigen
aan den tegenstander van Ilime de meerder- (Compositae). Hetonderscheidt zich door een
heid te verschaffen. Door den invloed van

naakten vruchtbodem , een rolrond, dakpan-

ormig,3 of4 buisvormige bloempjesomsluiOtconne# werd hj nu in de Iersche stad v
tend omwindselen ongesnavelde,onbehaarde

Kilkenny benoemd,doch hj verwjderdezich
w eldra van den Ierschen agitator en werd in

zaden.DeeenigesonrtisIL eleg(:A?.
$Sm.(Ca1841 nietherkozen.Hetvolgendejaarnam hj lomeria amaranthoides Vent.), eene fraaje

w eder zitting voor het district M ontrose,en im mortelle uitZuid-W allism eteen opgaandenj
dit herhaalde in 1847 en 1852 deze keus. ronden, vertakten,t0t 2 Ned.elhoogenstenMet Onbezweken jver streed Rùmenu tegen gel,afw isselende,stengelomvattende,lancetvorden alleenhandel en in het algem een tegen m ige,gaafrandigebladeren enzeervelekleine,

alle voorregten en zochtde staatkundige vrj- glanzige,rood-en brninachtig gekleurde blqeheden uitte breiden.Alshervorm er der inan- m en,die groote eindelingsche aren m et nea
erciën heeft hj veel gedaan;immers aan hem hangende takken vormen.
is m en het verschuldigd? dat de staats-rekeH um erale (schouderkleed)isdenaam van

ning en verantwoording thans in duideljker 0en vierkantstuk ljnwaad,hetwelk deR.Ka-

vûrm worden overgelegd en dathet amorti- tholieke priester om den halslegten metover
satiefonds werd opgeheven.Hj overleed te den rug loopende snoeren op de borst bevesBurnley-llall in Nortblk den zosten Febru- tigt. Het dient t0t onderkleed voor het misgew aad.
arj 1855.
Daniel.Dp'
?:.çlc.
: Hkme ofHome,den bekenH um iliaten,eennaam ,afkomstigvanhet
den avonttlrier op het gebied der geesten- Latjnsche woord ltnmilis(nederig),isdievan
kloppers. Hj werd yeboren in 1835 op de eene monnikenorde,in 1134 dooreenige adelOrkney-eilanden en ls de telg van een 0ud ljke personen in Ital
iëgesticht.Deze waren
Sehotsch geslacht.Reeds op 4jarigen leeftjd doorkeizerL otharius11 a1s gevangenen naar
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Duitschland gezonden, doch ontvingen ge- eene s-deelige bloemkroon met20meeldraden,
nade, nadat zj zich verootmoedigd hadden een draadvormigen sàmpermeteen s-lobbigen
(humiliatierant).Zj behielden nu diennaam. stempelen eene s-hokkigevruchtm et2zaden,

In1151 werden zj in koorheerenherschapen, die door een dwarswand gescheiden zjn.

en in 1200 bevestigde Innooentins II1 deze Het Omvat boomen, in Guyana en Brazilië
orde. Ook de vrouwen van de stichters dier groejende,metkortgesteel
deofzittendeblaorde hadden zich te Milaan t0t Hw ilotae dereny en kleine, wltte, in'digte, oksel- Of
vereenigd,en daar zulksvooralgeschied was eindstandigetrossenvereenigdebloemen.H ibalop aansporing eener vrouwe ran .fltudozli, qst
:-i/àrt
x Aubl. (Myrodendron amplexicaule

werden zj 00k we1 Blassonhehe nonnen ge- W illd.)iseen boom,diebj eenehoogtevan

noemd.De orde kwam in het bezit van 0m- 20 Ned.eleene doorsnede bereiktvan 6palm
Btreeks 100 kloosters en onderscheidde zich en bedektis met eene dikke,bruinroode,gem eer door hare weldadigheid dan door hare rimpelde en gescheurde schors.Maaktmen in

tucht,zoodat zj in 1576door Piws F werd deze insnjdingen,dan vloeithieruiteene lj-

opgeheven. D aarentegen bleven 5 kloosters vige, roode, w elriekende balsem , welke t0t
van Humiliataein ltalië bestaan.Hetgewu d eene brooze harssoort verhardt en a1s geneesder Humiliaten was een witte rok ,mantel m iddeltegen verschillendekwalenaangeprezen
en hoofddeksel,- 0ûk datdervrouwen was wordt.H.Jeriùf
zzld. M-t.is halfz0o hoog
geheel wit.
en dik als de voorgaande soort.Deze boom
H um ine is eene zelfstandigheid, welke draagt zwarte steenvruchten m et eetbaar
men met andere stoFen aantreft in teelaarde, vleesch en levertdesgeljkseen geneeskrach-

houtmolm ,turfenbruinkolen.Zj ontstaatbj tigen balsem ,die op dezelfde wjze alsC0hetvergun vanplantaardigezelfstandigheden, païve-en Peru-balsem gebruiktwordt.
wanneer deze aan de lucht blootgesteld en
HummeltlohannNepomuk),eenuitstekend
vochtig gehouden worden. Vooralontwikkelt klavierspeler en componist,geboren te Pres-

zj zich uitdieplantendeelen!welkedemeeste burg,den 14den November 1778,ontving aanstikstofbevatten,daardehleruitopstjgende vankeljk van zjn vaderonderwjsin demuziek.Toen dezealsdirecteurvan een muziekkorps naar Jveenen vertrok,wektehettalent
water,wjngeestenalkaliën onoplosbaaryoe- van den knaap de belangstellingvanM ozart,
der,hetwelk door laatstgenoem devanhumlne- zoodat de groote componisthem alsleerling

am moniak eene vermeerderde opnem ing van
zuurstofveroorzaakt.Dehumineiseenzwart,in

zuur gezuiverd wordt,dochbj eenelangere in huisnam.Reedsin 1788 deedhjmetzjn
vader kunstreizen in Duitschland,Engeland
en Holland.Tn 1795 keerde bj echternaar
omgezet in nitrohuminezuur, dat volrens W eenen terug,waar hj onderde leiding van
behandeling met alkaliën zelfin huminezuur
verandert.Doorsalpeterzuur wordtde humine

G.J.A ll#eridentisch is met nitrophloretlne- Albreektsberger en Van Salilr'lzich 0P deCom zuur, voorts in m ierenzuur en zuringzuur, posi
tie toeleqde en onderscheidene sonaten,
en bj eene behandeling met chlot)rontstaat rondo's en trlo's in hetlichtdeedverschjnen.
hetchloorhuminezuur.De humine bestaat uit Hj kwam voorts a1s kapelmeester in dienst
dergeljke bestanddeelen a1s een koolhydraat bj prins Esterhazy en beproefde zgne kracht
en kan m et cellulose, suiker, zetmeel enz. aan dram atische en kerkeljke muziek. In
kunstm atig verkregen w orden.
1811 echter legde hj die betrekking neder,
H etR kminezwur,een derhoofdbestanddeelen om zich onbelemmerd aanhetOnderwjsinde
van teelaarde,ontstaatm etde hum ine,onder compositie te wjden.Toch werd hj in 1816
opneming van zuurstofen ontwikkeling van weder kapelm eester te Stuttgart, en onder-

water en koolzuur,uit eelstof en dergeljke scheidde zich, niet alleen door zjne ongezelfstandigheden.Men verkrjgt huminezuur, meene vaardigheid in het klavierspsl, maar
w anneer men turf of teelaarde eerst in vooraldoordekostbaregave derimpN visatie.
N7ater, daarna in alkohol laat trekken,ODA In 1820 vertrok hj a1s kapelmeester naar
de daarin aanwezige harsen op te lossen,en W eimar,waarhj,alsmen zjne reizen naar
ze eindeljk meteeneoplossing van koolzuur Rusland en Engeland llietmederekent,zjne
natrium digereert. Uit het fltraat doetmen overige levensdagen doorbragt.Hj overleed
door minerale zuren eene bruine,geleiachtige

den l7den October 1837, en heefteene uit-

zeltbtandigheid - het huminezuur, dikwjls voerige ppianoforteschule'' alsmede een groot
gemengd met ulmine- en geïnezuur - neêr- aantalcom positiën nagelaten.
slaan,welke in dezen toestand n0g altjdam- H um or is een Latjnsch woord,hetwelk
m oniak bevat,w aarvan m en haar door eene vocht beteekent, en daar volgens het stelsel
herhaalde behandeling metbjtendekaliz00- der oude geneesheeren 'smensohen gesteld-

veelmogeljk bevrjdt. Hethuminezuurisin
water eenigzins oplosbaar,doch verliestbj
droog worden deze eigenschap.Hetisopdergeljke wjze zamengesteld als een koolhydraat, is niet kristalljn en vormt ook geene
kristalljne zouten.O0k dit zuurkanopkunstmatige rjzeverkregen worden.

heid naarligchaam en geestafhankeljk was
van de vochten en de vochtmenging van het

stoFeljk omkleedsel,bleefmenlaterspreken

van l-me'ttr in den zin van zielsgesteldheidj

terwjl h'
amor tegen het einde der 18de eeuw

de beteekenis verkreeg van een bepaaldm engBelvan het ernstige en komieke,hetw elk,op

H um lria Aubl.is de naam van een plan- eenegeestiye wjze ingekleed enafgewisseld,
tengeslachtuit de familie de Sapotaceën.Het nu een gllmlach, dan w eder een traan ontnnderscheidt zich doo1-een s-spletigen kelk, lokt.De humoristweetdebelagcheljkezjde
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van het sombere en indrukwekkende af te
De humus van den bodem is van het,
zien en in woorden te brengen,terwjlhj hoogste belang voor den plantengroei;hj
tevens in het bespotteljke iets ernstigs Ont- levert met de bestanddeelen van het water,
dekt,dathj in zjneschetsopdenvoorgrond van het koolzuur en van hetammoniak des
plaatst.T0tdebestehumoristischeschrjvers dam pkrings de noodigebouwstofvoordevorbehooren voorzeker Jean TC'
MJinDuitschland, m ing der plantendeelen.Intusschen heerschen
Fieldingt ,$'/:rw: en Dickens in Engeland, en

Hildebrand (Beets)in ons Vaderland.

Hum phrey , hextog van Gloeester, een
zoon van H endrik IV en een broeder van

Hendrik 7z; koningen Van Engeland,trad in
1422 in hethuweljk metJaeobavan.
fëkrdz
l,
nadatdezevan haartweeden mangescileiden
was.'
In hetvolgendejaarbegafhi
jzichnaar

om trent den Vorm waarin de bestanddeelt!n
van den hum us in de planten Overgaan,ver-

schillendegevoelens.Zeerwaarschjnljkisdat
van Izkbiy, F'
GJ,F en anderen,die beweren,

dat deze bestanddeelen geenszinsonveranderd
dool. de planten wOrden opgenomen, maar
voorafj onder den invloed valz de zuurstof
der lucht, zich Ontleden in koolztlur,water
Henegouwen,om zich meester te makcn van en ammoniak.Althans deze 3 verbindingen,
ditgraafschap,hem bj huweljksverdragdoor w elke de planten zoowel uit den grond a1s
zjneechtgenootetoegewezen.Daarhjechter door Iniddel van de spleetopeningen der blategenstand vond bj denhertogvan Bolmgon- deren t0t zieh nemen,vormen m etde delftfï/, die hem t0t een tw eegevechtuitdaagde, stoffeljke bestanddeelen haar voedsel.V0lverliethj Jaeoba in 1427en hertrouwdemet gens dit gevoelen m oetelz alle bewerktuigde
Eleonora Cobham.Hj maakte zich voortsgc- stoffen zich eerst in onbew erktuigde Ontbinhaat bj de aanzienljken des rjks, zoodat den,om weder in een bew erktuigd gew rocht
hj in 1447 in de gevangenis geworpen en te kunnen overgaan. Andere physiologen en
scheikllndigen, zooals M ulder, Soubeiran en
aldaar heimeljk gedood werd.

H um us ofteelaarde noemt men de boven- M oleseltotl, z!J
'n van meening,dat de humusstetplantendragendeaardlaag.Hjiseelzmeng- zuren in degedaantevan zouten indeplanten
sel van verw eerde, door aanslibbing opge- Opgenom en en aldaar Op eene n0g nletverhoopte onbewerktuigde zelfstandigheden m et klaarde wjze in cellulose en andereorganide voortbrengselen van verrotting en verderf sche zelfstandigheden omgezet worden.V0or
van plantaardige ofdierljke stoffen.Tegen- beide gevoelens is veel te zeggen.In elk gewoordig geett men den naam humus veelal val echter is het boven allen twjfel veraan hetkoolstofrjke bruineOfzwartemengsel heven, dat het koolzuur, bj de Ontleding
dezerstoFen,welkemetdedelfstoFeljkebe- van humus Ontstaanj gunstig werkt op den
standdeelen van den grond gedeelteljk ver- plantengroei,dewjlhetal dadeljk de delfmengd, gedeelteljk scheikundig verbonden stoFeljke voedingsmiddelen van den bodem
zjn.Behalve doorverrotting en verderfkun- (kalium-en natriumzouten)oplostenbruikbaar
neninsommigebew erktuigdeligchamenstolen maaktvool'deplanten.Voortsweten wj,dat
ontstaan, die w egens hare schei-en natuur- de humus wegens zjne poreushoid en zjn
kundige eigenschappen met lzumus op ééne hygroscopisch vermogen koolzuur en ammoljn staan. Men verkrjgter bjv.doorsuiker nlak verdigt, de gewassen van voehtigheid
bj eene hooge temperatuurmetverdund zwa- voorziet en wegens zjne donkere kleur de
velzuur te behandelen en er alkaliën bj te warm testralen opslorpt. Do0r eene gestadige
gieten, - voorts door organische ligcham en ontbinding tebevûrderen,brengt hj eindeljk
onvolkom en teverbranden.Dehumus,m olm of de delfstoFeljke bestanddeelen van den grond
m odder, dien m en het zuiverst aantreft in in zoodanigen staat,waal
'in zj geschiktzjn
holle boomen,vertoont zich als eene gem ak- Om door de planten te worden opgenom en.
keljk fljn te wrjven,poreuse,min ofmeer H u-nan of Hoe-nan, o0k wel Cltoe-nan,
brlzine massa,waarin de verhouding der be- is de naam eener binnenlandsche provincie
standdeelen verschillend kan w ezen. Humus van China.Zj beslaat het land ten zuiden
is het hoofdbestanddeel der turf- en bruin- van het groote meer Thoen-thing,waarin de
kolenlagen?welke bjeeneqedeelteljkeofge- Joean-kiang en de Tsoe-kiang zich uitstorten,

heeleal
blulting derdampkrlnrsluchtontstaan en telt Op 3493 EJ geogr.mtjlruim 20 milzjn.De vorming van humusultbewerktuigde lioen inwoners.De peversvan hetmeer zjn
stoffen geschiedt door een scheikundig ver- ongemeen vruchtbaar (,11levertln jaarljks een
l0op,datin bjzonderhedenn0gnietvoldoende dubbelen Oogst. Aan llare zuideltjke gronzen
bekend is,maar zich Ongetwkf
'eld regeltnaar verlleft zich llfat gellprgte Nan-ling en êél'l
de yroote natuurwet,volgenswelkealleOr- ztjller itetcns doorloopt dit gewest van hct
ganlsche ligcham en zicll ten laatste in anor- Oosten naar het wtlsten. Bellalve genoemd

ganische ontbinden - hoofdzalteljk in k00l- grpot meer zi
jn er 30 ltleinore,en degelleele
zuur, water, en amm oniak - , Om daarna
w eder t0t bouw stof voor nieuw e organische
gewrochten te dienen. Die stoffen ontstaan

echternietdadeljk uitden humusqdezedoor-

looptin gewjziydeomstandighedeneenereeks

van gedaantewlsselingen, gedurende w elke
Onderscheidene zuren, zooals huminezuur,
ulm inezuur, geïnezuur, bronzuur enz., olztstaan.
VIII.

provincie is in hetalgem een m ild besproeid.

Het belangrjkst gewas is er rjst;voorts
vindt men in de bergstreken veelhotlt,terwjl de bodem er jzt?r, lood,malacllietcn
steenkolen oplevert. De lloofstad is Tsjangsja-foeaan de Siang.
H undeshagen (KarlBernllard),eel
zverdiensteljkDtlitschgodgeleerde,geborenteFriedewald bj Hersfbld den 3osten Januarj 1810,
36
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wasde zoon van den uitstekendenboschbouw- rotskammen afgewisseld. Nabj de rivieren
kundige Johann CAH.:JïtZZIHundeshayen,gebo- groeit er uitmuntend winterkoren, en wat
ren te Hanau den loden Augustus 1783 en hoogervindtmengerst,haver,vlasenhennep,

overleden den loden Februarj 1834 a1shoog- alsmede in den laatsten tjd veelklaver.In
leeraaren diredeur van deschoolvoor bosch- de overbljfselen derwouden,diein den tjd
cultutlr te Gieszen.Karl Bernard bezochtde
gymnasia te Ti
ibingen,Fulda en Gieszen en
studeexde voortsaan de universiteitin laatstgenoemde stad in de letteren en de godge-

der Romeinen dit gebergte bedekten, vindt
men veelwild,en debekenbevatten een Overvloed van kreeften en forellen.Het vee is er

Halle, promoveerde daarna te Gieszen en
vestigde zich hier als privaatdocent in de
kerkgeschiedenis en uitlegklmde. In 1834

eene menigte dorpen,wierbewonersvan zuiver Germaansche afkomst en zeer aan hun

klein,en demjnen leveren ernietveelanders
leerdheid. Hj zette zjne studie voort te dan jzer.Men heeftop en bj denHundsriick

geboortegrondgehechtzjn.Hierendaarvindt

werd hj buitengewoon hoogleeraarteBern, men erovcrbljfselen uithettjdperk derR0waar hj vooral in de vriendschap van meinscheheerschappj.
Saneekenbwrger deelde. In 1847 aanvaardde
H unebedden noemt men aloude monuhj een protbssoraat te Heidelberg,in 1867 menten van regelmatig gerangschikte, ruwe
een in de kerkgesçhiedenis en in de geschie- steenklompen, die in 0ns Vaderland vooral
denis der kerkeljke leerstellingen teBonn, in Drenthe te vinden zjn.Groote brokken
en overleed aldaarden Qden Junj 1872.Van van Skandinavisch granietzjn in den vorm
zjne geschriften noemen wj:pDie Coniicte van een zeer langwerpig vierkant naast el
des Zwinglianismus,Lutherthums und Calvi- kander geplaatst en de langste 2 zjden van
nismus in der Bernischen Landeskirche v0n boven door deksteenen verbonden.Z00 heeft
1532- 1558 (1842)'',- rDerdeutscheProtes- men er 0. a. te Tinaarlot Gieten, Rolde,
tantismus,seine Vergangenheitund seine heu- Borger enz. van zeer verschillende lengte en
tigenLebensfrayen (1846;3dedruk 1849)'',- braedte.Bj hetonderzoeken dierhunebedden
XDie Bekenntnlszgrundlage der vereinigten heeft men urnen, wapens enz.aangetrofen,
evangelischen Kirche im Groszherzogthum zoodat men mag onderstellen,datzj t0tbeBaden (1851)'',- pDa'
s Princip derfreien graafplaatsen hebben gediend. Men heeft geSchriftforschung in seinem Verhëltnisz zu den vraard, h0e het mogel
jk was in een tjd,
SymbolenundderKirehe(1852)'',- pueberdie waarln de werktuigkunde zich in harekindsNatur und die geschichtliehe Entwickelung heid bevond, zulke zware deksteenen op de
der Humanit:tsideen (1852)'',- en nBeitrige wanden te brengen? Hierop is evenwel gezurKil'chenverfassungsgeschichteundKirehen- antwoord,datzulksdoor m iddelvan eenvoupolitiky insbesondere des Protestantismtls dige hefboomen we1 geschieden k0n, nadat
(1864)''.In 1865 belasttehj zich voorts,ge- m en eerst den bodem t0t aan de kruin der
steund door Riehm te Halle,metde redactie wandsteenen had opgehoogd, zoodat men de
van de rTheologische Studien und Kritiken''. deksteenen tegen eene Qaauwe helling omhoog
H undsrùck
' , eigenljk Hknsel
icken (het k0n rollen.
Zulke hunebedden, die in Engeland den
Gebergte der Hunnen),is een berggevaarte
van kalklei in de Pruissische Rjnprovincie, naam van dolmen dragen,vindt men zoowel
om geven door de vnzchtbare,digtbevolkte en dââr te lande als in Duitschland, Frank-

mettalrjkewjngaarden versierderivierdalen rjk,Denemarken en Zweden;- vooral0ok
van de Rjn,de Moesel)de Saar en de Nabe. in het zuiden van Rusland en in de K rim .

Ditgebergtevormteene bergvlakteter hoogte De naamsoorsyrong is ni
etvolkomen zekex;
van ruim 400 Ned. el, waarop zich onder- volgens somm lgen beteekent het woord hmnescheidene boschrjke bergkammen verheFen, bedden eenvoudig graven der ./.lkzladzl.W elligt
die van het zuidw esten naar het noordoosten ware er verband tevinden tusschen den naam
loopen en 300 Ned.elboven den bodem der h'
anebed en de woorden ltenekleed(doodkleed)

bergvlakte oprjzen.Zj dragenin hetwesten
over een afstand van ongeveel
'6 geogr.mjl
denaam van Hoeltwald (totaan den wegvan
Birkenfeld naar Bernkastel), - daarnaover
dien van 3 t0t4 geogr.mjlden naam van
Idarwald (tot digtbj Kirn),- en eindeljk
over dergeljken afstand dien van k
bhonwald
of den eiâenlqken A'
ll
zdt
fq
srïfck (tot Bacharach
aan de Rjnl.Dezamenhangdezerbergkamm en is m eermalen doox beken verbroken,
vooraldoorzulke,die aan denoordzjdeOnt-

en henerat(doodkist),in Drenthegebrtlikeljk.
Ook heeft men n0g ltltnenkrinyen,nameljk

cirkelvormige perken, doorgaans Op vlakke
bergkruinen gelegen en door steenklom pen
omsloten.Men heefter een te Stonehenge in
Engeland en onderscheidene in D uitschland,
vooral in Nassaut Opper-Hessen en W estfa1en,en men is van Oordeel!datde oude Germanen binnen zoodanige krlngen hunne goden
vereerden,hunne oleranden bragten en hunne
regtsplegingen hielden.

spxingen en zich zuidwaarts naax de Nahe

Hunfalvy (Paul),een verdiensteljk H0nspoeden.De hoogtevexmindertnaarde zjde gaarsch taalkundige,geboren te Nagy-szalok
van hetzuidoosten.De hoogstetOpisdeErbes. den lzden Maart1810jbezochtde scholen te

of W alderbeskopf (800 Ned. el h00g).De
hellingen naar de zjdevan de Saar-en Nahedalen zjn zeersteil,terwglzj naar de zjde
van de Rjn en de Moesel zachtgloojende
Olen vormen, hier en daar door kloven en

Kiismark en Miskolez,en wjdde zich voorts

Op hetlycéum te Kësmark en daarna aan de
universiteit te Pesth aan de studie derregts-

geleerdheid.In 1838werd hj advocaaten in

1842 hoogleeraar in de regten aan hetcollège
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te Kâsmark.Als afgevu rdigdenaar den H0n- leeraar te Groningen, bj de inwjding der
gaarschenLanddag van 1848jbleefhj alslid acadêmie optredende met eene redevoering:
V3n de Nationale Vergadering volharden t0t DDe Frisiorum omnium , imprimis vero de
aan de catast
rophe van Vilagosen vestiyde civitatis hujus agri vicinilaudibus''.Voorts
zich vervol
yens te Pesth. Al vroeg hleld heeft hj ljkredenen in het licht gegeven,
hi
j zich bezlg m et taalstudie en vooralmet gehouden bj het afsterven van Phebens en
eene gezette beschouwi
$ ran Helpen. In 1620
ng zjner moedertaal. van Frederik Opzl#dr.

Reeds in 1841 was hi
j correspondérend 1id werd hj lid vanden stedeljkenraad,waarna
t hoogleeraarsambt en de waardigheid
der Hongaarsche Académie en na heroyening hi
.j he
der zittingen in 1850 bejverde hj zlch de van xectormagniicusnederlegde.Wjderswas
beoefening der talen van den oeral en van hj bj herhallng 1id van de Hoofdmannenka.
den Altaï aan te bevelen, als m et die der mer en burgemeester van Groningen,enover-

Magyaren vermaagschapt.In 1856 stichttehj leed den 9denJulj 1639.Hj wasgehuwdmet
t0t dat einde een taalkundig tjdschrift cn Anna Maria F/t
zdz'
o ran z
st/tlr7Jezzlfqç.
leverde eene uitgebreide pchrrstolnathia FenH ûningen ofGroszhiininyen,inhetFransch
nica(1861)''
,nadatStephanFab
'lan,éénzjner Hltninyne, een stadje in den Elzas,op den
leerlingen,reedsin 1859 eene Finsche spraak- linkeroever van de Rjn,een uurgaansbekunsthad uitgegeven.VoortsheeftH'
tbnfalvy neden Basel, is merkwaardig wegens zjne
de nagelaten werken van den Hongaarschen ligging a'
an eene plek,waar men genoemde
reiziger Reyuly en andere gesohriften in het riviergemakkeljk oversehrjdenkan.om zulks
licht gezonden, waaronder rllet volk der teverhi
nderen,waserreedsvroereenhechte
W ogoelen (1863, met eene spraakkunst en toren gebouwd,die den 26sten Mel1634 door
een woordenboekl''.In 1859 werd hjgewoon den hertog ron Zcffdzzùzrr.t/aan de Ligue ont-

lid der HongaarscheAcadèmie. Zjnbroe- rukt werd?doch laterin koop aan Lodewj;k
der Joltann .
f:
fkz
/tzl'
p.
y,geboren te Groszschla- XfV ten deelviel.Deze lietHiiningen door
gendorf in llongarke den 8sten Junj 1820, Valtban versterken en ervervolgenseene brug
w erd in 1846 hoogleeraarin de statistiek en
geschiedenis aan hetlycêum te Kssmark,en

met een hoot'd bouwen. Volgens de vredesverdragen van 1697, 1714 en 1734 moesten

nam desgeljks jverig deelaan de volksbe- de Franschen hetbrughoofd slooyen,dockzj
weging van 1848.Nadathj eenigen tjd in herstelden het in 1714,- en dltgeschiedde
degevangenishad doorgebragt,keerde hj in desgeljks,toen hetin1751verwoestwas.Na
1850 naar Kësmal'k terug, maar zag zich
van alle Openbare leeraarsbetrekkingen in

den terugtogtvan M oreau,die hierden 26sten

October 1796 over de R'
dn trok,namen de

Hongarjeuitgesloten,Omdathj voordezelf- Oostenrjkersdeschansinbezit,maarwerden
standigheidderProtestantschescholengejverd weldra doorgeneraalAbbatuociverdreven.Inhad.NietteminbleefhjtePesthenaanvaardde tusschen werd zj den zdenFebruarj 1809bij
in 1860 een hoogleeraarsambt te Otbn.Van capitulatie in handen van deKeizerljketroezjnereschriftennoemenwjeene:rAlgemeene pen geleverd.Den lTden December 1813 togen
geschledenis (1850- 1851, 3 dln; 2de druk er de oostenrjkers en Bejerschen over de
1862)'' - ollongarje en Siebenbiirgen,in Rt
jn,belegerden devesting Hiiningen en beOorspronkeljkeschetsen (1856)''- envooral magtigden haarden 14den April1814 doorde
eene sNatuurkundige beschrjving van het capitulatie van Barbo'
t.Later werd zj nogHongaarsche rjk (1863- 1866,3 dln)''.
maals door de Oostenrjkersingesloten onder
H unger, H'
ungar'tbs of H'
ltnyaréns, een aanvoering van aartshertog Johann,en schoon
Friesch van geboûrte en de Opvolger van generaal Barbanègre haar dapper verdedigde,
Imdyer op den Utrechtschen bisschopszetel, moest zj den 26sten Augustus 1815 capituléM nvaardde zjne waardiglleid in 854. Kort ren, waarna hare vestingwerken vopr goed
daarna w erd de stad door de Noormannen in- w erden gesloopt.
genomen en verwoest, doch Ilànger had de
H unnaeus (Augustin) of Rkens, 0ok
vlugt genomen naarLuxem burg,waarL otlta- M aydelanusgenaam d naar zjnegeboorteplaats
rïfzd 11 hem in 858 aan het hoofd plaatste M echelen,waar hj den 27sten Julj 1522 het
van St. Pieter te Roermolld. Het volgende levenslichtaanschouwde,was 0en verdienstejaarbevondhj zich op eene vergadering van ljk lt. lfatholiek gpdgeleerde. 11j studeerde

aanzienljke praelaten teToul,en in863werd in de abdj Bonesstlen laterteLeuven,en
hj naar eene vergadering te Metzgeroepen, werd hiclrvervolgensloogltleraar.Daarbj beom over de hun-eljksaangelegel
ahet
lel
a van klttedde htjonderscheidt
àno kelkeljkewaardigLotharius 11 to raadplltgen, t
l()e,
h zag zich beden,verving in 1567 Joltanpes /.&,.$W:4.$'a1s
door Ongesteldheid verhlndel'd derwaarts te Koninkljk hoogleeraar in de sehplastiek ,en
xeizen.lletsehjntintusschen,dathjinvreed- ovexleed in 1577.Val ztjllt
a geslz
hriften noezamer tjden naar Utrecht terugkeerde, en mltn Mr
i
j: plè
lialet
ltica S0l1 generalia lpgices
men meent,dat hi
j in 866 overleden is.
praecepta oulnia etlt-(1584q2de dxuk 1608)''
H uninga (JohannesEspint
ls),eellNcderml
uogitt
esft
ll
zdaulentt
luzett
l.(1552J6dedruk
landsch regtsgeleerde,.de telg van eftn otld 1595)''
,
mcatetthismi Catholicl schema
geslachtt w elks stamhuis zie'h te Opstwold (156G)''
, rcatethismus (ratholicus (15:0,
verhief,werd geborclz in 1583,gonoot op de eene uitbreiding van het voorgaandel''
Latjnsche schoolteGroningen hetonderwjs S.Thomae Aquinatissummatotiustheologiae
van den geleerden Emmi'tts, studeerde in de etc. (1569,3 dln?laterbi
j herhalinguitgeregten en werd in 1614 benoemd t0thoog- gevcn en in 1580 tot 7 dln uitgedjdl'' en
.
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sacramentis ecclesiae Christi axiomata de 12de eeuw door de verspreiding van het
Nibelungenlied ontstaan.Daar de Hunnen uit
H unnem annia S'
weetisde naam vaneen de Ooxden hlsschen de oeral en de Irtisj
plantengeslachtuitdefamiliederPapaveraceën. w estwaarts trokken en die landen van ouds
Het onderscheidt zich door een Q-bladigen, door Oegriërsbewoondwerden,behooren zj
afvallenden kelk?eene 4-bladige bloemkroon, vflorzeker t0t den Oegrischen of Finschen
en eene ljnvormlge,rolronde,aan beide ein- stam. Doch al rekent men Hunnen t0t de
den dunner lzitloopende,onbehaarde,z-klep- Oegriërsen alzjn deMagyarendesgeljksvan
pige zaaddoos met vele gladde, bolvormige een Oegrischen stam afkomstig, daaruitvolgt
zaden.DeeenigesoortisHijkmariafbliat
st
znedf, n0g niet,dat deze JuistdiederHunnen geeen z-jarige halfheester in Mexico met een weest is.
stengel ter hoogte van 1 Ned.el,grjsachtigH unnius (Balduinus),een Nederlandsch
groene,nagenoeg gevinde,veelspletige blade- godgeleerde,geborentestavenisseden16denFeren en gele bloemen, afzonderljk Op regt- bruarj 1654,bezochtde hoogeschoolte Leistandige stelen geplaatst.Deze plantkomta1s den en w as achtervolgenspredikantte Oostsierplantvoor en heeftveelOvereenkom stmet burg in Staats-vlaanderen en te St.Laurens
eene Eschscholtzia.
bj Middelburg, waar hj den lsten October
H unnen is de naam van een Aziatisch 1719 overleed.
Van zjne talrjke geschriften
*@
volk, dat Onder aanvoering van Balamir de vermelden W I
J: De wagen des Cherubim Of
Alanen onderwierp,met deze in 3;5 over de 'tgezigtevan Ezechiëlenz.(1707)'') ''e' DZ)-

etc.(1570)''.

D0n trok,hetGothischerjk van Ermanaviel
t 0nslovgejuyg enz.(1709)':,- en pDeweegvernietigde en alzoo eene belangrjke r0l be- schale deBheiligdomsenz.(1714)''.O0k heeft
g0n te vervullen in de geschiedenis der àves- hj een aantal handschriften nagelaten, van
d-drfthoogtersc'
hevolkeren.Zj waren in vele onderling welke sommige door GerardvanA '
onafhankeljke stammen verdeelden bewoon- leeraar en predikantteMiddelburg,zjn uitden de vlakte tusschen de W olga en de
Donau. Later werd de vlakte van de Theisz

g0g0V0n.

in Azië van den Caucasust0t aan Syrië.In
Europa was het eerst Thraeië blootgesteld

Arnstadt, studeerde te Jena in de regten en
nam in 1700 de vlugt naar Hamburg,waar

Hunold (Christian Friedrich),die ont
ler
het hoofdgebied hunner heerschappj.Reeds den naam van aYenanlesveelgeschrevenheeft2
in 395 ondernamen zj belangrjke rooftogten werd geboren in 1680 te W andersleben bj
aan hunne geweldenarj, en hunne benden hj onderwjs gafin de welsprekendheid en
dichtkunst en voor een advocaat werkzaam
17J#1 bdkans de muren van Constantinopel. was.D00rnoodzakeljkheid gedrongen,vatte
Gedurende het bewind van den magtigen hj de pen op en schreef den roman:pDie
Attéla waren, behalve de Oegriërs, 00lt de verliebte unf
l galante W elt (1700,2 d1n)''
,
bereikten er onder het bevel van Arcadilu

Akatziren of de voorvaderen der Chasaren? wel
ke z00 jrooten bjval vond, dathj er
de Slawonen en een groot gedeelte der Ger- DerEuropi
llschrp Hofe Liebes-und Heldenm aansche volkeren met deH unnen vereenigd. geschichte (1704) en psatirischerRoman(1705

Na den dood van Attila Ontstond een strjd en 1732)''op lietvolgen.Laatstgenoemdwerk
tusschen zjnebeide zonen.Deonderworpene wasoorzaak,dathjHamburqverlatenmoest,
volkeren wiepen hetjuk van hunneschou- omdat hj daarin te veel u1t de chronique
ders, - in de eerste plaats de Gepiden,en scandaleuso der stad had m edegedeeld.Voorts
in een gevecht tegen deze sneuvelde Ellak, schreef hj onderscheidene teksten voor opede zoon van Attila,door dezen voor deheem ra's, leerboeken voor stjl,welsprekendheid
seàappj bestemd.Hetlandaan deDonau en en dichtkunde, en leverde een aantalvertade 'rheisz werd toen door de H unnen ont- lingen. Tegen W ernike, die in zjne puntruimd; z!j trokken over de Proeth en de dichten den schrjftrantvan Lokenstein teregt
Dnjepr en gehoorzaamden hier wef
ler :an gegeeseldhad!schreefhjhetgemeenekluchtafzonderljkevorsten.Een van deze!eenzoon spel:rt-lerthbrige Pritschmeisteroderschwërvan Attzla en Dengizik geheeten,Nlelin 468 mende Poet (1704)'' en daar delevenswjze
in den strjd tegen deOost-oothenten met van H'
anold in Overeenstemmingwasmetzjn
hem verdwjnt de naam van het rjk f
ler loszinniqen schrjftrant,daalde hj weldrain
Hunnen.Bj het Romeinsche leger had men (1e achtlng van het publiek.Na velerleilotsnpg Hunnen,die doorNarnes tegen de Oost- verwisselingen vestigde hj zich in 1714 te
Gothen werden aangevoerd. Het volk zelf llalle als docent in de regten, en overleed
bleef nu Onder den naam van Koetoergoeren den Gden Augustus 1721.
ten westen en onder dien van Oetoergoeren
H unse (De) is een riviertje in hetnooxten Oosten van de bon gevestigd,en eerst- den der Nederlanden. Het outspringt in het
gem elden m aakten zich in de 6de eeuw ge- Ellersvold,draagteerstt
len naam van Ommerducht docr hunne invallen ïn het 00st-1Q0- schansche vaart en loopt onder dien van
meinsche rjk.Over den oorsprong derHun- Schuitendiep naar de stad Groningen, waar
nen koestert men verschillende gevoelens. hetzich metde Aa yereenigt,om zich onder
Sommigen houden ben voor de Hiongnoe der den naam van Reitdiep in de Lauwerzeo uit
Chinézen,anderen voor Finnen en alzoo voor te storten. Ilknsingo,één der 3 kwartieren
de stam vadersdf'rMagyaren.D e Hongaarsche van de provincie Groningen, ontleende aan
overlevering,volgenswelkedeze van deHun- datriviertjezjn naam.H'
etgrensdetennoornen afkomstig zjn,is vermoedeljk eerstin den aan de W adden:ten oosten aan Fivelgo)
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ten zuiden aan Drenthe en tell westen aan
het Jvesterkwartier.

stad van dien naam en stortna een l0op van

Hunt (JamesHenryLeigh),een Engelsch
schrjver,wasdezoonvan eenAmerikaansch
uitgewekene en werd geboren te Southgate
bj Londen den 19den October1784.Reedsop
school onderscheidde hj zich door een uitmuntenden aanleg en deed onderscheidene
Essays and Juvenile poems''i11den rluvenilePreceptor''opnemen.Nadathjgert
limen
tjd bj een attorney gewerkthad,verkreeg
hj een staatsambt, docll legde het weldra
neder,Om zich aan dejournalistiek tewjden.
Zonderversehooning sprak hj overkerkeljke

ser- en welaan haren linkeroever.

18geogr.mjlbj Elsieth zich uitindeMTe-

Hunger.Onderdezennaam vermeldenwj:
W illiam Skzàfer,eenuitstekendBritsoh pntleedkundige.Hj werdgeboren den 23stenMei
1718 te Long-calderwood in het Sehotsehe
graafsehap Lanark, bozodlt de sehool te
Glasgow en studeerdealdaarvervolgens in de
godgeleerdheid. op aansporing van Cldlen

verwisselde hj deze metdegeneeskundeen
begafzich ten behoevevanzjneverderevorming in 1740 naar Edinbtlrgh en in 1741

naar Londen, waar hj weldra tweede ge-

en staatkundige aangelegenheden enpersonen, neesheer werd aan hetSt.George'
s-llospitaal
en was een geestig vertegenwoordiger der en in 1746 geneeskundige voorlezingen hield.
radicale pers, - vooralin den pExaminer'' In 1747 vOlbragtlltjeenewetenschappeljke

door hena in 1808 raetzjn broederJokn ge- reis dool
.Holland en Flankrtjk,en bepaalde
sticht.Weldra werd hj metvervolgingen en zich vervolgens hoofdzakeljk btjde ontleedaanklagten lastig gevallen en in 1812 we- en verloskunde. Nadat hj de Koningin bj
gens eene brochure Over den Prins-Regent, hare bevalling had btjgestaan, zag hj zich
later GeoryefF ,t0teene z-jarigegevangenis- in 1764 t0t ljfarts en bj de stichting der
straf veroordeeld. Op vrje voeten gesteld, Acadêmie van Schoone Kunsten il& 1768 tOt
bepaalde hj zich bj de dichtltunst en ver- hoogleeraar in de ontleedkunde benoemd.Nu
wierf door zjne ,,St0ry ofRimini (1816)''
, besteedde hj zjn aanzienljk vermogen aan
welkeprachtige gedeelten bevat,grootenroem

het botlwen van een theatrtlm anatomieftlm

als dichter.Zjne overigegedichten zjn trou- (ontleedkundigegehoorzaal)votll
-zjnelessen,
wens van veel geringer gehalte.Zjn kwar- waar tevens plaats was voor zjneanatomitaalschrift: rrl'he ReEector'' en een ander sche praepamten,voor zjne boelten, delfThe liberal''maakten geen Opgang;daaren- stoffen en mtlnten, die na zjn tlood - Op
tegen vielzjn boek:rtzord Byron and some den 3osten Maart 1783 eerst heteigendom
of his contemporaries, with recollections of werden van zjn neefen vervolgensvan de
the author'slifeand hisvisittoItaly(1828)'' universiteit te Glasgow.Zjl
zhoofdwerk is:
zeer in den smaak.Nadathj eene vertaling 31Anatomia humani gravidi uteri (1747; 2de
van Tasso's rAminta''uitgegeven en Onder- drt
lk 1794)''.Daarenboven schreef hj vele
scheidene opstellen in tjdsehriften tot een verhandelingen in de rphilosophical Transaebundel van 2 deelen vereenigd had, scllreef tions'' en in zjne ,,Met
lical commentaries
62,supplement 1764)''.
hj hetdrama:rA leqendofFlorence(1840)'', (17Jo
ltn T/hZSJ:rt een broeder van den vool-alsmedehetdichterlkk verhaal:qrhe palfrey
(1842)''
? waarin hj zoowel schltterde door gaande en desgeljks een uitstokendontleedzjne rtke verbeelding als door zjne magt kundige. llj werd geboren den 14den Jultj
over de taal.Zjne latere werken, zooals: 1728, was eerst timmormansleerling, maar
X
A jar Ofhoney from mountHybla (1847)'', toog in 1748 naarLonden,waarhj tûtzjn
rA book f
or a eorner (1849,2 dlnl'' - broeder hetverzoek rigtte om hem als assisen oReadings f0r railways (1850)''bestaan tent bj zich te nemen. Mt
?t jver legde hj
hoofdzakeljk uit stukl
ten van oudere dich- zic,h nt1 tne op de ontleedltunde, studeel-de
ters,novellen enz.In zjn boek:rReligion vervolgens t: Oxford en werd in 1756 chiofthe heart (1843)/'deelde hj zjne gevoe- rt
lrgjn aal
zhetSt.Geûrge's-htlspitaal.In1;G0
lens medeOver denatuurljkegodsdienst,en nam hj a1soëeiervan gezondheid dienstbj
in:rrheoldcourtsuburb(1855,2dlnl''bezorgde het lflger en woonde de expeditie bjj naar
hj eenebeschrjving vandeLondenschevoor- Belle-lsle en de veldtogten d0r Engelschen
stad Kensington. O0k gaf htg werken van in Portugal.Btj zjn terugkeor te Londen
oudere schrjvers in hetlicht en leverdein wjdde ht'
J zich aan d: heelkundige practjk,
zjne: oAutobiography and reminiscences alsmede aan de studie der vergeljkende alza(1850, 3 dln;2de drt
lk 1860)''een boegend tomie en physiolûgie.In 1768 wertlhtlchitafereelvan den strjd zjnslevens.Hj over- rtlrgjn-directeur van h0t St.George'
s-hospileed te Putney den 28sten Augustus 1859.Na taal, in 1;;G heelm eester dcs Kgnings, in
zjn dood yafzjn zoon,Tltornton Akz
z/, de 1786 tweede en in 1790 eerste chirtlrgjngedenkschrlften en hetdagboek van zjn va- generaalvan het leger cn insptletetlr-gentlraal
der in het licht.
der m ilitaire hospitalen?en in 1792 vice-preH unte (De),eene zjriviervandeW eser, sidentvan hetgenootsphap voorveeartsenjte
ontspringt in de landdrostenj Osnabriick Op Londen.1Ij Overleedden16denoctober1793.
de Liibbeckesche bergen ten noorden van ZjnegrooteverzamelingontleodkundigepraeMelle, stroomt in esne noordeljke rigting paraten werdnazjn doot
ldoo1
*aankoop het
doorhetDymmermeer,vormtdaarna degren- eigendom der regéring. Eene uitgave ztjner
zen tllsschen oldenburg en de Pruissische gezamonljke geschriften werd in 1838 d001provincie Hannover,vloeit vervolgensnoord- Palmer bezorgd en bevat4 deelen.Totztjne
westwaartsdoûrOldenburg,voortsvoorbjde belangrjkste werken bahooren p'
Naturalhis-
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tory of human teeth (1771-1778)'',- rOn
the venerealdisease (1786)'',- en r0n the
nature of the blood,infammation of gunshot
wounds (1794)''. Van zjne nagelatene geschriften werden n0g pEssays and observations on naturalhistory,anatomy etc.(1861,
2 dlnl''door Owen uitgegeven.
Huntingdon! één der oosteljke en na

van hetoosten naarhetwesten.- Hettweede
hoofddal is het Hâtszeger Bekken, bekend

wegens zjne overbljfselen uit den tjd der
Romeinenqhetwordtbesproeid doordeStrehl
enharezjrivieren,enhetCserna-dal,daaraan
evenwjdigloopende,bevateeneonuitputteljke
massajzersteen.Daarentegenvindtmeninhet

zuiden hetSchilbekken metuitgestrektebruinRutland het klelnste der Engelsche graaf- kolenlagen. In de trachietgebergten ten noorschappen, grenst aan Northampton, Cam- den van de Marosj heeft men deberoemde
bridgeen Bedford en bestaatin hetzuideljk goud-enzilvermjnen metharemerkwurdiye
en westeljk gedeelte uit eene golvende, telluriumertsen - vooral te Nagyâg, en m

vruchtbare vlakte,terwjlmen in hetnoor- lagergelegenedalen tiertdewjnstok.Voorts
doosteljk gedeeltevele meren,zooalsWhitt- is de bergstreek voorzien van goede alpenlesea en het Ramsey-meer benevenseen aan
ta1 poelen en naoerassen aantreft, die echter allengs door drooglegging in goede w eilanden worden herschapen. De bevaarbare

w eident zoodat een groot gedeelte der inw oners zich uitsltlitend m et de veeteelt bezig
houdt.De bevolking teltongeveer170000zielen en behoort,met uitzondering van eenige

ousestroomtdoorhetzuidoosteljk gedeelte, Magyaxen,totden stam derW alachen;zjbeen de Nenevormtde noordwesteljkegrens. ljden de Griekseh-lfatholiekegodsdienst.De
Van deOppervlaktevan 17 1 geogr.mjlzjn hoofdplaats van het comitaatis hetmarktvlek
161/s als weide-,bouw-en hooiland in ge- Vajda-llunyad,gelegen aan hetvereenigingsbruik,en de inwoners,wier aantal6500 be- punt der Cserna en der Zalâsd,meteenfraai.
draagt, houden zich schier uitsluitend met doorden gouverneurJohan Akpr# gebouwd
den landbouw bezig.De keurigste en duurste en door Bdhlen verfraaid kasteel,hetwelk in
Engelsche kaas, de Stiltonkaas, wordt hier 1854 door devlammen verteerd werd.Grooter

bereid. Het graafschap en zjne hoofdstad evenwelishetmarktvlek DevaaandeMarosj,
vaardigen 2 vertegenwoordigers af naar het meteen slot,hetwelk in 1849 is verwoest.
Parlement.- De evenzoo genoemde ltoofd- Hunyades (Johannes Corvinus),een besfJ#, aan den spoorweg en op den linker- roemdHongaarschkrjgsman,omtrentwiensaf.
oever van de Ouse gelegen,waarover3 bl'ug- komstverschillendesagenin omloopzjn,werd
gen zjn gebouwd,die Huntingdon met de geboren te Hunyad in Siebenbiirgen in 1387.
voorstad Godmanchester verbinden,heeft een Doorgaans houdtmen hem vooreen zoonvan
yismwnd en van de dochter van een
ouderwetsch voorkomen, eene Latjnsche koning Si
school,een letterkundig genootschap raeteen bojaar uit W alachje,Ellsabetl
tA pr.
:izlcigemuséum en eeneboekerj enteltslechts4000 naamd.AlsknaapontvinghjhetvlekHunyad
inwoners, die een aanmerkeljken w0l- en met60dorpentengeschenke.Hjonderscheidde
graanhandel drjven. Zj was te voren veel zich reeds onder bovengenoemden K oning,en
grooter,zoodaterzich 15 kerken,een kasteel keizer A lbrecltt benoem de hem in 1438 tot
en onderscheidene kloosters verhieven;0ok is banusvan Severin,Waarhjindenstrjdtegen
zj vermaard a1sdegeboorteplaatsvan Crom- de Turken de lauw eren der dapperheid verwell.Andere steden van dit graafschap zjn wierf.Na den dood van laatstgenoemdenvorst
Saint-lves aan de Ouse, Ramsey en Kim- koosHunyadesde zjdevan W ladislausf,en
bolton.
in 1442werd hj metNicolaasWJCN woiwode
H unyad,een Hongaarsch comitaat *
ln 81
*0- van Siebenbiirgen en behaaldeeeneglansrjke
benbirgen gelegen, grenst ten noorden aan overwinning Op de Turken, die hj in 1443
Zarand, ten oosten aan Unterweiszenburg over den Balkan Joeg. Nu meende de Paus,
enz.,ten zuiden aan W alachje en ten westen dat m en de Muzelm annen uit geheel Europa
aan Hongarje.Het is het grootstecomitaat z0u kunnen verdrjveu,doch W ladislau sloot
van Siebenbiirgen en telt Op 114 Eq geogr. methen een lojarigenwapenstilstand,die00k
anyadeswerd goedgekeurd.De Pausemj15marktvlekken en 336 dorpen.Hetland door H'
is grootendeels bergachtig;vooralin hetzui- ljke legaat echter zag daarin een verraad,
deljk en zuidwesteljk gedeelte heeft men aan het Christendom gepleegd,en de wapenhooge, boschrjke, nagenoeg onbewoonde stilstand werd verbroken.H unyades trok met
n in de Hunyader Alpen zjn leger naar Varna aan de Zwarte Zee,
bergen,w elke meVu
en ln de Pareng-, lcaan-en Retyesàt-groe- waar hj Christeljke hulptroepen hoopte te
pen verdeelt.T0t de hoogste toppen behooren vinden, doeh een Turksch leger ontmoette,
de Pareng (Q500 Ned.elhoog),de Skelvoi, wanteene Christeljkev100thadditlaatstevan
de Kirsla (beide van dergeljkehoogte)en de Azië naar0ns werelddeelovergebragt.Deslag,

i
ets hoogere Retyesât.De westeljkebegen door Rànyades den loden November 1444 gevan het comitaat behooren t0t de Godlan- leverd, was voor hem eene nederlaag. W laSarko-of Cserna-grpep,doch de noordeljke
tothet Siebenbiirgsche Ertsgebergte.D eV ulcaanpas(1000 Ned.elh00g)leidtvanHunyad
naarW alachje,en dievan deIlzeren Poort
(Marmoera),vermaard in de oorlogen tegen
deTurken,naarHongarje.DeMaroslstroomt
door het noordeljk gedeelte van hetcomitaat

#ïyltw.çI sneuvelde,en H wnyadesbelasttezich

methet rjksbestuur ten behoeve van W ladls-

ltzzdu Y,den latergeboren zoon vanElisabetlt.

HjverdedigdemetgrootbeleidHongarjetegen
de herhaalde aanvallen der Turken.W él leed

hj in October 1448in Serbiëeene geduchte

nederlaag en werd er zelfsgevangengenom en,
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mxn,
e door tusschenkomst der Hongaarsche

biblischen Einleitung(1844)':- en pDieheustanden herkreeg hj devrjheid envierdeden tige theosophische und mythologische Theoloteugelaan zjne wraakzuchttegen den Ser- gie und Schrifterklërung (1861)''.O0k heeft
bischen despoot, totdat in 1451 de vrede t0t hj steeds metjverde vrjzinnigebeginselen
stand kwam.Toen W ladislalts F in 1453 zelf op het gebied van Kerk en Staatondersteund.
de regéring aanvaard had, werd H'tbnyades
H ura L.(zandkokerboom)isdenaam van
in onaangenaamheden gewikkeldmetzjnvj- een plantengeslachtuitdefam iliederRutaceën.
and,graafCilley.Inmiddelshandhaafdehjnog- HetOnderscheidtzich dooreenhuizigebloemen,
maals zjn roem tegen de Turken door de deor een kruikvormigen kelk,toteenezuilzaheldhaftige verdediging van Belgrado en door mengegroeide meeldraden,een rolronden stjl
eene vermetele overrompeling van het Turk- meteen schildvormigenstempelen eenehoutige,
Bche leger,waardoûrhj sultanM olttvnmed11 veelhokkigespringvxueht.Van de soorten vernoodzaakteom terugtetrekken.H'
ttnyadesover- melden wj:S1erepltansZ.,een boom,die
lee; te Semlin den lldenAugustus1456.Steeds in W est-lndië en Op de Amerikaansche keerkoesterde htjhetplan,deTurken uitEuropa kringseilandengroeit.HjisOngeveer30Ned.el
te verwjderen,doch de laauwheidderEuro- hoog en heeftbj eenregten stam uitgespreide
péschemogendhedenbelettedevolvoeringdaar- takken.De groote bladeren ztjn hartvormigvan.Zjn oudste zoon W ladisla'
as Sz
l
fz
lt
ytxtfe,
s eirond en geljkvormig gezaagd,- demannewerd den 16den Maart 1457 te ofen teregtge- ljke katjes neêrhangend en langgesteeldmet
steld, omdat zjne dienaren den vjand zjns eenebloedroodemeeldraden-zuil,devrouweljke
vaders,graaf Cilley,yedood haddon,en zjn bloem en gesteeld,opstaand en blaauwachtigtweede zoon beklom ln 1458 als Matthias 1 donkerrood of paars. D e vrtlcht is voorzien
den Hongaaxschen troon.
van 12 t0t18 groote hokkenJzoodra zj rtjp
H u-pe of Hoepe,datis Ten noorden '
plzl is,barstzj metgroot'gedrulseh l0sen slinltetmeer (datvan Thoeng-thing),noemtmen gert de platronde zadelz Om zich heen.Alde
eenebinnenlandscheprovincievanChina,welke soorten bevatten eenzeerscherpmelksap.Olie,
op 3310 I
D geogr.mj1omstreeks30 millioen waarinbladerenvan dezenboom gekooktzjn,
zielen telt.Zj vormtmetdeprovinde Hoe- gebruikt men tegen rheumatisehe aandoeninnan een uitgebreid bekken,waar de Jan-tse- gen,terwjlde aangenaam smakende zaden
Kiang van hetwesten naar het ogsten door- buikloop en braking verwekken.In de meeheenstroomt en behoortt0tde bestbesproeide ning, dat die zaden vooral heilzaam zjn in
envruchtbaarstegedeelten desrjks.DeHoen- gevallen van lepra (ElephantiasisGraecorum)
Kiang,eenezjrivierderpasgenoemde,isdes- wordt dit geW as? 0p last van het,gouvernegelijks een belangrjke stroom ,en nabj den m ent,op Java aangeplant.
mond van dezen vindt men op eene vlakte
H urdw ar,eigenltjk Hardlvar(P00rtder
van 1600 En geogr.mt
jlmeerdan 12 groote Hari) en 0ok Gangadlvaea (Gangespoort)gem eren. In die vlakte is de geheele bodem in heeten, is eene t
'
raatje stad in Miroet.eene
gebruik.Men heeft er een gematigdengezond del, noordwesteljke provinciën Vtm Britsch
klimaat,en behalvelevensmiddelen wintmen lndië.Zi)ligtin eene bevallige lalzdstreek aan
er zjde,katoen,leem ,hot
lt enz.,en men den zuideltjken voetder Sewalik-hoogten en
vervaardigter papier,laken enz.Dehoofdstad op den xegteroevervan de Ganges?welkehier
eenebergkloofverlaat.Erzjn Omstreeks5000
isW oe-tsjang.
Hupfeld (Herman),een verdiensteljk be- inwoners,dochz!jiseeneberoemdebedevaarts-

oefenaarderOosterschetalentgeborenteMar- plaats. Jaarljks ltomen er meer dan Q milliburg in 1796,stlldeerde aldaar in de letteren een pelgrim s uit alle oorden van lndië - wel
en godgeleerdheid en werd in 1819 professor eens300000te gyljk - om zith tebadenbj
M n hetgymnasium te Hanau.In 1822 echter den heiligen rivlertrap Harika-pairi.Om alle
legde hj diebetrekkingneder,toefdeeenigen ongelukken te verhoeden, heeft de Britsche
tjd in het vaderljk huis,studeerdetoen te regéring er een trap laten botlwen terbreedte
Halle wedel.in de godgeleerdheid en in de van 30 Ned.el,m et 60 treden naar derivier
Oostersche letteren,en vestigde zich in 1824 afdalende.Alleen deaanzienljkstenvindeneen

aldaar als privaat-docent.In 1825 keerde htj onderkomen in de stad, terwtll de overige
echternaar Marburg terug en werd erweldra pelgrims zich ondertenten behelpen.Btjvelen

buitengewoon en in 1827yewoon hoogleeraar is de bedevaart tevons aan handelsbelangen
in de Oostersehe talen, ln 1830 ook in de gewjd.Jaarljkswordterin Aprileenegroote
godgeleerdheid.In 1843werdhj deopvolger marktgehouden)en Om de elfjaal'eenezeer
ndterdan voora'
ivelepaaxden,
van Gesenins teHalle,en overleed aldaar den groote.Men vi
Q4sten April 1866.Van zjnegeschriften 1100- uitKaboel,Perzië,ArabiëtBoeltharaenToermen wj,behalve eene onvoltooide rAusfiihr- kestan afkom stig.
H uronen isde naam vaneenIlldiaanschen
li%e
he Hebrëische Grammatik (lstedl,1841)''
*
4 hoefdstam
Zgn0:rExercitationesAethiopicae (1825)5',- stam in Noord-Amerika, t0t dt?l
De emendanda ratione lexicogxaphieae semi- der Irokêzen behoorende en oorspronkeljk
ticae (1827):' - puebersetzung und Ausle- W yandots geheeten.Zj ontvingen dien van
W ildezwjnskopyen)van deFrangl
lng der Psalmen (1855- 1861, 4 dln)'',- Huronen (
DieQtlellen der Genesisaufsneueuntersucht schen wegens hun eigenaardlg hoofdtooisel.In
(1853)'',- puntersuc,
hungen iiberdi0Feste den aanvang der 17de eetlw was deze stam in
heidene afdeelingen geplitst,dieopden
;er Hebrser (1851- 1864, 4 stukkenl'',- ondersc,
DUeber BegriF und Methode dersogenannten ûosteljken oevervan hetnaarhen genoemde
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Iluronmeer 31 dorpen bewoonden. In het dlnl''regtvaardigde hj de hiërarchie en vermidden diereeuw werden zj gedeelteljkver- dedigde hj den middeneeuwschen toestand.
nietigd,gedeelteljk verstrooid.Deovergeble- O0k hield hj vertrouweljken omçang met
venen,t0tdemeestbeschaafden dervrjeIn- Görres en Jareke: vertcgenwoordlgers der
dianen behoorend en reeds vroeg door Fran- ultramontaansche rlgting.Daar hj meer en
sche zendelingdn t0thetChristendom bekeerd, meer verdacht werd gehouden van kryytowoonden n0g lang in Ohio,Michigan en Ca- katholicismtls,schreefhj,terverantwoordlng
nada.Thansechter bevinden zich n0g slechts gedaagd,het werk :rDerAntistes Ilurtexvon
40 of50 huisgezinnen van dezen stam in het Schaffhausen und selne sogenannte Amtsbriidorp Lorettoaan de St.Charles-riviernietver der (1840)''.Dit baatte hem echter weinig,

van Quebec in Canada,waarzj gedeelteljk
leven van de Jagt,gedeelteljk van hetver.
vaardigen van schoenen,sleden,rozekransen
en halssnoeren.DeHuronenuitohio zjn in

zoodat hj zich gedwongen gevoelde in 1841
zjne betrekking nederteleggen,waarnahj

in 1814 te Rome deR.Katholieke godsdienst
omhelsde.Hj zocht dezen stap te verklaren
1832 ten getale van 687 naarKansasvertrok- in het geschrift: nGeburt und W iedergeburt.

ken,waarzjin1855hetburgerregtverkregen. Erinnerungen ausmeinem Leben(1845-1846,
H uronm eer (Het) is hetderde in rang 2 dln)''. Voorts zag hj zich benoemd t0t
van de 5 grootemeren van Canada enbehoort Keizerljk geschiedschrjverte W eenenjwerd
halft0t Canada,halft0t de Vereenigde Sta- in 1848 korten tjd geschorst,doch kwam
ten. H et grenstten oosten aan deze laatsten, weldra weder in dienst.Hjoverleed te(lratz
en wél aan den Staat Michigan en heeft den zisten Augustus 1865.Zjn belangrjkst
eene lengte van 542/, geogr.mjl en - de werk is:rGeschichteFerdinands11undseiner
Georgian-baai medegerekend - eene breedte Aeltern (1850- 1864, 11 dlnl''! - voorts
van411/sgeogr.mjl.Zjnomtrekis250geogr. schreefhj n0g: - pDenkwiirdlgkeiten aus
mjl, zjne oppervlaltte 950 (a geogr.mjl dem letzten Decennium des18Jahrh.(1840)',
groot. Voorts ligt het 180 Ned.elboven de

rPhilipp Lang,Kammerdiener Rudolfs 11

o
ypervlakte derzeeen is250 t0t310Ned.el (1851)'' - rzur Geschichte W allenstein's
dlep.Ten noordwesten staat hetmeerdoorde (1855)'
/,- en p'
Wallenstein'
svierletzteLestraat Van Afackinac met het Michiganmeer ben
V
s
l
a
hr
e
(
1
8
6
2
)
'
.
en door de smalle, 10 geogr.mjllange en
uschke (Georg Philipp Eduard),een
Yfegens hare stroomversnellingen zeergevaar- verdi
ensteljk geschiedvorscher op hetgebied
linden
ljkestraatvan St.Marie methetBoven-Meer van hetR om elnsche regt,geboren te M '
(Lake Superior) ill verband. Ten zuiden is den 26sten Junj 1801,bezocht degymnasiën
het door de 7 mj1lange,bevaarbarerivierSt. te Gotha en Ilefeld, en studeerde en promo-

Clair methetSt.Clair-meervereenigd.Uitdit

veerde te Göttinçen in de regten.Nadathj

kleine meer leidt bj de stad Detroit een hier het onderwjs van Hlt
go,voortsteBerwaterweg, met de uitmuntende haven Am- ljn dat van Sanlgny genoten had, werd hj
hersburgh aan deCanadaschezjde,naarhet in 1821 privaatdocent te Göttingen,in 1824
Eriemeer. In het Huronmeer storten geene gewnon hoogleeraar te Rostock en, na het
aanzienljke rivieren zich uit. In het zuid- volbrengen van eenereisnaarParjs,in 1827
westeljk gedeelte (de Saginawbaai) valtde te Breslau, waar hj eervolle académische
Saginaw, en in de Geoxgianbaai de French
River,uit hetNipissingmeerkomende,en de
Severn,die het methetSimcoemeerverbindt.
De westkustbestaat er uit éénvormige kalken zandgesteenten, en de oostkust verheft
zich hier en daar t0t 200 Ned.el.Goede ha-

ambten bekleedde en metden titelvan rgeheim Justizrath'' versierd werd.Een crimi-

neel pxocès,in 1835wegenskerkeljketwisten tegen hem ingesteld, eindigdemetzjne
vrjspraak.In1.
841tradhjopa1sdirectetzrvan
hethoogstecollegiederdoorden Staaterkende

vens zjn er niette vinden,hoewelde visch- Luthersche kerk in Pruissen,en ontving in

vangst er op p'oote schaal gedreven w ordt. 1852 eershalve den graad van dod or.Behalve
Tegenw oordig loopen onderscheidene spoor- een groot aantal opstellen in tjdschriften
wegen derwaartp.
leverde hj eeneuitgave van Cieero's poratio
H urter (Friedrich Emanuël von), een Pr0 Tullio'? - voorts: pstudien des römiDuitsch geschiedschrjver,geboren te SchaF- schen Rechts (1830)1
' pDiaverfassungdes
hausen den 19den Maart 1787 bezocht het Königs Servius Tullitls, als Grundlage einer
Ge
s
c
hi
c
ht
e
d
e
x
r
ö
mi
schen Staatsverfassung
collége aldaar en begafzich vervolgens naar
Göttingen, om in de theologie te studéren. (1858)/' - eene uitgavevanhetrlnstrumenReeds in dien ttjd was htleen tegenstander tum donatiônis'' van Flavius Syntrophus

van alle vrje ontwikkeling Op staatkundig
gebied.Hj sehaardezich steedsaan de zjde
der legitimisten en aristocraten. Na het bekleeden van versehillende geesteljkeambten
werd hj in 1825 antistesen deken te SchaFhausen.W eldra ontstond er verdeeldheid tusschen hem en de aan hem ûndergeschikte
geesteljken, die hem van Jezuïetlsmus en
Papismus beschuldigden. In zjn uitstekend
t4-Innoc
enz'
geschiedwerk: pGeschichte Paps
(183
1842
,4
III und seiner Zeitgenossen

(1838)'',- oueber denzurZeitderGeburt
Jesu gehaltenen Census (1840)/',- rueber
das Recht des Nexum und das alte rbmi
' sche
Schuldrecht (184G)'' - rueber den Census
und die Steuerverfassung der friihern römischen Kaiserzeit (1847)'',- rGajus.Beitrëge
zur Kritik und Verst:ndnisz seiner Institutionen (1855)'' - mlurisprudentiae anti-lustinianeae quae supersunt(1861)',,- pDie oskischen and sabellischen Sprachdenkmëler
(1856)'', - en pDie Iguvischen Tafeln nebst
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den kleinern umbrischen Inschriften (1859)''. en Romeinen (1770)''.Opk beoefende hj de
O0k heefthj vcle bjdragen geleverd in 0n- dichtkunst,en overleed in 1795.

derscheidrnekerkeljkebladenentjdsehriften.

Hussaren, afkomstig van hetHonqaar-

opzien baarde In 1792 glnghj alssecretaris
van den Engelschen gezant,lord Gower,naar
Londen en zag erzich geplaatstbj hetemigrantenbureau. Hier werd hj bekend met
Canning en Pltt. Tn 1795 werd hj eerste

voortsom denvjandteverontrustenofteover-

Husklsson (MTi1liam),eenEngelschstaats- sche woord husz of twintig, omdat leder
man,geboren te Birch-Moreton ln het graaf- 20-talhuizen een ruiter aan hetleger leveren
schap W orcesterden lldenMaart1770,kwam moest,vormdenoorspronkeljk eenesoortvan
op jeugdigen leeftjd te Parjs,waarhj deel ligte kavallerie,in Hongaarschentrantgekleed
nam aan de bestorming der Bastille en a1s en metsabel,pistoolenkarabjn(00kbuks)ge1id der clubs Van 1789 door redevoeringen wapend.Men bezigthen vooralin den kleinen
over staathuishoudktlndiye aangelegenheden oorlog t0t veiligheids- en verkenningsdienst,

secretaris van den minister van 00r10g Dnndas en door den invloed van Pittlid van het
Parlement.Daarna verhiefTCJJhem t0tonderstaatssecretaris, t0t ontvanger-generaal der
belastingen in het hertogdom Lancaster en
tot commissaris van het handelsbureau.Bj
het aftreden van Pittlegde hj die betrek-

rompelen,doch 00k welin groote veldslagen,

daarzjdoorhunnegamakkeljkebewegingzelfs
Op de zware l
tavallerie veelvöôr hebben.De
naam van hussaren komt het eerstvoor in

HongarjetentjdevanM atthiasOprrlf
x,
stegen

het einde van de 15deeeuw .Hunne kleeding,
bestaande uit de nationale H ongaarschedragt

(dolman),wasvaakzeel
-kostbaar.Zjbewezen
in hetOostenrjkschelegerinde 16deen 17de
eeuw uitmuntendediensten,weshalvein 1692

een regimentwerd oygerigtin Frankrjk,in
kingen neder (1801) en verlooriu 1802,bj 1121 zoodanig korps ln Pruissen,en in 1723
de ontbinding van het Parlement,zjn zetel een tweede, alsook in laatstgenoemd jaar in

i
n het Laqerhuis, dien hj echter hernam, Rusland.I'redevik 11 vermeerderde de 9 eBkatoen Pitt ln 1804 op nieuw de teugels van
drons hussaren, door zjn vader gevormd,
hetbewind in handen nam ?terwjlhpvoorts allengs t0t tien regimenten)elk van 10 eska-

benoemd w erd t0t secretarlsder schatkamer. drons,en de Pruissische hussaren,voox wier
Onder het ministérie Grenrillemoest hj af- vorming inzonderheid Seydlitz en von Zief/lezl
stand doen van datambt(1806),doch hj her. zorg droegen V0rWi0rV0n gr00t0111*00m.00k
kreeg het door Pevcival (1801).Na dien tjd aan kleinere legers w erden regimenten husbleefhj steedslid van hetParlement,maar Saren toegevoegd, van Yvelke echter vele in
toen Canniny in 1809 de portefeuille neder- dragondersen chevaux-légers hersehapen zjn.

legde,nam ook Hl
ukissonzjnontslag.Zoodra DeHongaarschehtlssarengelden n0galtjdals
echter eerstgenoemde in 1814 meteen gezant- debesteligtekavallerie,waarop.zjnietwei-

schap naar Portugal belast werd, liet Hùsàï.s.st)l zich overhalen Om diredeur-generaal
der bosschen en lid van hetPrivy Councilte
Yiorden.Na den doodvan Castlereagl
t(1822)
werd hj voorzitter van den Board ofTrade
en na dien van Canniny (1827)staatssecretaris

nig roem dragen.In 0ns Vaderland geeftmen
tegenwoordig aan de gansehe kavallexie den
naam van hussaren.
Hussieten-oorlog.De aanhangers van
Hllsz werden naar hem H'
tbnsieten genoemd.
Deze huldigden hem en HiërKnym'
u,
srog
zPraay
als martelaren der waarheid,dreven den spot
metde voorschriften en den banvloek vanhet
Coneilie en namen eene geduchte w raak op
m iesters en m onniken. D e kalk w erd hun

inklimm en viel en onder den waggon

toereikten, en W eneeslazbs IV stûnd in 1417

voor Koloniën,doch in Mei1828 zeide htjhet
openbaarlevenvaarwel.Hjisdegrondlegger
van eene meer vrjzinnige handelsstaatkunde,
en kwam den 15den September 1830 bj de
opening van den spoorweg tusschen Liverpool bondsteeken? dien zj volgens den eisch van
en Manchesterom hetleven,daarhj bj het Jacobws de .J.
N.C. en van IH szook aan leeken

geraakte. Eene bloemlezing uit zjne ,Spee- onderscheidene kerken aan hen af.Na den
ches''is in 1831 in 3 deelen in hetlichtver- dood van dien Vorst(13 Augustus 1419)weischenen.
gerden de meeste vertegenwoordigers zjn
H usly (Jacob Otten), een verdiensteljk broeder,keizer kbl-qismnnd,tehuldigen,omdat
Nederlandsch bouwkundige en teekenaar.Hj deze zjn woord jegens H'
asz gebroken had?
woonde te Amsterdam , vervaardigde fraai en de pogingen van den cardinaal-legaat Jo.
archited uurw erk in pleisteren w erd in 1765 Atzzlzkd.sDominico,Olu Op lastvan den Pausde
lid van hetcollegie van bestuurders der tee- Bohemersm et geweld t0tbekeering te dw inkenacadémie aldaar.Bj prjsuitdeelingen trad gen,veroorzaaktedenHussieten-oorlog.Klooshjmeermalen a1sredenaar0p.O0kheefthjde ters en kerken werden in asch gelegd,priesstadhuizen gebouwd te Groningen,Leeuwar- ters en monniken om het leven gebragt.De
ëen en W eesp,alsmede de zilveren medaille Hussieten waren verdeeld in de meer V01XZ-

en honderd halve gouden rjders verkregen tigde partj der Caliœtjlnenen in demeergedoorzjn antwoord Op eeneprgsvraagOmtrent strengeder Taborielen.Laatstgemeldenwerdeu
de verandering der vaarwaters bj Tessel, alzoo genoemd naar hunne vesting Tabor

uitgeschreven door de Hollandsche Maat- en aangevoerd door den blinden Johannes
schappj van W etenschappen.Voorts schreef
van Trocznow ,wiens onderbevelhebber
o pltzf.
I,: TO% AhdWzk:cz het Keizerljk leger
hj noj:rLotgevallen van de Académieder .l'
teekenkunst te Amsterdam (1768)'') en Onder het bevel van den afkalligen U lrzeh
von .Ax :zl?)eêtin 1420 van Tabol-verdreef.D e
pRedevoering over de tempelen der Grieken
.g '
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Calixtjnen,naar vrede verlangend, droeyen z00hevig en ontaardde zoozeerin een partjde kroon van Bohemen eerstop aan konlng strjd der volkeren, dat H'
lbsz in 1409 van
W ladislaws van Polen,daarna aan den groot- koning W enzelTF een edid begeerde, waar-

vorst Vitold van Litthauwen en eindeljk aan door dePolen,Saksen en Bejeren ten v00rdiensneefKoribwt.Doch Ziskaweigerdezjne deele derBohemersaanmerkeljk werden betoestem ming,zoodatereene volkom enesehei- kort i
n hunneregten,zoodatdemeesteyr0ding der partjen Ontstond.In dejaren 1420 tbssoren met 5000 studenten de universlteit
en 1421, verkondigde elk van deze in een verlieten en naar Leipzig trokl
ten.M eer zuiaantal artikelen hare elgene leer. De %'abo- veregodsdienstige belangen beoogde Whdzbj
rieten verwierpen onvoorwaardeljk alleleer- zjn strjd tegen de geesteljkheid,wierverstellingen der Kerk,dienietletterljk tlitden dorvenheid hj in gedurig stotltertaalaan de
Bjbel konden bewezen worden. Niettemin kaak stelde.Toen hj doorden aartsbisschop
vereenigden zich de beide partjen in deure Sbinko, die in 1410 op lasteener breve van

eœander F'de schriften van W'
idf'
e verdes gevaars tegen den gemeenschapjeljken Al
vjand.Ziska versloeg in 1422 de Kelzerljke brandde,te Rome aangeklaagd en er als een
benden bj Deutschbrod, alsmede in eenige aanhanger van Wiel'
ce voor de geesteljke
daarop volgende gevechten, en Praag ontkwam in 1424 ter naauwernood door een
zeer harden vrede aan den Ondergang. Na
den dood van Ziska kwam de groote Procowifxd aan hun hoofd,en de kleine ProeopLws
bestuurde de veldtogten.Zoowelin 1427,toen

regtbank geroepen w erd, stelden het volk,
het H0f en de universiteit zich zoozeer voor
hem in de bres,dat eerstgenoemde hem niet
alleen de bevoegdheid om te prediken teruggeven, maar zich ook met hem verzoenen
'luztegen de
moest.In 1412 verzette zich H'
Kori*tdekroonvandohandmoestwjzen,als a:aatbul van paus Johannes XXIII,waarin
in 1431bellaaldeProeopi'
ltsbjMieszenTachau een kruistogt gepredikt werd tegen W ladisbeslissende overwinningen op de hutlrlingen lcff,
s wegens Napels als pauseljk leen; hj

van het Duitsche rjk en maakte zich t0t verklaarde zulk eene boetsdoening als iets
in 1432doorzjnestrooptogtenin denaburige onchristeljksjterwjlHiè'
ro'
nymus '
tl
1zlPraag
landen geducht. Nadat de kerkvergadering openljk den spot dreef met de bul en de
te Basel doorm iddelvan keizer Myismundin
1433 m et de overw onnenen in onderhandeling

getreden was,werd metde Calixtjnen eene

aiaatpredikers. Nu volgde in 1413 een interdict tegen hem. Afxdz echter appélleerde van
den Paus op een algem een condlie en op

overeenkomst gesloten. De Taborieten en de
W eezen, zooals degenen zich noemflen,die
het verlies van Ziska als onherstelbaarbetreurden,verwierpendezeovereenkom st,maar

Christus,engafdaarnazjn boek:rueberdie
Kirche' in hetlicht,waarin hj demisbrui-

en staatkundige vrjheid.Intusschen duurde
de burgeroorlog voort,totdatkoning W ladislcl,
vop den landdag te Kuttenberg (1485)een
Teliqievrede uitvaardigde, waardoor aan de
bezlttingen derCalixtjnen en R.Katholieken

Pausalleen voorwaardeljk de plaatsvervanger

ken aanwees van hetPausdom ,onderscheid
makende tusschen de ideale kerk of de gewerden in den slag bj Böhmischbrod(30Mei meente der uitverkorenen, waarvan alleen
1434)doordevereenigdeCalixtjnenenR.Ka- Christ'us het hoofd kan wezen, en de kerk
tholieken geslagen.Bjhetverdrag van Iglau van den Paus,die doordeverdorvenheid der
(1436) bevestigde keizer Slgismund hetver- curie, der geesteljken,der monniken en der
melde verdrag en w aarborgde godsdienstige leeken ontheiligd werd.Volgens hem was de
van Petr'
us en m oestzonder de deugden van
dezen Apostel beschouwd w orden als een
handlanger van den Antichrist. O0k moest

naar zjne zienswjzede grond van elk geesteljk ofwereldljk gezag aangewezen worden
in den Bjbel. Toen hj zich te Praag niet
langer veilig achtte,begafhj zich naar zjne
H usz (Johannes),eigenljk H'
l
t8,metHië- geboorteplaats,waar hj bj zjneprediking
rJZe-I.
S ran Praag de hervormer der Kerk een verbazenden toeloop had.Onderde hoede
in Bohemen,werd in 1373 te Hussinecz bj van koning W eneeslaus en met een vrjgePrachaticz in het zuiden van dat gewestge- leide van keizer Siyismknd vertrok hj,v01
boren. Door begunstigers ondersteund, stu- vertrouwen op de waarheid zjnerbeginselen,
deerde hj te Praag in de letteren en godge- in 1414 naar het algemeen concilie te C0nleerdheid, vexwierf in 1396 den rang van stanz.Nadathj er den 3den Novemberwas
m agister, en begon in 1398 openljke vool*le- aangekomen,werdhj erden 28sten in weerbescherming werd toegezegd. De Taborieten
vereenzelvigden zich latermetdeBoheemsche
Broeders.

zingen te houden.In 1402 aangesteld totpre- w i1 van hetverzetvan den Boheemschen en
diker aan de Bethlehem 's kapèl te Praag, Poolschen adelin hechtenis genomen,aangenam hj met den meesten jverdevolksont- klaagd en ter verantwoording geroepen,doch
wikkeling ter harte. Door zjne leerredenen nietgehoord.In hetvoornaamsteverhoor(6

in de landtaal Oogstte hj aigemeenen bjval
en als biechtvader van koningin Sophia had
hj invloed aan het Hof.Tn dien tjd werd hj
bekend met de geschriften van Wlolife,en
deze hadden een grooten invloed op zjne
rigting. Hierdoor kwam hj in strjd met de

Junj 1415) werden hem 39 stellingen uit
zjne geschriften voorgelezen,welke hj a1s
de zjne erkende; hj weigerde eehter die te
herroepen vöördat zj uitdegewjde Schrift
Op een voldoende wjze wederlegd waren.
Daarop volgde de plegtige veroordeeling van
D uitsche hoogleeraren, die totde tegenstan- zjne ziel,zjn ligchaam en zjne schriften
ders van Wicli
ge
'behoorden.Diestrjd werd t0t den brandstapel. De Keizer bleef in ge-

HUSZ.
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breke hetverleende vrjgeleidetehandhaven, op een eiland in de Rjn opgerigten werd
en Shzz moest op den 6denJulj 1415,zjn door gewapende burgers en soldaten bewaakt.
geboortedag, den brandstapel beklimmen. I.
liszbegafzich ineenebljmoedigestemming
Twee uur vöör het aanbreken van den dag derwaarts.op hetkerkhofzag hj,datmen
verscheen de bisschop van Riga met eenege- zjne boeken verbranddeqhj stond daarbj
wapende bende in het Barrevoeter klooster een oogenblik stil en lachte. Aan het volk
en bragt den gevangene naar de Domkerk, gafhj de herhaaldeverzekering,dathj onwaar de geesteljkheid zich vereenigd had. schuldig stierf. Op het eiland aangekomen,
Nadat de Bissehop eene leerrede had gehou- knielde hj neder en bad luideden 3osten en
den over de woorden van Paulus in den Brief 50sten Psalm, dus o0k voor zjne vjanden.
aan de Romeinen:pW atzullen wj t0tdeze Daarna liethj zich zondereenig teeken van
dingen zeggen? Zullen wj dan in dezonde vrees aan den paal vastbinden.Zjn gelaat
bljven?'' vermaande hj de aanwezigen om w astoevallig naar het Oosten gerigt,en daar
nietterusten vöôrdatz!jdenverstoktenket- men niet dulden k0n,dat de z0n hetaangeter verbrand hadden. Daarna las een ander zigt van den stervenden ketter bescheen,
bisschop de acten van de gehoudene verhoo- moesthj wederlosgemaakten naarhetncorren.Toen H ksz zich wilde verdedigen,legde den gekeerd worden. Eer de vlam in het
de cardinaal d'
A illy hem het stilzwjgen 0p. hout gestoken werd, deed hertog Lodewqk
Eerst bj het laatste puntderaanklagt,dat hem nogmaals devraag?ofhj zjnedwalinhj den banvloeltvan den Pausverachthad, gen wilde erkennen en afzweren,doch hj
k0n Akdzaan hetwoordkomenenverklaarde? riep met eene heldere stem : pW atgj mj

d
at hj zich Openljk Op den Pausberoegen door valsche getuigen hebt toegedicht, heb
en t0t 3-m aa1 toe afgevaardigden naar dlen ik niet geleerd, maar de waarheden,die ik
Kerkvorst gezonden had,doch datmen deze verkondi
gd heb,stemmen overeen metGods
laatsten in den kerker had geworpen zonder
hen te hooren,- dat hj echtervrjwillig
verschenen was,terwjlhj,vertrouwendeOp
het Keizerljk vrjgelefde,zich gewaarborgd
achttetegen alle geweldenarli,zoodathj 0nbelemmerd zjne onschuld z0u kunnen bewjzen.Men zegt,dat Ilksz bj deze woorden
een ernstigen blik op den K eizer vestigde en
deze de Oogen neêrsloeg.De Pauseljkereg-

ter 1as nu hetvonnisvoor.OOk nu deed de
veroordeelde eene poging om te spreken,
maar hetwerd hem m etgew eld belet.D aarna
verschenen de 7 bisschoppen, belastmet de

woord; lk wi1 ze handhaven en met mjn
dood bezegelen.''Volgens de sage strompelde
een oud vrouwtlehjgendnaarden brandstapelom eellig rjsin devlammen te werpen,
waarop Hltsz lachend betuigde: pO sancta
simplicitas!(0 heiligeonnoozelheid!)''.Toen
de rook Opsteeg,zong Ilkszm et eene duideltjke stem : pchristus, gj zoon van G0d,
erbarm u mjner''.W eldraverstiktedevlam
zjnestem ,- biddendbewooghjn:g eenige
minuten den mond en stierf.Zt
jne aseh met
de daaronder liggende aarde ter dikte van
eenigevoeten werd Opgenomen en inde Rjn

taak om hem te ontwjden.H'
tsz werd in gew orpen.
misgewaad gekleed.Toen ontnamen de bis-

H'
ltsz mag in alle opzigten methet volste

schoppen hem den kelk,daarbj betuigende: regt een voorlooper worden genoem d van de
O gj vervloekte Judas,die den raad des Hervorming der 16de eeuw .Eene latere sage

vredes verlaten en met de Joden zamenge- heeft hem die plaats aangewezen dool,hem
spannen hebt,wilontrukken u dezen kelk, op den brandstapel te laten zeggen: olleden
waal-in het bloed.van Jez'tts C/vït
qfzf.sgeoFerd braadt gj een gans (eene woordspeling met
wordt t0t vergeving van zonden''. Hierop zjn naam H'
asso,die in hetBoheemschyans
antwoordde Aù:z: pTk heb hoop op GOd,dat beteekent),maar na verloop van 100jaar zal

hj den kelk desheilsnietvan mj zalwegnemen, Ja, ik houd mtj verzekerd en verwacht,datik dien n0g heden in zjnrjk zal
drinken. Ik ltjd alles gaarne om den wille

er eene blanke zwaan komen, die gj niet
zultkunnen verbranden''.Hj was geen voorstander van al de gevoelens valz Wieli
y'
e,
maar hj kon niet dulden?dat de hiërarchie
der w aarheid en om den naam van Jezus deleervrgheid belemmerde.Toch hadden zich
O& 1Jl:''.Eindeljk maakten zj metdesehaar de Fransche nominalisten en de Duitsche geeen kruis in de tonsuur en zeiden: nllet leerden met de geesteljkheid verbonden om
heilige Concilie te Constanz verwerpt Johan- hem te doen vallen.De vaders van het C0n-

1:.
: H'
lbsztlitden heiligen en heerljken priesterstand;hetgeefthierdoorbljk,dathjzich
van de Christeljke Kerk afgescheiden heeft;
alzooishj in dehandenderwereldljkemagt
overgegaan''
.Daarna plaatsten zj een papieren muts op z/n hoofd?met 3 duivels be-

cilie en keizer Siyisml
tnd waanden,dat zj
door zjn dood een eindekonden maken aan
dekerkeljkewoelingen in Bohemen.Zjhebben doorde veroordeeling van dienmanJuist

aanleiding gegevtln t0t h0t tegtandeel. Zi0
slechts onder H '
tbssielett-oorloy.Zeker is het,

schilderd en met het Opschrift pAartsketter'', dat hj doorzjn verzettt
agen demisbruilten
terwjl zsj hem toevoegden: PW j bevelen der hiërarchie, door zjne vermaning t0t
apos
t
ol
i
s
c
he
e
envoudi
ghei
d
(&lz gestrengheid
uw e ziel den duivel'' - waarop Ilhsz her-

nam :rEn ik beveelhaar mjnen HeerJezns van zeden en d001'ztjne bemoetjingen om den
CAH,ï$f.
s''.De Keizer gafnu aan hertog Lode- Bjbel onder het volk te verspreiden, niet
zn'
jllran .
fddr:zlhetbevelOm H'
uszaan den w einig heeft medegew erktOm dem orgense,hebeul over te leveren en bj deteregtstelling m ering van het Pm testantismus te doen aantegenwoordig te wezen. De brandstapelw as breken.
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H utcheson (Francis), de stichter van tulatie.Vervolgens trok hj naarAlexandrië:
de school der Schotsche moraalphilosophen, sloeg de uitvallen van M enow terqg en dwong

die hun stelselbouwden op hetzedeljk gt
l- hem o1u zichmetzjn legzrovertegeven.Omvoel der onbaatzuchtige liefde,werd geboren streeks10000Franschenlegdendew apensneder
in hetnoorden van Ierland den 8sten Augustus en 300 kanonnen vielen in handen derEngel1694, studeerde te Glasgow, keerde vervol- schen. T0t belooning van zjne schitterende

gensnaarIerlandterug,waarhtieenigentjd wapenfeiten werd hj den 16den December

als leeraar in eene gemeente van dissenters 1801 t0t lord Hl
dehinson t
)1,1Knoeklfty verwerkzaam was,en begafzich vervolgensnaar heven.In 1803verwierfhjdenrangvanluiteDublin, om er eene school te stichten. In nant-ganeraal, Averd in 1806 belastm eteene
1720 werdhj professorteGlasgow ,waarhj buitengewone zending naar Rusland en was

in 1747Overleed.Zjnegevoelenszjn vervat
in zjn:pEssay on thenatureand conductof
passions and afections (1728)''.Zezjn uitvoeriger voorgesteld in zjn d00r Leeehman
uitgegeven: nsystem of moral philosophy
(1755,2 d1n)''.Belangrjk isook zjn:sEnquiry th0 the originalof0urideas of beauty
and virtue (1725)''
,terwjlhj voortsin sierljk Latjn handboeken schreefoA'ermetaphysica,moraalenz.Zjne gezamenljkewerlten
zjn in 1772 in 5'
deelen tlitgegeven.
H utchinson. Onder dezen naam vermelden wi
j:
Joltn ShfcMpdozl,een Engelsch godgeleerde.
Hj werd geboren in 1674 enaanvaarddede
betrekking van huishofmeesterbj den hertog
r@n t
stl
ple.
çef,dien hj 01
? zjne reizen door
Europa vergezelde.Om zlch Oltde theologie
t0e te leggen,verliethj de dlenstvan den
Hertog,en deze bezorgde hem bj GeoryeI
een jaargeld van 200 pond sterling.In 1724
Fafilj heteerstedeelvan rMoses'principia''
ln hetlicht,waarin hj hetscheppingsverhaal

tegenwoordigin den slagbjFriedland.Naden
VredevanTilsitkeerdehjnaarEngelandterug
enwerd in 1813generaal.In 1825ontving hj
vanzjn ouderenbroedermeharddentitelvan

graaf Tan .
lbppyj/
zvlpr:,en overleed den 6den
Julj 1832.- Zpn neefJpAl Hely-Rkteltinson
derde graaf van .Dpapl-t/l.-pr:, geboren in

1787,was kapitein bj hetBritschelegeren

maakte zich in 1815 bekend door de redding
van den ter dood veroordeelden Lavalette,

dien hj methulp van sirRobert <iI.
î0A
len
van kapitein Brltee in het uniform van een
Engelscb oëder over de grenzen bragt.Hj
overleed als lord-luitenant van Tipperary op
Palmerstonhouse in hetgraafschap Dt
lblin den

lzdenSeptember1851.- Ophem volgdpzjn

Oudste zoon, .licAc/rd Joltn A'
Jtf/-AùfcFzzldpp,
viscount k
%wirdale, geboren den 4den April
1823, als vierde graaf ran .!b40l.gA-*:.Hj
was in 1858 in het ministérie Derby eerst

vice-presidentenvervolgensgresidentvan den

Board ofTrade,bekleedde dle betrekking t0t

aan den valvan hetkabinet(1859),en over-

van M ozes verdedigde en hetstelselvan New- leed den QzstenFebruarj 1866.
ton bestreed;het2de deelversöheen in 1727.
Hutten (Ulrich von),een uitstekendstrj-

Voorts schreef hj n0g een aantal andere der voor de vrjheid des geestesin den tjd
werken,welkevan 1749 t0t1765in 13deelen

verzameld zjn.Hj overleed den 28stenAugus1737.Zjngodsdienstigstelsel!datveleaanhangers(Hutchinsonians)vond,lshetduideljkst
ontwikkeld in de:rThoughts concerning religion (1743)9'
. Daarin ligt de bewering t0t
grondslag, dat de Bjbelde beginselen bevat
der zedeljke wjsbegeerte en derware godsdienst.
John.Melt
l
/-.
M'
l
ffcAlyozl,eenverdiensteljkEngelsch krjgsman.Hj werdgeboren den 15den

der Hervorm ing,wasafkomstig van een oud
geslacht w elks stamburgt, Steckelberg genaam d, i11 Keur-llessen, 3 uur gaans ten
zuiden van Fulda zich verhief. Dââr werd

hj geboren den zlsten April1488 en genoot
eenewetenschappeljkeopleidinginhetklooster
te Fulda.Hj had echter zulk een afkeervan
den stand der monniken,dat hj in 1504 de
vlugtnam naarErfurt,waarhjkennismaakte
metOnderscheidene dichters en geleerdemannen.Eene besmetteljke ziekte drong hem in
Mei1757,was detelq van een aanzienljken het volgende Jaar om zich naar Keulen te
stam,trad 1774 in dlenstalskornetbj een begeven,vanwaar hj in 1506denreleerden
as volgde naar de nieuwe unlversiteit
regiment dragonders, was na 2 Jaar reeds Rltayi'
ritmeester en zag zich n0g gedurende zjne te Frankfort aan de Oder. Gedurende zjn
minderjarigheidbenoemdtotafgevaardigdenaar vcrbljfaldaarOndervondhj deondersteuning
het Iersche Parlement. Als luitenant-kolonel van ridderEitelwol
jç
lpzzSteln.00k hj werd
nam htl in 1792 deelaan den veldtogtin in die daqen doordeheerse,
hendeziekteaanChampagne onder den hertog zan.
fr'
lfzlt
swTà getast.Nlettemin begafhj zich in 1509 naar
en rustte in 1794 op eigen kosten een regi- Noord-Duitsehlaud,waal'hj alsdichtermet
ment uit,waarvan hj aanvoerderwerd.Na- (
!emeestevoorkomendheidbejegendenvoortdat hj zich bejverd lzad, den opstand in geholpen werd.In 1511bezochthj W ittenHolland te dempen,werd hj in 1796 gene- berg,waar hj een werk overde dichtkunst
raal-majooren onderscheiddezich in 1799bj uitgaf,en vertrok toen naar Pavia om in de
de landing in Noord-llolland.In 1801scheepte regten te studéren en alzoo de gnnstvan zjn
hj zich in naar Egypte, en'toen generaal vertoornden vader te herwinnen.Juistin dien
Abereromby in den slag van Alexandrië doo- tjd werd Pavia veroverd door de Zwitsers,
deljk gewondwerd,aanvaarddehj hetopper- bezoldigd door keizer M aœimiliaan .J',en daar
bevel over het Britsche leger.Hj veroverde hj zich bj die gelegenheidvan alhetzjne
Damiate en Ramaniéh, omsingelde Caïrû en beroofd zag, vertrok htlnaarBologna. Genoodzaakte generaal Belliard t0t eene capi- brek aan het noodige dwong hem in 1513
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dienst te nemen in hetKeizerljk leger,(
loch
hj bleef er slechts eenjaar.In Duitschland
maaktehj zichnubekend doordienhjin gedichten, brieven en redevoeringen den '
teugel
vierde aan zjn wrevel tegen hertog Ulrieh
rop W '
lietemberg,omdat dezeeen zjnerneven
had omgebragt. Zjn roem klom door zjne
t%schenkomstindeverwikkelingvan Reucltlin
m et den Dominicaner m onnik App
'g.
sfrcfdl

te Keulen;hj sprong nameljk v00rden geleerden, eerljken, vervolgden Rel
éehlin door
zjne hekelschriften krachtig in debres.Om

zjnvadergenoegen tedoen,yinghjin 1515
nogmaals naar ltalië Om er ln de regten te

promovéren. Hj bezocht er eerst Rome en

vervolgens Bologna,doch reedsin1517keerde

513

stoutstpmannen van zjn tjd!eenvoorlooper
en bevorderaar der Hervormlng, een steun
voor Luther, wien hj de hoogste achting
toedroeg.W êlbeschuldigtmen hem van ligtzinnigheid,diet0toverdrjvingaanleidinggaf,
zooals welligtbljktuitzjnespreuk:olada
aleaesto!(Zjdeteerlinggeworpen!)'',- maar
volkomenzekerishet,dathjverontwaardigd
was over het onregt en bedrog, over de
huichelarj en dwingelandj van zjn tjd,en
dathj doorzjnescherpetaaldie ondeugden
zocht te ontmaskeren.W aar zjne vrienden
sidderden,kendezjn moed geenevrees.W j
bezitten van hem 45 geschritten,en eenev01ledige verzameling zjner werken! voorafgegaan door een nlndex bibliographlcus Hutte-

htl over Veneti'
d naar zjn vaderland terug, nianus(1858)''lsdoorBöckin.juitgegeven.
raar Constantia deschoonedochtervan Te'
a- H uttentut (Myagrum satlvum L.4 0ok
f- er,hem te Augsburg met den lauwerkrans welkarmil:r/l.
s#p#t
der en verkeerdeltjk deder

versierde en keizer Maœimiliaan hem t0trid- genaamd, ls eene plant uit de familie der
h van het
d6r sloeg.In Italië had hj deverregaande Kruisbloemigen en onderscheidt zic'
verdorvenheid der monniken leeren kennen, echte deder doûr een behaarden stengel,regten de toestand der geesteljkheid had hem standige bloem - en vruchtstelen en kleiner
metverachtingvervuld.Nadathjhetgeschrift bloemen en zaden. Het deder komt als 0nvan La- entins Valla rDe falso credita et kruid Onder het vlas voor en daar hetzelf
ementita donatione Constantini'' in het licht een oliehoudend zaad levert, verminderthet

gezonden had, dat hj, vermoedeljk uit de waardevan hetljnzaad niet.Hethuttenspotternj,aan pausLeoX Opdroeg,trad hj ttlt wordtin hetvoorjaaruitgezaaif
lOp welin 1518 in dienstvan den zeer ontwikkelden bemeste zandgronden, vooral in Noord-Braartsbisschop Albreclttvan Mainz en volbragt bant en Overjssel, komt in 4 maanden tOt
op last van dezen verschillende reizen,onder rjpheid,en drmlgt een klein, oranjekleurig
andere naar Parjs. In laatstgenoemd Jaar zaad,w aaruiteene goede oliegeslagen wordt.
vergezelde hj hem ook naarden Rjksdag te 00k de koeken worden als raapkoeken geAugsburg,waar Lntlter met Cajetan'
as het bruikt.
bekene twistgesprel
t hield en von Akï/eozin
Tegenwoordig evenwel heeft men het Alfeene welsprekende redevoering de Duitsche tent'
ttt t0thet geslacht Camelina gebragt.Het
vorsten opw ekte t0teen oorlog tegen de Tur- draagt den naam van Camelina zz
îscroctxrzl
ken. W eldra echterverveelde hem het leven Andrz. en wordt beschreven als bezittende
aan hetH0f,zoodathj zich bjhetZwabisch een haauwtje langs den rand zamengedrukt
Verbond voegde en daarmede in 1519 ten en daardoor z-snedig,een stjlhalfz00 lang
strjde trok tegen zjn ouden vjand,hertog als het haauwtje,een van boven rond tusFldck von lrr
ïiz'
fez?pùer.ç,bjwelkegelegenheid schenschot!kleine,bruine,knobbeligezaden,

hj Franzros Mekinyenleerdekennen.Nahet lancetvormlge,bjna gaafrandige, pjlvoetige

eindigen van dien oorlog ging hj weder naar bladeren en bleekgele bloemen.
Mainz en vervolgens naar zjn burgtSteckel- H utter (Leonhard),een Protestantschgodberg, waar hj met behulp van eene hand- geleerde, geboren te Nellingen bj Ulm in

drukpers het eene gesehrift na het andere in Januarj 1563,studeerdete Straatsburr,Lei
phet licht zond! ora den hoogmoed en de ge- zig, H eidelberg en Jena, en verwlerf op
m eenheiddcrpmestersenmonniken tegeeselen. laatstgenoem de plaats in 1594 den rang van
Toen men hem nu uit Rome bj den aarts- dodor. Twee Jaar later werd hj hoogleeraar

bisschop Albreehtaanklaagde,verbondhj zich
openljk metLntltertterwjlh'
!Jzich inzt
jnegeschriften van de volkstaalbegontebedienen en
nietlangerinhetLatjn schreef.Alshjweldra
nergens veiligmeerwasvoorzjnevjanden,
verleendeIkanz'
/
lpaSiekingen hem eenewjkplaatsOp zjnburgt!doch hetvoorr0nS'
Jckïzl#- rampspoedig elnde van zjn stl
sd met

te W ittenberg en besteedde zjne grondige

kennis vooral aan de taak, om de Formula
Concordiaetegen de Calvinistenteverdedigen.

Hj schreeftegen de:rconcordia discors''van
Hospiniannszjne:pconcordiaconcors(1614)''
entoenkeurvorstJoltann ,
$'
?
#i:-'
?
fz
l#von.
& Jsdenbliry in 1604 zich aansloot aan de Her-

vormdeKerk,deedhj zjn:pcalvinistaauli-

aartsbissehop Riehard van Trier noodzaakte co-politicus alter'' in ht
lt licht verschjnen.
non S h/fezl om eerlang een ander toevlugts- Grooten bjvalvond inzonderheidzjn:pC0m-

oortlte zoeken.Hj hooptedittevinden in pendium locorum theologicorum (1610)'',hetZwitserland,maar Erasm'
as,die te voren t0t welk later bj herhaling gedrukt werd.Hj
zjne vrienden behoorde, liet hem nergens overleed den 23sten October 1616.Hj was
rust, zoodathj,van plaatst0tplaatsgedre- een jverig voorstandervan degevoelensvan
ather,weshalve Haseaan zjnevoorstelling
ven,enopnieuw doorzjnevoormaligeonge- L'
Bteldheid aangetast,den 23sten Augustus1523
op heteiland Ufenau in hetmeervan Ziirich

pverleed. Hj was een der vrgmoedigste en

der oud-Luthersche kerkleer den titel heeft
gegeven van mHutterusredivivus''.
H utton (Charles), een Engelsch wiskun-
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dige,geboren den 14den Augustus 1737,ver- weren, datbj deerkenning vanpolygamie,
wierfdoor eigen oefening eene yroote mate ervan hetbestaanvaneenhuweljk in eigenvan wiskundigekennis,maakte zlch van eene

ljken zin geene sprake kan zjn. W e1 is
gunstigezjde bekend doorzjn geschritïover waar,staan in de polygamistische vereeniginden botlw van bruggen,en werd vervolgens gen de beidepartjen,t0thetbestaan vaneen
lid vanhetKoninkljk GenootschapteLonden huweljk noodig,man en vrouw,nietgeljk:
en hoogleeraarin de wiskunde aandeKonink- wél is de man daarin hoofd en de éénig

ljke Académie te W oolwich, welkebetrekking hj t0t in 1807bekleedde.Hj overleed
te Londen den27stenJanuarj 1823.Vanzjne
geschriften noemen wj:prables oftheproducts and powers Of numbers (1781)'' -

eigenljk regthebbende, de vrouw volkomen

hyperbolic and logisticlogarithms(1795;2de
druk 1811)'' - sElementsot'conicsections
(1787)''
,- rMathematicaland philosophical
dictionary(1795- 1796,2dln;2dedruk 1815),'
- en rCourse ofmathematics (3 d1n,11dJ
uitgave 1839)/',terwjlhj voorts metSh'
aw
en Pearson uittrekselsleverde uitde rPhi1?sophicalTlynsactions(1804- 1809,18 d1n)''.
Huweluk. Het huweljk is eene instelling, die op de ontwikkeling der maatschappeljke toestanden den grootsten invloed heeft.

wege. Bj de oudste volken,bj deIndiërs,

instelling eerbiedigen als eene instelling van

vereeniging 00k gesloten m et de bedoeling
van zekere voortduring van haar bestaan -

Mathematicaltables,containing the common

bjzaak, middel t0t bereiking van het doel
van den man, de regtelooze;maar toch be-

staat er in de polrgamistische associatiën,
zelfs in haren primltieven, ruwsten vorm ,
zekere regeling van priesters- of overheids-

Egyptenaren,Chinézen,BabyloniërsjMedenen
Perzenontmoetenwezekerebepalingenomtrent

het sluiten van een huweljk,- omtrentde
wjzenjwaarop het gesloten kan worden en
de vormen, bj hetsluiten in achtte nemen
SODAS Zeer wjdl
oopige;zOo kenden de
Indiërs b. %. acht wjzen van het sluiten
van een huweljk - !Omtrentdeverhouding
van den man t0t zjne vrouw ofvrouwen,
'tzj deze alle eengeljkenrang metgeljke
M en kan het noemen eene instelling van de regten en pligten bekleedden,'tzj een zekere
natuur,van de Kerk of van den Staat,naar- voorrang aan ééne of sommige harer werd
mate men,meer of min eenzjdigjhet 0og toegekend,- omtrentderegtenenpligtenbegevestigd houdtop enkelevan zjnemeestin trelende het onderhoud der vrouwen en der
't o0g springende kenmerken. In e1k geval kinderen, en het ontstaan en den omvang
bestaatzjnwezenindeonderlingevereeniging dervaderll
jke- laterpasouderll
jke- magt,van één ofmeerindividuen van verschillende omtrent de gevolgen van de vereeniging op
sekse.D e natuurdriftdoetdeneigingt0tzooda- het vermogenderverbonden partjen,in vernige vereeniging geboren worden.Degevolgen bandnatuurljk metdeheerschendebegrippen,
van zoo'n vereeniging - het voortbrengen zeden, gewoonten en wetten betreFende het
van kroost- makenhethuweljkt0tyrondslag erfregt,- en omtrentdewjze,waarop,ende
enbakermat van hetlt'
ldsgezin;daarultontstaat Oorzaken, waardoor de gesloten band wede tàmilieband, de eerste bandjdie de indi- derom Opgehevenk0n worden.W aardergeljke
viduen vereenigtt0tzekergeheel:deJgmilie. bepalingen bestaan,al zjn ze nog z0o ruw ,
D e uitbreiding der familiën leidt tot de vor- onbepaald en onvolledigj dââr heeft hetbem ing van den stam ..de stam ontw ikkeltzich grip ltgtoelî
jk toch wortelgeschoten.Diebetot een volk.Hethuweljk!alsgrondslag van palingen nam en in omvang en kracht, in
het huisgezin en de tàmille,eischte,bj de volledigheid en duideljkheid t0e: h0e meer
uitbreiding der maatschappj, eene zekere dit geschiedde, deste scherper w erd het beregeling. Om der gevolgen wille k0n het gri? huweljk begrensd.Diegezamenljkebesluiten van zulk eene verbindtenis nietaan pallngen vormden allengs een hyweliiksregt.
het goedvinden der individuen alleen overge- M en begon te onderscheiden tusschen een
laten w orden.De priester,als vertegenwoor- wett
'
l
y en onwettkq huweljk.De Grieken digervandegodsdiensten vandeKerk,belastte vooralde Atheners- stelden denechteljken
zich met die eerste regeling: hj leerde die omgang metde hetaeren - alw erdzoodanige
de Kerk,als sacrament.Dewjzedierregeling hangtnatuurljk geheel zamen metden
trap van beschaving,waartoedemaatschappj
geklom men is,m et de heerschende begrippen
omtrentzedeljkheid en regt.Degeheelvrje,
willekeurige vermenring van de geslachten,
zonder eenige regellng hoegenaam d, vinden

tegenoverden wettigen huweljksstaat;bjde

Romeinen schiep het regt hd begrip van
concnblnaat
voortdurende zamenw oning
m et eene vrouvv,zonder dat de band bevestigd was volgens de vereischten en vormen
van het regt naastdatvan matrimoninm ,

y Asfz
ltl
el'
i
jà,datal de gevolgen omwe slechts bj stammen, die in den uiter- hetwetti
sten staat van barbaarschheid verkeeren.De trentderegten en pligten van man en vrouw ,
volken deroudstebeschavinr,deOostersche, omtrent de vaderljkemagt,omtrentde goekennen meestal de polygam le;hetbezitvan

meer dan ééne vrouw tegeljk - van eene
enkele natie, de oudeM eden ?wordtverhaald ?
dat zelfs polyandrie,het tegeljk hebben van
meer dan één man, gewoonte was - is
bj hen zedeljk en wetteljk geoorloofd.
De polygamie maakte langzamerhand plaats
V00r de monogamie. Het i
s onjuist, te be-

deren der echtgenooten,om trent de afstam ming en de daarin gegronde familie-regten in

volle werking na zieh sleepte.Do Gorm aan ,

bekend dûor zjne huweljkstrouw,hield het
huweljk sterk in eere:monogamie sehjntbj
deGermaanschevolkerenregeltezjngeweest:
strenge bepalingen tegen het schenden der

huweljkstrouw wjzen0nserOp,dato0kderge-
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ljkefeitenbj hennietteneenemaleonbekend
geweestzjn.Debewering,dathetChristendom demonogamieals'twareheeftinrevoerd,
i: aan gegrondebedenkingen onderhevlg:wél
heeft de Christeljke godsdienstleer er veel
toe bjgedragen Om het10tdervrouw te verbeterenj door haar meer en meer als de geljke van den man te doen beschouwen,en
heeftzj daardoor,zj hetindirect,demonogamie meer ingang doen vinden:maareene
nieuwe leer omtrent het huweljk en zjne
gevolgenheeftzj nietverbreid;debeginselen
omtrenthethuweljk en deverhouding vande

5;5

Degodsdienstigebeschouwing vanhetkerk-

genootschap der qartjën ofvan deze zelven
komt hierbj nietln aanmerkingqhetburgyrljk huweljk bestaat 00k zonderdewjdlng
der Kerk, en aan zjn bestaan worden alle
gevolgen vastgeknoopt, die de wet er aan

toekent, zoo hetinhet004 derwetslechts
eenhuweljkis.HethuweljklsdaarbjeeneHrçerW/rdhandeling- ,geengewooncpz
.
àfrccf,waarvan het in aard en gevolgen dan 0ok hem els-

breedvexschilt- ,dieoptbrmélewjzet0tstand
komt Om haren wjdsh-ekkenden invloed op
den burgerljken staat dereehtgenooten,op

vrouw tegenoverdenman,doordeeersteChris- hunne fàmilie en vermogensregtenjzoomede
tenen omhelsd,ademenveeleereenoud-lsraëlie- op de regten van de kinderen, die uit dat

tischen dan een specifek Christeljkengeest. huweljk geboren zjn ofzullen worden.De
O0k in deChristeljkeKerkhebbentenallen Fransche Revoltltie en het daaruit geboren

tjdede priesterszich a1s '
twaremeestergemaakt van het huweljk,vooral Om zlch
voortdurend een grooten invloed tevel.
zekeren op het famlliewezen en het huiseljk
leven derleeken.Aan de Kerk behielden zj

Napoleontisch regterkent?handhaaften regelt

het burgerljk huweljk ln zjn vollen 0mvang zeer consequent, duideljk en t0t in
bjzonderheden. Het tegenwoordighuweljksregt in ons land,kenbaarvooraluit 0nsBurhet voorregt voor,om de plegtigheid van het gerljk W etboek isin beginselhetFransche
sluiten van een huweljk tevieren;hethoofd gevolgdenbevatzelfszeerveelvolkomengeljkder Kerk met zjne onderhoorigen wasde luidende bepalingen.Hetisevenwelgeenabsoeenige bevoegde regter in alle kwestiën 0m- luutooxspronkeljkl*egt;menigebepalingheeft
trenthuweljkszaken,zooalsdewettigheid of haren historischengrpndslag in hetRomeinsch
nietigheidvanhethuweljk,- degevolgenvan en vooralin hetCanoniekregt.hoewelnatuurhethuweljk voorde echtgenooten,dekinde- ltjk de veranderdeopvatting omtrentdeverhom
ren, de goederen, de fam ilie enz.H et Ker- dingvan denStaatt0tdefamilieenhethuisgezin,
keljk (canoniek) regtbehelsdeeenemenigte hetverschilinmaatschappeljketoestandenende
bepalingen, die betrekking hebben op het verni
euwde beyrippen omtrentregt en zedeBluiten, de gevolgen en de ontbinding van ljkheidaanleidlng hebben gegevent0tandere
ui
t
s
pr
aken van den wetgever,dan die,w elke
hethuweljk.Eenuitgebreid,zeernaauwkeurig geformuleerd huweljksregt ontwikkelde in die oude regten waren neêgelegd.W j
zich in de middeneeuwen onderhetgezagvan mogen de regeling van hethuwelpksregtt
l0or
de kerkeljke magt.N a de opkomst van de onzen wetgever gerust als type nemen van
wereldljke magt en in den strjd.dien deze eeneregelingvanhettegenwoordig burgerljk
met de geesteljke overheid had uitte vech- htlweljk,overeenstemmend metdebegrippen
ten,trachttedegeesteljkheidmetalleinspan- van onzen modernen tjd.In hoofdzaak laten
ning van krachten het terrein van het huwe- we daarom de voornaam ste beginselen van
ljksregt voor zich te behouden, hoewel de 0nshuweljksregthiervolgen.onzewetstelt
wereldljke magteven krachtig begeerdeyOm voorop,datzjhethuweljkalleen beschouwt
het uit de handen der Kerk los tem aken. van haar eigen standpunt,als burgerljke inN0g is die strjd nietvolstreden:vooralniet stelling, onathankeljk van de beschouwingen
in R.K atholieke landen.Almoge in devorige van een of ander kerkgenootschap.Zj belet
eeuw de invloed der geesteljkheid op hethu- niet, dat de aanstaande echtgenooten hetals
weljk eahethuweljksregt gevoelig zjn ge- sacrament laten Leiligen door kerkeljke
knakt; al heeft 00k Joseph 11 in Oostenrjk pleqtigheden:alléén verbiedt zj,t0t handhetbtlrgerljk huweljk en een burgerljk hu- havlng van haar standpunt, datdergeljke
weljksregtin het leven geroepen,- stapv00r plegtigheden plaatshebben vöördevoltrekking
stap heeft de geesteljkheid 0ok dit terrein van hetburgerljk huweljk volgensharevoorheroverd,en hetin 1855doorOostenrjk met schriften, en aan dit verbod zet zj kracht
den Paus gesloten concordaat heefthet ker- bj d001
*debedreiginy van straftegen geestekeljk huweljk en hetkerkeljk hl
4weljksregt ljken,diet0thetslultenvanhetzoogenaamd
in htlnne volle waarde hersteld. De Kerk,de kerkeljk huweljk overyaan,vôôrdathun van

haar vertegenwoordigende geesteljkheid,be- de werkeljke voltrekklng van hethuweljk
schouwt volgens haar regt hethuweljk uit- door de burgerli
lke overheid gebleken is.Zj
sluitend als religieuse handeling, a1s sacra- ziet in het htlweljlt eene vereeniging van
mfmt,datde wjding derKerk volstrektn00- één man en ééne vrouw. Tot het wezen
dig heeft, om als zûodanig te bestaan en dier vereeniging behoort de volkomen vrje
a1s zoodanig de daaraan 00k door de burger- toestemming der partjën. Die toestemming
ljkewetverbonden gevolgen tekunnen heb- der aanstaande echtgenooten,gevolgd doorde
ben.Hetburgerljk huweljk brengtmedede verklaring van den ambtenaarvan denburyevoltrekking van hethuweljk doordewereld- ljken stand, dat het huweljk yesloten ls,
ljke, burgeljke autoriteit op de wjze en maakt het huweljk als zoodanlg volledig5
naar de vormen, door de burgerljke wet geene andere formaliteit is daartoe noodig.
voorgeschreven.

Alle verdere symbolieke handelingen van het
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oude regt,die veelalin verband stonden met

debeschouwing,datdebruidegom zjnebruid
kochtvan harenvaderofvanharefamilie,zjn
dusbj0nsvervallen.Ditbeginselwordto0k
consequentgehandhaafd in debepaling,datmetafwjking van hethiervroeger geldend

oud-Hollandsche regt- trouwbeloften geene
regtsvordering geven, noch tot het aangaan

van hethuweljk,b.v.dooreen gemagtigde,

een beletseltegen cen laterhuwel/k tusschen

dezelfdepartjèn.
Andere redenen van ontbinding desàuweljksworden hiernietmetechtscheidinggeljk
gesteld,zoodatvolgens0nsregtdemogeljkheid bestaat, dat dezelfde,personen voor de
tweedemaalte zamen een huweljk aangun.
De wet vordert t0thetbestaaù van het hàweljk: 1O.De volkomen vrje toestemming
der aanstaande echtgerooten, vrj van alle

noch t0t schadevergoeding wegens het verbreken der beloften. Alleen kan herstelvan dwaling en dwang,en 2O.Soms 00k die toehet werkeljk verlies aan het vermogen ye- stemming van anderen,in het belang van de
vraagd worden,z00 nà de eersteafkondiglng echtgenooten en van hunne familiën.Z00 be-

van het huweljk de éénapartj zich zonder
Mnnemeljke reden terugtrekt. Zeer naauwkeurig worden de vereischten t0thetaangaan
van eenhuweljk doordewetomschreven,en
dàt, zoowèl in het belang van de openbare
zedeljkheid en Orde in de maatschapyj in het publiekregteljk belang - ,als ln het
belang der aanstaandeechtgenooten zelven en
hunnewederzjdschebetrekkingen- inhetprivaatregteljk belang.Natuurljk zjn de v00rschriften van eenig kerkgenootschap voorhet
aangaan van hetburgerljk huweljk nietvan
de m inste kracht.Algemeene beletselen tegen
hetaangaan van een huweljkin 'talgemeen,
althanstjdeljk,zjn:1O.Hetn0gbestaandhuweljk van een deraanstaande echtgenooten,
omdat b'
l
yamie (zie aldaar)hierverboden en

hoeven minderjarigen?die hierzelven hande-

eene vrour 16 jaren - tcnzj de Koning
hiervan d%spensatie (ziealdaar)verleent.Een
leeftjd,boven welken yeenhuweljkmagworden aangegaan, is nlet bepaald; evenmin
is'
tverschilinleeftjdtusschendeaanstaande

hun voornemen aangjpe doen bj den ambtenaarvan denBurgerljkenStand,diedaarvan
eene acte opmaakt en inschrjft in dezegisters. op die aangifte volgen twee openbare
afkondigingen van het huweljk ter woon-

lend optreden, en nlet? zooals anders in 't

burgerljkleven,d00rmlddelvanhunnenwettigen vertegenwoordiger - vader,moeder of
voogd - de toestemming hunner ouders, -

althanszekerdievan den vader,terwjlbljken moet, dat die der saoeder althans g0vraagd is;bj gebreke van ouders, die der
grootouders. Ontbreken 00k deze, dan is de
toestemm ing van voogd en toezienden voogd
beiden noodig.D etoestemm ing dezerlaatsten
kan worden vervangen door die van den regter, die OP het verzoek des mindeqjarigen
haar verleent of w eigert na verhoor van

zjne verwanten.Meerderjarigenbehoeven t0t
30 Jaren de toestemming geljkeljk van beide

ouders, die evenwel00k door een verlofvan
zelfs strafbaar is. 2O. 'tGemis van den ver- den kantonregter kan vervangen Yvorden.
eischten Ouderdom , vo0r een man, 18,v00k*
De aanstaande echtgenooten raoeten Van

echtgenooten, h0e groot ook, een beletsel. plaats van de aanstaande echtgenooten,en
3O. Curatéle, uitgesproken ofaangevraagd op zelt'
s Op hunne vroegere, zoo zj de laatste
grond van krankzinnigheid, Om dat hier het nog geene zes maanden gehad hebben.Van de
t
wee
de afkondiging kan dispensatie door den
gemis aan toestemming duideljk is. 4O. De
vrouw moet 300 dagen na de ontbinding van Koning verleend worden.Verloopt één Jaar
eenvorighuweljkwachten,vöördatzjeenvol- na de eerste afkondiging, zonder dathet hugend aan kan gaan,omdat bestaande zwan- weljk voltrokken is dan zjn de afkondigingerschap anders aanleiding zou kunnen geven gen vervallen. Ter voorkoming van een hut0tde zoogenaamde bloedvermengingjconfl
gsio weljk,waartegeneenigbeletselbestaat,w aarsczwzfl l. 5. D e niet-vervulling der m ilitie- voor de vereischten ontbreken Ofw aarvan anq
pligten volgens de wetvan 14 Augustus 1861 dersnadeelige gevolgen te vreezen zjn,geeft
Stbl.no72.- Betrekkeljkebeletselenten0p- de wet gelegenheid,om daartegen bezwaren
zigte van bepaalde personen zjn: 1O. Te in te brengen,hettestnitenoftegentehouden.
naauwe bloedverwantschap of zwagerschap. De redenen van stuiting en de personen, beVolstrekten onvoorwaardeljkishethuweljk voegd o1u die te doen gelden,wordennaauwverboden tusschen allen, die elkander in de keurig in de wet opgesomd.O0k het Openopgaande en ncderdalende linie,ten gevolge baar Ministérie is soms t0tstuiting van een
van wettige ofonwettige geboorte doorbloed- huweljk verpligten bevoegd. Over de regtverwantschap (zie aldaar) ofaanhuweljking matigheid der stuiting oordeeltde regter;de
bestaan, tusschen broeder en zuster,w ettig ambtenaar mag hethuweljk nietvoltrekken,

ofOnwettig,halveOfvolle;voorwaardeljkbe. vöôrdatdestuitingvrjwilligofbjvonnisis0pstaathetverbod voorschoonbroederenschoonzuster?w ettig ofonwettig,tusschen oom ,oudo0m en nichtofachternicht,entusschenmoeiofoud-moeien neefof achterneef.De Koning
kan voor de laatste klasse om gewigtigeredenen dispensatie van hetverbod verleenen.QO.

geheven.Vöör de voltrekking moctcn de n00dige stukken den ambtenaar w orden overge-

legd,waaruit bljkt,dat aan devereischten

niets ontbreekt; weigert de am btenaar op
grond van het onvoldoendo dior stukken
tot de voltrekking over te gaan, dan m oet
Hetbj vonnis geconstateerd overspelbelethet vooraf eene genoegzaam verklaring van den
sluiten van een later huweljk tusschen de regter worden uitgelokt.Bestaan ergeene be-

overspelige medepligtigen.3O.Evenzeeriseen zwaren,ofzjn debestaandeopgeheven,dan
vroegerdoorecldselteiding ontbonden huweljk mag devoltrekking van hethuweljk volgen.
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van ééne der partjënj in het openbaar ten elkander.wederkeerig getrouwheld, hulp en
gemeentehqize - behoudens in enkele ge- bjstand schuldig4 vtlor beiden iseen ander
vallen, dat ztj in een bjzonder huis kan huweljk onmogeljk;overspelisvoorbeiden
plaats hebben - en in tegenwoordigheid van eenereden nm echtscheidi
ngte vrayenqzamen
vier - exceptigneelvan zes - getuigen.
moeten ztldekgsten derhuishoudlng dragen
De aanstaande echtgenooten mneten in per- en voorzien in de opvoeding en het ondersnnn versehjnen om hunne toestemming te houd van hunneminderjarigekinderen.Maar
geven;met vergqnning des KA ings kan men tle man wordt hethoofd der echtvereeniging,
comparéren dûor eenen bj authentiekeade belastmet en alleen geregtigd t0t hetbeheer
daartoe aangestelden spedalen lasthebber der gemeenschappeljke goederen en de uit(k%wel'
qkmd den Alzld.
çcAt?ez'l;eene wjzevan oefeninyderouderljkemagt;zjnewoonplaats
voltrekking,die,om develejuridischebezwa- wordt m den zin der wet de hare.De man
ren,mogeljk in de gevolgen,nietzeeraan verleent beseherming en onderhoud naar
te bevelen is.De eigenljke voltrekking be- stand en vermogen aan de vrouw ;deze is
shat ill de verklaring van den ambtenaar, hem gehoorzaamheid verschuldigd.Zj moet
datde Mnstaandeechtgenootenman envrouw hem vyl
gen,hj haaroveralontvangen.Over
zjn, welke uitspraak volgt op de toestem - en weer kunnen man en vrouw elkanderBerfmendebeantwoording door bruidegom enbruid genaam worden volgens de wet; het doen
gegeven op zjne vraag ofzj elkanderaan- van schenkingen, de een aan den anderjgenemen alsman envrouw.DebjhetFransche dtuende'thuweljk isverboden.
regt voorgeschreven voorlezing der wetsbeHethuweljk maaktde echtgenooten,voor
palingen omtrent de regten en de pligten zûovex zj 't n0g niet waren,meerderlarig.
der echtgenooten, is b!j ons, a1s volkomen Overigens vermeerdert het de regtsbevoegd40el100s,achterwege gelaten.Terstnnd na die heid van den man en vermindertdie van de
verklaring wordtvan de ylegtigheid deh'
œwe- meerderjarige vrûuw. Deze komt onder de
Ifkzccf: oygemaakt en lngeschreven in de m agt van haren man,de maritalezlggf.Zj
h- eljiksrepsters. Die acte is geen bestand- wordt onbevoegd om in en buiten regten ter
deel Van de voltxekking, maar alleen het zakevan burgerltjkehandelingen optetreden

legu l bewjs van die handeling, dat bj
zjn ontbreken des noods door andere bewjsmiMelen vervangen kan Tiorden (zie
B
ewi
jh. Het huweljk, voltrokken in strjd
metde vereischten,door de wet gesteld,ljdt
veelalaan eene oorzaak van nietigheid;maar
dat huweljk is toeh nietvan zelt
'nietig altj; moetdenieiiynerklariny ervan doorden
regterworden uitgesproken.En 00k hierzjn

zonderzjnemagtiging - 0f,bjgebrekevan

wegens betrekkeljike redenen soms d001'belanghebbenden nog na de Ontbinding van het
huweljkgdvraagdworden.Redenenvannietigverklaring zjn, b.v.:het bestaan van een
vroegerhuweljkqgemisvan toestemming der
echtgenooten (herstelbare reden); gemis van
4en Qudexdûm qverbûden gxaad van vexwantschapjenz.Eennietigverklaardhuweljk,dat
m en voor wettig bestaande had beschouw d
qmatrlmoniwm .
psfït
z/ir'
?
:-l,behoudtzjnegevol-

genmaken,enzorgen voordeinschrjvingder
hypotheek,die zj van denman bjhtlweljk-

die,met magtiging van den regter.De man
heefthetbeheer4er goederen van de gemeenschap, ook datvan de goederen,der vrouw

persoonljk toebehoorende;zj magzonderhem

niets vervreemden, verpanden, verxuilen of
schenken.Haartoestand nadertdien van den

minderjarige,maax verschilttoch hierin van
dien, dat zj zelve,waar hette paskomt,

bepaald de redenen!waarom ,en depersonen, handelend optreedt m et m agtiging van den
dcûr wie die nietlgheid gevraard kanwor- man of den regter,terwjlvoor of.namens
Gen,opgesomd.Zj zjn nietpreclesdezelfde, den minderjarige gehandeld wordt doorzjn
a1s 4ie van stuiting;maar ook hier kan men vextegenwoordiger, zjn vader of voogd.De
ze verdeelen in twee sûûrten: die in het wet onderstelt, dat de vrouw stilzwjgend
pubEek, en die in het privaat belang:de de magtijing van den man heef
t vûûr de
eerste ook w el volntrekte, de tw eede betvek- daden, dle zj f
loet als npenbare koopvrouw
kelnke genoemd.Terzakedereerstekan het en voor de gew one uitgaven,die de huishûuOpenbaar Ministérie O0k de nietigverklaring ding betreFen; de man behoudt de bevoegdaanvragen. Voorts zjn ze onherstelbaar of heid om ()ok die stilzwtjgend ondel-stelde
lterstelbaar:de laatste kunnen yedektwol'den. magtigiug openljk in te trekkell.Zondermagom der gevolgen wille kan de verklaring tiging ltan de vrouw uiterste wilsbeschikkin-

sche voorwaarden mogt bedongen hebben

t0t zekerheid van zjn beheerovexhaxe persoonljkegoederen;zjkan zichbovendienruimer regtsbevoegdheid omtrent hare eigene

gûederen voorbehouden hebben bj hethuweljkscontract, en zj kan later ruimerregtsbevoegdheid verkrjgen krachtenseenescheidingvan goederen.b.Invloedvanbethuweltjk
gen tot Op 'toogenblik derontbinding,althans Op dewederzjdschegoederenderechtgenooten.
ten opzigte van hen, die volkomen ter goe- De aanstaande echtgenooten hebben alle m04ex trouw hebben gehaudeld,en ûllk ten op- geljke vrjbeid, Om zelven dien invloed te
zigte van de afstammelingen.
regelen, mits zj het slechts doen vôör het

Hethuweljkheeftgewigtigegevolgen:a.ten huweljk;bj gebreke daarvan regeltde wet

opzigtederonderlinyeregtsbetrekkingderecht- die gevolgen. Voorzoover ztjnameljk 0mgenooten4b.tenopzlgtevanhunnegoederen;c. trent de goederen geene andere bepalingen
VIII.
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bj huweljksche voorwaarden gemaakt heb- van afstand.Die afstand,mitg tjdig in beben, wcrdt ten gevolge van het huweljk hoorljken vorm gedM n,onthefth% rvan Ge

allestusschen de echtgenooten gemeen. Deze verpligting om mede te dragen in de gemeenalgeheeleqemeenBchapjbjgebrekevan eigen schapsschulden,mM r doet haar tevensafzien
regeling ult kratht derwetbestaande,heet Van alle baten der gemeenschap, behoudens
wettelgkev
q-eeldeFzcy vangoederen.Zjbestaat enkele haar pergoonljk rakende goede-

van regtswegeyuitkrachtvan hethuweljk,
sints hetoogenblik zjnervoltrekkingtotaan
zjne ontbinding.Verandering gedurendehet
huweljk is niet mogeldk? en daarmede in
verband sfnnt de bovenvermelde verbodsbepaling van schenkingen tusschen echtgenooten.

Zj
omvathetvermoyen derbeide echtgenooten, de tegenwoordlge zoowel als de later
aankomende goederen!hetadief,zoowela1s
het passief;de schulden zoowelvan vpprals

dienahethuweljk ontstaan;allevoordeelen
en lasten, alle winsten en alle verliezen.
Alle:bljftgemeengedurendedegemeenschap;
pas na hare ontbinding - niette verwarren
metde ontbinding van hethuweljk - komt
er eene Bclleiding en verdeeling te pas. De
man heeft het beheer der gemeenschap als

hoofd 4er echtvereeniging;zelfs handelt hj

et de gemeenschapsgoederen meestal als

éenig eigenaar.Bj ontstentenisvan den man

ren,a1sljfBdragtenz.Derden,schuldeischers
der gemeenschap, kqnnen daardnor schade
ljden,doch zj stun hierin geljk metieder
ander crediteur, die zjn debiteur te groot
credietheeftgeBchonken.Zjkondendemogeljkheid van afshn;voorzien,enkunnenzzch
illelk geval spoedig en gemakkeljk overtuigen, of de afstand wettig gedu n i:, of
niet.De wettelnke q
l-deldc/zl, ran gpd* es
bestaat sleehts, voorzoover de echkenooten
nietvsôr het huweljk bj hnweljiknel
terporwaarden daarvan zjn afgeweken.Zj hebben
de volle vrjheid,om dieafwjkingen temaken zoodanige en zoovele hun goeddunkt.
Maar voorzooverergeene uitdrukkeljke afwjkingen vastgesteld W n,bljftderegelder
al
yeheelegemeenschapzooveelmogeljkgelden.
Dieafwjkingen moeten doordeechtKenooten
zelven vöör het huweljk btj notarlele acte
geconstateerd zjn.Zj hebben t0t hetvaststellen derhuweljkschevoorwurden detoe-

kan de vrouw metmagtiging van den regter
voor ket beheer der gemeenschap optreden. stemming en medewerking noodig van 4eDe huweljksgemeenschap wordt ontbonden: zelfde personeny wier toestemming t0t het

1. d00r de ontbinding van het huweljk; aangaan van hethuweljk zelf
'onmiBbaaris.

2. door scheiding van tafel en bed;3.door De werking dier voorwaarden is van de v0lseheiding van goederen.De qemeenschap is trekking van het huweljk afhankeljk;zj
nu losgemu kt en hare werklng houdt op; staan en vallen met het huweljk zelf;ver-

beide partjen kunnen nu haregcheiding en anderingen van hunnen inhoud yedurende het
verdeeling vragen. De ontbinding krachtens huweljk is onmogeljk, zelfsnletzddeling:,
Ge eerste oorzaak is onherstelbaar;die door door het doen van schenkingen tusschen de
de t'veede oorzaak verliest Nvederona hare echtgenooten.
kracht door de verzoening der echtgenooten;

die door de derde evenzoo dooreen vrtjwillig
gemeenschappeljk herstel.In één gevalisde
ontbindingvoorwaardeljlt.W anneerdelangstlevende echtgenoot achterbljft met minderJarige kinderen,en hj dan nietbinnen drie
maanden na het overljden van den eerststervende eene behoorljke boedelbeschrjving

Het huweljkscontract regelt de gevolgen
van het huweljk ten opzigte der goederen
tusschen de echtgenooten onderling,maarook

ten opzigte van derden,Bchuldeischers enz.,
met wie de echtgenooten gedurendehethuw e-

ljk ter zake dier goederen in M nraking
komen, m its, en voor zooven'e de echtgenooten den inhoud van ditcontractopenljk

opmaakt van de goederen der huweljksge- ter kennis van het publiek hebben gebragt
meenschap,dan bljftdezevoortdurent0t het door inschrjving van het geheel ofeen deel
opmaken van dien inventaris,en wèlalleen zjnerbepalingenineen daaxtoebestemdregiBten voordeelederminderjarigen (zoogenaamde ter, berustende ter griëe van de regtbank
geeontinueerde .@-eel.
:cA&),dat is:de min- hunner woonplaats. Zoolang en voorzoover
derlarigendeeleninaldevoordeelen,dietenbate de inhoud nietis gepubliceerd,gelden tegendergemeenschapgekomenzouden zjn,z00zj overderden,00k bjhetbestaanvaneenhuwewerkelkk had voûrtbestaan, maaxdenadee- ljkscontrad , de regelen 5'an de wetteljike
len, die ten laste der gemeenschap zouden

algeheele gezaeenschap van goederen.De be-

dezer gemeenschapkunnenz00algegevallen zjn,bljven ten laste alleen v!n perkingen
en zoovele gemaakt worden,als aan

4en langstlevenden echtgenoot. De m>n ls

m een

gedurende het beBtaan dergemeenschap e
'énig
beheerder en v00r een groot deel als 't ware
onbeperkteigenaardergemeenschapsgoederen.
Om de vrouw te waarborgen tegen nadeelige

bruidegom en bruid goeddunkt. Zj kunnen
0ok zelfs alle gem eenschap uitsluiten ofeene

bevoegdheid toegekend, om staande de gemeenschap saeidinqg rcl goederen te vragen,
en om na ontbinding der.gemeenschap daaxvan afstand te doen.Onderzekere vporwaar;en hebben ook hare erfgenamen dat regt

hebbend of n0g elder8 geldend vaderlandsch
ofbnitenlandsch regt.om hetdenaanstaanden

gewjzigde gemeenscbap invgeren, mits zj
maar naauwkeurig omschrjven,hoedanig zj
gevnlyen, die voor haax uit Blecht beheer hunne huweljksgemeenschap willen inrigten;
of wlllekeurige handelingen van den man zj kunnennietvolstaanmetdaaromtrenteenontgtaan kunnen,heeft de wetgever haar de voudig te verwjzen naar een vroeger bestaan

eehtgenooten gemakkeljk temaken.behandelt de wet m het breede twee der meest

voorkomendebeperktehuweljksgemeengckap-

HUW ELIJK- HUY.

679

tvinst en die van is de ecâfsolteidin.g(zie aldaar).De vierde,
pen: die van kterïles en '
wuelden en 1k*uJ:s.Men behoeftnu Blechts door regt
erljke uitspraak diedoor ééne der
éénediertweebjhnwelqksroorwaardentenoe- partjen kan uitgelokt worden, nadat zeker
men en te bedingen, om db gevolgen dan tjdsverloop op de uitspraak van nsoheidin.q
verder door de wet zelve te laten regelen. 1
lJAI tafelen bed''is verloopen (zie aldaar).
Maar 00k deze gemeenschappen mag m en
Hethuweljk isin zoover00kdegrondslag
wjzigen,uitbreiden zoowelalsbeperken,en van hethuisgezin en de familie,dat op haar
00k geheeluitsluiten. Hethoofdkarakter van deafstamming - althansdewettige- voll ,

beide lutstgenoemde gewjzigde gemeenschap- en de verwantschap uithaar ontstaat (zie
Bloedterwantscltap,K tltwdr.
qcAc.pl.Hethuweljk
persoonljktoebehoorende,dehunnebljven,- vanpersonentlithetVorsteljkstamhuis,dieaan
pen is,datdegoederen,denechtgenootenieder

dat alleen die zaken gemeen worden, Gelke
in de benamingen der gemeensthappen worden genoemd, en dat erfenissen,legaten en
schenkingen,aan één derechtgenootentebeurt

hun daaruit voortkomende at
btammelingen
htlnne aanspraken op de kronn,voor zogver

zj die tepaszullen kunnen brengen,willen
verzekeren,heeftdevoorafgaandegoedkeuring
vallende,buiten dengemeenschappeljkenboe- der Staten-Generaal noodig. Het huweljk
de1bljven.Deechtgenooten kunnenelkanderj geeft in 0ns regt overigens geene voorregten
of de een den ander, bj de huweljksche boven den ongehuwden staat.Hetwordt400r
voorwaarden begittigen,schenkingen doen ter 0ns Staats-enburgerljk regteerin de hand

zake des huweljks (ltltwelî
jksyiften maken), dan tegengewerkt; maar bpzondere premiën
die zoowel tegenwoordige, reeds bestaandej op het bezi
t
v
a
n
we
t
t
i
g
e
kinderen zjn bj
oftoekomstige zaken - 'tgeheelofeen deel

0ns gelukkig n0g niet noodig bevonden.Het
hunner nalatenschap - kunnen omvatten. regt van drie kinderen)J'?
z.
: trlnm liùdrevIn het laatste geval staat zoo'
n beschikking van '
t Romeinsche keizerrjk, heeftbj 0n8
geljk meteeneuiterste wilsbeschikking,tes- nooit bestaan. De zoogenaamde vzeven kïW :tament, behalve dat het niet herroepen kan renwetb, van Nivôse an XIII, hierte lande
worden.O0k derden,ouders,bloedverwanten, executoir verklaard,is,na eenmaaldoor den
of Reemden kunnen dergeljke huweljks- Hûogen Raad tegen de meening van de regégiften doen, zelfs ten voordeele van de n9g ring toegepast te zjn,in hetjaar1847afnietbestundeafkomelingenuitdathuweljk, geschaft.

mitB zj zelven a1Bpartjen bj hethuweljks-

H llxley ThomasHenry),ee! uitstekend
contrad optreden en daarin hunne beschik- Enyelsch ph(
ysioloog, gebgren m 1825 te
kingen op laten nemen. Beide soorten van Eallng in Mi
ddlesex,ontvlng onderwdsMn
schenkingen wjken in meer dan één opzigt de scholen aldaax en studeerde vervolgens in
in aard en gevolgen van de gewone 8elten- de geneeskunde aan een hospitaalte Londen.
kssotyAlen uiterste'lpil.
v?a cl,oklls af;daarom Hj werd a1s assistent-Ayts geplaatst op het
heeten zj rschenkingen ter zakedeshuwe- oorlogschip gm ttlesnake'' en nam van 1846
ljks''oîi11't dageljksch leven phuweljks- t0t 1850 deel aan eene expeditie naar de
Yit'tos''*
Stille Zee en den Indischen Archipel,alwu r
D e wetbehelst verder n0g bepalingen 0m - hj bel
nçrjke waarnemingen deed omtrent
trent de huweljksgemeenschap en de huwe- de weea
ktheren. Bj zjn terugkeer in Engeljkscha voorwaarden bj tweede en verder land werd hj in 1854 deopvolgervan %dhuweljk. '
t Hoofddoeldier bepalingen is de '
/
zl
tvt
f Forbes als leeraar in de natuurljke
Zorg Van den wetgever, om de belangen historie aan de Koninkljke mjnschool ie
der minderlarige kinderen uit vroeger huwe- Londent en in 1865 hoogleeraar in de phy-

ljk te beschermen tegen mogeljke benadee- siologie en vergeljkende ontleedkunde aan
ling doorhunnenvaderen zjnenieuweecht- de universiteit teLonden.Hjbehoortt0tde
genoote.Daarom stelthj een maximum vast, schranderste verdedigers der leer van Darm*
t0t hetwelk de latere vrouw uit den boedel Van zjne geschritten npemen wj:pHistory.
van haren man, 'tzj doox,'tzj buiten de of the oceanic hydrozoa (1858)'/$- rMan's
gemeenschap om ,mag bevoordeeld w prden. place in natare (3de druk 1864),, y?Isec.
Het huweljk wordt ontbonden - welte ures on comparative anatomy (1864)M,onderscheidenvandenietigverklaring- 1.door t
XLessons in elementary physiology (3dedruk
den dood van ôén der echtgenooten;2.door 1869)''1 - en rAnatomy ofvertebrated anihet aangaan van een nieuw huweljk met mals(1811)'9.
verlof van den regter, verkregen op grond

H uy of Hoei, eene stad van omstreeks

van langdcrige ofzelfsvrj korteafwezigheid 12000 zielen in de Belgisttlte provincie Luik
en daaruit afgeleid vermoedeljk overljden aan de beide oevers van de Maas,aan den
van den anderen echtgenoot.Deze wjze van mond der Hoyûux en aan den Bptlorwi,g,i:
ontbinden komthier te lande veelin toepassing, om aan achtergebleven Vr0l1W 0n Van
visschers en zeelieden het aangaan van een
ander huweljk mogeljk te maken; en hier
kan zich het gevalvoordoen,boven aangehaald, dat?na de ontbinding van het tweede

in het bezit van eene regtbank, van een
gymnasium en van onderscheidene tàbrieken
terwjlmeninharenabjheid jzer-,zink-en,

steenkolenmjnen vindt, benevenszeergoede
wjngaarden.Totdemerkwaardigegebouwen
behooren er eene kerk in spitsboogstjl uit

huweljk,nog een huweljk wordtaangegaan het begin de< 14deeeuw ,en de schilderachtig
door hen, die reeds eenmaal echtgenooten gelegene citadél.De stad werd in 1595 dopr
geweest zjn.De derde wjze van ontbinding Heraugières in naam der Generale Staten,in
36*
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1675 doordeFranschen onderden maarschalk

OnZ.en schreef:XAthenaïs,treurspel(
1711)'',

rebedrog,kluchtspel'' - ,De dubCrequi, in 1693 noqmaals door deze onder -belep'tsBoe
chaking,.bljspel'', - pDe vermiste
Villeroi, en eindeljk den 22sten Augustus

1703 door Marlborougk en Coehoorn veroverd. molenaar, kluchtspel (1713)'', - sDy geIn eene der voorsteden verhiefzich weleerde waande astrologist, kluçhtspel (1715)M,-

abdj Neufmoustier of Nieuwmunster,door

Zaïde, treurspel (1718)''j - pDe dwaze

in den tuin der oude abdj een standbeeld
opgerigt.
Huybert is denaam van eenaanzienljk
Zeeuwsch geslacht, hetwelk zich door adeldom , moed en rjkdom Onderscheidde.Van
de leden noemen wj:

tegen delangwjligheldinhetpreeken(1714)''.

Peter de Alz
llizellcr gesticht, die er vervol- strjkster, kluchtig bljspel (1718,2de druk
gens begraven werd.In 1858 heeftmen hem 1746)'
',- en nperqradusadscientiam;briçf

H uydecoper is de naam van een aan-

zienljk Nederlandsch geslacht.Van deleden
noJ
eme
nnwj
:y/cpwer, ridder van St.Michiel,
oka
Sh

heer van T#t?
,
-e/ en Blokland, eJs M aarseJan, Jaoob en Herman deX'?Z.I
/J:'.J! 3 broe- ede4 en Neerdnk.Hj werd in 1644 ychepen,
ders, die in de 15de eeuw te Zienkzee de in 1651 burgemeester van Amsterdam, beaanzienljkste waardigheden bekleedden. Zj lastte zich met eene zending naar Ierland
bragten in 1506aartshertog Pltilips deSchoone en naar hetHofvan den keurvorstvan Branmetzjnegemalin opeenedoorhen gebouwde (lzzy?zlw, voods in 1660 met anderen naar
vloot van 50 schepen overzee naar Spanje, 'sHage,om Karel11 geluk te wenschen met
w erden na volbragten togt t0tridders gesla- zjne herstelling op den Engelschen troon,
rd door CltristLna van Zweden tot ridder
gen en ontvinyen0ok van keizer Maœimiïiaan we
en aartshertogln Margœretlta belangrjkeeerbe- geslagen 0n W aS bewindhebber der O0stwjzen,onderanderenvergunningt0thetvoec Indische Compagnie.
ren eenervlag metdeleus:rW aak Huybert''.
lalthasar A'
lg/tfecpi,dr, een Nederlandsch
D eren de Akyldr/, een zoon van Jaeob. dichteren letterkundl
ge.Hjwerd geboren te
Hj bekleedde bj herhaling de betrekking Amsterdam in 1695, studeerde aldaar in de
van burgemeester van Zierikzee, en toen regten, werd in 1740 schepen der stad en
Karel F'in 1540 deze stad bezocht,genoot vervolgens baljuw van Tesselen djksheem-

hj deeer,dien Vorsttehuisvesten.O0k was raad.Hj overleed den 24stenSeptember1778.
hj opperdjkgraafvanhetlandvanSchouwen. Vap zjne gedichttn vermelden wj:pArsaces
Antonilu de A'
?ztykrf,geboren te Zierikzee of'
tedelmoediq verraad,treurspel (1715 en
en den 5den September 1607 als student te laterl'',- pAchllles,treurspel(1719enlaterl''
,
pus,treurspelnaarCorneille (1720)'',
Leiden ingeschreven.Hj studeerdealdaarin
pEdi
de regten,maar legdezich tevensmetjver terwjl O0k Latjnsche gedichten van zjne
t0e op de Hebreeuwsche taal. Omstrecks hand in de rDelidae poeticae''van ran ,VJ.-

1620 verkeerde hj te Amsterdam in den ten zjn opgenomen.Voortsgafhj eeneverM uiderkringy doch vertrok later weder naar taling in het licht van de pHekeldichtqn,
Leiden,om hiertoezirttehouden op deuit- brieven en de Dichtkunst van Q.Horatlus
gave van zjn geschrlft, getiteld: pDe Psal- Flaccus(1737)'',zoowelin poëzja1sinyroza.
m en des propheten Davids, in 't Hebreeuz Na zjn dood verschenen zjne rGrdlchten
genaamd hetHof-bouck enz.(1624)''.Daaruit (1788)''. Hoogst belanyrjk vooral ls zjne
bleek vooral zjne grondige kennis van de XProeve van taal-en dlchtkunde op Vondels
Nederlandsche taal.Later kwam hj O0k in Herscheppingen van Ovidius(173042dedruk,
pcl Lelyreld, 1782aanmerking voor een professoraatin de reg- bezorgd door Frans '
ten te Leiden.
1788, 4 dln)'', waarop Bilderdl
jk in 1828
Jsst'
asdeA'
lyùdrf,eenverdiensteljk staats- XKorte aanmerkingen''geschreven heeft.Ook
man.Hj werd geboren te Zierikzeein 1610, leverde hj een rBriefwegens den ablativus
studeerde en promoveerde te Leiden in de absolutus (1772)'',benevenseenenieuweuitregten, en vertrok in 1660 met de M erode, gave met aanteekeningen van de gRjmkrovan Rltede van Amerongen, Hllqnalda, 'pczl njk van Melis Stoke (1772,3 dln)'.Deze
Gendt en van .& fzzll-t
/es naar Frankrjk,om getuigt van groote vljt en schranderheid,
oude verbindtenissen tevernieuwen.Hj werd al werden ook sommige van zjnebewerinvoorts secretaris van de Staten en van ge- 4en door Kl
ltit,Wkwdffenz.gewogen en te
comm itteerde raden van Zeeland,en overleed llgtbevonden.Eindeljk leverdehj n0g:rDe
den 4den September 1682.
brieven van P.C.Hooft(t738)''
,- rpriviAnthonis de A'
l
f
t
yùerf, heer ran .
FO'
'
lf11.çd4. legiën en handvesten van Tessel(1745)'',Hj werd geboren Omstreeks hetjaar 1640, en rMengelschriften''. Hj was één van de
studeerde te Leiden in de regten, en werd eerste leden van de Maatschappj van Letterdaarna baljuw van Veereen raadsheerinden kunde te Leiden.
Hoogen Raad.Hj schreef eene pDeductie'' Theodoor Ctlrwdlï: Reinier AùyAcpydr,een
over het regt der am bachtsheeren van Zee- Nederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren
land,en overleed in 1702.
te Hoorn den 13denFebruarj 1805,studeerde
Petrgu zsfApzlïl,vde A kykrf,een zoon van

den voorgaande.Hj werd geboren te'
sHage
den Qssten Januarj 1693,washeervan Krgdwixyel en Rilland,drossaarten kastelein van
Mulien, balluw en djkgraaf van Gooiland

te Utrecht in de theologie,promoveerde op
eene dissertatie: pDe solenniJesu Christiin

Urbem Hierosolymitanam introitu (1829)'*,en
werd eerstpredlkant te W oudenbezqg,daarna
te Zutfen (1834) en eindeljk te '
,sHage
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(1838),Yfaarhj in 1865 zjn emeritaatontving en den 16den Januarj 1866 overleed.
Hj jverde met kracht tegen het misbruik
Van sterken drank, en schreef:11svoord van
ernst on liefde (1844)''
opmerking
(1844)''- pHetkoren en deJenever(1847)''
,
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godgeleerden, die zich na3r de Synode te
llordrechtbegaven,naarhetVaderl
andteruq-

keerde.In 1619 vergezeldehijals secretams
Aerssens'
pt
zs Dommelsdi;k naarVenetië,waar
hetBewindderRepubliekhem eengoudenhalssieraad schonk.Op last zjner oudersmûest
itairen over den hj - t0t zjne groote spjt - wel
draterug,Gesprekken voor mil
sterken drank''
,- rHet huisgezin van vader keeren,zonder Rome, Napels ofFlorence te
Reinhard''!- eenige plueerredenen''enz.
hebben gezien.Bj zjne komstin de NederHuygelaere (d'
), een Vlaamsch letter- landen (1620) vervaardigde hj het Opschrift
kundige, in 76-jarigen ouderdûm den 9den voor het praalgrafvan W illem I te Delft,en
December 1849 te Oudenaarde overleden, ging daarna t0t z-maalt0e als gezantschapsleverde in 1812 hetprjsvers:,Deslag van secretarisnaarEngeland.Gedurendeheteerste
Friedland''y- voortshetvolksverhaal:Amond, gezantschap werden deqezantent0tdenri
dvrjheer van Pamele''in het rBelgisch Mu- derstand verheven,en bj hettweede sloeg
séum'' en rFrans Hals''in een Jaarboekje. koning Jaeobwshem t0tridderen schonk hem
Voortsschreefhj:oWillem W enemaerofde den degen, voor die plegtigheid gebezigd.
Gentsche held, offer zjner vaderlandsliefde, Na den doodvan prinsM anritswerdhj:ongny,
historisch tafereel(1841)'',- pTreurzang op getwjfeld opaanraden van LoulsedeColt
het afsterven van den dichter Hofman,van eerst raad en rekenmeester, daarna geheim Kortrjk''
, - en oNationale poëzj (1844)''. schrjvervan prinsI'
rederik Aàz
?t/rià.Hj beZjneblindgeborendochterMaria,gehuwd kleedde die betrekking - ook onderdebeide
ge
nde
adhouder
met Fermeet muziekonderwjzer te Oude- vol
enb
ewe
esSt
bj
verschils
lend
-egedurende 62jaren
gelegenhcdenhoogst
naarde, leverde bjdragen in het pNederlandsc'
h letterkugdig Jaarboeltje'varl& A:zl,
:, belangrjkediensten.Na den dood derKrpon-

en in 1873een dichtbundel,getiteld:pMeersch- prinsesvan Engeland,weduwtàvan W illem 11j
bloemen''.
zond Amalia van zsblz/ld hem meermalen a1s
Huygens isde naam van een aanzienljk gozant naar onderscheidene Hoven, zooals
Nederlandsch geslacht,hetwelk merkwaardige naaraartshertog LeopoldranOostenvqken zjn
mannen heeft opgeleverd. Van hen vermel- opvolgerJohanvan O(
?.
sJ:??
r(/i,teBrussel,naar

den wI
)
-:
ChsistiaanA'
sft
k.
ge13.
:,een Nederlandschstaatsman.Hj werd geboren omstreeks het jaar
1555 te Ter Heiden bj Breda,studeerde te
Douay,beweesaan zjnVaderlandenaanhet
Huisvan Oranjebelangrjkediensten en werd
op zjn 27stejaar secretaris van prins B%1lem I en vervolgens van den Raad van State.
op eene schrandere wjze bevorderde hj de
ontsnapping van het kind van W illem Jansz.
Os Eoorn,dat zich bj den Spaanschen gezantteLonden in gjzelingbevond,weshalve

Lodewî
jk XIV teParjs,waarhj 4jaarverd0m Oranje te Onderhandelen:en benoemd
werd t0t ridder St.Michiel,en t0t2-maalt0e
naarKarelJf,kouing vanGroot-Brittanje.
toefde? om over de tertlggave van het prins-

H wyyensonderhield voortsbetrekkingenm et
de beroem dstedichtersen geleerden?inzonder-

heidmetdeledenvandenXuiderkring,terwjl
hj tevens Op zjn buitenverbljfllofwyck bj
Yoorburg gaarne geletterde gasten onthaalde.
Ingeeneenkelewetensehapwashjeel)vreem.
deling,en degloed zjnergl
aestigheid doofde
de Prins hem meteen gouden gedenkpenning evenmin alszjneingenomenheidmetdedie'
htbegiftigde.Hjoverleedden 7denFebruarj1GQ4. kunst.Verzen van zijne hand,inversehillelde
Constantljn .
/.
f'
?
gt
pl1., heer van Z'
l
wîïcâzzzl, talen opgesteld,werden in 1625tûteenbundel
Zeelhem en M onn%kenland,tweeden zoon van
den voorgaandeeneenuitstekendNederlandsch

vereenigd onder den titel: rconstantini 1lugenii, Equitis, Otiortlm libri sex4 poemata
dichter en staatsman. Hj werd geboren te varii sermonis, stili, argum enti'' met eene
'sHage den 4den September 1596, ontving opdragtaan ztinboezemvriendDanièl.
/.
fàis,
sïl.
<.
eene uitmuntendq opvoeding,zoodatht
jreeds D ie btmdel bevat: qFarrago-latiua? eflbrts
vroeg zich oefende in het Latjn,Griekseh, FrançaisetItaliens,Bibel-stof,Kosteliek Mal,
Engelsch,Italiaansch en Spaansch,- voorts Voorhout, Stedestemmen, en characteres ot
'
in de wis- en natuurkunde,wt
isbegeerte en pointen van als'' en w erd in 1644 door een
m uziek,in denw apenhandel,deschermkunst, Lattinschen dichtbundel e1z itz 1658 dool
-de
hetpaardrjden,dansen,worstelen,springen, Korenbloemen''gevolgd.Ztinegediehtenonderschaatsrjden, zwemmen enz.Daarna Onder- scheiden zich minder dool'zoetvloejendheid
wees zjn 0om Z'
aeri'
ushem in de regtsge- enduideljkheid,dandool-geestighclidenpuutig-

leerdheid,wellkestudiehj voortzetteaan de
hoogeschoolte Leiden,aldaareindeljk promovérende Op eene dissertatie: pDe fidejussoribus'' Toen hjvervolgenste'sHagezich
alsadvocaatlietinschrjven,hadhjdenouderdom van 18 Jaren n0g nietbereikt.DeEngel-

heid. Er heersckt in zjne gediehten eel
ze
groote mate van kernachtigheld en oorsproukeljkheid,zooalsmen vooralopmerktinzjn:
Koogentroost''9inzjneszedeprenten''
)i1zjne

duizendemsneldichten''enrspaenst
lhewyshflit''
enz.Dezeestraatvan'sHagellaarscheveningetl

schegezantDltdley Carletonnam hem medenaar isvolgensztjnontwerpaangelegd en0okdf
lt)r
Ii*J- overleed te 'sllaf
o'tx
't
letz
deoverzjdevan hetKanaal,waarhj kennis hem bezongen.lmaakte m et de geleerdste mamlen?aan den 28stel,M aart 1687,en zjllstofïeltjk overst
shot
Koning werd voorgesteld en Oxford en Cam- Nverd raet.groote prachtteraardebesteld.Vttn

bridgebezocht,waarna hj metdeEngelsche zjne geschriRen vermelden I
wj,behalvede
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reeds genoemde:psesboecken van deledighe

uren (1625 en laterl'',- Momentadesultoria
edente C.Barlaeo (1644 en laterl'',- pluarme
k
las
sur la mqrtdeMaurice''!- DHerderschten (1618)',- pverklarlngh der X1I
artykelen des Christelicken Geloofs(1619 en
laterl''
j- pchristelykebedenckingenovçrde

naar Ilenexaarken. In

VereenigdeNederlandenenz.(16619''
,- Brui-

1655 volbragt hj eene reis naarFrankrjk,
waarhjzich vooralmethetgljpen van vergrootglazen bezig bield.Tevens vestigdehti
zjneaandachtop de leer dercombinatiën en
variatiën, en zjne verhandeling: rover de
kansen van '
tspelen''wasdaarvan de vrucht.
Nadathj teAngerst0tdoctorin deregtsgeleerdheid bevorderd was,deed hj eenereis
naarEngeland,doch keerde weldra terugnaar
Parjs,waar hj lid rerd van deAcadémie
des Sciences en op ultnoodiging van Colb6rl
eene woning in de Koninkljke Bibliotheek
betrok, terwjlhem tevenseeneaanzienljke
Jaarwedde werd toegelegd.De gezigtkunde,
waarop hj zich nu vooraltoelegde,ishem
eene aanmerkeljke verbetering der verrekjkers versehuldigd.Hj vervaardigdewerktuigen van buitengewone grootte en schonk er
2 aan de Koninkljke Académie te Londen.
Voortsschreefhj eene verhandeling overhet
licht, waarin hj op goede gronden voorhet
undulatiestelsel jverde,terwjl hj eene ver-

werk'' voor het eerst uitgegeven door dr.

breklnq van hetIlslandsch kristal.Alsster-

Thien Geboden desHeeren,enz.(1619)M,-

l'
tVCo
stelickMal(1622)'',- pBatavaTempe,
oorhout van 'sGravenhaqe (1622)'',DHeyligedagen,Nieuwejaersglft aan vrouwe

Leonore Hellemans, Drpstinne van Muyden

enz.(1645)'',- pEuf
kasia, Oogetroost aan
Parthenina enz. (1651 en laterl'',- Vitaulium ,Hofwyck, hqfstede van den Heere van
Zuyliehem (1s53)'', - rr
fryntle Cornelis,
klucht(1657)''
,- rGhebruyck ofQngebruyck
van 'torgel in de kercken der Vereenigde
Nederlanden (1660)':,- rGeestelicke zinnebeelden'' - pDe zeestraat van 'sGravenhage
en Scheveningen (t66:''! - pDe herstelde
Prins,stadhouderen kapltein-generlalvan de

loftsdichten (1683)'',- pDevita propria ser- nuftige verklaring gafvan de dubbelestraalmonum inter liberos libiduo'',- en rcluys-

ekundlqe verwiçrfhj grooten roem d00rde
Jonckbloet en Beyerman.Van zjne rKoren- r
ontdekklng van e'én derwachters en van den
bloemen'' leverde Bilderdj;k in 1824 eene ring van Saturnus.De droosaen van zjnrC0snieuwe uitgave metaanteekeningen in 6 dee- motheoros''zjnenkelfantastische bespiegelinlen,- en van het mDaghwerck''heeftdr. van gen, doch in de wiskunde leverde hj veel
Flpfes eene bezorgd in het rKlassiek en let- oortreFeljksin zjnebeschouwingen over de
terkundig Pantheon''. Voorts heeft men ge- v
conoïde, spheroïde enz. Op het gebied der
dichten van hem in oudere ennieuwerebloem- werktuigkundeschitterthj doordeuitvinding
lezingen;zjne brieven aan Hooften die van derslingeruurwerken.Hj weesop demiddeldezen aan hem verschenen in 1857in4deelen puntvliedende krachtder in een cirkel bewoterwjl o0k elders brieven van hem werdenj gene ligchamen en deed het voorstel om den
gedrukt en er n0g velein handschrift aanwe- secondeslinger te bezigen t0t het nasporen

zig zjn.
van de zwaartekracht er aarde.Hj stond
constantl
jn A'
w:
y#:w:,heer ran Z'
?
elïc/zd-, alzoo zeer digt aan dedont
dekking der algeoudsten zoon van den voorgaande.Hj werd
geboren in 1628 en zag zich eersta1sambtgenoot, lateralBopvolgervan zjn vadergeplaatst bj Will- TJ'
T,koning van GrootBrittanle.O0k hj beoefende met smaak de
poëzj,maarheeftzich vooralbekendgemaakt
als medgezelvan zjn broeder Christiaan te

meene zwaarte,waardoor Newton een onsterfeljken roem verAvierf.Demeeste van zjne
ontdekkingen hadden plaats in Frankrjk,
waar hj bjna zonder tusschenpoozing van
1666 t0t1681gevestigd bleef.Reeds in 1663

was hj benoemd t0t lid van hetKoninkljk
Oenootschap te Londen.Aanhoudende inspanParjs.Hierhielp hj dezenbjhetsljpenvan ning werkte nadeelig op zjne gezondheid,
vergrootglazen,en schreefreisaanteekeningen, zoodat hj in 1670 en 1675 eenereismoest
waaraanhj 140 schetsteekeningentoevoegde, ondernemaen tot herstel Zpne
@* r krachten.In
meerendeels vervaardigd gedurende den tjd, 1681 echter keerde htjvoor goed naarH01toen hj Willem III op zjne veldtogten in land terugj deed in 1689 n0g eene reis naar
Brabant en Vlaanderen vergezelde.Hj over- Engeland, en overleed te 'sHage den 8sten
leed in 1697.
Junj 1695.A1zjnehandschriften hadhjverCkristiaan Ekygens, een uitstekend werk- ma
akt aan de académische bibliotheek te Leituigkundige. Hj was een broeder van den den,terwjlhj aan 2geleerdemannen,.
B%rvoorgaande en werd geboren te '
sHage den c/zer d6 Volder en lernœrd Ffz/lezliff:, h00g14den April 1629.Reeds vroeg betoondehj leeraren te Leiden en te Franeker, hadopgeeen Ongem eenen aanleg voor hetmaken van ragen om daarvan hetlichtte doen zien wat
velerlei modèllen van werktuigen,van eene d
zj hiervoor geschikt oordeelden.Zj hebben
draaibank enz.In 1644begon hj ondergoede in 1700 aan die opdragt voldaan, doch 24
leiding zich te oefenen in de wiskunde en Jaar later werd door '
:Gravesandeeenev01maakte daarin groote vorderinren9 waarna ledige uitgave der werken van Hwygen.g behj in 1646 dehoogeschoolteLelden bezocht zorgd. Twee boekdeelen onder den titel:
om in de regten te studéren.Hg zette die nOpera varia''bevatten in 4 afdeelingen de
studiën van 1646 t0t 1648 voortaan deD00r- mechanische, geometrische,astronomische en

lu
d
chtigesch00lteBreda,welkeervooraldoor mengelschriften van dien schrjvex,terwjlin
en lnvloed van zjn vaderwast0tstand ge-

1827 n0g 2deelen onderden titelvan popera

komen.In 1646vergezeldehjinmiddelsgraaf reliqua''gevolgd zjn,diehoofdzakeljk over

HUYGEN/-HUYSEN.
hetliehten de zwaarte handelen.O0k voerde
K%y-qens eene uitgebreide briefwisseling.Die
van hem metLeibnitg en l'Hôpitalis in 1834
in 2 deelen door den hoogleer Uylenbroek in
hetlichtgezonden.In1857isopzjngrafendat
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Gomarus X,#7lel:j een verëiensteljk R.
Katholiek godgeleerde. Hj was geboren te
Lier in 1631,studeerde te Leuvenjwerd er
in 1652 hoogleeraar in de wjsbegeerte en
verwierf in 1668 den rang van doctor in de

van zjn vadereen vierkante zwartegedenk- godgeleerdheid. Nadathjte Romederegten
gteen geplaatst,waarop metgouden letterste en vrjheden der universiteit te Leuven verlezen staat: pGrafplaats van Constantjn en dedigd had, oefende hj zieh verder in de
Christiaan Huygens''.Hj schreef:rrheorema godgeleerdheid en werd in 1677 redor van

de quadratura hyperboles, ellipsis ef circuli het collége van paus Adriaan, in 1682 kaetc.(1647)''
,- pDe eirculimagnutidinein- nunnik der St. Pieterskerk en in 1687 lid
venta etc.(1654)'',- rDe Saturniluna 0b- der theûlogisehe faculteit. Hj overleed te
Bervatio nova (1656)'',- oDe ratiociniis in Leuven den Q7sten October 1702. Van Z@
M*n0

ludo aleae (1767)''
,- rBrevisinstitutio de geschriften noemen wj:p'
Methodusremittendi
uBu horologiorum ad inveniendaslongitudines'', etretinendi peccata (161442dedruk 1686)',,
- pHor
ologium (1658)'' - psystema ratur- - pBreves observationes de actibus humanis
ninum etc. (1659)9', - pLettxe du Fevrier etc.(1694)'',- ocûnferentiae theologicae(3
1665sur 1eshorlogesà pendule(in hetJour- dlnl'' - en pcursus theologiae''.
ytyç
a.
g, heer van Clarenbeek en
naldesSer
ieneesl'',- rRélation d'une obser- Rutger A'
vl
vation, faite dans la Bibliûthèque du R0ia
A burgemeester van Arnhem.Hj werd gebûren
Parisle 12Mai1664 d'tm halû ete.(1667)*', in 1592,was reeds in 1630 lid der Staten- pLettre sur le mouvement quiestproduit Generaal,zagzichgedurigmetbelangrjkecomparlarencontredescorps(1669)'',- rLettre missiën belast,zooalsin1633alsgezantnaarde
touchant la igure de la planète Saturne (in Duitsche Hoven, in den tweeden Engelschen
hetJournaldesSavantsvan1672)'',- rLettre oorlog aIs gecommitteerde t0t de zaken van
tnuchant une nouvelle manière de baromètre tle zee, en in 1665 met de IF'
C/J en .Boee6l

qq'
ilainventée(ingemeldJournalvoor1672),',
ologium oscillatorium (1613)'',-rLettre
rHor
tnuchant une nouvelle invention d'horloges
k& Justesettresportatives(ingenoemdJourna1voor1675)'',- mLettretouchantunenouvelle manière 4e microscope (in datJournal
vqnr 1678)'' - sNbuvelle invention d'un
nlveau à lunette ete. (in dat Journalvoor
1680)'',- psolutionduproblèmeproposépar

mr. de Leibnitz, trouver une ligne de descente:dans laquelle le corps pesantdescende
uniformement etapproche e
'galement de l'h0-

alsgevolmaçtigde op de vloût.De koning
van Frankrjk schonk hem deridderordevan

St.Michiel. HP
** was de Btichter van Clarenbeek en overleed den zlsten Augustus 1666.
H uylenbrouek (Alphonse), een ZuidNederlandsch godgeleerde.Hj werd geboren
te Brussel den Qden Augustus 1667,trad in
1684 in de orde der Jezuïeten,werd leeraar
aan hetseminarium te Genten daarna biechtvader van den aartsbisschop Tltomas . iI
p%s rl> Alsatiè'te Mechelen,alsmedePA
biblèiothecaris van het muséum Bellarmini.Na den
dood Van
XI vergezelde btj den
aa
d
or
ct
hsbi
osvse
cr
ho
leped,o
te
pve
dn
es cardinaal naar Rome?
terugreis den glsten Me1

rizon en tempségaux (in deNouvellesdela
République de lettres voor 1687)'',- pAstrnscopia compendiaria, tubi Opticimnlimine
liberah (1684)''y- pTraité delalumièreolz 1722.Van zjne geschriften vermelden wj:
snnt expliquées les causes de ce quiarrive
Gans la reiedi
' on et dans la re'fradion, et
partieulierement dans 1/e
'trange réfraction du
cristald'Islande, avec un discourssur la pe-

XMémoire touchAnt le dessein qu'on a d'
introdpire le foxmulaire d'Alexandre VII dans

géométrie:trouveruneligneégaleà,unepartie

sonum (1715)'',- rErrores et synopsisvltae
Paschasii Quesnel (1717)'', - pouaestiones
de eonstitutione Unigenitus (1719)''- rllaeresis Jansenianae praeclusa eFugia (17081709,2 d1n)'',- en rlmago primisaetluli
Jansenistarum (in handschrift op de bibliotheek teMechelenl''.
H uysen (Cornelis van), leeraar bi
l de
.

1'egl
' ise des Pays-Bas'',- mvindicationes adversus famosos libellossub titulo Artes Jesuisynteur (1G91)''
, - psolutioproblematisde tieae'', - nvindicationesalterae adversusfahn
-ea catenada (in de Acta Eruditorum van mosos libello: et novam eorum collectionem
1691)'', - rconstrudion d'un problème de sub titulo: Tuba magna, novum clanrens

donnêe de la lignelogarithmétique (1693)''
,-

DeyroblemateBernoulliano(1693)''
,- rconnoullio proposita(indeAdaEruditorum voor
1694)'',- pcosmotheoros,sivede terriscoelestibuseorumqueornatuconjeeturae,adC0nstantinum fratrem ,Guilielmo 1I1 MagnaeBritanniae regis a secretis (1698)/',0ok in het Doopsgezinde gemeente te Emden en ongeFransch,Engelsch,Duitsch en Nederlandsch m een ervaren ill de oude talen, schreef:
Korte inhoud van de leere des geloofs,gevertaald,- ropnsculaposthuma (1703)': schikt naar de algemeene beljdepissen van
op
e
r
a
va
r
i
a
(
1
7
2
4
)
'
'
,
p
op
e
r
a
r
e
l
i
q
u
at
l
T
o
8
l
'
'
en de pExcexcitationes'',uitgegeven door deDoopsgezindeChristenen (1705)r'
,- pHisstnzctlo universalis problem atisa JoanneBer-

Uylenbroek. Voorts heeft men eene menigte tûrische verhandeling van de opkûmst en
handschriften Van hem op de Académische voortgang, mitsgaders de godgeleerdheid der

boekerj teLeiden,waaronder8 deelen brie- DoopsgezindeChristenen enz.(1712;2dedruk
ven, doQr koning W iïlem : in 1822 aan die 1734)''
,- pLydius lapisdoctrinaeMennoniBiblidheek geBchonken.
tarum (1713)'',00k in hetNederlandsch!n
De
g
rondslag van de leer der Doopsgezul
u
Huyghens.onderdezennaamvermeldenwd:
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Christenen verdedigd en bevestigd tegen de deoorspronkeljkewaren teonderscheiden.
verdraajingen van Harmen Reynskes van
H yacinth is de naam van een edelgeOverwjk en zjn discipel Douwe Douwes steente!en wè1vaneenehyacinthroodeofgele

Muys enz.(1715)''
,en een paarleerredenen.
Hj overleed den 25sten Januarj 1721.
Huysmans.Onderdezennaam zjneenige
verdiensteljke schilders bekend. Van hen
noemen wj:
Cornelis H ltysmans, een uitstekend landsc,
hapschilder. Hj werd geboren in de eerste
helft der l7de eeuw te Antwerpen en aldaar
in 1634 als lid van het St.Lucasgild inge-

schreven.Nadathj zich geoefend had onder
de leiding van Pieterde W ïf,begafhj zich

verscheldenheidvan den zirkoon.Hj isd00rzigtig,heefteenedubbelestraalbreking,wordt
btl wrjving positiefelectrisch, en voor de
blaasbuisrooderzonderte smelten.Zjn soorteljk gewigtis4,4,en hjbestaatuitkiezel,
leem en jzeroxyde.Reedsbj deouden was
hj bekend, en voorheen bezigde men hem
t0t versiering van uurmerken,dozen,ringen
enz.O0k komt hj wegenszjnehardheidte
pasalssteunpuutvoorfjne balansen en voor
de spillen van uurwerken.Dikwjls worden
aan onkundigen hessoniet (kaneelsteen) en

naarBrusselom demeesterstukkenvanJaeqnes
ts'zrfocd te bestudéren. Laatstgenoemde nam andere roode steenen, zelfs r00d glas voor
hem in dienst tegen een daggeld van 7 stui- hyacinth verkoeht.

vers,en numoesthj geheeledagen teekenen
H yacinth (Hyadnthus Tplrw.
) is de
in het bosch van Soignies,terwjlhj naau- naam van een plantengeslachtuitde familie
weljks tjd overhield om te schilderen.Ver- der Liliaceën.De soorten zjn bolgewassen
volgensvestigdehj zichteMechelen,daarna met ljnvormige,gegroefde bladeren en een
te Antwerpen, doch keerde in 1716 naar naakten bloemsteng meteen tros klok-trechMechelen tenlg, waal-hj den lsten Junj tervormige bloemen meteen G-spletig bloem1727overleed.Hjbehooltt0tdevoornaamste dek en 6 in de bloembuis bevestigde meel-

landschapschilders van de Vlaamsche sc11001. draden.De vruehtis eene 3-hoekige,3-h0kJaeobus Carolus Skpwzcz/:)desgeljks een kige, meestal G-zadige zaaddoos. Algemeen

verdiensteljk schilder.Hj werd geboren te verspreid isde Oostersch,
eFzylcilfFl(H.orienBreda den 14denDecember1776,Oefendezich talis L.
)
me
t
we
l
r
i
e
ke
n
d
e blaauwe, paarse,
onder de leiding van den kunstschilderI'
re- witte, roode en gele bloe
men in vele kleurA rïk.s, daarna aan de teekensehool en Ver- schakéri
n
g
e
n.
Zj
g
r
o
e
i
t
i
n
ein-Azië,Sp'
ië
volgens aan de académie te Antwerpen.In en Perziö en thans 00k inKl
het zuiden van
1804 keerde hj terug naar Breda en zond Frankrjk. W i
j geven hierbj in a eene afgedurig sehilder/en naar tentoonstellingen,
voorallandschappen metvee,welke zeer geroemd werden.In 1830 werd hj leeraarin
de teekenkunstaan de Militaire Académie te
Breda, moestin 1837 wegensblindheid zjn
+
*
'

Ontslag nem en, en Overleed den 29sten September 1856.
H uysum is de naam van een groot aantal'N ederlandsche schilders. De voornaam ste
van hen is:
Jan Tan A'
tfydzl- ,een beroemd bloemen-en

vruchtenschilder.Hjwerd geboren teAmsterdam den 15denApril1682en waseerstzjn
vader behulpzaam in het schilderen van zaalen tuinversieringen en bepaalde zich vervolgenstotbloem-en fruitstukken en landschap-

pen. Bloemen en fruiten wist hj oll eene
hoogst smaakvolle wjze te rangschlkken,
terwjldebjkomendezaken,zooalsmarmer)
porfer, kristal, roud enz. van zjne ongemeene kunstvaardlgheid getuigen. Edel van
stjlzjn vooralzjneverrukkeljkelandschappen.Eén van zjne stukken wdrdin 1854 te
ParjBverkochtvoor13000francs.Men vindt
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van hem op het Trippenhuis te Amsterdam
k - '2
,qy.
een bloem-en fruitstuk en 2 arcadische landschappen) en op het musêum te '
s Hage een
bloem- en fruitstuk.O0k heeft men er in de
Hyacinth.
rausêa te sveenen, Miinchen, Dresden en
Petersburg. Hj overleed te Amsterdam den beelding dezer
b
l
o
e
m op '
id
edernatuurljke
8sten Februarj 1749.- Zjne 3broedel'
sbe- grootte! - l*11 b e0n ont
rold bloemdek in
oefenden allen de sehilderkunst,en één van natuurljke grootte,en in c een doorgesneden
hen, Jaeob rJl Rkysltm , die in 1721 naar h
vrtlchtbeqinsel.De bollen worden vroeg in
Londen vertrok en er in 1140 overleed,ver- et voorlaar geplaatst in potten m et zand
houtmolm ) kleien koemest,ofin glazen met
,
copi
e
ën
der
f
r
ui
t
e
n
bl
oems
t
ukl
te
n
vaardigde

van zjn broederJan,welkenaauwelgksvan water.Het is van belang hetwater wekeljks
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te ververschen,en de wortels dooreen papier lieke Kerk z0uhervormen)bleefonvervuld.Na
a3n de buitenzjde van het glas tegen eene de eerste opschuddi
ng vergatmen zjn brief.
te krachtige werking van hetlicht te bevei- 00k kwam père Hyaeintlte niet voor den dag
ligen. De fraaiste hyacinthen komen uit de met eene nadereont
wikkeling derd00r hem

Haarlemschebloemkweekerjen.
beoogde hervorming.Hj verlletParjs en beH yacinthe (Père)eigenljk CharlesZpy- waarde geruimen tjd hetBtilzwjgen.Eerst
son, een beroem d Fransch kanselredenaar, na de afkondi
ring der besluiten van hetVageboren te Orléans den loden M aart 1827, ticaansch Concllie en na hetverdwjnen van
bezocht de seminariën te St.SulpiceentePa- 'sPausen wereldljk gezag wenddehj zichin
rt
jsen ontving den lidenJunj 1851depries- een brief t9t de R.Kathûlieke bisschoppen;
terwjding.Reedsvroegonderscheiddehjzieh hj verhief zich daarin tegen dewereldljke
doorbuitengewone gaven, zoodathj weldra magt en de onfeilbaarheid van den Paus en
benoem d Nverd t0t professor ill de wjsbe- bezwoer deFransche bisschoppen zich tevergeerte aan het seminarlum te Avignon en in eeni
yen t0teenehervorming derKerk.Toen
1854 t0t leeraar in de dogmatiek te Nantes. de blsschoppen zich echteronderwierpen aan
Ilj NvenschteechteralskanselredenaarTierk- hetleersttlk der onfeilbaarheid,schaarde zich
zaam te wezenenverkreegeenvicariaataande Hyaeintl
teaan de zjdederot
ld-lfatholieken.
kerk van St. Sulpice, waarna eerlang de In een schrjven uitRome,t0tDöllinyergeroem zjnerwelsprekendheidverkondigdwerd. rigt,antwoordde hj oy hetverwjtjdatzjn
VierJaren later voegde hj zich bj de orde tegenstand tegen hetnleuwe dogma scheuring
der Dominicanen te Flavigny, en niet lang veroorzaakte,en verklaardehj,datdezereeds
daarna bj diederCarmelieten.Inhetkloos- langbestond.In hetlaatstvan 1871nam hj
ter te Braussay bragthj hetproef
jaardoor, deelaam-het congrès van Oud-lfatholieken te
aanvaardde den naam van Hyaeintlte en her- Miinchen, en keerde vervolgens terug naar
vatte zjne prediking in devoornaamste ste- Rome, om in het middelpuntder R.Kathoden van Frankrjk,0ok te Parjs, eerst lieke hiërarchietenbehoevevan zjnehervorin de Madeleine en vervolqens in deNôtre mingsplannen werkzaam tewezen.Later vesDame.Tevenswashjsuperlorvanhetkloos- tigdehj zich teGenèveenhieldhierendaar
ter der Carmelieten te Passy.MTeldra baarde lezingen,Onder anderen 00k te Leiden,waar
hj groot opzien door de vrjmoedigheid, hj op uitnoodiging der studenten onlangs
waarmede hj de misbruiken der Kerk gee (1875)hetwoord voerde.
selde.Geruimen tjd beschermde deaartsbis- H yacinthus,de zoon van den Spartaanschop Darboy hem tegen de aanslagen der schen koning Amydas en van Diomede,bezat
Jezuïeten;doch na zjn optreden alslid van als jongeling eene ongemeene schoonheid en
den Yredebond werd hem doorden generaal was de gunsteling van Apollo en Zepltyrws,

zjner Orde het zwjgen in woord en sc,
hrift hoewel hj de toegenegenheid van laatstgeopgelegd(1869).Hierop antwoorddeHyaântlte noemdenietbeantwoordde.ToennuApollozjn
met den vermaarden brief, die in nagenoeg lieveling onderweesin de behandeling vanden
alle dagbladen van Europa opgenomen werd. disc,
us (werpschjf),bestuurde Zephyrns uit
Daarin deed hj afstand van den kanselvan wraakzucht den l00p derdoor Apollo geworNôtreDameen van zjn klooster,en maakte pene schjf zoodanig, dat zj hethoofd van

van de gelegenheid gebruik om met hetOog Hyaeintl
t'
ustrofen deze dood teraardestortte.
op hetVaticaansche Condlie a1s een verkon- Ilaar Apollo hem het leven niet k0n terugdiger van het Evangelie op te treden,zjne gevelz,vereeuwigde hj de nagedachtenis van
stem verhelende t0thetverkrjgen van eene den jongding dooruit zjn bloed eene bloem
doortastende hervorming der Kerk en t0teen te doen Ontluiken,die zjn naam zou dragen.
prûtest tegen de Ultramontanen en Jezuïeten. Deze bloem is echter niet die, welke wj
Hj kwam in verzet tegen dieleerstellingen hyacinth ngemen,maar de blaauwe zw aarden gebruiken! welke R. K atholiek heeten, lelie. Ter zjner eere werden in Sparta driemaarnietChrlsteljk zjlz,entegen dedwaze daagsche feesten - H yacinthia- gevierd.scheiding tusschen de Kerk en de moderne H yaeintlt'
us w as Oûk de naam van een zoon

maatschappj,- voortstegen den strjd dier van Pilvusen valldemuseClio.Hjwaseen

leerstellingen tegen 'smenschen heiligste ge- gunsteling van den Thracisohen zanger Tltazindheden,en eindeljk tegen de schendige myris.
vervalsching van het Evangelie van Christust
H yaden is de naam van nymfen uit de
welks geesten letter door hetPharisaeïsmus Grieksche fabelleer, wier aantalverschillend
van onzen tjd met voeten getreden wordt. wordt opgegeven. O0lt omtrenthare afkomst
Hj verlangde,dathetConcilieeen eindezou bestaat verschil. - Aan eene grgep sterren
m aken aan die ellenden.Trad hetechteropin in den kOp van den Stierheeftmen dennaam
Hyaden gegeven.
den geestderyartjzucht,zoodathetterroris- van
H yaliet of ylasopaal noemt men eene
musvan den eên aan den anderhetzwjgen

oplegde,danbegeerdehjvan G0d en demen- delfstof,welke op Opaalgeljkt.Zj is glasschen een anderconcilie,terwglhgten slotte glanzig, waterhelderj doorzigtig ofhalfdoorzich beriep op het regtvaardig Oordeel van zigtig, wit, geel of grt
js, en wordtin ver-

Christus-zelven.De gevolgen waren te voor- schillende vorm en in basalt-oftrachietkloven
zien:ht
lwerdinden bangedaan,en dehoop gevonden. Voorts bestaat hyaliet uit watervan velen,dat het moedig optreden van den houdende, amorphe kiezelaarde en is bljkCarmelieter monnik de Fransch-R. Katho- baar voortgebragt door uitlgoging uit het ge-
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Bteente. - Men geeft dien nM m 00k M n Gedurende het diluviale tjdperk woonde in
eene zeer harde, ondoorzigtige glassoort, Europa eene groote soortvan hyRna's,wier
400r den graaf.
Bngwoy uitgevonden.
overbljfselen inbeenderenholengevondenworHyaena (Hyaena L.)isdenaam van een den, weshalve men haar metden naam van
geslachtvan dieren,hetwelk t0t de orde der kolenhyaena (H.spelaea)bestempeld heeft.

Roafdieren behoort. Hj heeft meer kiezen

Hyaenahond (Canis pictus L.j ofzfe-

penkond.Deze is deeenige vertegenwoordiger
van een geslacht van dieren, hetwelk den
ove
g vormt Van den hyaena t0t den
ho
nrdg.anHj
heeft een slank en krachtig lighj in vroegere geologische tjdperken geheel
Europa bewoonde.Zjn k0p isMn deachter- chaam ,voorste en achtersteledematen,welke
zjde dik, zjn snuit vooruitstekend en zjn even lang en van 4 teenen voorzien zjn,een
gebitscherp en sterk;hjheeftgroote,scherpe dikken k0p, een stompen snuit,breede,opsnjhnden, groote hoektanden, en scherpe staande ooren, groote oogen,een staart van
kiezen, welke werken als de bladen eener middelmatige lengte,en over het geheelveel
schaar, - voorts kleine oogen,groote,op- overeenkomst met een slagershond.Van den
staande ooren, lange voorpooten, kortere snuitt0taan de oogen is de kop zwart;00k
achterpooten met onbewegeljke klaauwen, loopen er zwarte strepen tusschen de oogen
een schgins aioopenden rug met eene borste- en ooren, langs den schedel en langs ;en
lige mnxn en een rluiperig voorkomen.Drie nek, - het overig gedeelte ;es ligchaams
dan eene kat en minder dan een hond,
voorts de gedaante van dezen laatste:
en isthansalleen in Afrika tevindenjhoewel

sooden van deze dleren zjn bekend,name- kan zwart,witofyevlektwezenj- Ja,hjis
ljk:DeaestreepteS'
t
y-ll (H.striat
a L.),die het bontste zoogdler.Hj bewoonteen groot
v00mlin Abesslniëvoorkomt,- degevlekte gedeelte van Afrlka,zwerft errondintroepen
(H.crocuà L.,ziebjgundeafbeeldlng),die van 30 t0t 40 stuks en rigt er roote ver-
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De gevlektehyaena (Hkenacrpclfc.)
over geheel Afrika verspreid isjen de bruine woestingen aan onderde antilopen en onderde
(H.brunnea L.j,o0k destrandwolfgenaamd, schapen der boeren.Alle pogingen om hem te
die in de Kaaplanden te huis behoort.Deze temmen,bleven Kruchteloos.
H yaeographle noemt men eene door
3 soorten volgen dezelfdelevenswjs.Bj dag
verbergen zj zich in holen en rotskloven,en Böttger en Bromein uitgevondene kunst,om
des nachts zwerven zj bj troepen rond om teekeningen op glazen platen over te brenbuit te veroveren. Behalve levende dieren gen,welke geschikt zjn om onder depers

gporen zj gretig deljkenvan begravenmenKhen op, doch doen nietzonder noodzakeljkheid een Mnval op levende menschen.
Wanneer zj bj dag in hunneschuilplaatsen
overvallen worden,ztjn zj verbazend vreesachtig. De Arabieren kruipen meteen knuppel en een touw in hunne holen,waarzj

te worden gebragt.Zj is een geheim der
stu tsdrukkenj te W eenen, doch bestaat
hoofdzakeljk hierin, dat men eene glas-

plaat met een etsgrond dekt en er deteekening op schetstmeteene radeernaald.Daarna
wordt de oppervlakte met een scherp zuur
behandeld, vervolgens afgewassen en met

hen knevelenj naar buiten sleuren en d00;- terpentjnolie van den etsgrnnd gezuiverd,
slun. Bg nacht evenwel zgn deze dieren waarna men de laatmetgipaop eenegzeminder gedwee en weten zich van hunne ren plaat vasthecht om het springen onder
kznden en klu uwen uitm untend te bedienen. de pers te verhoeden. De afdrukken zgn echZ#
gevln een blatend-lachend geluid.In de ter in hetalgemeen te Qaauw !het ontbreekt
dierentmnen heeft men veelal de gevlekte hun aan eene krachtige afwisseling van licht

soort,welkemen gemakkeljk kantemmen.-

en bruin.
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H ydaspes is de oude naam eener rivier van graafvan Wd-yp.
:fl.Bj de aftreding van
van Vöör-lndië, thans de BahatofDsjelam Villèle (1828) aanvaardde hj de portefeuille
genoemd en in Pendslaub gelegen.Zj stort van Marine, doch toen Polknaein 1829aan
zich uitin de Akesines(Tsjinab)enmetdeze het hoofd der zaken kwam, nam hj zjn
in de Indus en verkreeg van Aleœander de ontslag.NadeJulj-omwenteling weigerdehj
Ggopf: eene geschiedkundige vermaardheid. den eed van trouw,keerde t0thetambteloos

Laatstgenoemde k0n op zjn togtinhetnoor- leven terug,doch nam gedurig deelaan legiden van Indië (327-326 vöör Chr.
) niet timistische woelingen.Hj overleed te Parjs
doordringen t0t aan de Ganges,maar over- den 28sten Mei1857.
schreed de Hydaspes,de Hydraotes (Rawi of Hyderabad ofeigenljk Haiderabadisde
Iraoti) en kwam onder bloedige gevechten hoofd- en residentiestad van den evenzoo geniet verder dan t0t aan deHyphasis(Bias), noemden Britsch-lndischenvasallenstaatophet
waarhj,gedwongen doordenonwilvanzjn Nisamgebied in Dekan.Zj ligtaandenregterleger,in eene zuideljke rigting voortrukte oever van de Moessi, welke zich naar de
en met een gedeelte zjnertroepen op onge- Kistna spoedten waarovereenefraajebrug

veer 2000 schepen,aandeHydaspesgebouwd, van graniet gelegd is,die naar eene voorstad
langs de Indus naar den lndischen Oceaan voert,waar zich de prachtige gebouwen van
het Britsch bestuur verhelen.Hetgeheelis
stevende.
H yde de N euville (Jean Guillaume, omringd doorschilderachtige granietgebergten.
graafvan),00k graafvan .
& -ypdflgenaamd, De stad, door een niet zeer dikken muur
een jverig aanhanger der oudere Bourbons, omgeven, i: zeer groot,maarheefl over het
geborenden 24stenJanuarj1776teCharité-sur- geheel naauwe straten, waarin men allerlei
Loire, kwam in het bezit van een aanzien- soorten van hui
zen aantreft,zgowelarmoe-

1jk vermogen en verbond zich,gedurende de
groote Omwenteling,in 1796metzjnzwager
Delarue,die1id wasvan den Raad van Vjfhonderd en weldra verbannen werd.Hj zelf

dige stulpen a1svorsteljke palelzen. Er zjn

vele moskeeën, en de voornaamste van deze
is naar het modèl der Kaaba te Mekka gebouwd. Het Mntalinwoners bedraagt er Qnontkwam aan het verderf, dat de Konings- geveer 200000,grootendeels Mohammedanen.
gezinden bedreigde, en deed, in hetbelang Men heeft eraanzienljke katoen-en papierder Bovbons,herhaaldereizen naarEngeland. fabrieken,enzjwasvoorheendehoofdmarkt
In 1799 knoopte hj betrekki
ngen aan met der diamanten en edelgesteenten uithetnabude hoofden van den opstand in hetwesten, rig Golconda. In den omtrek der stad yindt
om eene tegen-omwenteling uit te lokken. men sierljke tuinen met bevalligevilla'sen
De gebeurtenissen van den 18den Brumaire kunstmatige waterwerken.- Aan den zoom
maakten echter een einde aan de zamen- van een grooten vjver,Ongeveeréén geogr.
zwering,en nu ondernam Eydehetwaaggtuk mj1ten noorden van Hyderabad en op den
om de herstelling der Bourbonn ernstig aan regteroeverder Moessiligt Iskanderabad,een
tebevelen aan denEerstenConsul.Metzjne Britsch militair station met35000 inwoners.
medestandersbezoldigdehj teParjseenege- Een ander Hyderabad, de hoofdstad van
heime policie,welke hem op de hoogte hield Sindh, ligt niet ver van den aanvang der
van alle regéringsdaden.op dezewjze wist Indus-delta tusschen den hoofdarm van de
h*
P* yP
** ti
-ds door de vlugtnaar Engeland te Indus en een anderen arm,Foelailigenaamd,
%l
ontsnappen aan eeneinhechtenisneping,waar- op eene rotsachtige hoogte.Zj omvatde aan

t0ereedslastgegevenwas.Derege'ringkwam hare zuidzjde gelegenerotsvesting en onderechterin hetbezitvan zjnepapleren,welke scheidene voorsteden, zoodat ztJ- met deze
in 1800 onder den titelvan rcorrespondance 24000 inwoners telt.De huizen zjn ervan
anglaise'' werden openbaar gem aakt.In een leem , doch de van torens voorziene muren
afzonderljk gegchriftwraaktehj in 1801de geven haar een indrukwekkend voorkom en.
beschuldigingj dathj deelgenomen had aan In de vesting bevinden zich het paleis van
den M nslag metde helsche machine.Voorts den voormaligen Emir,een sterke toren,die
t0t schatkamer diendej groote magazjnen,
vertoefde hj eenjgeJarenin'tverborgente een
L
tuighuis,eene kazerne,eene Protestantyon en begaf zich eerstin 1805 metzjn
huisgezin naar New-York. Hier maakte hj yche kerk,eene gevangenis enz.M en heefter
kennis met generaalM oreau en haalde dezen eene druk bezochte bazar, en de stad is van
over om strjd tevoeren tegen Napoleon.Na ouds beroemd wegens hare wapen-,zjde-en
den valvan dezen keerde hj naarFrankrjk katoenfabrieken.De handeliserzeerlevendig;
terug,waarLodewi;k XVIII hem metstaat- een spoorweg loopteraan de ééne zijdenaar
kundige zendingen belastte. Na de tweede Kotxij1243/4 geogr.mj1vandââr,en aan de
restauratienam hj zittingindeKamer,waar andere zjde naar de zeestad Karatsji.In de
hj t0t de ultra's behoorde.In 1816 ver- nabjheid der stad verheffen ziph eenige aanhief de Koning hem in den gravenstand en zienljkemausqleeën dervroegereEmirs.
belastte hem meteene zending naar de VerH yder-All, beheerscher van Mysore in
eenigdeStaten.Nazjnterugkeerzaghjzich Oûst-lndië en een dermagtigste vorsten van
**, 'verd geboren in 1717 en was de zoon
wederom yfgevaardigd naar de Kamer,doch A Z1*e
het ministe'rie zond hem oogenblikkeljk als Van een Afohammedaanschen gouverneur der
ambassadeur naar Lissabon.De jverjwaar- bergvesting Bangalorein Mysore.Hjontving
medehj hier dezaak vanJ0Jo VItegend0n van deFranschen onderrigtin de krjgskunst
Métqwël ondersteunde,bezorgde hem den titel en klom op t0t bevelhebber van het leger
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van Mysore, hetwelk hj op Europêschen mede in handel en scheepsbouw bezigheid
voet organiseerde.In 1759 stiethj den Radla vinden.
van Afysore van den troon,liethem zjntitel
H
ydra
zi
Hyd
razg
eeawLat
erssladnen
g.aa:a van een plan.i
behouden,taaar wierp hem in de gevangenis.
Daarna veroverdehjCalicoet,Bednore,Ono1'
e, tengeslacht uit de familie der Saxifrageën.
Cananore en andere naburige Staten,z00dat Zjne soorten zjn heesters en halfheesters,
in 1766 zjne bezittingeneeneoppervlakte be- welke in Noord-Amerika, Oost-lndië, China
sloegen van 3360 D geogr. mjl. Toen de en Japan groejen en onderscheiden zich door
Radla in laatstgemeld Jaar overleed,maakte tegenovergestelde,enkelvoudige bladeren zonhj zich geheel en almeester van de heer- dersteunblaadjesentotschermvormigetuilen
schappj.Tegen de Britsch-lndische Compa- vereenigde bloemen, van welke de buitenste
gnie voerdehj metafwisselendenvool.
spoed2 geslachtloos en m et een grooteren, bloem oorlogen,en in dentweedenvandezewerdhj kroonachtigen kelkrand voorzien zjn.Deveel
niet weinig ondersteund door de Franschen. kleineretweeslachtigebloemenhebbeneen halfHj onderscheidde zich voorts doorloFeljke bolvormigen, s-tandigen, lo-ribbigen kelk,
bloembladen en meeldraden enQgescheidene
zachtmoedigheid en verwierfdealyemeenetoe- 5
genegenheid.Gedurende zjn bewlndheerschte stampers op een door den kelk omgeven
orde in zjn rjk;hj bevorderdebesehaving, vruchtbeginsel, waaruiteene z-hokkige zaadkunsten handelen beschermdegeljkeljkalle doos ontstaat, waarin zich vliezige zaden bekerkgenootschappen, indien deze zich slechts vinden. De meest beroemde soort is de ltorgehoorzaam betoonden aan zjne wetten.Hj feadïl (zie aldaar). Er zjn Amerikaansche
overleed den Cden December 1782 en werd0p- soorten, die bj 0ns in de opene lucht den
v L.en
gevolgd doorzjn zoonTèpo-saib.(ziealdaar). winter verduren, zooals K cràpredcpl.

q'
tercvoliaWcefr-,beidemetwittebloemen.
Hydra is de naam van een klein,lang- A)
H ydrarchos heeft men eendiergenoemd,

werplg eiland met een omvang van 1 geogr.

mjlen ten zuiden aan dekustvan Argolis waarvanhetgroote,vôôrwereldljkegeraamte
gelegen. Het heette in ouden tjd Hydrea, afkomstig is,hetwelk dr. Koch in detertiaire
heefteen somber en woestvoorkomen,steile lagen van Alabama gevonden en in Duitschoevers en een naakten,onvruchtbaren bodem land voor geld vertoond heeft.Aanvankeljk
zonderboomen ofbronnen.In de 15deen 16de meende men,dathetaan eene hagedisofaan
eeuw bevolkten de Albanézen, de wjk ne- eene slang hadtoebehoord,doch hetbleekbj
mende voor de Turken, de eilanden Hydra, njder onderzoek, dat hetzamengesteld was
Spezzia en Poros,benevensde dâârtegenover ultdeoverbljfselen van 2verschillendezooggelegen kusten vanMoréa.Dezeevaart,waardoor de Hydrioten in hun Onderhoud voorzagen, veranderde weldra in kusthandel, en
deze breidde vôör den Russisch-Turkschen

dieren, die omstreeks 20 Ned.ellang waren
en eene overgangsschakel vormden tusschen
de robben en de walrussen.Gemeld geraamte

ners van Morêa datongelukkige land,en een
groot getal van hen begaf zich naar H ydra.
Hieropbreiddenhandel,scheepsbouw enscheepvaartzich uit,ende Hydriotenstondenweldra
bekend a1s de beste matrozen van de M iddel-

naam aan eene verbinding, welke men zich
denken kan a1s gevormd, wanneer in water
de helft der waterstof door een element of

bevindtzich in hetmuséum teBerljn.
00r10g (1769) zich uit t0t den Archiyel,de H ydraatnoemdemenvoorheen eenescheiZwarte Zeeen Egypte.Toen nahetJlndigen kundige verbinding van waterm eteene basis
van dien strjd de Russen het schlereiland (kalihydraat),met een zuur (zwavelzuurhyMoréa verlaten hadden,zoodatde Turken er draat) of meteen nid metallisch ligchaam
zich w ederom vestigden,verlieten vele inw o- (chloorhydraat).Thans echtergeeftmen dien

door een zapengesteld radicaalverdrongen is.
H ydraullca iseen gedeeltevan de toege-

landsehe Zee.Daarbj waren zj eerljk en paste wiskunde, en in hetbjzondervan de
trouw in handelszaken,zoodat zj weldra be- hydromechanica Of van de mechanica der
trekkingen aanknoopten metItalië en Frankrjk,m et de steden der Oostzee en Amerika.
Ten tjde der groote Fransche omwenteling
bragten zj koren uit de Zwarte Zeenaar de
geblokkeerde havens van Frankrjk enSpanle
en Wonnon veel gel
d. Bj hetuitbarsten van
den vrjheidsoorlog in Griekenland vormde de
handelsmarine van Hydra, Spezzia en Psara
de Grieksche oorlogsvloot, en vooraldeHydrioten waren met ppoFerende geestdriftbezield voor de onafhankeljkheid des Vader-

vloeibare ligchamen.In rtlime beteekenis 0m-

land. Ztj verheft zich amphitheatersgewjs
boven de haven en onderscheidt zich door
we1enge,maar zindeljke straten engedeelteljk met marmer veraierde ht
lizen.Men heeft

leden 9 December 1814) uitgevonden qerd,
is thans een vandebelangrjkstehulpmlddelen derwerktuigkunde.Zj berustop de wet,

vat de hydraulica de wetenschappeljke bes
chouwiny van alleswatbetrekklng heeftop
de beweglng van dropvormige vloeistoFen,doch inengeren zin houdtzj zich bezig met
4e practische werkzaamheden,diebj debeweging van het water te pas komen; zj

strekt zich alzoo slechts uitt0tdewaterbouwkunst,t0thet onderzoek der bronnen,het
bouwen van watermolens enz.
H ydraulischepers(
)ofBramalt-pers,
.De
lands.- De evenzoogenoemdeltoofdstadvan die (loor den Engelschen werktuigkundige
het eiland is eene der fraaiste van Grieken- IosepltWrczlcA (geboren 2 April1749)over-

datdedrakkiny van hetwaterop denbodem

erOnderscheidene kerken en scholen en15000 van een I
vatnletafhankeljk isvan dehoeinwoners, die in verschillende fabrielten,als- veelhei; en het gewigt van het water,maar
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van de grootte deroppervlakte vandenbodem de drukking,in A aangebragt, eene 225-vouen van de hoogte van den w aterztand;w es- dige in B.Daarenboven kan mendedrukking
halvemen diedrukkingaanmerkeljkkanver- in A door middel van den hefboom vervierhoogen door op een gesloten watervat eene voudigen, zoodat zj in B eene goovoudige
hooge, met water gevulde buis te plaatsen. wordt.M en kan m et den hefbopm alligteene
Men kan echter de drukking, door zulk eene drukking aanbrengen van 20 Ned.pond, zoobuis opgeleverd, ook voortbrengen door eene dat men hiermede in .# eene drukking vermechanische drukking Op het water.Ditge- oorzaakt van 18000 Ned.pond.Men heeft inschiedtin de hydraulischepers,zooalszj in tusschen hydratllische persen,waarmede men
bjgaande fguur isvoorgesteld.Men ziethier eene drukking van 50000 Ned.pond kan aanQ waterbakken P en B van gegoten jzer.In brengen.Men gebruiktze om sappen uitplande cirkelvormige opening van B past een r0l- ten te persen,bjv.insuikerfabrieken en olieronde zuiger C,
slagerjen,die eene plaatK *d'
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hoogte gebragt.

loopt, dan lood-

Bjdezeperswas

regt stjgt,zich bj d ombuigt en eindeljk de doorsnedeïdergroote piston 355-maa1z0o
in B uitkomt.Bj m is ditkanaalmeteene grootals die derperspomp-piston,en dehef
l

klep gesloten.W ilm en de pers doenw erken, boomsarmen,inredenals1t0t8,w erdenbew odan stuwt men metden hefboom O den zuiger gen door een stoomwerktuig van 5 paardena omhoog,zoodathetwateruitP indebuisA kracht, zoodat de kokers werden opgeheven
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Servoir d00r de
lommen,weshalve
buis A (zie bjmen datgene, wat zich tusschen de 2 pla- gaande fguur). Deze wordt bj .
# wjder,
ten bevindt, met groote kracht kan ineen- en daarboven bevindt zich eene klep %
persen.Deze laatste is afhankeljk van de die bj Opstuwing eeneopeneningsluit,waarwjdteverhouding dercylindersA en B.Isde door het water wegvloeijen kan. Aan het
oppervlaktevan den grooten cylinder225-maal uiteindevan A bevindtzichdewindketel'
lL
goo grootals die van den kleinen,danwordt door de kleppen bb gesloten.De zjdelingsche
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drukking van hetwater vermeerderttegeljk bj in water gedompelde ligchamen,bj het
met zjne snelheid.Die drukking wordt bj soorteljk qewigtdervloeistoFen,harezgmentoenemendesnelheid in A zöö groot,datdaar- drukbaarheld en hare uitzetting doorwarmte.
door de klep r gesloten wordt.Nu hetwater De hydrodynamica daarentegen strekt zich
hiergeen uitweg vindt,stuwthetop endringt uit t0t de verschjnselen en wetten derbedoorde klepyen bbin den windketel,waar- wogene vloeistofen, t0t het stroomen van
na de drukklng in A verm inderten de klep dezedoor buizen?kanalen en rivieren,totde
r zich wederom opent, totdat zj bj ver- botsing der vloelstoFen met vaste ligchamen
meerderde snelheid zich wederom sluit. Op en t0t haren tegenstand tegen ligchamen,die
die wjze dringt bj schokken en stooten - zich in haarbewegen.
vandaar de naam ram - hetwatermetkracht
Hydrogeniup ,zie Waterst@
in den windketel en de luchtdrukking perst
Hydrographle ofwaterbesckrl
bin.
gisdat

hetdoordebuisrt0tveelaanzienljkerhoogte, deelderaardrjkskunde,hetwelkzich metde
dan hetdoor de drukking van diennaburigen beschrjving der wateren van onzen aardbol
waterbak had kunnen bereiken.Ditvoordeel bezig houdt, - bepaaldeljk met die der
moetmen echter met een aanmerkeljk wa- bronnen,rivieren en meren,daardebeschrjving derzeeën meer bepaald den naam dru gt
terverliesbetqlen.
H ydrauhsche m ortel,zie cement.
van oeeanographie.Intusschen wordt deze o0k
H ydrobenzam ide noemtmen de kleur- wel onder de hydrographie begrepen,inzon-

en reuklooze kristallen,die men verkrjgt derheid wanneer er sprake is van 't geen
door vloeibareammonia eenige dagen te laten men belangrjk achtvoordescheepvaart.In

staan m et gerectifceerdebittere amandel-olie. andere landen noemt men zeevaartscholen
Zj zjn onoplosbaar in water, maar lossen 00k w e1 hydrographische scholen. Na het
gemakkeljk op in aetheren alkohol,smelten gezegde is het onnoodig te verklaren, wat

bj 1100C.en geven bj drooqe destillatieof ltydroyeaphhehe klcqfes zjn.
door koken met alkaliën amamne en koolstof.
H ydrom echanlca,zie Hyk odynamLca.
Zuren en wjngeesthoudendekaliontleden de H ydrom eteoren noemt men zoodanige
hydrobenzamide ip hare bestanddeelen.
verschjnselen, welke hun ontstaan verschul-

H ydrochardleën is de naam eener fami- digd zjn aan de vochtigheiddesdampkrings,
lie van overbljvende waterplanten met de zooalsdauw ,nevels,w olken,regen,sneeuw ,
volgende kenmerken:worteistandige,nu eens
zittende,breed-lintvormige en veelalgerande,
dan weder gesteelde, kromnervige bladeren,
eenslachtige bloemen, vôôr het Ontluiken in
vliezige bloemscheeden geborgen,een B-bladigenjkruidachtigenkelkeneene3-bladigebloemkroon m et 3 ofeen veelvoud van 3 meeldraden,- voorts meteen 1-t0tG-hokkigvruchtbeginselj hetw elk onderstandig en m et een

groot aantaleiQes gevuld is.Dezaden hebben eene regte kiem en geen kiem wit. T0t
deze familie behooren onder anderen de vor-

schenbeet(HydrocharismorsusRanaeL.)ende
Hydrochyris L.,zie Vorsehenbeet.
H ydrochlnon verkrjgtmen doordrooge
destillatievankinazuux,ofgemakkeljkerdoor

m erkwaardige Vallisneria .vïrclï.sL.

hagelenz.

H ydro-oxygeengasm icroscoop , zie
Mieroseoop.
H ydrophylline,00k l
wuâetentalkkydraat

genaamdjiseen natuurljk magnesiahydraat,
dat zelden in regelmatige,zeszjdige platen
kristalliseert, maar gewoonljk in stukken
voorkomt.Men kan deze delfstofgemakkeljk
in plaatjes scheiden; ook is zj straalvormig
en vezelig.De hardheid isgeljk 2,hets00rteljk gewigt2,3 tot 2,4,- voortsisztjzacht
op hetgevoel,metbuigzame,dunneblaadles,
grjs of groenachtig wit, yarelmoerglanzig,
halt
doorzigtig en bj wrjvlng positief electrisch.Vo0rde blaasbuissmeltzjniet,maar
wordt n0g minder doorzigtig; bj gloejing
wordt zj licht-rood en lost in zuren op zonder op te bruisen.Zj bestaat volgens Strolt-

chinon met w aterstof ontwikkelende stoFen
te behandelen. Het vormt kleurlooze rhom- meye'
r uit 680/c magnesia, 310/'
a water en

bischekristallen ofglanzendeblaadjes,smelt wat mangaan-en jzeroxydule.Men vindtze
bj 1770C.en laatzich gubliméren.Hetis in in Amerikain serpentjn.

water,wjngeestenaethergemakkeljk @10s-

H ydrophyllum L.is de naam van een

baar.Door oxydatie gaat het over in chlnon.
In zamenstelling komt het overeen metbrandig catechin en met resorcin;alle drie kunnen beschouwd worden als eene oxyde van

plantengeslacht uit de familie der Asperifoliaceën.Het onderscheidt zich dooreen s-deeligen kelk en eene buisvormige, van binnen

phenol(carbolzuur).

voorts door 5 meeldraden, een stamper met

met 5 honignapjesvoorzienebloemkroon,-

H ydrocotyle,zie W aternanel.
Q dikke stempels en eene eenhokkigejvlieH ydrodynam ica. De wetenschap, die, zige zaaddoos. Van de soorten noemen

gesteund door de wiskunde,de werking der
krachten op dropvormige vloeistoFen onderzoekt, draagt den naam van kydromeekanica.
M en verdeelt deze in kydrontatiea en ltydro#ywc-ïec. De eerste beschouwt de werking

wj H.canadense Z.,een overbljvend gewas ter hoogte van 3 Ned. palm ; het is

versierd met fraaje blaauwe bloemen en
groeit in de schaduwrjkewouden van NoordAmerika.

van krachten op vloeistoFen - in 't bjzon- H ydrostatica zie Hydrodynamica.
der op water - in den toestand van rust
Hydrostatisciebalans (De) dientom
(evenwigt).Zj bepaaltzick alzoobjdewetten het soorteljk gewigtvan vaste ligchamen te
der drukking van waterin vaten en buizenj bepalen en is ingerigt op de wjze,a1s in

HYDROSTATISCHE BALANS-HYGIiNE.
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bdgaande fguur wordt voorgesteld.Men ziet zomer er voor ongezond gehouden wegens de
hetligchu m,waarvan menhetsoorteljk gewigt bepalen wil,onder aan de schaaleener
balans meteen draad vastrehecht.Menbrengt
ill de lucht de 8chalen ln evenwigt en bepultalzoo hetgewigtvan hetligchum (G).
Daarna domyelt men hetligchaam in eene
Va38 met zmver w ater vgn 40C. en plaatst

uitw asemingen der naburige moeragsen. De
bewoners houden er zich vooral bezig met
tuin- en ooftbouw! - voorts heeft men er

onderscheidenefabrleken en aandenabjzjnde
kusten uitgebreide zoutziederjen.- Hyères
is vermoedeljk het oude Olbia,eene volkplanting der Grieken uitMassilia (Marseille),
droeg in de m iddeneeuw en den naam van
Hiedera en bezit n0g overbljfselen van vestingwerken uitdien tjd,- voorts 2 kerken
uitde 12de en 13deeeuw ,een stadhuis,vöör
hetwelk zich hetstandbeeld verheftvan M andillos, die hier geboren werd, en in haren

omtrek een groot aantalvilla's.Bj de kust
heeft men de overbljfselen opgedolven van
eeneRûmeinsche stad.- De reede vanA'
ièrd:,
tussc.
hen het Bchiereiland Giens,Kaap Benat
en de Hyèrische eilanden gelegen, is de
plaats, waar de Fransche vloot der Middel-

landschezeezich gewoonljk oefbnt.

De Hyèriseh,
e eilanden, door de Ouden
StoeeltadesA ,
s'
l
flJ:,in de middeneeuwenAreae
of Aureae geheeten, genieten eene a1t00sdurende lente. Daartoe behooren 3 groote en
onderscheidene kleine. H et grootste, IQ de
Zdllclfofd. Tïflzlgenaam d,ligtten oosten,

is 1 geogr.mjl lang, 1/4 qeogr.mj1breed

en 140 Ned. el hoog. Hetls metdigte bosschen begroeid en levert kristal, granaat,
toermaljn, asbestenz. O0k is er een Vlm#toren en eene gevangenis.- Port-Cro,
v,het
middenste,iswoesten wild,200 Ned.elhoog
en telt 120 inwoners,- en Porquerolles,het
DeHydrostatische balans,

westeljke, heeftaanzienljkevestingwerken,

een vuurtoren en 300 inwoners.Frann I verop de daarboven hangende schaalJuistz00- hiefdeze eilanden in 1531 t0teen raarkieaaat
veelgewigt,dat de schalen in evenwigthan- m et den naam van Iles d'Or.
gen. Is dit laatste gew'
igt p grammen,dan
H ygiéa of Hygieia is in de Grieksche
verplutgt het ligchaam p grammen water en fabelleer de godin der Gezondheid.Men hield
is dus p kubieke centimeters groot.DM r het haarv00r eene dochtervan Aselepos(Aescu-

soorteljk gewigtgeljk isaan hetgewigtvan lapius) en bragt na den tjd van Plndarws
een ligchum , gedeeld d00r zjn vnlumen, aanbeiden goddeljkehulde.Doorgaanswaren
G @ De hy- hare tem pels en standbeelden met die van
z0o is dat in het gegeven geval haran vader vereenigd.Zj wordt voorgedeld
P
droBhtische balans mu kt0nsalzoo tevensbe- a1seene bloejendeJonkvrouw ,dieeeneslang,
kend m ethet volum en der vaste ligcham en. het zinnebeeld der gezondheid, laatdrinken
H yères,eene stad in het Franschedepar- uiteeneschaal,welkezj in hare linkerhand
tement Var (Provence), 21/'
c geogr.mj1 ten houdt. Zie voorts onder Asteroïden.
oosten van Toulon,aan den spoorweg en 3/4 H ygiène of gezondheidsleer is dat gegeogr.mjlvan dezee,isamphitheatersgewjs deelte der geneeskunde, hetwelk leert, h0e
gebouwd M n de hellingvaneenkegelvormigen men volgens de physiologische w etten moet
berg, w elke zich ter hoogte van 200 Ned.el leven om de gezondheid te bewaren en den
verheft en w eleer met een kasteel was ge- levensduur te verlengen.De zorg voor openkroond.Zj teltruim 10000inwonersen heeft bare hygiène of het nemen van algemeene
in het oudere gedeelte een somber, in het maatregelen t0tbevordering van den gezond-

nieuweregedeelteeen vriendeljk voorkomen, heidstoestanddermaatschappj isinbeschu fde
terwjl zj vermaard is weqens haar zacht landen aan rjks-en gemeentebesturen toeverklimaat en hare prachtige llgging,weshalve trouwd.Dezevolgen daarbjin0nsVaderland
vooral vele borstljders uit hetnoorden zich deaanwjzingenvandenGeneeskundigenNnndj
derwaarts begeven.Zuideljke vruchten,zoo- die er, met een inspecteur aan het hoofd,
alsoranjeappels,citroenen,granaatappelsen in elke provincie gevestigd is.Debjzondere
oljven, groejen erin de opene lucht, en hygiène, die zich bj het individu bepaalt,
menheefteruitmuntendeooft-enwjngaarden. draagt o0k den naam van orthobiotiek of
Da
ar zj aan 3 zjden door jebergten tegen enbLothiek(dekunstom naarden eisch ofgoed
kille luchtstroomen beveiligd ls,heefïmen er te leven).In vele gevallen iszj slechtseen
een wintersaizoen,datop deliefeljkstelentc onderdeelderalgemeene.Dealgemeene strekt
van onze breedte geljkt.Intusschen wordtde hotlfdzakeljk hare bemoejingen uit tot ;en
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grond, het water, de ophooping van luchtverpestende stoFen, den dampkring,hetklimaat, de woning, de voeding,de kleeding,
den arbeid enz., en t0t hetnagaan van den
invloed van dit alles op de gezondheid,en
voorts t0t het ontstaan, de verspreiding en

tusschen kan men op den duur geen staat
maken op de naauwkeurigheid van zulk een

hygrometer.Men dient hem van tjd t0ttjd
tebeproeven.Bjhetwaarnemen gebruiktmen

voortstafels,die de spanning van den water-

damp voorelken graad aanwjzen.

de bestrjding van epidemische ziekten.De
bjzondere hygiène 1et op den afzonderljken
mensch en op de van dezen afhankeljke
omstandigheden, welke zjnegezondheid bedreigen of benadeelen, zooals onmatigheid,
onzindeljkheid enz. De geneeskunde erkent
meeren meer,datzj slechtsweinigvermag,
wanneer de ziekte zich reeds geopenbaard
heeft, en legt er zich dus meer en meer Op
t0e om de oorzaken van ziekten uit den weg
te ruimen. Men geeft aan de hygiène,voor

zoover zj zich bejvert,aan den mensch een
gezondheidbevorderenden leefregel voor te
schrjven,00k den naam van diaetetiek.
H yginus (Cajus Julius),een geleerd Romeinsch taalkundige uit de eeuw van A '
ttgwsfl:,een leerling van Aleœander Ttllt//Fzitsfor en

een vriend van Ovidi'
tu',waseen vrjgelaten

slaaf Van den Kdzer, die hem Zeer hoog
schatte en t0t bestuurder der Palatjnsche
boekerj benoemde.Hjvervaardigdeeenereeks
van geleerde w erken, waarvan slechts over-

gebleven zjn: pFabularum liber''
,eeneverzameling van mythologische mededeelingen,

aan Grieksche schrjvers ontleend en merkwaardig door aanhalingen uitdramatische geschriften,- en rpoeticon astronomicum libri

VI'' debeginselenbevattendeeenerbeschrjvingdesuitspansels,desgeljksvolgensGrieksche leerboeken.Beide werken werden in de
middeneeuwen veel gelezen, en m en vindt
daarvan goede uitgaven in de pMythographi

Fig.1.Haarltyglmmeter rtzn Saussure.

latini'' van Mnncker (Amsterdam , 2 dln) en
kwam vervolgens0?hetdenkbeeld
van ran Sftxrdrezz (Leiden, 1742,2 dln). In
1857zjnde pFabulae''uitgegeven doorB'
unte. om door scheikundige hulpmlddelen het geH ygrom eter (vochtigheidsmeter) noemt wigt van den waterdamp tebepalen,in een
men een werktuig, hetwelk dient om den bepaald volumen lucht aanwezlg.Zjne mevochtigheidstoestand des dampkrings te be- thode, schoon zeer omsl
agtig,is uitstekend
palèn. M en heeftzeer verschillende hygrome- wegens hare naauwkeurigheld. Zjn toestel,
ters.vandezenoemenwjindeeersteplaatsden: afkebeeld in ;g. 2! is de volgende: Eene
H aarhygrometer van zskfxq
s.
sfxre.Haaris zeer kaoetsloekbuis A leldt naar de plaats,waar
gevoelig voor de vochtigheid (hygroscopisch). m en de luchtwilonderzoeken.D oor een aspiH et w ordt door opslorping van vochtigheid

rator C wordt de ltlcht door die buizen heen

langer en bj verlies van vochtigheidkorter. opgezogen naar dertlimte E.Gedurendeharen
Op die waarneming berust hetwerktuig,in 10Op door de 3 U-vormige deelen der btlis,
fg.1afgebeeld.Samsslbrenam een lang,zjde- welke gevuld zjn met stukken puimsteen,
achtig haar. zuiverde het dool-heteen half met zwavelzuur bevochtigd, verliest zj al
uur te laten koken in eene Oplossing van 1 haarwaterdamp.Is nu diebuisvôôrdientjd
deel koolzm'e soda op 10 deelen water,- (il1 droogen toestand) gewogent dan weegt
men ze wederom nadat de vochtige lucbt er
doorheen getrokken is, en het verschil der
hing aan hetvrjhangend uiteindeeen gewigt beide uitkomsten is hetgewigtvan den wavan 0,2 Ned.wigtje P.Met de katrolver- terdamp.Deaspirator bestaatuit2 vaten,met

maakte het daarna vast aan eene koperen
drager A rolde het O:3 eene katrol 0,en

bond hj een wjzer, die over eene schaal wrjvingOm de asBE draajend.De vroeger
loopt.Om deze in graden te verdeelen,bragt vermelde buis komt uit in C en C''.Uitde
hj den toestelondereeneklok metvolkomen bovenste met water gevulde ruimte loopthet
ater langzaam weg door de buis D ,zoodat
drooge lucht en plaatste btj de wjzerplaat 5
n de luchtledige ruimte C de lucht door de
eene o; daarna verzadigde hj de luchtmet l
water, zoodat de wjzer zich bewoog en buis heen opgezogen wordt. De lucht der

' ontwjkt voor den drang
plaatste bj het voor goed ingenomen stand- onderste nlimte C'
an het vallend water door de buis L E.Is
punt het cjtbr 100,waarnahj de tusschen- v
liggende ruimte in 100 deelen verdeelde.In- deze ruimte gevuld,dan draaitmen de volle

HYGROMETER.
ruimte naar boven, en de opzuiging begint
op nieuw.
00k den psyohromder ran ZSI
JM.
:Jgebruikt
men t0tbepaling van denvochtigheidstoestand
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A een zeer gevoeligen thermometer en doet
men er aether in, zoodat alle lucht er door
aetherdamp uitgedreven wordt. Heeft men

b0l D met een laple Mnel omwikkeld en
derlucht.Hj bestaatuit2gevoeligethermo- giet men hierop aether, z00 verdampt deze
d
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Fig.Q.Ilbgvometev ecnBrunner.
meters 2,fg.3.,welkevolkomen met elkan- snelen veroorzaakteeneaanmerkeljkekoudej
der overeenstemmen. De b01 van den eenen waarbtide aetheruitA naarD wordtoverismetianelofneteldoek Omwonden en wordt gedestilleerd.Hierdoor Ontstaat koude in A
vochtig gehouden door draden, die met het en men ziet weldra een laa:edauw op het
water in den cylinder A in verband staan. glas, waarbj de waarnemer aanstonds den
Dat vocht van de qanellen lap w otdtte gretiger door den dampkring opgeslorpt, naarD ate deze drooger is; doch naar die mate

ontwikkelt zich ook meerkoude,zoodat de
thermometer met omwonden bOl te sterker
daalt, naarmate de luchtm inder w aterdamp
bevat. D 00r het verschil der temperaturen
(ler beide thexmometers kan men op daartoe
ingerigte tafels den vochtigheidstoestand des
dam pkrings vinden.
Voorts bezigt men den eondensatie-hygro-

meter.Wanneermen nameljk in deluchteen
vatmetwaterverkoeltdoorerkleinestukjes
jsin tewerpen,dan komtereenOogenblik,
waarop de oppervlakte van hetvat met dauw
bedektwordt.Geschiedtditbj eenbepaalden
warmtegraad,dan bljktdaaruitdatdehoeveelheid waterdamp, in de lucht aanwezig,

deze bj dien warmtegraad verzadigen z0u,
of eigenljk iets vroeger, Omdat de dauw
aanwtl
'stdatde luchtmeerdan verzadigdis.
Op ditbeginselrustdehyyrometo.rt
zzlDamiell,
in ;g.4 voorgesteld.Hj bestaat uit eene
regthoekig omgebogene buis,m etarmen van
ongeljkelengte,die in bollen eindigen.Vöôr
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Fig.4.Hygromeler '
trtfzlDaniell.

warmtegraad van den thermometerB C a:eest.
O0k hierdoor kan men dus den warmtegraad
tewetenkomen,waarbjdeaanwezigedampkringsvochtigheid de luchtverzadigt.

Deze hygrometer ltjdt echter aan groote
gebreken, welke vermedenzjn in den contfez
ldlfl-/z
trp-e/dr van .
A:.
g03tz'
zJ/(;g.5).Deze
?

het digtsmelten der buis plaatst m en in bol bese t uIt eene glazen buis.r :geplaatstin
38
VIII.
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een zeerdunnen,gepoljsten zilveren d0p en dynastieën van Upper-Egypte (Theben), de
t
0tzekerehoogte metaetherqevuld.Doorde 13de en 14de van M anethoj aan hun gezag
kurk ,die haar van boven slult,gaan 3 bui- hebben onderworpen.Eerst methet optreden
zen, - eene B , welke t0t in de vloeistof der 17de dynastie, van 1650 t0t 1550 vöôr
afdaalt,eene A ,welke slechtseven Onder de Chr., werd Theben weder zelfstandig, zich
kurk reikt,en eene thermometerbuis,detem- aangordendet0teenlangdurigenstrjdtegende
pexatuurder vloeistofaanwjzende.Loopthet Hyksos Om het bezit van Beneden-Egypte.
water uit den aspirator w eg, dan dringt de De indringers werdengenoodzaakt,Memyhi
s
lucht d00r de buis B en door den aether Om te verlaten en naar Avaris - later Peluslum
de ontstane ruimte te vullen; hierdoor ontterug te trekken.Eindeljk gelukte het
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Fig.5.Cpndcnfïe ltygrometev mtm Begnault.
Fig.3.Psychromder '
tltzn Angust.

koning Tltgdmosis III uit de 18de dynastie,
omstreeks 1500 vpör Chr.,de Hyksos metde

staat eene snelle verdam ping en afkoeling,
zoodat men wel
dra de dauw 0y hetzilver
ziet. Om de waarneming met Juistheid te
doen, plaatst men in F een tw eeden d0p,
maar zonder aether. De waarnemer bevindt
zi
d
och
or 0
ePenee
knjka
ef
r
sta
dn
edbveai
n
de10
doNe
ppe
d.
nel
gaedne.sla
Hj
at

overbljfselen van hun leger vandââr naar
Palaestina te verdrjven.Bjbel-onderzoekers
onderstellen, dat de Pltarao's t0t de Hyksos
behoorden,- en sommigen van hen beschouwen zelfs de Hyksos a1s de grondleggersvan
den Israëlietischen Staat.
Hylas de schoone zoon van Theôdamas,

volgt den gany van dethermometersen be- was de lieveling van Hlraclés (HérculéB),
speurt het neerslaan van den dauw d00rhet dien hj op den Argonautentogt vergezelde.
verschilin glans van de tw ee doppen.
Toen hj in de nabjheid van Troleaan land
H yksos ofHerdeeskoningen noemtmen in w as gestapt,om water te halen,trokken de
de geschiedenisvan Oud-Egypte de Koningen Najaden,doorzjneschoonheidverrukt,hem
der 15de en 16de dynastie van M anetho,die in hare waterpalelzen.Luid jammerend zocht
van Semitischen oorsprong waren.Eenevolks- Hlradh hem Overal en ztmlang, dat het
verhuizing in Vôör-Azië noopte voorzeker in schip Argo zonder den held vertrok. Later
2100 vöör Chr. de Semitische stamm en van werd op die plaatster gedachtenis van Hylan
Syrië tot een inyalin hetvruchtbare Njlge- een feestvan 3 dagen gevierd.
west. Onderhun aanvoerder Salatis maakten
H yle i: volgens de Grieksche wjsgeeren

zj zich nietalleen meester van de geheele de ston Men geeftden naam van ltylozoîsmns
Delta, maar 0ok van de hoofdstad Memphis. e
on
orswjs
prnnk
ll
kestelsel,volgens hetwelk
ae
aneee
geer
ig
kracht zich in de st0
Hetschjnt,datzj 00k,altbanstjdeljk,de
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bevindt,wier werking zich in de verschjn- van de familie der Papilionaceae.Het omvat
selen deslevensopenbaart.Hetstaatderhalve boomen, die in Zuid-Amerika en Op de Anmetmaterialismusenatheïsmusinhetnaauwste tillengroejen en ruim 20 Ned.elhûog worverband.
den.Zj dragen bloemtrossen,en dekelk der
Hyllus is in de Grieksche fabelleer de bloemen bestaatuiteene lederachtige,bultige
zoon van Hêraelh (Hérculés),en De
janira. buis met4 of5 ongeljke slippen, die van
Op bevel zjns vaders huwde hj na diens binnen zjde-achtig zjn en afvallen. De 5
d00d met Jole, die hem Euaeohme schonk, bloembladen zjn Ongeljk en klierachtigjde
later de gemalin van Polyeaon,en Cleodaews. 10 meeldraden draadvormig en van beweeg-

W egensdevjandeljkegezindheidvan EurysfW #v100d hjmetzjnebloedverwantennaar
Athene, doodde Erystlte'
us en zjne zonen,
wasvervolgens aanvoerder bj den togtder

baxehelmknoplesvoorzien.Hetvruchtbeginsel
is gesteeld en levert eene houtige peul met
harde zaden. De stamper is rond. Van de

soorten noemen wj:Den gewonen e
vrfzlkAtxcl-

Heracliden naar den Peloponnesus,en sneu- boom (H.CourbarilL.)meteendonkergrjzen
velde in een tweegevecht met Ecltemus,ko- stam , welke een omvang heeft van 3 Ned.
ning van Tegea.
el, met eene zeer vertakte kruin,stramme,
Hym en oflt
ymenaelu noemdemen bj de dikke, brtline takken en langwerpig-spitse,
Grieken het brulloftslied, hetwelk de spèel- lederachtige,van onderbruineenkortgesteelde
nooten derbruid zongen,wanneerzj uithet bl
aderen.Dehoutigepeulwordt1% Ned.palm
huis van haren vader naar datvan den brui- lang,is donkerbruin, m et korte stekels gedegom gebragt werd. Later noemde men wapend en meteen bruinachtig-blaauw ,meelalzoo den g0d van het huweljk.Z00 komt achtig merg gevuld. Het getal zaden is niet
hj heteerstvoor bj Sapphoen wordtvoorts grooter dan 8.Deze boom leverthet Amerieen zoon der Muzen genoemd.Volgens ande- kaanschekopal(Resi
nacopal),bekenda1syom
ren washj een schoonjongeling,die vrûeg- txvlld,eene harssoort,dieuitden basttevoor-

tjdig stierfofbj
hrttrouwfeestvan
D%onysns(Bacchus)
en Ariadnena het
zinqen van het
brmloftslied de
stem en hetleven
verloor. - V01gens de Attische

sage was hj een

schoon, maar behoeftig Atheenseh

Jongeling,dieeene
hopelooze liefde
koesterde voor

eene aanzienljke
jonkvrouw.Om in
hare nabjheid te
wezen volgde hj
haar, als meisje

verkleed,naar de
feesten van Deme-

fer(Ceres)teEleugis,waar hj met

schjn treedt en

doûr de inboorlin-

gen bj droppels

verzameld wordt
D e greotste stukken vindt men
onder de wortels
van oude boomen;

zj zjn weleens

3 of 4 Ned.pond
zwaar en hebben
een barnsteenachtigen reuk. Men
gebruikt het t0t
het bereiden van
kopalvernis, voortsin Amerika

tegen hoest,Jicht
enz.Avj geven in
bggaande iguur

eene afbeelding
vaneen tak a,van
eene peul b,van
eene doorgesnedene petzl c,van
een zaad d, en
vaneen doorgesneden zaad e, --

dedââr aanwezige
m aagden doorzeeroovers werdWegHymenaea cp'
ttrètfrïl.
gevoerd. Toen
deze echter op een eiland aan wal stapten allesopl/sdedernytuurljke grootte.

en zich aan den slaap overgaven,werden zj H ym énodyctlon r alliclt is de naam
(bor Hymen gedood. Deze spoedde zich nu van een plantengeslacht uit de familie der
aanstonds naar Athene en beloofde,dat hj Rubiaceën. Het Onderscheidt zich door een

de geroofden z0u terugbrengen, indien hem s-tandigen kelkrand, door eene lange bloem toestemming werd gegeven t0t eene hllwe- kroonbuis,5 m eeldraden m et korte helmdraljksverbindtenis met zjne geliefde.Dit ge- den, een knodsvormigen stam per en eene
schiedde,en nu verheerljkte men hem in langwerpige? gegroefde zaaddoos. Te voren
bruiloftsliederen, totdat hj allengs a1s eene was dit geslacht vereenigd m et Cltineona L .
godheid beschouwd werd.Men stelthem voor Het Omvat groote boomen in Oûst-lndië,
alseen gevleugelden,met kransen versierden zooals W1 ezeelslbm, 'lTQll. met iuweelachknaap,a1seen ernstigen Eros,meteenbruids- tige, op roode, Y haarde stelen geplaatste

fakkelen een slui
jerin dehand.

bladeren en talxjke, t0t aren vereenigde,

H ym enaea L.is de naam van een plan. welriekende bloemen.Het binnenste gedeelte
tengeslaeht uit de afdeeling Caesalpiniaceae van den bast is zeer bitter en w ordt in
38*
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Oost-lndië in de plaatsvan ki
nabastqebrllikt.
E ym enopterae, zie Tliesçlengelbgen.
H ym ettus,een berg in Attica, was in
oudentjëberoemdwegenszjn geurigenhonig

stand aan zeersterkereagentiën en bljftbj
Zjne alkali-zouten lossen op in alkoholen
water, maar niet in aether,hebben een bitenzjn voortreFeljkmarmer.Thansdraagthj teren smaak zondereenigen zoetachtigen bjden naam van Telowoeni,ligtten zuidoosten smaak en worden,evenal
s dezeeyen,door

het bederven van varkensgal onveranderd.

Van Athene en heeft eene rigting van het

keukenzout uit hunne water-oplosslngen gezuidwesten naar het noordoosten.O0k thans scheiden.
nog wordt er uitmuntende honig gewonnen.
H yoscyam ine,een bestanddeelvan het
H ym ne ofhymnl
u noemden de oude Grie- zaad Van
n'
Lqer, verkrjgt men
ken een loiied, hetwelk ter eere van goden door het op alkohol m et wat zuur te laten
of helden bj feesteljke oFerhanden, onder trekken,hetaftrekselmetkalk te verzadigen
begeleiding van muziek en dans,werdaange- en te fltréren,bj het iltraat een zuur te
heven.Zj droeg naar de verschillendegod- voegen en te destilléren,hetwaterachtigoverheden en naarharenaardverschillendenamen, bljfselderdestillatiemetpotasch te neutralizooals dithyrambus,paean enz.00k gafmen séren,te fltréren,met potasch te vermengen
den naam van hlmneaan e1k looied ofaan en metaether om teschudden.Uitdeaeth6r-

iedere ode, waann bovenzinneljke,althans opbssing kan men aldan dr hyoscyaminein
verhevene onderwerpen werden bezongen.Vele zjdeglanzige,stervormig zaamgevoegdenaalHebreeuwsche psalmen behoeren alzoo t0tde den gemakkeljk bekomen.Dezenaalden zjn
hymnen. De Grieksche hadden aanvankeljk in droogen toestand zonder reuk,doch rieken
een episch karakter,zooalsdie van Homêr'as; in vochtigen staatsterknaartabak;zjlossen
zjvermeldden demythen dergoden en gaven in alkoholen aethergemakkeljk op en worvan deze en van de daden dermenschen eene den vlugtig bj een hoogen warmtegraad,aanschouweljke voorstelling.Dqlatere,z00- gedeelteljk 0ok wanneerzj inwaterworden
als die van Plndarl
u en CallI
r
maehws,zjn gekookt. Hyoscyamine lost kleurloos op in
meerlyrisch.De Christeljke hymnen zjn ge- geconcentreerd salyeterzuur,- iodium geeft
heel en al lyrisch en openbaren het gevoel aan de oplossing ln water een kermeskleurides harten, hetwelk zich t0t den Onzigtbare gen neêrslag,en alkaliën veranderen hetbj
verheft. Men raeentj dat de oudste hm nen warmtein hars.Zj reageertalkalisch,vormt
der Oostersche llerk afkomstig zjn van bis- metzuren kristallisérende zouten,is zeerverschop Hiërotlteun,en die der W estersche van giftig en verwjdtdepupil.
den heiligen Rilarius. Later werden er verH yoqcyam us, zie Bilzenkrlâd.
vaardigd door Ambrosius en door de pausen
H yp'
allage, verwisselin.g of omzettiny is
Gelasius en Gregorins de Groote.In het4de denaam vaneenetaalkundig-rhetorischefguur,

n eenevaak slechts schjnbare verwisseling
concilie te Toledo (633) werd bepaald,dat ide
zj in de Kerk zouden gebruikt worden, r deelen van een volzin bestaande. Deze
w aaxna paus Urban'as VIII ze verbeterde.

geschiedt b.v.,wanneermen een bjvoegeljk
Bekend zjn vooral het Ambrosiaansehe lof- naamw oord ineen zelfstandig naamw oord ver-

liedj de lofzang 'der Engelen,en de lofzang andertenspreektvanrdeprachtdezerboom en''
van M aria.Het evangelische kerkgezang liet in plaats van mdeze prachtige boomen'', of

mqtde Latjnschetaal0ok dehymnenvaren, wanneer men de plaats van hetbjvoegeljk
hoew el Iuldher en Gerltardteenige oudehym- naamw oord verandert en zegt: phet belangnen in koralen herschiepen.Zie voorts onder rjk beloop van den strtjd''in plaatsvan phet
Kerkgezang. De dichters van den nieuweren beloop van den belangrjken strjd''.
tjd hebben slechts zelden m et gelukkig ge- H ypatla van Alexandrië,de dochter van
volg hunne krachten aan de hymne beproefd. den wiskundige Tlteon en de echtgenoote van
H yoglyeocholzuur, een in varkensgal den wjsgeer Inodorus, was evenzeer veraanwezig zwavelvrj zuur,welks natronzout maard wegens hare schoonheid en wegensde
het hoofdbestanddeel van die gal uitmaakt, reinheid harer zeden, als wegens hare ge-

verkrtjgt men door deze met glauberzoutte leerdheid.Zj wjdde zich teAthene aan de
VerW arm en j den neêrsl
ag met eene oplossing beoefening derwjsbegeerteen tradna haren
van glauberzoutte wasschen,dienbj 110aC. tert
lgkeer in hare vaderstad oyenljk op a1s
te droogen, in alkphol op te lossen, met leeraresin dezewetenschap.Hlerbj zochtzj
beenderenkool te ontkleuren en daarna het vooral de Nieuw-platonische wjsbegeerte in
hyqglycocholzqur natrium met aether te doen overeçnstemming te brengen met de leer van
nee
-rslaan.Men lost dezen neêrslag op in wa- Aristo'telen. Hare woning was de verzamelter: ontbindt hem m etzwavelzutlr! lost den

plaatsdergeleerdste enaanzienljkstemannen.
neerslag in wjngeest op,en scheldterhet Bj een bloedigen opstand, in 415 na Chr.

zuur met water af. Hethyoglyeocholzuur is
wit en harsachtig,en lostop in alkohol,een
w einig in w ater, maar niet in aether.W anneer m en het kookt met alkaliën en zuren,
Nvordthetonder opneming van water ontleed
in glycocol en hyocholzuur, en dit laatste
verandert door zuren in hyodyslysine. D00r
zwavelzuur en suiker ontvangt het hyoglycocholzuur eene roode kleur; het biedtweer-

veroorzaakt doorhet bevel van den patriarch
van Alexandrië, dat de lsraëlieten moesten

verdreven worden uit de stad,werd zj op
de Avreedaardigste wjze vermoord. In een

uitmuntenden roman,die haren naam draagtj

heH
eftype
Kinra
ysem
leyy
arelotgevallenbeschreven.
la noemt men eene overvloedige vulling der vaten metbloed.Zjn alde
vaten des ligchaams overvloedig met bloed
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voorzien,dan spreektmen van eene al
gemeene gebezigd wordt,- vooralinItalië,werwaarts

j uitEgypte wordtaangevoerd.Depeulen
îyerlepli: (plethoia, volbloedigheid),maar z
heefter hyqeraemie plaats in slechtsenkele wordenin lndiëgegeten ondernaam van kellor,
Geelen des lljchaams, dan noemtmen haar debladeren alsgroenteonderdienvanklintanf,
eene plaatselpke. Bj deze laatste bevinden en dewortelsbekleedenin 00st-enW est-lndlb'
zich alleen de haarvaten en denabjgelegene deplaat,van rammenas.
kleine slagaderen en aderen in een ongew oH yperbolus,eenAtheenschvolksmenner,
nen toestand.Deze kanin'talgem eenuit2oor- was van geringe afkomst, verwierfals lam-

zakenvoortkomen,nameljk doorverslapping penfabrikant grooten rjkdom en bemoeide
van de vaatwanden (adieve hyperaemie) en zich,hoeweln0gjong,metstaatkundigeaan(bor het toenemen van den tegenstand in de gelegenheden.Van Cleon leerdehj de kunst
aderen (passievehyperaemie).Deadieve,uit van zich aangenaam te maken bj hetvolk,
een staatvan verlamming geboren,heet men en na den d00d van eerstgenoem'
le wisthj
nok welverlammingshyperaemie(paralytische, zich aan het hoofd te plaatsen der menigte,
atonische,relâxatieve hyperaemie)ofo0k wel terwjl hj de achtenswaardigstemannen met
eene slagaderljke,omdatzj doorgaansin de lasterljkebeschuldigingenvervolgde.zelfswerd
slagaderenplaatsgrjpt.Tevorengafmenhaar hj benoemd t0t opperbevelhebber over het

4en naam van eonyestie(opstjginy).om dergeljke reden noemt men depasslevehyperaemie eenemechanischeofaderljke,0ok wel
eene bloedophoopiny.W ordt de 0m100p van

legeren naardeverjaderingderAmphidyonen

gezonden,terwjlhtlnietschroomde,kostbare
drinkvaten, door den Egyptenaar Paaah aan
het volk ten geschenke gezonden,voox zich

het bloed in een llgchaamsdeel belemmerd, zelven tebehouden.Toen hj echterhetvolk
dan vloeit het in grootere hoeveelheid naar w ederom w ilde Overhalen 0Dà OP som mige
denaburige deelen,enopdezewjzeontstaat aanzienljken het pstracismus (strafder baleene (actieve) zjdelingsche hyperaemie. De lingschaq) t0e te passen,waarbj hjhetinverslapping dervaatwandenheeftveelalharen zol
zderheld gemunthad op Niciasen Alciblaoorsprong in de verlamm ing dervaatzenuwen. destvereenigden zich de aanhangers vandeze
De hyperaemie kan kort of lang duren,- beide mannen, Om Hyperbollts zelven te ver-

een ziekeljke en ook een gezondetoestand
wezen.Hetsljmvliesvan demaagb.v.verkeertgedurendede spjsvertéring in een staat
vanhyperaemie.Deversehjnselenvanactieve
en passieve hyperaemiezjn verschillend.Bj
slvaderljkehyperaemieworden debetrokken

bannen (416 vôôr Chr.).VjfJaarlaterwerd
hj f
looxSamischeen Attischeoligarchenvem
saooxd en zjn ljk in zeeg0Yf0rP0n.
H yperbool,eigenljkhyplrbel?noemtmen
indewiskundeeene1jnvandentweedengraad
eenederkegelsneden.Zjontstaat,wanneer
deelen r0od? warm , zwellen op en kloppen, hetBnjdendvlaknietalleendeOppervlaktevan
de
n
kegel,maartevensdievandentegenovergeterwjldepjn doorgaansgering isenerwel-

dra afscheidingen en bloedingen volgen.Ader- stelden kegeltreft,en bestaataldaaxuit2symljke hyperaemie daarentegen maakt het metrische deelen, van welke ieder 2 symmelichaamsdeel blaauw en koud,doch Ook hier t<isqhe,in het,gneindige vonrtloûpendetakken
cntstaan zwelling,afseheiding en bloeding.In bezit. De 2 punten, waarmede de 2 deelen
beide gevallen wordt de gewone werking der het digtstt0telkandernaderen)noemtmende
aangedane organen gestoord,doch in elk 0r- ioppen,- deregteljn,diedezetoppenverbindtj
gaan op eeneeigenaardigewjze.Actievehy- de groote c,:,en hetmidden der verbindingsperaemie veroorzaakt ontsteking wegens ver- ltjn het mlddel
pnnt van de hyperbool. Eene
m eerderdestofwisseling, en passievew ater- kleine of tweede as der hyperbool bestaat
zuchtw egensonderdruktestofwisseling,alsmede slechts door aangenomen bepalîngpis zi
j ge-

eene chronische ontsteking dersljmvliezen. ljk aan degrooteas,dan noemtmen dehyH yperanthera Vaklis de naam van een pexboolgeli
jkzjdig.Inhetverlengded:rgroote
plantengeslachtuitde familiederMoringaceën. as,evenver van hetmiddenpuntverwjderd,
Hetonderscheidt zich door een s-deeligen,af- vindt men de brandpunten, welke deD erkvallenden kelk,eenes-bladigebloemkroonmet waardige eigenschap hebben,dathet verschil
opstaandevlag,10 ongeljkemeeldraden,van van beider afstand van eenig ptm tderhyper-

welke somtjds 5 van helmknopjesverstoken bûolaltjd geljk isaan de groote as.Deltjn,
zt
ln,en 3-hoekigezaden in eenemergbevat- van hetbrandpuutnaarzoodanigyuntgetroktende peul.HetOmvat Oost-lndische en Ara- ken, noemt men roerstraal ('
radlus vector).
bische boomen met dubbelOfdrievotldig,oneven gevinde bladeren eninaarvorm igetrossen
geplaatste bloemen.De merkwaardigste soort
is H. A pril-çt
x Valtl(Moringa pterygosperma

Bovengenoem de eigenschap geeft een gemak-

kringslanden vanAmerikaisovergebragt.Hare
vxuchtiseene peulter dikte van een vingerj
stomp?overlangs gegroefd,bruin en van binnen wlt,met3-hoekige,eironde, dunvliezigej
gevleugelde kernen tergroottevan hazelnoten.
Deze kernen leveren eenesoortvan olie,welke
t0t hetberdden van welriekende zalven enz.

dan uit het middelpunt der hyperbooldûor

keljk middelaan de hand, om eenehyperbo0l te construêren.Plaatst men in een der
toppen eene loodljn op degrûoteas,welke

pk is aan de kleine en door (
le grofjte in
Gaevtn.tGuilandiaMoringa .
!).),diein Oûst- gdIndië te huis behoort en 0ok naarde keer- Q geljkedeelen verdeeld wordt,entrektmen

de eindpunten dierloodljn 2regteljnen)dan
zjn deze deasymptoten (misloopers)derhyperbool,welkedebelangrjkeeigenschap hebben, dat zj, buiten dehyperboolliggende,
meer en meer t0t deze naderen zonder haal
ooittebereiken.lsdehyperbnolgeljkzjdigl
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dan vormen de asymptoten onderling een regten hoek.

Hy
pqricum ,zieHertshooi.
H yperides, een Grieksch redenaar, een

Hyperbolisch noemt men in den stjl
alleswatoverdrevenis,bjv.:rzjnroem reikt
t0t aan de sterren''- of:pEen berg drukte
op mjneborst-''
Hyperboreërs,ofaandeanderez'
F dçan
Iprdg.
q (noordewind) '
lvonenden, noemden de

zoon van Glaweèplu omstreeks395 vôo'rChr.
uit het Attische demos Koll
ytos gesproten,
werd een leerling van Isç
krates.Hnewelniet
Zeer standvastig en vaak dooronedele harts-

togten gedreven,voegdehj zich bj departj

erpatriotten en bleef aan dezegetrouw tg
Ouden allevolkerenvanhetnoorden enwesten. d
midden der veelvuldige stormen, welke Ph%l)e Grieken bedoelden daarsaede hen dieaan Jï
zysf: ran rccetfpxïJ:Aleœander en Antl
pater
deanderezjde dernoordeljkebergketen ge- achtervolgens over Athene deden losbarsten.
vestigd waren,zooals de Thraciërs.Rer6dotns Na den beslissenden slag bj Chaeronéa (338)

?laatsthen ten noordwesten van Griekenland deedllj- om krachtigenweêrstandtebieden
m het binnenland,niet ver van de Scythen, aandenvermoedeljkenaanvalvanPhi
lèpns-

Rtraboagn deandere zjdevan de Zwarte het voorstel, om de vrouwen en kinderen
Zee.Daarin echterstemmen alle sagen en be- naarden Piraeustebrengen,deslaveninvrjrigten overeen,dat de Hyperboreërseenheer- heid te stellen, aan de doorhen beschermde
ljk land bewoonden,waareeneeeuwigelente stamm en het burgerregt te verleenen en aan
heerschte,terwjlzj zelven er,bj hetgenot de eerloosverklaarden hunneeertehergeven,van voortdurendeJeugd en gezondheid,1000
Jaren oud werden en a1s gunstelingen van
Ayollo,dicn zj in vruchtbarevlaktenmetmuziek en oFeranden vereerden,bjvoortdurende
feestenenveryakeneengelukkiglevenleidden.
H ypericeen,Hypericineè'
nOfHertshooiaohfip:zl is de naam eener plantenfamilie, die
kruiden,halfheesters,heestersen bnomen0mvat, die veelal voûrzien zjn van een geel,
harsachtig SaP.Zj onderscheidtzich door de
volgende kenmerken: De stengels en takken

ep'cvoorstel, datevenwelbj deverregaande
moedeloosheid der Attheners nietaangenomen
erd.Naden dood van Pltili
ppusverbondhj

zlch met hen,die te< verbreking van hetMa-

cedonische Juk onderhandelingen metTheben

aanknoopten, weshalve Alezander, daarover

vertoornd,zjneuitleveringvorderde.Niettemin
waagdehj het,toenditgevaargewekenwas,
zich te verzetten tegen den eisch van Alesan-

tlr,datde Athenersbj zjn togtnaarPerzië
hem met hunne schepen zouden bjstaan.De

zjn geleed,dikwjls knoopig geleed,- de zaak van Harpalln verstoorde de goede verbladerentegenovergesteldjenkelvoudig,meestal standhouding, welke te voren tusschen Hypl-

gaafrandiç ofdoor langsden rand geplaatste d/.
s en Demâtlteneshad bestaan,ja,eerstgeklieren fJn gekorven,terwjlde steunbladen noemde trad a1sbeschuldigertegen dezen 0p.
ontbreken;debloemenzjnregelmatig,meestal Later echter verzoende hj zich weder met
in eind- of okselstandige tuilen geplaatst en den grooten redenaar.Naden d00dvanAleœanveelalgeel; de 5 (zelden 4)kelkbladen ztln der behoorde hjt0tdevoorstandersvan den
vrtj ofaan den voetzamengegroeid,overbltj- 00rl0g, en na den dood van Le6stheneshield
vend,meestalgelifk,gewoonlpk gestippeld of hj de ljkrede tereeredergesneuvelden.Eerst
metklierachtige tandlesbezet;de5(zelden4) a den slag bj Crannon (322),toendelaatste
bloembladen wisselen af met de kelkbladen, n
hoop op de vrjheid van Athene verdwenen
zjn in den knop schroefvormig geplooid,ver- was,nam hj de vluchtnaar Aegipa,maar
welken en vallen af;de meeldraden zjn tal- werd door de handlangers van Antfzlfer ge-

rjk,hypogynisch,aaq den voett0t3ofmeer grepen en ter dood gebragt.Men had 77 rebundels zamengegroeld, zelden vrtj of één- devoeringen van hem ,van welkegeene enkele

brpederig; de àelmknoppen zjn klein en 2- in haar geheel is overgebleven. Men kent
hokkig, zich overlangs openend;hetvrucht- daarvanevenwelonderscheidenefragmenten,beginselbestaatuit3of5veelejigecarpellen; vooraleen grootdeelvanbovengenoemdeljkde3 of5(zelden meer) stamperszjn in den rede, dat op eene Egyptische papyrusrol

regel niet zamenger oeid; de stempd is een- gevonden en onder anderen door den hnogvoudig, zelden knodsvprmig; de zaadloos of leeraar Cobet te Leiden in 1858 uitgegeven is.
besis3-of5-somtjds 00k l-hokkig,terwjl De gezamenljke fragmenten vindtmen inde
de binnenwaarts gebogene randen dcr carpel- poratores Attici (1848-1852, 2 dlnl'' van
len,die de scheidswanden vormen,nietaltoos M ûller.
h
et midden der vruchtbereiken en de hokken
Hyperius (Andréas Gerardi) ofAndrêas
afsluiten;dezaden zjn talrjk,zeerklein,en GA:6TII:rICJ: van Yperen, geboren te Yperen
aan de zuilvormige centraal-as en aan deran- den loden Mei 1510, en de zoon van een
denderkleppenvastgehecht;heteiwitligchaam advocaat,Ontvingeenuitstekendonderwjsin
ontbreekt; de kiem is regt met naar den de oude tal
en, wasvoortswerkzaam 01!het

navel gekeerde worteltles,en de zaadlobben kantoorvanztjn vader,bleefnahetoverljden
z4n bladvormig.DeHypericeënbevatten,z00- van dezen n0g 3Jaarbj zjnemoederen bea1s wtjreedszeiden, eeneroodeofgele slj- gafzich vervolgensnaarParjs,waarhjzich
merige harssoort, en voorts aethérische olie
en wat 100i- en bittere extractiefstof,zoodat

eerst op de natuurkunde en daarna op de

godgeleerdheid toeleqde,terwjlhjmetFran-

z/ t0tdeppwekkendeenpurgérendemiddelen che en Spaansche Jongeliedeny aan wiehj
behooren. Men heeft omstreeks 300 soorten s
die meerendeels in de gematigde luchtstreek, 1es gaf)verschillende hoogescholen in Frankrjk en Italië bezocht.Nadathj zich voorts
poeden.
geoefend had in de geneeskunde en in het
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kerkeljk regt,ging hj in 1536 'ieder naar groeitaan deKaap en iseenefraailesierplant
Yperenj toen naar Leuven, vervolgensnaar met paars-purperroode, eindstandig-tuilvorDuitschland,kwam in 1537 in zjne yebporte- mende bloemen.
H ypochoeris,zie Bi
ggekrlûd.
plaats terug, bezochtin 1540 de unlversiteit
te Cambridge ill Engeland, wilde in 1541
Hypochloriet,ofgroennzeraarde iseen
00k die van Oxford bezoeken, maar keerde hydrosydérisch oxydoliet of een hemiprisma-

terug,omdat hj zich wegensde edicten van tisch melanochloormalachiet.Hetvertoont zich
Hendrik VIII omtrentvreemdelingen inEnge- in zeer onduideljkemicroscopischekristallen
land nietlangerveilig achtte.Nu nam hj het meteen moejeljkwaartenemenbouw ,eene
besluitOm naar Straatsburg te gaan,doch te

eFene of onefene breuk,eenehardheid van 6

Marburg vond hj zjn vriend Gerard Gilden- t0t6,5eneensoorteljkgewigtvan2,9- 3.Het
Ax er a1s hoogleeraar in de godgeleerdheid. is helder groen meteen bleeken streek,glas-

Hj bleefhieren werdt0topvolgervandezen
benoemd. Hj bekleedde die betrekking t0t
aan zjn dood op den lsten Febrlarj 1564.
Van zjne talrjke geschriften noemen wj:
'De cosmographia (1532)''
, - pArithmetica
quaedam ''
, - ,,Geometricai',- ,Optica'',-

glanzig t0t mat,doorscht
jnendt0tondoorzigtig,smeltnietvoorde blaasbllis,maal
.wordt
op 't laatst donker-bruin, en bevat volgens

kkhûl
er 50,240/0 kiezelaarde, 14,650/0 aluinaarde,13,080/0 bismuthoxyde, 10,540/0 jzeroxydule en 9,620/0 phosphorzuur, en komt
voorinkwartsganrenindeDt
litschegebergten.

DAstronomica'') - nRhetorica (1566)''1 Dialectica(1566)''1- pphysica'',- pcompen- H ypochondrle, afkomstig van een
dium physices Aristotelicae (1574):9, PAd Grieksch woord, hetwelk de ondevbniksteeek

decem libros Ethicorum Aristotelis scholia beteekent, is eene zielsziekte,die zich open(1586; 2de druk 1600)'', 31De formandis baartin eene w einig gegronde zorg,dat men
concionibussacrisetc.(1553)',- rDetheologo ziek is of ziek zal w orden.W ie aan deze

seuderationestudiitheologicilibrlIV (1556),'
, kwMl ljden,hebben een algemeen gevoel
pToyi
catheologica'',- pDestudiosorum vita van ongesteldheid,zoeken hare oorzaak op te
et morlbus'', - pDe Sacra Scriptura e lecti- sporen, en vervallen daarbj, wegens gemis
0ne etmeditationeyuotidiana,christianis0m- van bepaaldeziekteversc,hjnselen,t0tdezonnibusnecessarialibrl11(1564)'')- pFeriortlm derlingstedenkbeelden.ZjmjmerenOverhartBcolasticorum libri'' - en gopuscula theolo- ziekte, tering, syphilis, rtlggemergs- en her-

gica (1570-1571, 2 dln)''.De verzamelde
geschriften van Hyperius zjn in 1582-1584
in 3deelenuitgegeven doorzjnzoonLaurens.
Hyperoxydq,zie k
%uperoœfde.
Hypertrophle (overmatlge vûeding)
noemt men de uitdjing van een ligchaamsdeei,welke somtjds ontstaatdooreenevermeerdering der elem enten van het oorspronkeljk weefsel,dochmeestaldooreenevorming

senziekten,onmagtenz.H0elangerzj daarover peinzen,des te nevelaohtiger- ordthun

oordeel, deste mindergevoelen zj zich geschikt t0t geregelde werkzaamheid. Deze
ziekte ontstaat vooral bj mannen tusse,
hen
het 20ste en 40ste levensjaar.Dikwjlsiszj
aangeboren,- 00k is zj weleenseen gevolg van verzwakking.Gebrek aalzvoeding,
gemis van vrje ltloht, zittende levenswi
js,

van nieuwe stoFen. In laatstgenoemd geval onmatigheid,verveling en telet
lrstelling,ch1
*onische maag- en darmontsteking, geslachtsv
e
r
d
wj
nt
(
l
o
t
l
r
y
a
a
ns
h
e
t
a
a
n
g
e
d
a
ne
d
e
e
l
,
b
j
voorbeeld de spler.Debehandeling van hyper- ziekten,hetlezen van poplllail*-geneesklllztlige
trophie is van verschillende omstandigheden werken, schrikwekkende gebeurtenissen enz.
bevorderen deze Ongesteldheid.Mon geneest
afhankeljk.
H yphom ycetes, zie Draadzwam.
haar door hetgebruik van baden,(looz'beweH ypnotism us noemt men den op den ging, door een goed diëet,(loor opgertlimdslaap geljkenden toestand van bedwelming, heid en aieiding.
w elke d00r het gebruik van sommige zelt'
H ypogynisch Ofonderstandi.
q noemtmen

standigheden (narcotica,alcoholicaenz.)ont- in de plantkundede bloemdeelen,wanneer zti
staat of het gevolg is van eene ziekeljke Onder het vruchtbeginsel uit den bloem bodem
gesteldheid der hexsenen bj typhus,scharla- Ontspringen.
H ypopithys Seop. is de naam van een
kenkoortsenz.Deslapendepqrsonenontvangen

slechts een zwakken of in 'tgeheelçeen in- plantengeslacht uit de familie der Ericaceën.
druk van 'tgeen om hen heen geschledt;zj Het onderscheidt zich door een 4- Of 5-blakunnen in hetgeheelnietûfslechtsm etm oeite

digen kelk en eene 4-ofs-bladigebloemkroon,

F
e'vekt Tiorden,en slapen aanstonds Tveder welke beide bleek van kletlr zjn,d001'van
1n.Men kan dien toestand ktlnstmatig teweeg- onder bultige bloembladen,dool'dubbel z00brengen door hetdoen inademen van chloro- veel meeldraden, door een stamper met een
form- of aetherdam p, w anneer men heelkun- hoekigenstempel,endooreeneOvale,s-hokkige
digeoperatiën wildoen zonderden ljderpjn zaaddoosm et vele zaden.Het Om vatvleezigo
woekerplanten,die in Etlropa en Noord-Amete veroorzaken.
H ypnum ,zie Dekmos.
rika groejen,metgesehubdestengelsen 0pH ypocalyptus Thnnb. is de naam van staande, eindstandige trossen. .Jftylabra Dee.
een plantengeslacht uit de familie der Legu- vindt men bjna in geheelEuropa,vooralOp
minosae.Hetonderscheidt zich d00r een kor- de wortels van beukenboomen, en het zaad
ten,s-slippigenkelk,doqrzaâmgegroeidemeel- dient ill Zweden t0t een geneesmiddel van
draden en dooreene zaamgedrukte,lancetvor- hoestende schapen. #.ml
tlqlora Scpz.groeit
mige peul.De eenigesoortM obcordat'
ttsTAvlà. vooralop,'de wortelsvan denneboomen.
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HD otheek is eene soortvanpandregtj- die zich t0t iets verbonden heeft- denschuldit regt in den uitgebreiden zin des woords denaar,- ofopdatvaneenderde- denzoogegenomen.Hetiseen zakeljk regt,doorden naamden rderden bezitter''- ,dietenbehoeve

schuldenaar op zjn qoed verleend t0tzeker- van denlchuldenaarzjn goedterbezwaring
heid van de vervulllng eener verbindtenis. afstaat?zonder daarom persoonljk voor de
Het pandregt in '
t algemeen - en dus 0ok nakomlng der verbindtenis,zelfsnietals borg
de hypotheek - geeftaan den schuldeischer, gehouden te zjn.Uit haren aard is zj ondie het bezit, een voorrang boven andere deelbaar;zj rustop hetgeheele goed- 0ok
achuldeischerg, om de schuld te verhalen op
de opbrengstvan het goed,dathetvoorwerp
van het regt uitmaakt.En verder wordthet
goedregtvan den schuldeischerdoorvervreemding van de zaak door den schuldenaar niet
verkort. Hypotheek is een pandregt, dat
slechts op onroerende zaken gevestigd kan

op de daaraan dool'mensch Of natuur toegevoegde verbetering - en op ieder deelvan
het goed voo1-het geheelj zoodat zelfs ge-

deelteljkevoldoeningderschulddehypotheek
niet van zelfvoor datdeelopheft?watslechts
hetgevolg kan zjn van eeneultdrukkeljke
ontheëng door den schuldeischer.Zj wordt

worden. '
Het pandregt kan bj 0ns slechts slechts verleend op bepaald aangewezen goe-

bestaan in verbandmeteene verbindtenis,die deren en voor eene bepaald aange#iezen soza,
er door gewaarborgd wordt;nietals zelfstan- die door haar ge#iaarborgd za1'rordenqeendig bestaand regt,maaralseen accessoiriets, maalrerleend,wordtzj pasgerestigddoori,;-

afhankeljk van hetbestaan eenerverbindte- sarî
jrlny inopenbare,daarvoorbestemderegisnis,waarmede hetverbonden bljt
'
ten waar- ters.In deze voorschriften zjn dehoofdvçrermede het te niet gaat. Het geeftgeen regt, eischten voor een goed hypotheekstelselnem
om zich den eigendom derzaakt0eteeigenen, gelegd;nameljk despeeiatiteitendepnbliciteit:
te naasten en hetsluit0p zich zelf- zonder een iedermoetten allen tjde kunnen nagaan
bjkomend beding - geen regtvan vervreera- ôf en t0t welk bedrag eenig goed methypo-

ding in zich: het geeftgeen regt van bezit, theek is bezwaard.V00rde vestiging enhandnochvan genot.Hjpotheek- 00kwelonderzet- having van een goed georganiseerd grondcreJilg genoemd - 1s,volgens onze wetgeving, diet is dit van het hoogste belang. Het
een zakeljk regt,den schuldeiseherop eenig Fransche regt in den Code Napoleon kende
bepaald onroerend goed van een ander ver- beide beginselen evenzeer, maar handhaafde
leend en door inschrjving gevestigd,krach- ze niet consequent, door er alleen aan vast
tenshetwelk hj devoldoening eenerverbind- te houden voor de conventionéle,de uit con-

tenist0teen bepaaldbedrag bj voorraadkan tractgesproten hypotheken- terwjlhetvoor
verhalen op datgoed,aan wien het00k moge dedaarnevenserkendewettelqkeengeregtell
jke
toebehooren.Hypotheek iseen zakeljk regt, hypotheken die vereischten lietvaren.Degedat 0P den grond kleeft.Over e0n0 andere z:.#f:J'
# d was een gevolg van een vonnisof
wjze van vestiging en eeneanderebeteeke- van eene in regten erkende acte!haar rang
nis van hetregtvanhypotheek en dergeljke hing wel af van de inschrjving, maar zj
op den grond doorinschrjving gevestigde en rustte op alle onroerende goederen van den
rustendelastenraadplegemenhetgeengezegdis schuldenaar, o0k die hj later verkreeg.De
onderhetartikelGrondboeken.Eenetweezjdige '
l
rettelnke bestond ten behoevevan getrouwde
werking is volgens de z00 even gegevene in vrouwen,minderlarigen en onder curatéle ge0ns regt passende bepaling in de hypotheek

stelden,van den Staat,de gemeente enandere

kenbaar.Zj geeft een voorrang op het be- openbare instellingen op alle, 00k later verzwaarde goed aan den eenen crediteur boven

kregen goederen, in het algemeen, zonder

den anderen (droit de préférence), en het beperking t0t een bepaald bedrag - ten
regt van den hypothecairen crediteur bljft deele zelfs zonder inschrjving.Op die wjze
bestaan,algaathet bezwaarde goed uithan- m isten de goede bepalingen om trent de conden van den schuldenaarin andereover(droit ventionéle hypotheken n0g alledoel.- Bj0ns
de suite).De hypotheek beytaat bj ons niet bestaan geenegeregtell
jkehypotheken:en wetals zelfstandig regt;zj behoortbj eenever- fdulz alléén in dezen zin, dat de wetwel
bindtenis; '
tzj deze uit eene overeenkomst sommige personen t0t hypotheekstelling verof uit de wet ontstaat, 'tzj deze bepaald pligt - t0t zekerheid voor hetvoeren van
en zuiver, '
tzj onbepaald ofvoorwaardeljk een beheer, zooals b. v. van den voogd - ,
is4zj kan van dieverbindtenisnietworden doch ook deze hypotheken moeten t0teen beafgescheiden en verder een onafhankeljk yaaldbedrag wordenrerleend,enAorden d0or
bestaan voeren.V00r hn otheek zjnalléén mschrjvingpasgevesti
gd.Depnbl%cbteitisver-

vatbur onroerende goederen,nietderoerende, b
zekerddoordelnschrjvinginbepaar
ldeopenen wel de onroerend ligchameljke met toe- are registers; een leder kan, 0ok zonder
behooren,voorzoover 00k dit onroerend is, dat hj een bepaald belang moetaantoonen,
en de volgende onligchameljke: hetvrucht- inzage of afschriftvan de registers nemen of
gebruik van onroerend goed; het regt van eene verklaring eischen, dat er geene hypoopstal; dat van erfpacht en p ondrente;het thecaire inschrjvingen op zekere goederen
tiendregt, en het regt van beklemm ing;niet best
aan.Haotheek wordtbedongen,toeyehet regt van gebruik en bewoning - omdat staan,'
verleend bj authentieke acte:door lnhet niet vervreemd kan worden - noch het schrjving dier acte wordtzj pasgevestigd.
regtvan efdienstbaarheid,noch de hypotheek -De 'verpligting om haar te stellen kan voort-

zelve.Zjwordtgevestigdophetgoedvanhem, vloejen uiteen titel- eeneovereenkomstof
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uiterste wilsbeschikkillg - ofuitdewet,b.v.
voor den voogd en den curator,ofvoor een
rekenpligtigambtenaar.Maarzonderdieverpligting kan geen crediteurhypotheekstelling vorderen,zelfsgeenevermeerderingeenerbestaande
hypotheek, b.v.Op grond van waardevermin-

ten bevatten: 10. de Juiste opgaaf van den
schuldenaar en den schuldeischer m et keuze
van woonplaatsdoor dezen laatsten520.aanduiding en dagteekening van de aete of
het vonnisq 30. het bedrag, waarvoor hXPO-

m oet op 't oogenblik van het opmaken der

melding van zekere bedingen, die, z0o ze

theek is verleend en den tjd, waarop de
deringvan'tverbondengoed,ofhbtaangroejen sehuld opeischbaar is; 40. de bepaalde aanderoorspronkeljkeschuld.Hj,diehaarverleenty wjzing van hetbezwaardegoed450.deverade eigenaarvan het bezwaarde goedzjn: ingeschreven zjn,ook volgenade wettegenandersis deverleende hypohteek nietig;hj, over derden hunne werking laten gevoelen.
die een voorwaardeljk of een herroepeljk Zonder inschrjving heeft de hypotheek,al

regt op eene zaak heeft,kan daarop slechts i
s zj rerleend, hoegenaamd geene kracht;
eene hypotheek verleenen,die vervalt,wan- maar de eens gedane inschrjvlng doet haar

neer zjn regt op dezaak vervaltot
'herroepen wordt. De acte,waarbj zj verleend
wordt, moet notariëel zjn, en de s0m inhouden,waarvoor zj verleend wordt:is de
verbindtenis zelve of haar bedrag v00rMvaaxdeljk en dus onzeker, dan vaoet toch
dat bedrag op eene bepaalde sora 'vorden
geschat, t0t wier beloop later, voorzoover

daartoetermen zjn,aan dehypotheek gevolg

kan gegeven worden,en boven w elk bedrag
deze van geene kracht is; z00 wordt het
bedrag, waarvoor de voogd hypotheek moet

stellen ten behoevevan den minderlariget0t
zekerheidvoorhetbeheervanzjnegoederen,
doorden kantonregter voorafgeschat en bepaald. De acte vermeldt verder de opgaaf
Van het bez#raarde goed vol
gens zjn aard
en ligging, volgens de kadastrale indeeling.

0ok stand houden!totdat zj te niet gaat,
en geene vernieuwlngderinschrjving na zekertjdsverloopisdaarvoornoodig.HetFransche regt in den Code Napoléon eischte t0t
de instandhouding vernieuwing der inschrjving om de tien Jaar:ook bj 0nsisin een
wetsontwerp van 5 Januari 1860 hernieuwing
der inschrjving Om de 15Jaren voorgesteld5
en den 21 Mei van dit Jaar (1875) is op
nietlw een voorstel door de regering ingediend, om de hypothecaire inschrjvingen
zonder vernieuwingen niet langer te doen
stand houden?dan tien Jaren,naverloopvan
welken termjn telkensop nieuw inschrjving
moet worden genomen. Het groote voordeel
van hetFransche,o0k nu bj 0nsvoorgestelde
stelsel isdit: datde staatderinschrjvingen
op degoederengemakkeljkerennaauwkeuriger bj te houdenis,zoodatdeverklaringen

Hj, die aan zjneverpligting om hyyotheek
te stellen nietvoldoet,kan bjvonnnlsdaar- der bewaarders omtrent de bezwaard- of
t0e yenoodzaakt worden;het vonnis treedt onbezw aardheid van zeker vast goe; beter te
dan ln plaats van de acte;het moetde be- vertrouwenzjn.Onder0nstegenwoordigstelpaling van de s0m en van het goed inhou- se1bestaan er veleinschrjvingen,dieeigenden, en w ordt,evenals de acte,in de regis- ljk reeds lang vervallen zjn,omdatdeverters ingeschreven. D e schuldeischer kan uit bindtenissen,waarvoorzedestjdsgenomenwerkraeht der acte of van het vonnis voor de den,reeds lang zjn opgeheven;toch bljven
inschrjving der hypotheek zorgen,00k zon- zj bestaan,hoewelvoorde belanghebbenden
der medewerking van den schuldenaar.Zelfs zonder eFect, omdat deze zelven verzuimd
kan hj, waar het eene verbindtenis geldt, hebben, om rojement (doorhaling) dier indie interest voortbrengt,na eene gedane in- schrjvingen te vorderen en de zuivering van
schrjving uit kracht van hetzelfde stuk nog het perceel duste bew erkstelligen.D e regtsweêr inschrjving nemen v00rverschenen en zekerheid in het algemeen, en de belangen
onbetaalde renten, die door de vroegere in- van latere hypothecaire crediteuren worden
schrjving nietzjn verzekerd.Deinschrjving daardoor in gevaar gebragt, en het grondgeschiedt in reyisters. Deze registers der crediet ljdt daar natuurljk onder.
hypotheken zjn te vinden in dehoofdplaats Dedatum van inschrjving,nietdiederacte,
van e1k arrondissement, en w orden beheerd bepaaltin denregel,- behoudenseen paaruiten bewaard door 0en rjksambtenaar, den zonderingen - den rang der hypotheken onbewaarder der kypotheken, die tevens belast derling:de inschrjving geefteen voorrangniet
is m et de bewaring en de aanhouding van alleen boven hen,diegeene hypotheek hebhet kadaster.Ten einde de inschrjving tebe- ben, maar ook boven hen, dle eene latere
w erkstelligen, w orden door of nam ens den inschrjving hebben genomen.Daardoor wordt
crediteur aan den bewaardertwee borderellen dan bepaald, wie eene eerste) eene tweede
'
t
llzl inseltriirin.
q ter hand gesteld. Het eene en volgendehypotheek heeft.De schuldeischer
wordt door den bewaarder terstond teruggegeven m et vermelding van den dag der
overgaveen hetnommer van hetzoogenaamde
dagregister, waarin de korte vermelding der

kan de gewaarborgdeinschuld op deopbrengst
van het vexbonden goed verhalen,bpven alle
andere, o0k latere hypûthecaire crediteuren,

behalve waar de wet,bj uitzondering,aan
inschrjving voorloopig gesteld wordt;later een privilegie e0n hoogeren rang heeft toekan de vermelding op dit borderel van het gekend.W erptde inschuld interestaf,dan is
het onbetaald bedrag daarvan gedurende het

nommer der werkeljke inschrjving nogvan
hem gevorderd worden. Het andere borderelbljft bj den be&vaarder VO0r de defnitieve inschrjving. De borderellen moe-

loopende - tjdens de executie - en de
beide vorige Jaren doordiezelfdeinschrjving

in denzelfden rang gewaarborgd, behoudens

602

HYPOTHEEK.

het regt van den schuldeischer, om , zooals van zjn regt gebruik te maken.Ieders regt

boven is çezegd, voor meerdere onbetaalde op de opbrengst bljft zoowel bj de eene,
andere wjze van executieonverJaren 0I!nleuw inschrjving tenemen,welke aklosrt.b-j de
Een tweede beding,dat ingeschreven
lutste lnschrjving nu ;en rang krjgt,die
haar volgens haren datum toekomt.Doordeze
regeling is de wetgever aan het belang der
Qnvoldane schuldeischers te hulp gekomen,
zonder evenwel aan de vereischten van specialiteit en publiciteitte kortte doen.W ordt

o0k tegenderdenwerkt,ishetbeding,waarbj

de schuldenaar beperkt wordt in de magt!

om hetverbonden goed teverhuren,'tzj hj

het zonder toestemming van den schuldeischer in '
t geheel niet mag verhuren, of
het verbonden gord door een ander uitge- slechts voor enkele bepaalde doeleinden of

wonnen (zie Uètll
nnningj, dan kan hj zjn
regt op den koopprjslaten gelden dooreene
rangregel'
ln.q (zie aldaar) uit te lokken,die
een ieders regt op die oybrengst bepaalt.
D00r execptie'kan de credlteur zjn regtop

wjzen,'t zj er beperkende bepalingen gemaaktzjn omtrentden ttjdvan verhuxing of
dewjzevanbetalingderhuurpenningen.Dergeljke bedingen zjn nu 00k voorden huurdervan kracht.Hetderdebedingkanwederom
het goed vervolgen,00k waarhet is overge- slechts doûr den eersten crediteur bj het
gaan in handen van een derde. De derde be- verleenen der hypotheek gemaakt w orden,
zitter kan deuitw inning voorkomen ofsttliten en bestaat hierin, datbj vrjwilligeverkoo-

do
or betaling en treedt dan van regtsweqe ping geenezuivering van 'tperceelderdaarop
door subrogatie in de regten van den credl- rustende hypotheken kan gevraagd Nvorden.
J*gebreke van datbeding heeft de kooper
teur; zelfs kan hj de uitwinniny van zjn Bi
goed tegenhouden,doordenschuldelschergoed

van het bezwaarde perceel hetregt te vorde-

aan tewjzen,dat voor dezelfde schuld be- ren, dat het gekochte pereeel worde ontlast

zwmqrd n0r het eigendom van den schulde- van alle hypothecaire vorderingen,voor z00-

naar is. Dlt strjdt welmetde nondeelbaar- ver die den in geld bepaalden koopprjste
heid'' der hypotheek,maar strekt om noode- boven gaan.De kooper moet daarvoor eene
looze bemoejeljking van den derden bezitter rangregeling bi
j den regteruitlokken.N0g is

te verhoeden.De hypothecaire crediteur heeft e0n xeer gew oon door de wet erkend beg
een regt van bezit, noch van genot,noch ding - dat evenw el nietingeschreven bezelfs, als zoodanig, van beschlkking. De hoeft teworden - dat in geval van brand,
schuldenaarbehoudt hetvrjegebruik en ge- de crediteur t0t het beloop zjnervordering
n0t van hetgoed;hj kan hetverhuren - en renten de assurantiepenningen za1 onto0k verkoopen.Doorbjzonderebedingenkan Vangenj-- welk beding 00k voor den V0>
het regt van den crediteur en van den debi- zekeraarverbindend is mitshethem vôör(len

teurworden gewjzigd,zoodat00k (
'
teregten brand behoorljk isbeteekend.- Hypotheek
van derden daarvan den invloed gevoelen. gaat te niet d00r het te niet gaan der verHet beding,waarbj de crediteur zich het bindtenis, waartoe zj behoort!doorafstand

regt voprbehoudt, om , in geval van wanbe- van den schuldeischer; door zuivering door
taling of om w elke andere reden ook, het m iddel van eene rangregeling; door het te
goed t0t zich in eigendom over te nem en,te niet gaan van het goed, waarop zj rust;
naasten,is nietig.Overigens mogen partjen door hetophouden vanhetvoorwaardeldk of
ter zake de: hypotheek zoodanige bedingen ontbindbaar regt van hem ,die de hypotheek
maken,als zj goedvinden,maarslechtsaan heeft verleend;doorvermenging,welkeplaats
drie zulke bedingen kent de wet,voor z00- heeft,wanneer de hypotheçk en de eigendom
ver zj mede gepubliceerd zjn, werking der bezwaarde zaak in e'éne hand komen

toe tegenover derden.De eerste(maar 0ok (zie Vermenging,Ranyeegeling,Z'
ainering).Het
alleen deze)crediteur kan bedinqen,bj het te niet gaan der hypotheken door eene der
verleenen van dehypotheek - nletlater,- genoemde oorzaken is onafhankeljk Van
dat, bj gebreke der behoorljkg voldoening hare doorhaling (rouementq en deze is door

der hoûfdsom of &an de betallny der ver- de wet niet onder die oorzaken vernaeld.
schuldiçde renten,hj onherroe
pelnk zal zjn D e doorhaling is geene Inateriêle verniegemagtlgd, om het verbonden perceelin het tiging der inschrjving: zj'bestaat in eene
openbaar te doen verkoopen, ten einde uit
de opbrengst te verhalen zoowelhoofdsom ,
als renten en kosten. Dit beding leidt t0t
spoediger en gemakkeljkerexeputie,dan de
gewone; het brengt besparing van kosten
mede, en is dus in 't belang van alle partjen,omdat het debelegging van gelden op
hypotheek, vooral 00k op kleine perceelenj
bevorded. De schuldenaar verliest daardoor
de bevoegdheid t0t verkoûp niet, evenmin
a1s andere crediteuren daardoor belem merd
worden in hun regtvan executie op datgoed;
m aar toch m oet, in geval van executie,de
eerste hypothecaire crediteur, die zoodanig
beding heeft ingeschreven, gewaarschuwd
worden en aangemaand,om ,desverkiezende,

Op den kant derinschrjving gestelde,gedagteekende en onderteekendeverklaring vanden
bewaarder, waarin melding wordt #emaakt
van de daartoe overlerdestukken.Zj iseene
publicatie van hette nletgaan derhypotheekj

zooals de inschrjving die is der vestiging.
Maaronafhankeljk van dedoorhalinggaatze
te niet, terwjl ze niet zonder inschrjving
gevestigd wordt,en een rojement, dat 0ndeugdeljk is,b.v.doordathetverleend is
door eenen onbevoegde,heft de hygotheek
niet voor goed op. Door de vermeldlng der
overgelegde stukken worden belanghebbenden
in staat gesteld, om te onderzoeken en te
beoordeelen, in hoeverre de doorhaling van
eFect is ofniet.De doorhaling geschiedtdoor
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den bewaarder,nietuitzich zelvenopeigenge- zaannen bestuurd1z0u detalrjke klassevan
zag,maar slechts op verzoek van belangheb- njvere,kleine landbouwers 00k in 0ns land
benden,in den regelden schuldenaar,en ten zeer gebaatkunnen Nvorden.
zjnen koste,uit kracht eenertoestemming, H ypotheekbanken, zie Banken en
afgegeven door de beroegde belanghebbenden, Hypotheek.
ofvan eenvonnis.Eene notariéleactevan toeHypothenuse is in den regthoekigen
stemming ofeene expeditie van hetvonnis of driehoek de tegenover den regten hoek gele-

regterljk bevel - na rangregeling - moet gene en dus de langste zjde.De overige2
den bewaarder worden ter hand gesteld. De heetenre
gthoekszqden.
bewaarder mag zonder stukken geene doorH ypothese,zie Onderstelling.
haling doen; die stukl
ten moeten bewjzen, Hypoxanthine ofsareineisde naam van

d
at de maytiging gegeven isen afkomstig is eene stikstofhoudende zelfstandigheid,welke
van hem ,d1e daartoebevoegd is.- onzewet- zichindem iltbevindten uitdezeverkregenkan
geving op de hypotheek, zooals die hier- worden, wanneer m en ze in w aterafkookt,
boven in hoofdtrekken omschreven is,ljdt hetfltraat na toevoeging van barytwaterV0rn0g aan belangrjke gebreken. Het voorstel dampt en met zwavelzuur neêrslaat.De neert0tperiodiekehernieuwingderinschrjvingen, slag, uit piszuur en hn oxanthine bestaande,
en de daarmede in verband staande bepalin- wordt in kali opgelost, daarna t0t piszuur
gen omtrent de doorhaling en opheëng der met salmiak neêrgeslagen en hetiltraatver-

lnschrjvingen,behelst aanmerkeljke verbete- dwjnt.De hypoxanthine scheidtzich dan af
ringen.D e zekerheid der geldschieters en 0p- a1s een kristalljn poeder,dat in water en
nemers beiden,de eenvormigheid en eenvoud
in de boekhouding zullen er doorbevorderd
worden
het grondcrediet erderhalve door
versterkten de belangen van delandbouwondernemers ex beterdoorgeholpenworden.D00r
ruim er en beter credietverstrekking zaldepro-

alkohol Oplosti deze Oplossing reageert niet
op lakmoespapler.Hypoxanthine bevindt zich
daarenboven ook in ?is,bloed,spiervleesch
van zoogdieren en vlsschen, de nieren, de
lever,hetalvleesch en de hersenen.Zj lost
op,evenalspiszuur,in kokend zoutzuuronder

ductieve kracht der landbouwnjverheid toe- gasontwikkeling; de oplossing laat na het
nemen,en degeheelemaatschappjza1daarbj verdampen eene gele zelfstandirheid achter,
winnen. Dat hetverstrekken van crediet aan welke metbjtendekaliroodaehtlg-geelenbj
den landbou:v Onderworpen is aan en afhan- verwarming levendig purperrood wordt.Met
keljk van anderevoorwaarden,dan hetcre- zwavelzuur, salpeterzuur en zoutzuur vorm t
dietverleenen aanindustrie en handel,isbreed- hypoxanthinekristalljneverbindingen.Zjvervoerig betoogd onder het artikel n* 0.:- toontzich in tjd van ziekte,maarverandert
cediet''. Tevens is dââr aangetoond, datde bj een gezonden toestanddesligchaas:sgroohypotkeekbanken (zie onder Banken) nog niet tendeels in xanthine en deze Tvederonl in
oy voldoende wjze in de behoefte aan cre- piszuur.
dletj - vooralvoor den kleinen landbouw er
H ypoxis L.is de naam van een plantenvoorzien. De bestaande wetgeving is geslacht uit de familie der Hypoxydeën.Het
durvan eene der belemmerende Oorzaken.In onderscheidt zich door eene 6-deelige, overhet buitenland - vooralin Saksen en Pruis- bljvendebloemkroon,eeneaandenvoetsmal-

sen,- zjn in delaatstetwintigjarengroote 1er wordende zaaddoos en eene z-kleppipe
vereenigingen onder verschillende namen ontstaan, die met onderscheidene middelen het
grondcxedietallengs meer onder 'tbereik van
den kleinen boer trachten te brengen. Dit
doelbeoogen 0.a. de verzekeringsmaatschap-

bloemscheede. Het omvat bolgewassen, dle
aan de Kaap,in Noord-en Zuid-Am erika en

in Nieuw-Holland groejen.Van H.drecfl L.
worden in Noord-Amerika de bollen door de
inboorlingen gebruikt tegen tusschenpoozende
koortsen en uitw endig tegen bgoze zw eeren.

pjen voor hypotheken.De grondslagen zjn
de volgende: Vereeniging van kleine kapi- ./.
ftstellata .
Z.,aan de Kaap groejende,draagt
talen tot een groot, dat bj kleine gedeelten fraaje,stervormige,witte,maaraandenvoet
op hypotheek voorgeschoten wordt: het zwarte of donkerbruine,blaauwe ofgrjs-gew ederzpdsch overnem en der aandeelhouders vlektebloemen,en iseeneschoone si
erylant.
van schade,doorgeldbeleggingenophypotheek Alle hypoxis-soorten vereischen des wlnters
geleden; besparing van kosten zoowel van eene warmte van 4 tot 60C.
H ypsipyle wasvolgens de Grieksche fabelegging als van eventuéle executiën;onopzegbaarheid der kapitalen v00r de geldopne- belleer eene dochter van Thoas,koning van
mers,tegeljkertjd met de bevoegdheid,om Lem nos. Toen de vrouwen aldaar weigerden

l#ïde(Venus),
zooveelaftelossen,a1shun mogeljk en ge- oferhandentebrengenaan Apltrt'
bezochtdeze haar meteen kwaljkriekenden
adem ,weshalvezjdoorharemannenverlaten

wenscht voorkomt; overname van hypotheken van geldschieters, die behoefte hebben
aan het geheel of een deel van hetvoorgeschoten kapitaal; inrigting van de hypothe-

werden, die zich van Thracische slavinnen
voorzagen. Hierdoor verwoed, vermoordden

caire schuldbewjzen zöö, datzj verhandeld zj alle mannen, en het gelukte alleen aan

psi
pyle haren vader te redden doûr hem
kunnen worden,- alles met inachtneminy Hy
ar Chios te brengen. Toen vervolgens de
van dealtjd noodigevoorwaarden van gubll- na
citeit en spedaliteit van de bezwaren,dle op Argonauten aldaar aan land stapten,werden
den grond kleven.Door inrigtingen van dien zj met de meeste voorkomendheid bejegend,

aard,op soliedebasisj
'gegrondendooreerljke en Hypsipyle sehonk aan Jason 2 znnen,
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A n-n en Deèylns.Na de afreis derArgo- king t0t de ontleedkunde van het oor,t0tde
nauten ontdekten evenwel de overige vrou- leer der vaten en t0tdevergeljkende anatowen van Lemnos,dat Hypsi
pyle haarmisleid mie, inzonderheid der visschen.Behalve een
en haren vader aan den dood onrukt had, aantal verhandelingen in verschillende tjdzoodatzj haarvan heteiland verbanden.Op schriften, schreefhj:pvergleichende anatozee viel de ongelukkige in handen van zee- mische Untersuchungen iber das Gehörorgan
rooversen werd aan den Thebaanschenkoning desMenschenundderSëugethiere(1845)'',fpyce.ç a1s slavin verkocht. Aan diens zoon pluepidosircn paradoxa (1845)''
,- nBeitrëge
Opheltes strekteizj t0tmin.Toen hetleger zur vergleichenden Angiologie (1850)'', .

der Zeven Helden naar Theben trok, ont- DBeitriige zur Morphologie der Urogenital-

organe derFische(1850)''
,- pDasuropoëtische System der Knochenfsche (1854)''
yDLehrbuch derAnatomiedesMenschen(1847q
9de druk 1865)',- pHandbuch dertopogrygedachtenis werden de Nem ésche spelen vast- graphischen Anatomie(1847;5dedruk 1865)M,

moettehetSypsèyleineenwoudophetgrondgebied van Lyeus. Zj legde het kind ter
aarde, om de dorstigen te verkwikken,'en
het werd dooreene slang gedood.Terzjner

gesteld.Hy/si
pyleechterzag zich wegensdit

-

schen ZergliederungspHandbuch derprakti

ongevalin den kerkergeworpen!waaruitzj kunst (1860)'' - en pcrygtobranchusJapovervolgensdoorhare zonen bevrtldwerd.
nicus (1865)''.- Hetmuseum voorvergelj-

H yptisJaeq.isde naam vaneenplantenge- kende ontleedkunde te W eenenj door Hyrtl
slachtuitde familie derLiybloemi
gen.Heton- gesticht en beschreven, is wegens de door
derscheidtzich dooreen buls-klokvormigen,5- hem gel
everdepraeyaratenwereldberoemd.
H yssopus L. ls de naam van een plantandigen kelk,endooreenedaaruitoprjzende
bloemkroonbuis meteene z-spletige boven-en tengeslacht uit de familie der Labiatae.Het
3-spletige onderlip.Hetomvatspecerjachtige onderscheidtzich door een buisvormigen,van
kruiden of heesters uit de keerkringslanden boven iets wjderenkelk met5 driehoekige,
van Amerika. Hiertoe behooren: K ccwiflft
z bjna even langetanden,eenez-lippigebloemJaq . met digte, hoofdvormige bloemtuilen , kroon meteene regte,bjnavlakke,z-lobbige
een houtigen stengel en aangenaam riekende boven- en eene uitgespreide,3-slippige onderbladeren; deze laatste worden in W est-lndië lip, wier middelste slip veel grooter is dan

alsthee en o0k t0thetbereiden vanspecerj- de andere2 en uiteen middenstuk met2zjachtige baden gebruikt,- evenals .etebrao
teata 2.Br.
H yrcanië, een alout
l gewest van Iran,
omvatte delandentussehenhetElbroesgebergte
en de Caspische Zee,alzoo de zuidkustvan
deze, het hedendaagsche Masanderan,en lag
tusschen hetvoormaligeMedië ten zuidwesten
en Parthië ten oosten.Behalve de lage kust-

lobben bestaat, 4 ver boven de bloemkroon

uitspringende meeldraden,en helmhoklesdie
tjdenshetstuiven in elkanderovergaan.Eene
inlandschesoortisdehyssop (H.oëcinalisL.4,

heesterachtige plant met lancetvormige
bladeren en hemelsblaauwe,in schjnkransen
gerangschikte bloemen. Men vindt haar op
oude m uren.
H ystaspes,de vader van den Perzischen
streek was het land vrj woest, doch door
vele kleine rivieren m ild besproeid,zoodatde koning Darilu ,drong door in onbekende geeene

dalen erveelgraan,ooften wjn opleverden. westen van Opper-lndië,werd eringewi
jdin
De bewoners behoorden er voorzeker in den

de wetenschappen der Brahmanen en deelde

ouden tjd totde Parthen en stonden wegens die bj zjn terugkeermedeaan de Magiërs.

hunne ruw heid in een slechten reuk.Ditland
Averd reeds vroeg door de Afeden en Perzen
onderworpen en deelde alsPerzischeprovincie

H ysterie is de naam eener ziekte, die
zich onderscheidtdoor stoornisvanhetgevoel,
van de beTveging,van de geestvermogens en

in de lotgevallen van ditrjk,metuitzondering van een klein tjdperk,waarin hetonder
deheerschappj van eigen Koningen zjneonafhankeljkheid handhaafde en meermalen die

van devoedingqzj openbaartzich nagenoeg
uitsluitendbj vrouwen,en wè1inhettjdperk
der geslachtsrjpheid, weshalve zj ook wel
vrl
jsterziektegenoemd wordt.Deonnatuurljke

als studentgafhj bljken van groote gavenj
en hj werd er in 1833 benoemd t0t prosector aan de universiteit.Gedurende 4 jaren
bekleedde hj diebetrekking en verrjktehet
muséum met belangrjke praeparaten.Nadat
hj inmiddelsin 1835gepromoveerdwas,ontving hj in 1837 eene aanstelling t0thoogleeraar in de ontleedkunde te Praag,waarna
hj in 1845a1szoodanig naarW eenen terugkeerde en 2 Jaar later lid werd van de Keizerljke Académie van W etenschappen.Veel
merkwaardigs heeft hj geleverdmetbetrek-

heid schjntteheerschen.Deverhoogdeprikkelbaarheid der zenuwen (hyperaesthesie),
die gewoonli
jk a1s zwakheid van zenuwen
beschouwd wordt,verleentaan zulke ljders
eeneverwonderljkescherpheidvanzintuigen.
Zj kunnen dof)rden reuk,hetgevoelen het

toestandvanhetgevoelvertoontzichineenevermeerderdeprikkelbaarheid,in eeneverhoogde
Hyrtl (Joseph), een uitstekend ontleed- scherpheid der zintuigen, in onwillekeurigen
kundlge,geboren den 7den December 1811 te afkeer van heteen ofander,ofin eene verEisenstadtin Hongarje,studeerdeteW eenen meerderde werkzaamheid van bepaalde zenuen legdezich vooralt0e op deanatomie.Reeds wen,terwjl op andere plaatse? gevoelloosder Parthen bedreigde.
H yrcanus,zie Maceabeën.

gehoor waarnemingen doen, welke aan den
gezonden mensch geheel en al ontgaan.H et

lichtis hun dikwjls te helder,de kleurte

levendig,de geur te sterk,hetgedruiseh 0n-

verdrageljk.Daarenbovenhouden zjwe1eens
Van gourenjWaarvan d0 geZ0nd0 r:ensch een
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afkeer heeft,en omgekeerd.Veelalljden zj nambulismus.Hysterie gaatdikwjlsgepaard
aan scheelehoofdpjn,pjn in de leden,von- met ziekten der geslachtsdeelen en w ordt

ken in de oogen, gertlisch in de ooxen enz. veelal hierdoor veroorzaakt.Daar zw aarmoeDaarentegen kan de Ongevoeligheid z00 groot digheid zoowel de bron a1s het gevolg van
wezen, dat zelfs het toebrengen van brand- hysterie kan wezen,ishetvan grootbelang,

wonden hungeenepjnveroorzaakt.Daarenbo- aan de ljders door geregelde bezigheid en
venhebbenzjeeneverontrustendewaarneming bemoedigendetoespraak lusten ojgewektheid
van hunne ingewandentvan hevige hartklop- te bezorgen.Niets is z0o gesehlkt om deze
ping, bemoejeljkte ademhaling,een onaan- ziekte te voorkomen als eene verstandige 0pgenaam gevoel in de maag, dorst,kram pen voeding.
en zelfs verlammingen,die echtersnelweder
Hysteron proteron , twee Grieksche

verdwjnen.Hunne gemoedsstemming iszeer woorden,diebeteel
tenen watwj metachterverandexljk,doch meestalzjn zj zwaarmoe- d/erprdzl te kennen geven,duiden eene taaldig, daar zj steeds eene drukkinggevoelen kundige iguur aan, volgens w elke men de
op de borst, welke, als ware er een kogel, natuurljke orde verbreekt en datgene, wat
naarde keeloprjst.lntusschen magmenniet eigenljk achteraan moest komen, op den
ontkennen,dat zj zeer geneigd zjn t0tover- voorgrond plaatst.
drjving.Hettoppuntvanhysterieishetsom-

I is de 9de letter van ons - alsmede van sigden Jezns beteekenden: rlezus Nazarenus

hetGrieksch en Latjnsch - en delodevan
het Hebreeuwsch alphabeth,terwjl zj de
3de plaats bekleedt in de rj der klinkers.
Zj isbj deHebxeeuwenenGriekendekleinste

Rex Iudaeorum (Jezusde Nazarener,koning
derJ0den)''.Alsmuntteeken opoudeFransche

munten beduidteene I Limoges,en alstoonteeken in de m uziek een eigenaardig stelsel,
der klankteekens, zoodat het spreekwoord: w aarm ede sommige toonkunstenaars van den
DDaaraan zal qeen Jota (deGrieksche naam nieuwerentjd dentoonladderderblaas-instru-

deri)ontbreken'
,nietsandersbeteekentdan: menten verrjkthebben.
Daaraan zal zelfs hetgeringste niet ontbreIacini (Stefano),eenltaliaansch staathuisken-''Daar de iin W estersche talen vaneene houdkundige,werd geboren in 1827 teCasalpunt voorzien is,diedoorhaastigeschrjvers buttano in de provincie Milaan.Tot een aan-

dikwjls wordt weggelaten,spreekt men in
overdragteljken zin van rde punten op dei'.
9
zetten'' als men wil te kennen geven,dat
men ietsnaauwkeurig zalbehandelen.Bj de
Grieken en Romeinen wasde iuitsluitend als
.kl
inker bekend,terwjlzj laterbj den aanvang der lettergrepen en met een klinker
achter zich veelalmet een gewjzigden vorm
dien van J'- als m edeklinker gebezigd
werd.De igaatligtoverin e,zooalsbljkt
uit deGothische woorden libanenm
W it
zz?,welke
in lenen en geren veranderd zjn.AlscjferbeteekentI bj de Grieken hetgetalneyen en
bjdeRomeinenhetgetaleen.Vöördeteekens
C (honderd) of M (duizend)wjzen 1,2,3
enz.I's evenzoovele honderd-ofduizendtallen
aan.De Ivöörhetteeken X (tien)wjstaan,
dat Van het bedrag êén moet worden afgeéêne ofmeer1's achter het teetrokken,
ngetv
eoe
ke
nnen,
ken X geve
bj
gd
moedat
ten erevenzoovele
eenheden
Tvorden. O0k
staatde I somstusschen 2X's,zooalsin XIX

zienljk en bemiddeld geslacht behoorende,
studeerde hj aan onderscheidene binnen-en
buitenlandsche univexsiteiten in de regten en
de staathuishoudkunde, plaatste een aantal

merkwaardige opstellen in tjdschriften en behaalde in 1851den prjsvoorhetbestewerk
over de gesteldheid van den grondeigendom
en van de landbouwende bevolking in L0m -

bardje, uitgeloofd doo1' het Genootschap ter
bevordering van Kunsten en W etenschappen
te M ilaan.In dit geschriftlag nietalleen eene
staathuishoudkundige, m aar ook eene staatkundige bedoeling. Het was gerigt tegen het
streven,waarvan men teregtoftenonregtede

Oostenrjkersbesehuldigde,om dehuurboeren

tegen de groote grondeigenaars op te hitsen.

Toen eenigejaren laterde aartshertog Maœizzlilitzt
zzldeinwonersvanLombardjûenVenetië
door welwillendheid en velerleihervormingen

met deOostenrjkscheheerschappj poogdete

verzoenen, werd 00k Iaciniaan het H0fvan
den gouverneur-generaal ontboden en belast
(19).DeIwordtvoortsalsverkortinggebruikt met een onderzoek naar de oorzaken van de

in Latjnscheopschriften,bjv.:1.(imperator),
1.A.(intra annum),- 1.C.(JuliusCaesar ofJezusChristus),- 1.R.(JureRomano),enz.De lettersIN R I bovendengekrui-

maatschappeljke kwjning in Valtellino.ln
zjn geschrift:pvaltellino''van hetjaar 1858
noemdehj hetOostenrjksch bestuurdeeenige
oorzaak dier kwjning en baarde daardoor
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groot opzien in geheelEuropa.Zjn werk is van die dagen n0g te weinig ontwikkeld om
door Glahtone in het Engelsch vertaald.0m- t0t hechten grondslag voordegeneesku de te

streeksdienzelfden tjdvervaardigdeIaeiniop
geheimen last van Carour eene memorie over
den staatkundigen toestand van Lombardje
en Venetië,- een stuk,hetwelk bj vermjding van den 00r10g en bj zamenroepingvan

strekken. In onzen tjd heeft zj daarvoor
meergeschiktheid.Trouwensgeenwetenschappeljkgeneesheerza1loochenen,datvelebelangrjkeverrigtingen enverschjnseleningezonde

en ziekeorganischegewrochten in dewerking
een congrès aan keizer Napoleon en aan de der natuur- en scheikundige wetten hunne
verdere m ogendheden z0u worden voorgelegd. verklaring vinden. Men z0u aan die rigting
Hj kweet zich op eene loFeljkewjzevan in de geneeskunde den naam kunnen geven
die opdragtj en werd in 1860 minister van van nieuwe iatromathematische, doch men
openbare werken in het kabinet-Catour. Na verlieze nietuitheto0g,datzj evenzeerde

verloop van eenJaarlegdehj deportefeuille scheikundige wetten toepast,en dat zj o0k
neder, doch aanvaardde ze nogmaals in 1864
inhetkabinet-zlzzllr-prs enbleefzebehouden

de overige deelen der natuurkundige w etenschap aan haar oogmerk dienstbaar mu kt.
in 1866 bj hetoptreden van hetministérie- Het is derhalve meergepast,haar denatuurMenâbrea,metditlaatste aftredende in 1869. kundige rigting te noemen.

Als minister heeft hj veelgedaan voor de

Ibarra (Joachim), geboren te Saragossa

verbetering van de post- en telegraafdienst, in 1726 en overleden te Madrid a1s Hofboekalsmede voorden aanleg van spoorwegen.In- drukker den 23sten November 1785,bragt in
zonderheid heeft hj de vaststelling van het Spanje de boekdrukkunst t0t eene te voren
plan t0t het doorboren van den St.Gotthard onbekende volkomenheid.Hj leverdepracht-

uitgaven van den Bjbel,- van depGeschieme
Itatkrrochem
achtbevio
rjerd.
cl noemt men de aanhangers

denisvan Spanje''van Mariana(1780I2dln)'''
van rDon Quyote(1780,Qdlnl',en van
eenevertaling van Sallltstil
u (1772)doorden
infantd0n Gabriël.Daarhjbinnen degrenzen
bleefvan zjn vaderland,is hj zelfdeuitvind
ervan alzjneverbeterinyen.
Ibas,bisschop van Edessa ln de 5deeeum
schoon verdacht van Nestoriaanscheketterj,
werd in 448 op een concilie te Tyrusregtvan vele verschjnselen in de gisting?doch zinnig bevonden.Hj zag zich echterdoor de

van een geneeskundig stelsel,volgenshee elk
de verrigtingen in het gezonde en zieke
ligchaam, benevens de werking der geneesm iddelen op scheikundige wetten berusten.
Eene schoolvan zoodanige artsen vond in de
16deen 17deeeuw hare voorbereidersinP araceldfzd en Helmonten werdvoortsgestichtdoor
Frans st
ylrl.
:en Stahl.Men zochtde oorzaak
wegens gebrekkige kennis van de schelkunde
en van den aard der gisting, bleef 00k het
stelsel zeer onvolkomen.De groote vorderingen, die de scheikunde,vooral die van het

zoogenaamdeRooverssynodete Ephesusin449
veroordeeld en in den kerker geworpen.Het
concilie te Chalcedon herstelde hem in 451

in zjnewaardigheid,doch reedsin 453werd
dierljk ligchaam,in denlaatsten tjdgemaakt hj metTlteodoru X pydl-fell:en Tlteodorws
heeft,openen den weg totverklaring derche- '
/
vs Cyrus op last van den Bisschop van
' op nieuw als ketter veroordeeld,
mische verschjnselen in hetlevendligchM m. Caesarea
Dephysiologischeenpathologische scheikunde zoodat hierdoor eene scheuring in de Kerk
strekt totaanvulling van de physiologische en veroorzllktwerd.
ld is de naam van een tweetallandpat
Ih
olo
isch
ehe
namtuu
ydehe
.ette men weleer schIabér
at
rg
om
at
ar
tp
lu
cz
ppen,nameljk:
zoodanigegeneesheeren,die,behalvehunvak,
IbJrï; op het Ctx'
yctxdïtqcFz:Schiereiland efhet
00k de wiskundeenvooraldeastronomieende hedendaagse,
he Georgië.Het grensde ten wesastrologie beoefenden en deze laatste w eten- ten aan Colchis,ten noorden aan den Cauca,
schappen,hetzjuitbjgeloovigheid,hetzj om sus en aan Sarmatië,ten oosten aan Albanië
zich meer aanzien te verschaFen,met de ge- en ten zuiden aan Arménië. Het land werd

neeskunde verbonden.In lateren tjdwerden besproeid door de Cyrus (thansdeKoer)en
Ret dezen naam ofmetdien van iatromeclta- hare zjrivierenjzooals de Aragus (Arak),
wILvJdezoodanigen aangeduid,welkeuitgingen Cambyses(G0ri),Alasonius(Alasan)enPel0van de stelling, dat de verrigtingen van het rus en leverdenietalleen eene grootehoeveel-

gezonde en zieke ligchaam hoofdzakeljk af- heid koren, maar 0ok olie en goeden wjn.
hankeljk zjnvannatuurkundigewetten.Voor De inwoners, Iblriërs (Iberes of Iberi)ge-

hen was de ontdekking van den bloedsomloop naamd,stonden op een hoogeren trap van bedoor Harvey eene zegepraal. Reeds Rantorio sehaving dan de naburige Colehiërs en behoorz
gczsforï(# 1636)deedonderzoek naardephp den, naar het gevoelen der Ouden, t0tden
sischewetten in 'smenschen ligchaam ,enlater Medisch-Assyrischen stam.Hunnevoornaamste
verklaarde Borelli(# 1679)in zjn werk PDe bezigheid was de landbouw en hunne godsmûtu animalium''deverschjnselenvan het1e- dienst eene vereering der zon.De aloude gevend organismus door de wettenderstaticaen schiedenis des lands ligtin het duister,doch
derhydrostatica,zoodathjhetligchum bjeen de naam Phrixupolis, dien te voren de stad
eenvoudig werktuig vergeleek.Hj vond de Ideëssa aan de grenzen van Ibérië en Colchis
meeste aanhangers in Italië, en t0then be- droeg,schjnttewjzenopdeGriekschemythus

hoorden Bellini(# 1713)en Baglini(# 1706); van Pltro us en alzoo op eene kolonisatie uit
voorts waren er ook in Engeland,Frankrjk Griekenland. Ibérië werd wat meer bekend
en Duitschland.Intusschenwasdenatuurkunde

gedurende de Oorlogen der Romeinen in Azië1

IBfIRIZ-IBIS.
bepaaldeljk door den veldtogtvan Pompqi'
as
Op hetCaucasischeschiereiland(65vöôrChr.).
In den tjd van Trajanus bevond zich het
land onder de heerschappj der Romeinen,
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gedeelteljk uitdaartusschen geschovenehoogvlakten, en breidt zich, van den Pancorvo-

pas af, zuidwaarts aanmerkeljk uit in de
breedte,zoodathetmetzjnetakken de00smaarna den dood van Jltlian'
usw erd hetdoor teljke en zuideljke hellingen van hetberg-

den Perzischen koning Sapor veroverd.Voorts plateau bedekten voortlooptt0taan de kust,
werd uit Byzantium het Christendom aldaar welke het van den mond der Llobregat t0t
verkondigd.
aan dien der Rio-segura omgordelt. Hetbe-

Iblrlè'i> Spanje ofhetland,d09rdeIbe- dekthetoosteljkgedeeltederbeideCastiliën,
rus(Ebr0)besproeid.Hetwerd bewoonddoor Valencia en Zuid-catalonië - in het geheel
de Ibériërs,die in geen regtstreekschverband wel 680 E) geogr. mjl - en vormt een
stonden met hunne naamgenooten in Azië.

Zj strekten zich uit over geheel Spanjeen
Lusitanië,ja,zelfsoverhetzuiden vanGallië
(Aquitanië)en de noordwesteljke kusten en
eilanden van de M iddellandsche Zee t0taan
den benedenloop der Rbône toe.Zj vormden

boog metdebollezjde naarhetnoordenjekeerden bjna 90geogr.mj1lang.Mensplltst
dit gebergte in 5 afdeelingen.nameljk:De

Oud-castiliaansche keten of het Idubeda-gebergte op den regter oever der Ebro en in
den Siërra de Moncayo opklimmende t0t1800
eenzelfden volksstam ,die in vele afdeelingen Ned. el,- de Param eras-keten van Molina,
was gesplitst, en de hedendaagsche Basken een bergw almet eene kale,vlakke kruin en
zjn daarvan afkomstig. Uit de nasporingen steile wanden,omstreeks300 Ned.elhoog,van 1F) ron Akzzllol#f en later uit die van de Serrania de Cuença,eeneuitgestrektebergK Lepert is gebleken, dat men de t0t 0ns ge- streek met eene oppervlakte van om streeks

komeneIbérischenamenvan plaatsen en yer- 150 EJ geogr.mjl,tusschen Cuença,Peralesonen doorgaans zeer goed uit het Basklsch

jastTeruëlen Requena gelegen en bestM nde

verklaren kan.ophetPyrenéscheschiereilalld, uit eene hoogvlakte m et een aantalbergtopdoor de ouden 0ok Ibe
'ria genoemd,beston- pen, die ongeveer 150 Ned.elhoog zjn,den onderscheideneStatenvanIbériërs,zoowel hetnoordeljkebergterrasvan Valencia,eene
met een monarchalen alsmeteen republikein- woeste bergstreekmettalrjkekloven ensteile

schen regéringsvorm.Bj vele van deze bloei- hellingen,terwjlerdedriepuntige kegelvan
den landbouw en veeteelt. O0k werden er

den Penagoloso ter hoogte van2300 ied.el

mjnen ontgonnen en vormde er de kunst- verrjst,- enhetgeberqtevan Zuid-valencia
matige bewerking van metalen een belangrj- met een aantalevenwjdlge bergtakken,door
ken tak van njverheid.De Ibériërshadden breede dalen gescheiden, en bj hunnep 100p
een eigen letterschrift en w e1 2 hoofdsoorten.
Tot de meestbeschaafden onderhen behoorden
de Turdetaners, die historische aanteekeningen,oude liederen en geschrevene wetten bezaten.O0k de Turdulers,in een gedeelte van

naar de kustallengs hooger wordend,zoodat
onderscheidenetoppen ereene hoogtebereiken
van 2000 Ned.e1.

HetIbérischegebergteschjnthoofdzakeljk
t0t dejuravorming en totde ot
ldere tertiaire

Lusitaniëgevestigd,stondenopeenvrjhoogen vormingen te behooren.M armer en zandsteen

trapvan ontwikkelinq.Dekrjgshaftigstestam
wasdie derCantabrlérsin hetnoordeljk gedeelte van oud-castilië; zj hebben zich beroemd gemaakt in den oorlog tegen de R0meinen (24-18 vöör Chr.).De voorvaderen

vindtm en er in overvloed.

Vardulers en Caristiërs.Uit eene vermenging
van de Ibériërs met de derwaarts rukkende
CeltenontstondendeCeltibériërs.- DeIbériërs
dreven een levendigen handel metCarthago,
en vele Ibérische soldaten waren in Carthaagsche dienst.D e Romeinsche beschaving
verspreidde zich onder de Ibériërs zeer spoedig,zoodathetPyrenéscheschiereilandw eldra

gen dan breeden,sterk gekromden snavelen
door eene groef, die van den neusw ortelt0t
aan de snavelpunt voortloopt.Het om vateen
aantal m oerasvogels uit de warme gewesten
van Azië, Afrika en Amerika. De m eestbe-

Ibis (lbis C.) isde naam van een voge-

lengeslacht uit de afdeeling der Steltloopers

(Grallatores) en uit de familie der Reigers

(Ardeadeae). Het onderscheidt zich door een
der hedendaagsche Basken zjn de Vasconen, ronden, schoon naar het uiteinde m eer h00-

roemde soort is de keili
ge ili,
v (I.religiosa
C'
l
tn., zie bjgaande afbeelding), welke in

Egypte den naam draagt van Aboe-Hannes

in een Latjnsch gewest herschapen werd. (Vader Johannes). Men verpleegde er deze
Uit den bloeitjd der Ibérische volken zjn vogels in den tempelmeteen aan aanbidding

Onderscheidene munten Overgeblevenybeschre- grenzenden eerbied en balsem de ze na den
ven door a?ondard in zjne pNumlsmatique dood,- volgens somm igen omdatdezevogel

Ibérienne (1853)''.
Ibqris L.,zie îkheqhloem.
Iberische gebergte (Het) vormt in
Spanje den hoogen oosteljken zoom van de

de slangen verdelgde,volqensanderen omdat
zjne vederen op de schpngestalten van de

maan geleken,en volgensn0g anderen omdat

zjne komsthet wassen van deNjlaankon-

centrale hoogvlakte en tevens de waterschei- digde.Hj is witmet uitzondering van zjn
ding tusschen de rivieren,welke aan deeene kalen k0p,zjn hals,den t0p van denstMrt,
zjde naar de Yiddellandsche Zeeen aan de de beenen en den snavel,w elke eene zwarte
andere naar dén Atlantischen Oceaan stroo- kletlr hebben. De vleugeltoppen en de staart

men, terwjl het zich van het noordwesten zjn versierd metlangezwartedekveerenmet
n= r het zuidoosten uitstrekt. Het bestaat

een paarsen weêrschjn.Hj is ruim 1/: Ned.

gedeelteljk uit bergketens en berggroepen, el hoog en over geheelAfrika verspreid.De

IBIS- IBN.
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eoode fùl (I.rubra Cur.)uitdekeerkrings- Ibn-latoda,een vermaardArabischreiziger.
landen van Amerika is merkwaardig wegens Hj was geboren in 1302 te Tanger in Mazjne fraaje roode vederen metzwarte vleu- rokko, werd opperregter te Delhi, ging als
geltoppen.ZjneJongen,aanvankeljk meteen gezant van den Gr00t-M0g01 naar China,
zwartachtig dons bedekt,worden allengsasch- reisde in Rtlsland,Perzië,den Indischen Argraauw ,en eerstinhet2deJaarvertoontzich chipél en het binnenland van Afrikaj waar
hetr00d,hetwelk langzamerhandvurigerw ordt. hj zjn togt t0t Timboektoe uitstrekte, en

keerde na eene afwezigheid van 30 Jaar
naar zjn vaderland terug,a'
lwaar hj eene
belangrjke reisbeschrjving vervaardigde,uit-

Deze soortverhuistniet,maarleeftbj troepen in moerassige streken en aan de monden
van rivieren.Men kan ze gemàkkeljk tam
maken.- DegroeneïJi.
V(I.Falcinella C.v.)
is,zonder den snavelte rekenen,ruim %
Ned.ellang.Zjn onderljfisbruinachtig,en
zjne vleugels, zjn rug en zjn staartzjn
groeé meteen metaalglans.Desnavelisgroenachtig-grjs,en de
pooten hebben
eene dergeljke
kleur.Dezefraaje

gegevendoorDefrêmeryenSangwinettéin1855-

1859 in 5 deelen.
Ibn-OPJdSItZA (Ab0e Mohammed Abdalhh

ben-Mussalem), een beroemd Arabisch t=1kundige en geschiedschjver.Hj werd geboren omstreeks het

Jaar 829teAler:7

'

of Bagdad,schreef
40 werken, van
welke een pHandboek der Geschiedenis''in 1850d00r

e#Gw

vogel bewoontin

dén zomerdekusten van de Caspische en Zwarte

WûstenfeldteGöt-

tingen is uitgegeven, en overleed
te Bagdad in 883
of905.
Ibn-Doreld
bekr Mohammed

Zeeën,waarhjin

het riet nesten
bouwt en broedt,
Mn trektin Augus-

tus metzjneJ'ongen naar Egypte.
Hjnuttigtinsecten
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en pieren,begeeft
zich van heteene
moeras naar het
andere, waadt
gaarne d00r het
slik,maar zwemt
zelden, en vliegt
langzaam m etachterw aarts uitgestrekte pooten en
voorwaarts uitgerektenhals.D evan
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ben-Hasan), een

Arabisch dichter,
die in 933 teBagdad Overleed.Behalve vele andere
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een rGenealogischetym ologischhandboek'' uitgegeven

door Wûstenfeld

te Göttingen in
1853- 1854 in 2
deelen.
3 ejeren. Zjn
vleesch is eetbaar,doch deJagerkrjgthem
Ibn-l'
arldk of I%-aï-l*aridlt (Slerif-eddinniet gemakkeljk onder 'tschot.T0tde Ame- Aboe-Hafs Omar ben-Ali) een beroemd Arahkaansche soorten behooren: Z albieollis bisch dichter.Hj werd geboren te Caïro in
M arcg. met een schitterend witten k0p en 1181 en overleed in 1234,en is de vervaarhalj en voor 'toverige aschgraauw meteen diger van een groot aantal gedichten.Van

wen
erschjn, - Z plwmbea Temm.met een
loodkleurigen hals,eendergeljkonderljf,een
zw arten snavel en oranle-gele pooten,en 1.
cctyeplelyi.
v Cnr. met zwarte vleugels met
purpergroenen weêrschjn,een donkergrjzen

dezeiszjnuitgebreidpTayïet(hetrArabische
H00glied'')''door Hammer-pnrgstalin 1834,
een kleiner gedicht door W allen in 1850, en

zjn pDivan'
'door sjeich Rosjaid-ed-Debah in

1855teParjsuitgegeven.
Ibn-Khallikan (Sjems-eddin Aboel-Abbas
Ibn is een Arabisch woord,hetwelk zoon Ahmed),een Arabisch geschiedschrjver.Hj
beteekent. Van de merkwaardige mannen, werd geboren in 1211 te Arbela,bekleedde
aanzienljke regterljke betrekkingen te Caïro
wier naam met Ibn begint,noemen wj:
Ibn-Arabsjal
t(Achmed),een Arabischschrj- en te Damascus, en overleed in 1281. Yan
ver. Hj overleed te Damascus in 1450 en ztjne geschriften zjn de pvitae illustrium vischreef eene geschiedenis van Timoer (in het rorum''1 onder anderen door Wûstenfeld in
Latjn vertaald door M anyer en gedrukt te 1835- 1850 in elf stukken uitgegeven, het
Leeuwarden in 1767- 1772)y eene verzame- belanglkst.
k0p en grasgroene pooten.

ling van fabels enz.

1bn-8éna, zie Avoenna.

IBN- IBYCUS.

Jb-Thfail (Aboe-bekr Mohammed benAbdoelmelîk),een Arabisch dichteren wjsgeek.Hj werd geboren nabj Almeria in het
zuiden van Spanje,en overleedteMarokko
in 1188. Zjn wjsgeerige roman:gllaiIbn
Yokdhan''
, uitgegeven door Poeoeke (1671),
wordtzeçrgeroepd.
Ibrahlm -pasla, een aangenomen Z00n
van M ehemed-Ali(onderkoning van Egypte),
Tierd geboren in 1789 en gaf doorslaande
bljken van zjn veldheerstalentin den 0orlog
tegen de oproerige W echabieten,die hj in
1819 t0t Onderwerping bragt, en vervolgens
in Sennaar en Darfoer,waar hj desgeljks
de overhand behield.Aan hethoofd van een
Egyptisch leger deed hj in Februarj 1825
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worstelen.Na dien tjd hield zich Ibraltim ,
althans in schjn,op den achtergrond en bemoeide zich alleen met het landbouwbedrjf
Op zjnegoederen.Meltemed-Ali,dieerbelang

in stelde,een krachtigen opvolyer te bezitten, had reeds lang door gehelme overeenkomsten met dePortegezorgd,datIbraki
'
m
erfgenaam z0u wezen van zjn troon.Zoodra

voorts M el
temed-Ali oud werd en ongeschikt
voo1-de regêring,trad Ibrahim meer en meer
op den voorgrond als besttmrder des lands,

en toen deoudePasja in 1848t0tkrankzin-

nigheid verviel,reisde Ibrahbm naarConstan-

tinopel en werd erin Julj metdewaardigheid van onderkoning bekleed.Hj overleed
echter te Caïro reeds den gden November
daaraanvolgende, en is opgevolgd,metvoor-

een inval in Moréa, om Griekenland V00r
M ehemed-Ali te veroveren, doch hettradaat
der Groote Mogendheden, in 1828 gesloten,
noodzaakte hem datplan te laten varen.TOen

yJ.
p't
x,een kleinzoon van M ehemed-All,'
w elke
laatstein 1819 stierf.

na den Vrede van Adrianopel(1829)Mehe-

Ibsamboel of'm samboel,eigenljk Aboe-

bjgang zjner nakomelingen, door Abbas-

-:#-?D het voornemen opvatte om Syrië t0t SCVà/It
):J,een dorp in Beneden-Nubië,ismerkeen Voorm llllr te m aken V00r het nieuwe waardigwegens2al
daaraanwezige,qrachtige
Egyptisch-cretensische rjk, Ontving fbrahim rotstempels, aan Osiris en Isis gehelligd.In
den last om die zaak met het zwaard tOt grootteenkunstwaardeevenarenzjdeschooneen goed einde te brengen.Den 29sten 0ct0- ste gedenkteekenen van Theben. De kleine
ber 1831 oversehreed hj met een leger te was reeds lang bekend,doch de groote werd
lande de grenzen van Egypte, bezette in eerst in 1817 door B'ureklttwdt ontdekt. Dit
korten tjd Palaestina, nam in Mei1832 St. grootsche gebouw is gesticht door Raqnses
Jean d'
Acre stormenderhand int m aakte s'
esostris. Vöör een hellenden rotswand bezich vervolgens metverrassenden spoed mees- vinden zich in nissen 4 reusachtige,zittende
ter van geheel Syrië,en versloeg de Ttlrken beelden van Ramses 11 op troonen,die m et
achtervolgens bj Homs,Beilan en Konieh, hunne voetstukkelz eene hoogte hebben van
totdat de landing der Russen in de Bosporus 23 Ned.el;zj hebben bj (teschouderseene
perken stelde aan zjn zegetogt.Door tus- breedte van 8, en van Oor t0toor eene van
schenkomst der Groote Mogendheden nam de 4 Ned. el. Gedeelteljk zjn zj Onder het
oorl0g een einde,waarnade Porte nietalleen woestjnzand bodolven,en de eerste ter regSyrië afstond (4 Mei 1833),maar 00lt het terhand is er geheelmede bedekt.De geheele
dlstrid Adana aan Ibrahim in pachtgaf.Ter- voorgevel iswel30 Ned.elhoog.rrreedtmtm
wjl laatstgenoemde zich met de organisatie in de rotsholte. dan ziet men in het eerste
derpasverkregen gewestenbezighield)barstte vertrek tegen 2 rtjenvierkantezuilenopelke

ereen opstand uit,zoodatzjn vader hem te zjde 4 standbeelden valz Oslvisyvan welke
hulp moest snellen.W é1werd in schjh de ieder 6 Ned. el hoog is.D00r eene tweede

rusthersteld,maaraan het volk moesten be- ruimte en door den eigenlpken tempelheen
langrjke voorregten toegestaan worden.Be- komt men in het heilige der heiligen,eene

halve de onlusten in Syrië, welke vooral
w egens de aldaar door Ibrahim ingevoerde
conscriptie ontstonden , bleef ook de spanning tusschen Mehemed-zl'
I en sultan Mah-/f:# 11 voortduren, en in April 1839 ver-

scheen een Turksch leger,onderalnvoering
v>n A'
l/z,opSyrisch-Egyptisch gebled.Ibra7z1'
- trok aanvankeljk terug,dochaanvaardde
den 24sten Junj bj Nisib den slag,waarin

60 Ned.eldiep in derotsen gelegenekamer,
w aar vöör een altaal'van granlet 4 groote
afgodsbeelden, m et hoofden van dieren en
menschen en met de handen op de knieën

leunende,geplaatstzjn.Oorspronkeljkwaren
zj gekleurd.In derondtezjn n0g8kleinere

vertrekken in de rots uitgehouwen. Zoowel

hier a1s in het groote voorportaal zjn de

muren met beeldhouwwerk bedekt. - De
het Turksche leger geheel en al vernietigd kl
einere temyel verheft zich tegenover den
werd. Nogmaals echter verhinderde de tus- naar het zulden gekeerden rotswand; vôôr
schenkomst der Eurojésche Mogendheden dezen verheFen zich 6 reusachtige standbeelIbr@himnas
ja om gebrulk temakenvanzjne den terhoogte van 12 Ned.el.

overwinnlng.Toen eindeljk inden zomervan
Ibycus,een Grieksch lierdichter,geboor1840eene Engelsch-oostenrjksche vlootnabj tig mt Rhegium in Beneden-ltalië, was een
de Syrische ktlst verseheen,de havensteden tjdgenoot van Anaereon en bezocht in het
veroverde, de bergvolken t0t opstand aan- midden der6deeeuw vöôrChr.hetglansrjk
spoorde en de Egyptenaren eerlang uitalle Hofvan Polycrateste Samos.Nadathj vervaste plaatsen aan zee verdreef, geraakte volgens vele reizen volbragthad,keerdehj
Ibrahim in een benarden toestand en zag zich terug naar zjne geboorteplaats, alwaar hj

genoodzaakt t0t den terugtogt naar Egypte. overleed. Volgens eene sage evenwel, dool'

Van Damascus trok hj doorde woestjn en Beltiller in zjne uitmtmtende ballade:pDie
had daarbt
i met ongelooitike bezwaren te Kraniche des Tbykus'' behandeld, werd htj
VITI.
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s door roovers overvallen en vermoord. den naam van Ieariseh,
e Zee.Dle#clldbegroef
Hj
0q rsei
prak daarbj de bedreiging uit, datde zjn zoon op het kleine eiland Icaria,thans
kraanvogels, w elke bj diegelegenheid voor- Ni
caria,ten westen van Samns.- Devolje-

bjvlogen,hem wraak zouden verschafen.Dit lingen van den Franschen communist Cabet
geschiedde te Corinthe.Toen de moordenaars
aldaar een troep kraanvogels zagen, zeide
één van hen spottend: rziedaar de wrekers
van Ibyelts.?''Het noemen van den naam des
vermoorden gaf aanleidingj dat die m annen
in hechtenis Tverden qenomen en na hetbeljden van hunne mlsdaad de regtvaardige
stm f ontvingen.Volgens de berigten der oudheid heeft lbye'
as 7 boeken lierdichten geschreven,van welke slechts eenige fragmenten t0t ons zjn yekomen.Men vi
ndt zein
t
le rpoetae LyriclGraeci (zdedruk 1853)''
van Bergk.
IcariusN een der Atheensche heroën,be-

uoemden zich Icariens. Voorzeker niet ten
onregte!

wjnbouw.Toen hj hetuitgepersteen inzakken bewaarde druivennat aan zjne stadgenooten lietproeven,vonden zj daarin z00veelbehagen,datzj teveelgebruikten.Nu
meenden zj,dat Ieariushen vergiftigd had,
zoodat zj in hunne dronkenschap hem dood-

depharao-rat(ziebjgaandehguurl-Dezeisgeelachtig-grjsmetzwartevlekken;hetonderhuris
bruinachtig-geelendestekelharenzjnzwarten
geelgeringd,en we1zôö,datzichbjdenk0p
meer de zwarte en onder den buik meer de
gele)kleur vertoont. Zjne pooten en stnart

Ichneum on (Herpestes 111.) is denaam

van een roofdierengeslachtjt0t de familie der
dvetkatten behoorende.Het onderscheidtzich
door een spitsen snuitmet een vooruitstekenden, ronden neus, tegen den kop gedrukte
ooren, eene ruwe tong,een slank ligchaam ,
korte pooten en zwarte en witte borstelige

haren,- voortsdooreen bj den romp dik-

ken, maar allengsdunner uitloopenden)langen staart en door klieren aan den aars.De
dieren van dit geslacht leven in het zuiden
van Azië en in Afrika in onderaardsche holen
reidde tjdens de regéring van Pandion aan en voeden zich met kleinezoogdieren)vogels,
Dlonysus (Bacchus) eene gastvrje ontvangst, ejeren,insectenenz.Vandesoortennoemenwj
weshalve deze hem bekend maakte metden denEgyptiscltenïc/zsel-ol(H.ichneumonL.)of
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DeEgyptische Icltneumon.

den doorheràin debron Anygroste werpen, zjn nagenoeg zwart,en zjne klaauwen donwaarna zj hem onder een boom begroeven. kerbruin. Het dier heeft eene lengte van onZjnedochterErlgone,schierkrankzinnig van geveer 7 Ned. palm , en zjn staartisongedroefheid, hing zich op aan dien boom.Ze'
us veer z00 lang als zjn overig ligchum.Hj
(Jupiter) of Dlonysus (Bacchus) plaatste nu geljkt wel wat op den bunsing en dringt
Er1'
we als pDe Maagd''onderde sterren,.gp
voorts haren gdrouwen hond Maera, door
ons ssirius'' genaamd, en haren vader a1s
nBoötes''ofpArdurus''.De ondankbare Atheners werden gestraftmet de pest of1volgens
anderenjdoor eene razernj onder de jonge

00k even vermetel d00r in de hokken en

stallen van hetyluimgedierte,om zjnevraatzucht te bevredlgen.Voorts verdelythj vele
ratz
te
bj
onnder
n muizen en maakt zich m Egypte
verdiensteljk doorhetopsporen en
nuttigen derejeren van krokodillen.Om die

do
chters,zoodat deze,evenalszlrLlone,zich reden werd de ichneumon door de oude Egypdoor ophanging van het leven beroofden.

tenaren a1seen heilig diergehuldigd,terwjl
vaak temmen1om zich door zjnetusschenkomst van ratten en muizen tebevrjden.Eene andere soort, de mnnyos (H. pallidus
C'
ar.,Viverra Mtlngos 111.),behoort tehuis
in Oqst-lndië en is er de bitterste vgand van
de brllslang.- Denaam ichnepmonw ordto0k
gegeven aan een geslachtvansluèwes
pen(zie

Icarus,een zoon vxn Daedalus,werd met de hedendaagsche bewoners van datland hem

zjn vader in den doolhofop Cretagevangen

gehoqden. Daedalus echtervervaardigde kunstige vleugels,die met was aan hetligchaam
vastgehecht ofzelven van was bereid waren,

en waarmede zj zich boven de aarde konden
verheFen. Toen zp in de lucht zweef
den,

naderde Ioarus, schoon voorafdoor Daedalgœ
gewaarslshuwd,te digt bj dezon,zoodathet aldaar).
was begon te smelten en hj nietvervan het
Ichthine, eene scheikundige verbinding,
eiland Samos in zee viel. Deze droez
g later welke (le dojerlaagje8 vormt in de ejeren
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van kraakbeenige visschen,is onoplosbaar in oud-Romeinseh Plebejisch geslacht, hetwelk
water, alkohol en aether, m= r lost op in zich door eene jverige verdediging van de
zoutzuur zonder blaauw tewort
len)waardoor regten desvolksverdiensteljk heeftgemaakt.

zj zich van vitelline onderscheidt.Zj bevat
1,60/0 phosphorus en geen zwavel.- Zulke
4ojerlaagjes bevatten in onrjpen toestand
Ql
dkydine)die in wateroplost,terwjldeoplossing doorW voeging van alkoholenaether

T0tzijnemerkwaardige leden behopren:

Spuri'
us Tcïlisf:,die in 495 vöôr Chr.met
M . .lldci'u.s en L..lvzàl,sBrutus door de Ple-

bejers,diede wjk haddengenomennaarden

Heiligen Berg, als afgevaardigde naar den
stremt. De ichthydine wordt steenrood ge- Senaat çezonden werd.Een paarjaar l
ater
kleurd door eene oplossing van salpeterigzuur droeg hp eene wet voor,vol
qens welke de
ensalpeterzuurkwikzilver,engeeldooriodium. tribunus plebis (volkstribuun)leder,diehem

Ichthyophagen (Vischeters) was in de gedurende zjne toespraak t0thetvolk in de

dagen der oudheid de naam Van 2 volken.
Het eene w oonde ill Gedrosië het hedendaagsche Beloedsgistan aan de Arabisch-perzische Zee,en het andere in Aethiopiëaande

rede viel, voor het geregt k0n dagen. A1s

aedilis (493)ontving hj metzjn ambtgenoot
L. fkfsiffd Brnt'
l
ts van de tribunen den l>!t,
Om zich van den persoon van M areus C*
-10-

lts meester te maken, - voorts om hem
Arabische Golf.Naauweljksbehoeven wj er lan'
bj te voegen,dat zj dien naam ontleenden naar het capitooltebrenren en van de '
1'araan denvisch,waarmedezjinhundageljksch pejischerotsteweqen.D1twerd echtermet
onderhoud VO0rZag0n.

geweld door de Patrlciërs belet.
Ichthyosaurus ofvlschltayedisnoemtmen
Lneilt's .
lciliffd Rltga.Deze bekleedde in 456
een uitgestorven dierengeslacht,waarvanover- vöôr Chr.de betrekking van volkstribuul
l en

bljfselenvooralindeliasvorminginDuitschland
en Engelandvoorhandenzjn.Deichthyosatlrus
heeft een zeer grooten kop, en zjnelange
kaken zjn met honderde geplooide, kegelvormige tanden gewapend.Een beenige ring
omgeeft zjne ontzettend groote eogen. Zjn
halsiskort9zjn buik dik enzjn staartzeer
lang.In plaats van voeten heefthj vinnen.
Dit dier bewoonde de zee,voedde zich met
visch en werd wel eens 10 Ned.ellang.Men
vindt in hetliasgeheele lagen van versteende

uitwerpselen (koprolieten)vandezedieren,en
daarin ontdekt men de schubbell en graten
der visschenj welke zj genuttigd hebben.
Men heeft de overbljfselen van deze vöôrwereldljkeschepselenvooralgevondeninW iir-

gaf velen ergernis) tloordien de tribllnen in

datjaarvoorde eerstemaalgebruikmaakten

van hun regt, Om den Senaat zamen te roe-

pen.Voortszette hj dotjr,datbj dewetde
Aventjllsche heuvel aan de Plebejers werd

toegewezen,en trad in 449 op alsdeverloofde
del
. door den tienman Applns bedreigde F'
9* *
9%%%G.
haal'ljk spoordehj hetvolk aan
0m zich tegen de tyrannen te verzetten,w ist
het leger afvallig te m aken, hetwelk tegen
de Sabjnen was opgetrokken:en Onderhandelde daarna met îmalekiuq en Hovatius,afgezanten van den Senaat,over de voorwaarden
der verzoening.

Icolm kill,zie lona.
Iconium , weleer de hoofdstad van Lytemberg en aan de zuidkustvan Engeland.
caonië in Klein-Azië en onder de Romeinsehe
Icica A'
ubl. is de naam van een planten- Keizers als eene volkplanting bekend)was
geslacht uit de familie der Amyrideen.Het van de llde t0tde 13deeeuw hetmiddelpunt
onderscheidt zich door een 4- ofs-tandigen van hetSultanaatder Seldsjoeken of'van het
kelk,4 of 5 bloembladen,welke,evenals de

rjk Roem , en is tegenwoordig onder den
ja,de hoofdstad van
3- 10 meeldraden,beneden hetbloembed zjn naam van Konla ofKonl

vastgehecht, een 4- of s-hokkig vruchtbeginsel,een korten stamper m et 4 Of5 stem pels,
en eene lederachtige steenvrucht met4 of 5
kernen. Het omvat harsachtige, Amerikaansche boomen met oneven-gevinde bladeren en
witte, aarvormige bloemen. Van de soorten

noemen wj:1.zrt
xcoslc/zliAwbl.,diein de
bosschen van Guyana 5 Ned.elhoog wordt)
met een gladden,grjzen bast,waartliteen
terpentjnachtige, welriekende, maar bitter
smakende balsem vloeit,die onder den naam
van araeolgeltlne-ltarsalsgeneesmiddelgebezigd
wordt, 1. Caranna X'
MZI/A,een boûm aan
de Orinoco, die de carannahars oplevert,l.yltianensis2'
lIùI.
,eenmiddelmatighoogenboom
van Zuid-Amerika en W est-lndië en den

Amerikaanschen wierook (Olibanum americanum)verschaFend,- 1.Tcict
xriùlDee,ofden
elemi-boom, van welken wj eene soort van
elemi-hars verkrjgen,- en Z Taeamaltaea

het Turksche elaleetKaraman.Zj ligtog de
grootet woeste bergvlakte van Lycaonie of
Konia,1200 Ned.elboven deoppervlaktedcr

zee, 45 geogr. mjl ten zuidoosten van Koetahia aan den weg? die de Bosporus met
Syrië verbindt. Ztj ls alzoo als station der
karavanen eene belangrjke stad,telt60000
inwoners en heeftwegenshal
'e talrjke moskeeën en openbare gebouwen een indrukwekkend voorkomen. Niettemin behoort 00k zj
t0t de vervallene steden van Klein-Azië,en
hare uitgestrekte bouwvallen getuigen van
hare voormalige grootheid.De tegenwoordige

stad liythalfbuitendenOudenringmuurenbestaat ultleemen huizen zonder verdieping.De
bazar,uithouten kramen zamengesteld,bevat

hoofdzakelt
jl
tEngelseheenZwitsersehekatoenen,Neurenbergerwaren enz,,terwjldenj-

verheid er in een diepen slaap gedompeld is.

DePaslabewoonthetruimeregéringsgebouw ,

fllglf/
zt die in Columbia te huis behoorten en zeer sehoon is er de voormaligeHofmoskee
0ns voorziet van eene zeer welriekende hars- met eene hooge, slanke, met porselein bekleede minaret. Groot is erinzondtxhtitlhet
soo
Irct!
Zuoid
Ame
kca
csama
acamgen
llt
ln
us
fGensri
T
ilfT
cai
deh
na
va
aa
nmd
ee.
n aanta! graven van heiligen en sleiken, en
39*
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onder deze bevindt zich het wonderdadige
groene grafteeken van den M evlana .
D.
PW a
Ale#tKl-./pe-i, den geheimzinnigen zanger
en tevens den stichter van de secte der

dieeene plconorrafa (1669)''in hetlichtgaf,
en door Y soont'
t.In onze dagen echter heeft
iconologie de beteekenis van de kennis der

attributen,zinnebeelden en qmbolen,waar-

draajende Derwisjenteen rtlim gebouw met onder of waarmede mythologlsche perspnen
kpepels en porseleinen torentjes, zich ver- en onderwerpen der oudheid of:0k heiligen
heFend tusschen lommerrgketuinen en bogen- in Christeljke Kerk worden voorgesteld.Begangen, welke aan een groot aantal Der- langrjk voor de beoefenaarsdezerwetenschap
z#o'
l
tz
lfz.plkonowisjen t0t verbljfplaats dienen. Van den zjn dewerken van J.von At
burgt,Op een heuvelbinnen de stad gelegen, graphie der Heiligen (1834)''en pchriytliche
is weinig overgeblevenjdoch aan zjn voet Kunstsymbolik und Ikonographie (1839)3'.
verheft zich eene goed onderhouden tweede
Icononzo (De vallei van) in Amerika

dtadel, welke te voren t0t staatsgevangenis heeft een hoogst merkwMrdig voorkomen,
diende. Omstreeks eene mj1 vandââr, ten daar de rotsen er het voorkomen hebben als
noord-noordw esten van Iconium ,ligt de stad waren zi
l-doorkunstrehouwen.In zonderSilleltmet 11000 inwoners,meerendeelsGrie- linge Vorm en steken zj de naakte toppen

ken en njverelieden,dieechterin geen besten reuk staan.De stad Iconium vervulde
weleereenebelangrjkerol.Dâârverkondigden
Paulus en Barnabashet evangelie,en in 235
werd er eene Christeljke Synode gehouden,

b
oven hetwelighoutgewasomhoogenvgrmçn
zelfs twee bruggen over de rivier, dle het
dal besproeit. De oorsprong dier zonderlinge

gedaanteschjntmen te moetenzûekeninhet

we
lke zich hoofdzakeljk bepaalde bj een
onderzoek naar de geldlgheid van den doop

feit, dat de zandsteen aldaar uit 2 soorten
bestaat, van w elke de eene,als veelzachter
dan de andere,spoedig voor de verwering be-

door ketters. In 708 werl de stad door de

zwjkt,terwjl de andere die geruimen tjd

Arabieren veroverd en ingeljfdbj hetKhalifaat,en in 1097koos Kilidsj-zjrslan,tweede
beheerscher der Seldsjoeken,haar t0t zjne
residentie.Den 7denMei1190 behaalde keizer
Frederik .
rt
zrlczpd.
st
zin denabjheid derstad
eene belangrjke overwinning op de Seld.
sjoeken,en veroverdeden 18denMeide stad
zonderden burgtin handentekrjgen.Sedert

trotseert.

Icosandria of twintigmanni
gen isden=m
van de planten der 12de klassevanhetsexuéle
stelselvan D nnael
u.Daartoebehooren deZ00-

danige,dieongeveer20vrje,opdenkelkingeplante meeldraden bezitten.T0tdieklassetelt
meneen grootgedeeltevandenatuurljkefami-

liën derCacteën,Myrteën en Rosaceën.
1244 N7erden de sultans van Iconium door de
Icterus, zie Geelguat.
Mongolen aangesteld 0n afgezet; de laatste
Ida is de naam van een hoog gebergtej
van hen,M asoed .!'
;,overleed in 1308. Toen hetwelk van Phrygië zich over Mysië en
de Turken hun gezag in Klein-Azië uit- alzoo o0k Over hetlandschap Troas uitstrekt.
breidden,behield de dynastie Karaman,wier Aan zjn voet 1ag de stad Trole, en zjne
stichter Hems-eddin Mohammed-bey zich in helling vormde t0t aan de zee eene vlakte,
1277 van Iconium had meester gem aakt,de waarop de belegeraars zich vestigden.D itgeheerschappj over Lycaonië, Cappadocië en bergte is het tooneelvan veleverhalen uit de

Pamphylie
-. In 1392 echter moest hj het Grieksche mythologie. Zjn zuideljk gedeelte
oppergezag van de Porte erkennen, en in

heette Gargarus, en aldaar verhief zich op

1473 werd hetgeheeleland ingeljfd bj Tur- denhoogstent0p,Cotyllusgenaamd,eenheiligkje.In dien tjd en ook latermeermalen was d0m van Cybele.Hier beslistePaeisden strp'd
deze stad het tooneelvan verw oestende 00rlogen, zoodat ZP@@ langzamerhand in verval

tusschen Aphr6dite (Venus),Here(Jun0),en
Pallas (Minerva)dooraan eerstgenoemdeden

lkwam.In onze eeuw eindeljk iszjvermaard gouden appelt0etewjzen,- enhierwerd00k
door den slag van 20 D ecem ber1832,waarin

Ganymedes geschaakt.- Een ander gebergte

Ibrahâmpasja van EgyptehetTurkscheleger van dien naam ,thansPsiloritL,doorloopthet
onderden grootviziMrResjidpasjaversloeg. eiland Cretavan hetwestennaarhetoosten.Er

Iconoclasten ofbeeldenbrekersnoemtmen ontspringen vele bronnen, die er den bodem
die leden der oude Grieksche kerk, welke besproejen en vruchtbaar maken, en een
zoozeer tegen de beelden in dekerkgebouwen merkwaardiggewasiserdetragacantha(B0ks-

jverden, dat zj die met geweld verbraken. doorn),welkedeg0m van diennaam oplevert.
Van hunne zjdewasdatbedrjfhoofdzakeljk Volgens de sage werd Zeu (Jupiter)in dit
een verzet tegen de heerschzucht van het gebergte opgevoed,hetwelk men deswege a1s
opperhoofd derW esterscheKerk.Hunnetegen- de verbljfplaats beschouwde van eene soort

standers droegen den naam vau Qonodoelen of van daemonen,Idad Dccfyligenaamd.
beeldenaanbidders.
Idaho, een territorium der Vereenigde
Iconographieenieonoloyieofdebeschrj- Staten Van Noord-Amerika en a1s zoodanig
ving en de kennis van afbeeldingen bemoeit erkend den 3den Maart 1863, bevatte oorzich met de voorstelling en aanwjzing van spronkeljk al het land tusschen 41 en 49O
de afbeeldingen van merkwaardige ptrsonen N .B.,ten oosten door Dacota en ten westen
der oudheid, alzoo van de stand- en borst- door hettel
Titorium W ashington en den staat
beelden, van de munten,gemmen,portretten Oregon begrensd.Door Congrèsbesluiten van
enz. De herstellers dezer wetenschap waren 1864 en 1865 zjn echter duizende D geogr.

M ieltele Angelo en I'
'
t
dviu.
n Urq
:ill.
s, terwjl zajl bj Dacoà gevoegd,terwjlmen bovenzj voortsmetjverbeoefendwerddoorCanini, dien van zjn grondgebied de territoriën M0n-
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tanaen Wyominqgevormdheeft,zoodatIdaho ideaal van den menschjdoor hem zonder gBlechts in hetbezltisgeblevenvan datgedeelte breken en versierd met de edelste deugden
van ztjn vroegergebied,hetwelk ten westen voor te stellen.Hetideale isalzoo voor 0ns

van het Rotsgebergte gelegen is.Degedaante een maatstafvan volkomenheid en voortreFevan ditterritorium isdievan eenregthoekigen ljkheid.Men idealiseert,wanneermenaan de
driehoek, wiens hypothenuse van hetnoord- werkeljkheid meer volmaaktheid toeschrjft
oosten naar het zuidwesten evenwjdig loopt dan zj bezit.lntusschen staan de idealenj
met het Rotsgebergte en aan Montana en welke de mensch vormt, in het naauwste
W yominggrenst,terwjlzjneregtshoekszjden verband met den trap van ontwikkeling,
het ten westen afscheiden van W ashington waarop hj zich bevindt,zoodat de idealen
en Oregon,en ten zuidenvan NevadaenUtah. op hetgebied vankunst,zedeljkheid,staatHet land onderscheidt zich vooraldoorzjn kunde en godsdienstnietalleen bjafzonderrjkdom aan goud en zilver,doch harebevol- ljko personen,maar 0ok bj geheelevolke-

king is n0g gering en overeen aantalmjn- ren,en bj dezenog weêrin onderscheidene
plaatsen en fortenverdeeld.Aanvankeljk was tjdperken,aanmerkeljk verschillen.
Lewistown,aan de westeljke grenzen gele- Idealismwn, gesteld tegenover realismns, is
gen,de hoofdstad;doch in 1865isBoise-city, op hetgebied derwjsbegeerte datgevoelen,
een paarduizend inwonerstellend envrjwel hetwelk het ideale niet slechts als de 00rin het midden gelegen,t0tdienrangverheven. sprûnkeljke,maar ook alsdeeenigewerkeIddekinghe is de naam van een aan- ljkheid beschouwt,zoodatde zinneljke dinzienljk Groningsch geslacht.Van de leden gen slechts in schjn bestaan.Het oudste
idealismtls is dat van Plato.Volgensdezen is
noemen wj:
Pider A -sfran Iddekinghe,e0n Z00n Van alhetbestttandegelegen in degoddeltjkebeRembtrls Iddekingket burgemeestex van Gr0- grippen of ideeën, waarvan de zinneljke
ningen.Hj werd geboren in 1683,zag zich voorwerpenenkelafspiegelingenzjn,diegeene
in 1719 gekozen t0t lid van den raad zjner werkeljkheidhebben.Aristo
'telesverlietdezen
geboortestad, in 1739 t0t btlrgemeester en weg en plaatste de begrippen als voortbrenwas in belangrjke commissiën te 'sHage gende krachten in de voorw erpen zelven,z00werkzaam. Gedurende de onlusten van 1747 datdeze Op nieuw een werkeljk bestaanveren 1748 ondervond hj,a1seen warm vriend kregen.In laterentildzjnDeseqrtes,Berkeley,

FJSJ,FicA/:,k
%eltelvng enHeyelalsvoorstantoegenerenheidvan hetvolk.D00rzjneBtand- ders van hetidealism us opgetreden.H etideavan den prins van Orc,lJ'e,in ruime m ate de

vastigheld en onverschrokkenheidwisthjhet lismus Van Desoart6s W aS Z00r onbepaald,
oproer t0t bedaren te brengen, en toen de om dathjdewerkeljkheidderzinneljkevoorvolmagten, in 1749 aangesteld, de afzetting werpen niet Ontkende, maar twjfel
achtig

emde,terwjlhj hunallen invloed.0y den
dermeesteregenten inGroninqenverlangden, no
deed hj in de staatsvergademng het merk- geest ontnam.Meer bepaald ishet ideallsmus

waardige voorstel, om alle ambten neder te van Berkeley.Dezebeweert,datereigenljk
leggen en ter beschikking van den Stadhou. geene zinneljke voorwerpen bestaan, maar
der te stellen.Hj werd echterlaterherkozen slechts afbeeldingen daarvant die in Onze
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tot burgemeester van zjne geboorteplaats
aangesteld. Voorts belastte men hem met gewigtige zendingen naar prins W illem .!F j
terwjllaterdePrinces-gouvernanteaan hem
en anderen de zorg opdroeg voorde opvoe-

schilt daarvan het crltisch oftranscendentaal
idealismus van Kant. Deze verkondigt de
leer, dat alle stof der ervaring door het ge-

voel geleverd wordt,terwjlde vorm der ervaring (ruimte,tjd en de categorieën)in ons
zelven ontstaan, zoodat wj de zinneljke
dingen om 0nsheen waamzemen zûoals zj
zich vertoonen en niet zooals zj - buiten
verband met 0ns denkvermogen - eigenljk
zjn.FïcAf:voortstrad opalseen voorstander
ding van haren minderjarigen zoon W illem V. van het subjeetieve idealismus,nameljk van
In 1755 afgevaardigd naar de Staten-Gene- hetgevoelen,dathetik Ofde denkende werkraal,bekleedde hj erin 1782hetvoorzitter- zaamheid door een eigenaardig vermogen de

sehap,en overleed den 28sten Februaxj 1789.
O0k hj wascuratorderhoogesehool.
Ideale (Het)ofdenkbeeldigestaattegenover
hetrelleofwerkeljke.Eenidelclnoemtmeneen
voorwerpofeentoestand,indenstaatderv01k0menheidgedacht.Menspreektvanhetideaalvan
den kunstenaar,die in een portretalle denkbare ligehaamsschoonheid ofin een landschap

al de bekoorljkheden der natuur vereenigt,
om iets te scheppen, dat men in de werke-

ljkheid vruchteloûszoekt.Terwjl voorts in
Ge werkeljkheid een mensch zonder gebreken niet te vinden is, vormt m en zich een

zinneljkewereldtevoorschjnriep.- Daaruit
ontwikkelde zieh het objedieve idealismus
van Seltelling en Hegel, die deze scheppende

kracht niet alleen aan het Q op zjn vrij
standplmt, maar 0ok Op het daartegenûverstaande standpuntaan hetniet-lk (denatuur)
toekenden. De natuur is volgens Hegd het
idee of het stelsel der Oorspronkeljke begrippen in zjneuitwendigeopenbaring.
Eene idee noemt men in het dâgeltjkseh
leven, alsmede in de Fransche en Engelsche
wjsbegeerteeeneroorstelllngofqedaol
de.Sedert

Kant onderstheidt de Dultseile wksbegeerte
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de ideevan eenvoudigevoorstellingenendenk- standen van 0ns zieleleven mogeljk is,toch
beelden en geef
taqn eerstgenoemde debetee- heeft de kennis van dat verband eene hooge
kenisvan redebegr%
pà- 'tgeen aanmerkeljk waarde.
verschiltvan zinneljkevoorstellingen enver- Ideologiejeigenljk de leer der ideeën,noestandsbegriypen (categorieën.
)Zulk eeneidee men de Franschen de wetenschap,welkebj
alzoo is nlet ontleend M n de ervaring.Daar hen de plaatsinneemtdermethaphysica. Zj
de rede theoretisch en practisch kan wezen, is eene soort van eclectismus,wurvanRoy6eln de voornaamste vertegenonderscheiddehj voortstheoretische en prac- Collaêd en Cqas'
tische ideeën.Detoepassingvanhetredebegrip woordigers zjn.- Voorta bestempelt men
op verschillende deelen der zigtbare wereld metdien naam 00k weleen nutteloospeinzen
bragt hem t0t een stelsel van theoretische overallerleistaatkundigeenmaatschappeljke
ideeën,envandezezjnGod,vrjheidenonster- verkgudingen, ten einde t0t een vaststelsel
feljkheid de belangrjkste, terwjlzulk eene te komen. Inzonderheid gaf Napdeon den
idee hare practische waarde heeft in den naam van ideologen aan alle denkers,die aan-

categorischen imperatiefder zedewet.Daarbj
komt n0g eene derde klasse van ideeën,nameljk deaesthetische,die in hetverstand en
de verbeelding haren oorsprong vinden.In de
latere wjsgeerige stelsels heeft het wotll'
d
idee eene dergelijke beteekenis behouden,
nameljk van een begrip,hetwelk nietaande
ervarinr is Ontleend.O0k Plato sprak reeds
van de ldee vanhetgoede,vanhetschooneenz.
Assocéatie of eoneatenatie van ideeën noemt
de pjycholoog de zamenvoeging Van OnZe
voorstellingen t0t gr00P0n 0n reeksen, die,

nadatzj gevormd zjn,in hetgeheugen bewaardbljvenjterwjldaardoortevensdevolgorde bepaald wordt, waarin ze in onze herinnering oprjzen.Vool
.alde Engelsche sensualisten der 18de eeuw ,zooalsIlkme,Reid
en Priestley hebben metj
'vergezochtnaarde
wetten, waarvan hetverband onzer voorstel-

merkingen durfden maken op zjne staatkunde.
Ideler (Christian Ludwig),een verdiensteljk sterre- en tjdrekenkundige, geboren
den zlsten September1766 teGrosz-Brese bj
Perleberg, werd in 1794 door de Pruisidche
regéring belast met de berekening van den

kalender.Van 1816 t0t 1822 washg onderwjzerderprinsen W ilâelm Fdddzïc:enKarl,
daarna directeur van onderwjsbj hetkorps
kadets, terwjlhj voorts geruimen tjd les
gaf aan de académie voor boschcultuur en
aan de algemeene militaire school.In 1822

werd hj hoogleeraaraan deuniversiteit,nadat hj reeds vroeger benoemd was t0tlid
der Académie van W etenschappen teBerljn,
en in 1839 zaghj zich opgenomen onder de
buitenlandsche leden van het Fransche Instituut.Hjychreef:rHistorischeUntersuchungen
iiber die astronomischen Betrachtungen der
Alten (1806)'1,- runtersuchung iiberdenUrsprung und die Bedeutung der Sternnamen
(1809)'',- onderscheideneverhandelingen,in

lingen afhankel/k is.Zj hebbenaan hetlicht
gebragt,dat men hetgemakkeljkstdie dingen kan zamenvoegen, welke het meest op
elkandergeljken,- voortswatdooreenheid
van tjd en plaatsophetnaauwstmetelkander de vergaderingen derAcadémie uitgesprpken,
verbonden is,- dan diezaken,welkeineene bjv. rueber den Kalender desPtolemaeus'';
bepaaldeverhouding t0telkanderstaan,zooals fUeberdieWegemaszederAl
tjn,''enpuebpr
vanoorzaakengevolg,voorwerpeneigenschap, das Alter der Rllnenkalender', - een m ten eindeljk zoodanige,dieJuisttegenover stekend pHandbuch der mathematischen und

elkander staan.Hoewelmen zich bj die na- technischen Chronologie (1825- 1826,2dln)'',
sporingen op den goeden weg bevond) bleef
DLehrbuch derChronologie(.1831)''- mDie
men n0gvervan deOorzaakderverschjnselen Keitrechnung derChinezen (1839)''
,- rHandverwjderdjomdat men in de dwaling ver- buch der fkanzösisehen Sprache und Llteratur
keerde, dat er tusschen de wetten der ver- (met Nolte,dl 1,llde druk 1852;dl2,6de
binding van die denkbeelden en die van het druk,1838;dl3,4dedruk,185Q)'',waaraan
dgnken geen onderscheidbestond.NadatKant zjn zoon een 4dedeel(zdedruk 1842)eneene
d1tlaatste aangewezen had en tevens dathet inleiding (1842) heeft toegevoegd,- en een

verband van oorzaak en gevolg geenszins nHandbuch der englischen Sprache und Liteenkel uit verbinding van ideeën voortvloeide, ratur (desgeljks met Nolte,dl1,5dedruk,
maar veelmeer uit den toestand van het 18444dl 2,4de druk 1852)''1evenzeer door

zuiver zelfbewustzgn,- toen eerstgevoelde zjn zoon met een derde deel verrjkt.Hj
men,datdietweeverrigtingengescheidenmoe- pverleed te Berljn den lodenAugustus1846.
ten worden enteyeljkjdatmen dieperdiende
Bovengemelde zoon,J'
ulinsZl#'
a4# Ideler,
d00r te dringen ln de wetten der gedachten- geboren te Berljn den 3den September 1809,
verbindingen.W eldrableek uitdenasporingen studeerde aldaar eerst in de geneeskunde,
van Eèrbart, Beneke, Lotze en andere psy- vervolgens in de natuurkunde, en daarna te

chnlogen vooreersthetverband dergeljksoor- Königsberg in de wiskunde.Zoodra hj zich
tige elementen der voorstellingen, door Her- te Berlijn als privaatdocent gevestigd ha4,
à> f met den naam van volkomene zamen- zette hj de ontdekkingen vood van Chamsm elting bestempeld,- en indetweedeplaats pollion op hetgebied derEgyptische oudheidhet verkand der ongeljksoortige elementen, kunde,doch overleed reeds den 17denJulj

doorhem eeneonvolkomenezamensmeltingge- 1842 als het slagtoFer van eene ongeregelde
noemd.Hoewelmenn0gnietmetzekerheidkan levenswjs. Van zjne geschriften vermelden
zeggen, of de toepassing eener w iskundige wj:nMeteorologiy veterum Graecorum etR0-

berekening op die beide oorspronkeljketoe- manorum (1832):',benevens'uitgaven van de
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DPhysiciet medicigraecl
minores(1841-1842,2dlnl'')- voortspllermapion (1841,2 dln)''en de uitgavenvaneen
koptisch psalmboek (1837)en van pluebenund
Wandel Karl's des Oroszen (1839, 2 dlnl''
van Eyinhard.- Een zjnerbloedverwanten,

Idiotismus noemde men aanvankeljk de

platte volkstaal;thans etshter bestempelt men

met dien naam heteiyenaardige in eenetaal.
Men vindt de meeste ldiotismen in detaalvan
het dageljksch leven,en zj vereischen eene
zorgvuldige beoefening. Een woordenboek,
waarin de idiotismen zjn opgenomen,draagt
Karl #rïlFzdl- Ideles', geboren te Benditsch den naam van idiotieon.Men weet,datidioma
den zssten Odober 1795,rgeheim Medicinal- de brteekeni!heeftvantaal.
Idlopathlsch noemtmen zoodanige ziektevens diredeur derafdeeling voor krankzin- teverschjnselen, welke onmiddelljk uit de

rath''en professorindegeneeskundeteBerljn,

nigen in la Charité, doch den 29sten Julj oorzaak derziektevoortvloejen;zjstaandus
1860 te Kamlosen overleden heeft zich als tegenover de sympatisclte.W anneeroverlading

krankzinnigenartszeerverdiensteljk gemaakt.
T0t zjne belangrjkste yeschriften behooren:
11Grundrisz der Seelenhellkunde (1835- 1838,
2
dlnl''- pBiographienGeisteskrankertl84ll''
ner Theorie des religiösen
pversuch ei
W ahnsinns(1848- 1850,2dln)''
,- enptzehrbuch dergerichtlichen Psyehologie (1857)./'
Identiteit is eene wjsgeerige uitdrukking voordeyeljkheidsverhouding.Destelling
der logische ldentiteit(principium identitatis)
luidt aldus: rleder begrip isgeljk aan zich
zelf (A= A).''V00r zoover begrippen eenige
kenm erken onderling gem een hebben en andere niet,staan zj in onderlingeverhouding
van betrekkeljke identiteit.Z00 is het met
de begrippen tjger en leeuw ,Omdat beide
viervoetige,t0t hetkattengeslachtbehoorende
zoogdieren zjn.- In de wiskunde noemt
men identisch wat in grootte en vorm onderling overeenkomt. Twee uitdrukkingen zjn
identisch, wanneer zj uit dezelfde grootheden bestaan en t0tdenzelfden vorm herleid
kunnen worden.- Aan dewjsbegeertevan
Reltelli
mp en Heyelgeeft men den naam van
identiteltsphilosophie,Omdat zj hetabsolute
wezen Of het beginsel van alhetbestaande
beschouwen als de identiteit van onze 00r-

spronkeljke beyrippen,nameljk van debegrippen van stlblecten object)van hetideale

en reéle, van den geest en van de natuur,

der maag zich doorbraking enhoofdpjnopenbaart, dan is het eerste een idiopatisch en

hettweedeeensympatischverschjnsel.Het0m-

qekeerdeheeftplaatsbjhersenschudding.Het
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Idiosyncrasia noemt men eeneeigenaardigegevoelirheid van hetyestel.W iedaaraan

ljdt)Ondervlndt de zintulgeljke?rikkelsop
eeneandere wjzedan demenschm normalen
toestand.Geuren,vool
'dezen walgeljk,noemt
htj aangenaam en omgekeerd.Metbetrekking
t0tden smaak neemtmen hetzelfdeverschjnsel waar. Idiosyllerasie gaat veelal gepaard

methysterie (ziealdaar).
Idjen Of Tassem isde llaam van een gebergte van Java'
s oosthoek,in de residentie

Banjoewangi. De hoogste top daarvan is de

Merapi, omstreeks 3000 Ned.el hoog. Een
andere t0p, de MTidodarin, verlleft zich ter
hoogte van 2500 Ned.elen heefteen krater

met eene middelljn vai
l 260 en eene diepte

van ruim 100 Ned.el.Uithet meer van den
krater ontspringt de K aliPoetih.Een derde
top, de Ranteh, is 2700 Ned.elhoog.Van
datgebergteloopentakken ztlid-enw estwaarts.
H et is van vule'anischen aard en met witte
aarde bedekt.
Idocras (De) is volgens Hardinger een

pyramidale granaaten volgens Eicltelber.q een
van het denken en van het zjn.
Idioot,afgeleid van het Grieksche woord granatoliet, tot het tetragonale kristalstelsel
ï4st
)ç (eigen), beteekende oorspronkeljk het behoorend.Zjn grondvorm isderegtequadra-

individu tegenover den Staat,voortsdengene, tische zuil,meest meteen otstaëtlrlsehen tûp,

die zich niet met staatsaançelegenheden be- dikwjls Ook met afstomping der kanten en
moeide en alzoo - daar dltgewoonljk uit hoeken t0t eene ongeljk-aehtkantige zuil.Dit

onkunde voortvloeide - den onkundige en gesteente is slechts Onvolkomen spljtbaar in
onnoozele. Deze laatste beteekenis heefthet eenerigting,evenwjdig aandezjvlakkenen
woord meerendeelsbehoudeù.lmmerswjnoe- aande diagonalendereindvlakken.H etisbroos

men den zoodanige?die van zjne kindsheid
af achterljk bleefln deontwikkeling zjner
verstandeljke vermogens,Ja,z0o achterljkj
dat deze nietin staatzjn om zjne zedeljke

met eene hardheid van 6,5 en een soorteljk

gew igt van 3,1 t0t3,4,m eteenebruine,gele,
groene of' blaauwe kleur. llet is glas- of
vetglanzig, dnorzi
gtig en ondom-zigtig, en
handelingen te regelen,een idioot.De eigen- sm eltvoorde blaasbuls,terwjlhetOpsohuimt,

ljke idioten worden in 3 klassen verdeeld. zeer gemakkeljk tot groen of bruiu glas.
De eerste is geheelstompzinnig enongevoelig Groene idocras van den Oeralbevatvolgens
voor de indrukken van buiten,- de tweede Magnws ruim 3;Ookiezelaarde,ruim 353/
40/c
toontslechtsdierljk instind zonderverstande- kalk,ruim 18*(
/0aluinaarde,ruim 41/
2lojzer-

ljke vermogens,terwjldezintuigeljkewaarnemingen zeer gebrekkig zjn,- en dederde
openbaartbj zwakke en beperkteverstandsuitingen hevige dierljke driften.Er bestaat

oxyde,bjna 1/co/omangaanoxyduleen s/4oyo
talkaarde

en bruine idocras van denVesu-

vius volgens Karsten 371,
'
2*/o kiezelaarde,

bjna 333/4O/okalk,181/20/:aluinaarde,61/4O/o

in :nsVaderland te'sHageeeneidiotenschool, jzeroxyde,1
,
/I:Oyomangaanoxydtlleenrui
m 3*
/
0
/ocz't
z.
:,
waar zulke ongelukkigen eene zorgvuldige talkaarde. Ven onderseheidt edelen if
verpleging genieten.
gekristalliseerd en rood? geel? lll-llin, groen
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of blaauw gekleurd,engemeenen ïdocrc,
:(10- ten te vragen.Hj voerde bj diegelegenheid
boïet),doorgaansongekristalliseerd.Hj komt het woord, en zag zich in het daarop v0lvoor in een gesteente aan den Monte-somma, gende Jaarbenoemdt0traadsheerin hetprodat uit dolomiet, glimmer en granaat is za- vinciaalgeregtshofteGroningen.Wegenszjne
mengesteld, voorts in Tyrol,Zweden, Fin- heftigheid vervielhj t0tverregaande onaangenaamheden met d6 Staten van Friesland,
land enz.
Idololatrie,zie Beeldendienst.
daar Idsinga zich verongeljkt en de Staten
Idom eneus, koning van Creta,de zoon zich door hem beleedigd rekenden.Hj overvan Deqcalion en de kleinzoon van M'
Lnos J.
!'
, leed i
n 1779.Van zjnegeschriftenvermelden
was een schoon man en dong naar de hand wj: rvariorum Juris clvilisliber singularis

van Helena.MetMerlones,den zoon van zjn
halfbroeder, bragt hj in 80 schepen de Cretensers naar TroJ
'e,om aan debelegering deel
tenemen,en hj'behoorde ert0tdedapperste

etc.(1738)'',- gHetStaatsregtderVereenigde
Nederlanden enz. (1758-1765, 2 dln)'', -

ngen over de lezing,hetverstand en
pBedenki
den zin van 'tSelwerder Landregtj11 boek,

helden.Na den valderstad keerden diebeide art. 29 enz.(1773)/',- en pzedig en vrjaanvoerdersnaarhun vaderlandterug.Volgens moediç onderzoek ofdevol
magtentenLandsde verhalen van sommigen werd hj daarbj dage ln Friesland volrens de fundamentéle
op zee dooreen storm overvallen en deedhj wetten van die provincle en de procuratiën,

de gelofte aan Posddon (Neptunus), dathj welke jaarljks aan dç volmagten gegeven
bj behouden overkomstaandezeng0ddengene worden,tot hetexcerce'ren van criminéleJEz0u Oferen,dien hj op zjn geboortegrond risdictie geregtigdenbevoerdzjnenz.(1777)M.
het eerstz0u ontmoeten.Die eerstewas zjn Baltâas- DX ïFJeczzIdsInga,een zoon van
zgon. Toen echter na hetvolbrengen van het Meinert Johan rc,?
3 Idsinga, gouverneur van
oler de pest begon te woeden,werd Idome- Amboina.Hj werdgeborenteBataviain1:45,
neus door de Cretensersverdreven.Hj begaf bekleedde van 1767 t0t 1795 in de stad Gr0zich eerst naar Italië,vervolgens naar C0l0- ningen velegewigti
gebetrekkingen,rerdvan
phon,en werd op den berg Cercaphusbegra- Wege die stad en provincie afgevaardlgd naar
ven.VolgensDlodoruswaszjn grafte Cnos- de vergadering der Staten-Generaal, was lid
susen werd hj aldaara1seenherosgehuldigd. van het provinciaalbestuur,in 1803 van het
Idria,eenestad in hetOostenrqksch her- departementaal bestuur van Stad en Lande,
togdom Krain, teltn0g geen 5000 lnwoners, en werd in 1815 bllrgemeestervan Groningen.
doch i
s merkwaardiq wegensderjke kwik- Zjne woning isn0g bekend onderden naam
zilvermjnen aldaar ln 1497Ontdekt.Zj ligt van ldsinga's H0f.'
in een diep,ketel
Idum aeërs of Edomieten is de naam van
vormig dal,door de Idrizza
besproeid, en hare hulzen Zl*l*n 0V0r eenige een Semietischen volksstam ,volgens de sage
heuvels verstrooid.Er is een schouwburg en door nakomeli
ngen van Esaugyvormd.Zjbeeenmerkwaardiggebouw voorhetmjnbestut
lr, woonden eene kleine,rotsachtlge streek,aan
hetwelk in 1527 op last der Venetiaansche de zuidoosteljke grenzen van Palaestina geRepubliek werd gesticht. Hierbg vindt men legen en Idumaea genoemd.Zj hadden zich
de voornaamste Opening,dienaarde mjnen gevestigd na de H orieten of H olbew oners te
leidt. Deze leveren Jaarljks Ongeveer 5000 hebben verdreven. Ten tjde van Hfeeanu
tolcentenaars kwikzilver,terwjlmen in de werd het land ingeljfd in het Israëlletische
vermilloenhutten Jaarljks Ongoveel'1000 t01- rjk,en Herodes de Grootewasuitdatlandcentenaars vermilloen wint.Onder de delf- sehap afkomstig. Later werd het met den
stoFen, die er voorkomen, bevindt zich het algem eenen naam van Arabië bestempeld.
idrialiet, waarin men eene nietlwe soortvan
Iduna of eigenljk Idhun,eenegodin uit
koolwaterstof, idrialitine genaamd, ontdekt de Noordsche fabelleer,eene dochter van den
heeft.
dwerg Irald en de echtgenoote van Bra-qa,
Idsinga.Onderdezennaam vermeldenwj: den g0d der dichtkunst, w as de bewaarster
Saco S'
t/
z
r-ds %an Jt
/bwst
?t,,eenverdiensteljk dergouden aypelenjaan wierbezitdegoden

Nederlandsch regtsgeleerde.Hj werdgeboren hunne eeum ge jeugd ontleenden.De reus
te Harlingen den loden Februarj 1714,stu- Thiastidwong bjzekergelegenheid dendoor
deerde te Franekerin dçregten,enverdedigde hem gevangen genomen Loke,om Idnna met
in 1736 aldaar eene dissertatie overhetpand- hare appels in zjnehanden te leveren.Loke
regt, zonder evenwel te promovéren.Zoowel zorgdeevenwel,datzj eerlangnaardegoden
te Franeker als te Harderwjk kwam hj in kOn terugkeeren.
aanmerking voor hethoogleeraarsambt, doch
Idus heetbj de Romeinen de lsde dag
zonder eene benoeming te ontvangen. In- der maanden Maart,Mei, Julj en October,
middelsbekleedde hj eenebetrekking bj het en in de overige maanden de l3de.
venduhuis te Harlingen en schreefeen:pltort
Idylle,afkomstig vanhetGriekschewoord
vertoog overdeFrieschehavenpachten,waarin :24éâ2so1,(een klein beeld),noemtmen een
wordt aangetoond,dateenegedrukte nejot
ie dichterljk tafereel,aandeneenvoudigen,aartsmoet afnem en en datintegendeelde aanmoe- vaderljken tt
ld Ontleend. Hoe meer de mendiging van deze een land doet bloejen schen zich van denatuurljkelevenswjzeen
(1744)''.In 1748 behoordehj t0tdegecommit- van de eenvoudige zeden der vroegste dagen
teerden,te Harlingen gekozen om teLeeuwar- verwjderden,enh0emeerzj deongemakken
den het erfeljk stadhouderschap,deafschaf- der toenemende beschaving met de hieraan
;ng der pachten en het herstel der ot
lde wet- verknochte vormen ondervonden,destegrooter
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moest hun verlangen Nvorden naar den idealen
natuurstaat, als een leven van onschuld en
opregtheid,alseen toestand,waarin men zich
in t
le bevrediging der eenvoudigste behoeften
gelukkig gevoelde.Uit dat verlangenontstond
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stellen van de eerste Lands-ordonnantie wer;
in 1602 aan hem en Gellius '
pcl Rillema 0p-

gedragen en hj overleed den 15den Mei
1603.
Meino'
e ecs ldzaevda, een Z00n Van den
de idylle,welke men slechtsaantreftintjden, vooxgaande.Hj studeerdete Cambridge,was
waarin zulk eene aartsvaderljkelevenswjze reeds in 1592 volmagtten Landsdage,werd
reeds lang t0t de idealen van hetverledene in 1600 grietman van W eststellingwerf,w a8
behoort.Daarom bepaalden ziclldeidyllendich- tjdensdeonderhandelingen over hetbestand
ters bj voorkeur bj tafereelen uithetleven met Spanje (1607) lid der Staten-Generaal,
4er herders,visschers en Jagers.Vooralhet en zag zich in 1615 benoemd t0t 1id der Geschuldeloozeherdersbedrjfbood eenovervloed deputeerde Staten Van Friesland. Te Ter
van stof t0t het schetsen van eene gouden Idzerd Tvonende,Tverd hj afgevaardigd naar
eeuw. Zulke gedichten werden door de Grie- de Synode te llordrecht en overleed aldaar
ken 00k we1 met den naam van rbucolische in 1618.Zjn zoon Hommevolgdehem op a1s
p0IZ*
p*l1bestempeld.De eerste sporen daarvan grietm an.
vindt men in het Oosten? nu eens in den
Ierland,doordeLatjnen Hibernia,door
vorm van een egos,zooalslnhetboek rRuth'', de bewoners Erin genaamd,hetwesteljkste
;an weder in dlen van een drama,zooalsin der twee groote Brittannisehe Eilanden en
# ssakuntala''.00k bj de Grieken had de een met Groot-Brittanje vereenigd koningidylle aanvankeljk een epischen vorm,doch rjk (zie Groot-Brittanje en .
J:rJt-#),is van
later werden er lyl.ische elementen aan toege- dit laatste gescheiden door de Iersche Zeej
voegd, zooals wp npmexken bj Stesfehornn, het Noorder- en het St. Georçe-ltanaal en
diehetljdenvan DaphnistOtonderwerpkoos. wordtten noorden,westen en zulden bespoeld
A1s zelfstandigedichtsoortvertoonterdeidylle door den Atlantischen Oceaan.Hetheeft met
zich eerst bj hetbegin van hetAlexandrjn- de kust-eilanden (omstreeks12 E)geogr.mjl)
sche tjdperk,en wè1in Thelkritlls,die keu- eene oppervlakte van 1529,3 (
D geûgr.mjl.
rige tafereelen van het herdersleven schetste. Zjne aanzienl
jkste lenjtebedraagt51,zjne
Naast hem verdienen Bioh en Mosehns eene grootste breedte 40, zpne kustljn ruim 500
plaats. Onder de Romeinsche idyllendichters yeogr.mjl,en geen puntvan hetbinnenland
bekleedtVirgilin denLoogstenrang,ennahem llgt verder dan 11geogr.mi
jlvan zee. Aan
vermeldenwjCal
pltçni'
tt
senNemesianlts,daarde de oostkustishêtvlak en van goedehavens
zoogenaamdeidyllenvand'
l
r,
:pzlsfxt
sbjdebeschrj- verstoken, rnaar het heeft des te naeer invende poëzj behooren.De besteItaliaansche springende baajen (loughs),schiereilanden en
.

idyllen, zooals die van Tasso en G'
l
tarini,
hebben een dramatischen vorm )hoewelOok
epische en lyrische geschreven werden door
Sannazaro en Alamanni. De Fransche idylle
maakte te veel Jagtop sierljkheid, om 11atuurltjk te bljvenjen de Engelscheidyllendichtexs,met uitzondering van Speneer,waren
navolgers der Ouden. De Spaansche idylle
vertoont zich hetliefst in hetkleed van den
rom an, en in D uitschland stond geruimen

voorgebergtenaan deOverigedriekusten,vooral
aan de westkust.Geen land ter wereld bezit

zooveelnatuurljke havens.Van deze zjn 14
toegankeljk voor schepen van het grootste
charter, terwjl 17 aan fregatten en 37 aan
kustvaarderseeneveiligewjkplaatsverschaFen.
Debodem iser Op eeneeigenaardigewjzein

hoog- en laagland vexdeeld. Dit laatste heeft
echter de overhand, - ligt,nergens hooger
dan 90 Ned. el boven de oppervlakte
tjd Salomon Gddzlg aan hethoofdderidyllen- der zee, in het midden van het eiland en
dichters,totdatI'
r%edriel
tA '
ïilde'
r, Tosz,Götlte strekt zich uit van Dublin- en Dundalkbaai

en anderen z4n roem deden tanen.In ons t0t aan Galwaybaai,terwjlvan ditmiddenVqderland hebben vooral Wellekensen Vla- gedeelte Onderseheidene ketensnaar de kusten
vwzw ,alsmede Poot,deze dichtsoortmetgoed loopen. Overal ziet men overgroene velden
gevolg beoefend.
en blaauwe meren heen op heuvelreeksen en
Idzaerda. Onder dezen naam vermel- berggroepen, die zich hier en daar t0teene
hoogte van 1000 Ned.elverhefen,maargeen
den wj:
laerte rcl Idzaeeda) een verdiensteljk zam enhangend geheelvormen.De woeste ge-

Nederlandsch staatsman. Hj werd in 1528 bergten verhefen er zieh in de nabjhdd der
vermoedeljk te Ter Idzert in Friesland ge- kusten en bestaan uitprimaire lagen en gra-

boren,studeerde in de regten,onderteekende nietgevaart
en.DehoogstetoltisdeCarrantuohet Verbond der Edelen,en werd in 1572 lid Hill of Carn-rual,in het zmdwesten van het
van het Collegie van Gedeputeerde Staten, eiland gelegen. - De rivieren vindt men er

latervan hetH0fvanFriesland.W egenszjne
uitstekende bekwaamheid behoordehjtotde
scheidslieden in den twisttusschen Joost '
pczl
Schou'
tvenburg en Dirkvan .
frpzl/clprt
vf,terwjl
hj in 1578metDouweSiz-lvanwegeFriesland afgevaardigd werd naar de Unie van
Utrecht.In 1580 ontving hj den lastOm het
kasteel te Stavoren te slechten, en moedig
verzette hj zich tegen devvrraderljkeplan-

hoofdzakeljk in de vlakte; zj hebben geen
sterken stroom en zjn gedeelteljk t0t aan

haren oorsprong bevaarbaar. De voornaamste

is de Shannon (zie aldaar).Van deoverige
stortdeLeezichuitbj Cork,deBlackwater
bj Youghal, de Barrûw (241/2 geogr.mj1
lang) bj Waterford,deSlaney bj W exford,
de Lify bj Dublin,de Boynebj Drogheda,

de Bann en de Foyle in hetnoorden,de Erne
nen van den graafra,nRennenbery.Hetzamen- en de M0y in het noordwesten,en de Corrib
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bj Galway.Van de talrjkezoetwatermeren
(loughB)zjn devoornaamstedeNeagh(7,41
geogr.mjl),debovenste en benedensteErne
(bjna 23/4 D geogr.mjl), de Conn,Mask,
Corrib, Dergh en Ree, behoorende t0t de
merenvanKillarney!dieberoemdzjnwegens
hunne bekoorljke hgging. De kanalen van

terwjlde bedding van een bergstroom in het

graafschapW icklow gou;bevat.Voorheenvond

men er eenig zilver in de loodmjnen;
00k heeftmen erkoperen jzer,en aan den
zuideljken Oever van hetLough-Neagh eene
groote lignietlaag.Voorts liggen bjna oveml
steenkolenbeddingen,- debelangrjkstelangs

Ierland hebben eenelengtevan 75qeogr.mjl den benedenloop van de Shannon.
en vormen met de bevurbare rivleren een

Het eiland isverdeeld in 4 gewesten,name-

waterweg %r lengte van 115 geogr. mjl. ljk Ulster,met 9 graafschappen in hetnoorTwee belangrjkekanalen,hetGrand-en het den,- Leinster, met 12 graafschappen,in

Royal-kanaal, loopen van Dublin naar de hetoosten,- Connaught,met5graafschappen,
Shannon,- het Lagan-kanaalverbindt Bel- in het westen, - en Munster,met6 graaffortmethetNeagh-meer,en hetUlster-kanaal schappen,inhetzuiden.Devoornaamstesteden,

dit laatste met de Erne,terwjlhetNewry- behalvedehoofdstadDublin (ziealdaar),zjn
kanaal deBann bevaarbaarmaakt.- Degrond BelfastjCork,Limerick,W aterford,Londonis er in het algemeen vruchtbaarder dan in derry,Galway,Droghedaen Kilkenny;bjna
Engeland, en zelfs de hellingen der bergen allen hebben gemeenschap metde zee.- Het
zjn er met malsche weiden bekleed.Men bezitregt van de Iersche landen berustnagevindter geen leem en nietveelkalk enzand, noeg geheel op schenkingen,meestal uit den
maar overal klei op eene onderlaag van kalk. tjd van Hendrik FJTT,koningin Elisabeth,
W
aarmendiengrondbraaklaatliqgen,zietmen Cromwellen Willem 111)alleen in Connaught
hem weldra bedekt met de keurlgste grassen, zi
jn eenige geslachten metvoorvaderljk erfweshalve Ierland teregt het pGroene Erin''of bezit. De grondeigenaars hebben geene heerhet psmaragd-eiland'' genaamd wordt.Intus- ljke regten en Ontvangenslechtseenegeringe
sehen heeft men er 00k uitgestrekte veen- huur, daar de voormalige pachtcontracten
gronden, doch daar deze vrj hoog liggen, zich doorqaans uitstrekten over een tjdperk
kan men ze zonderveelmoeite droog maken. van 999 Jaren.Er zjn weinig kleine grondMen verdeelt ze in grasveenen, die des z0- bezitters! en het aantal vrje boeren (freemers t0t weide dienen, in ontoegankeljke holders)lszeergering.Degrooteverbrokkeling
m00raSS0n en in tllrfveenen meteenegezamon- en dewjzevan verhuring heeftereenhoogst
ljke uitgestrektheid van 208 1 geogr.mjl. nadeeligen invloed op den landbouw.Bj de
Men vindt ze vooral op de binnenlandsche
vlakte meteene onderlaag van kalk.Te voren

bevonden er zich o0k aanzienljke wouden,
doch deze zjn in lateren tjd aanmerkeljk
verminderd.

Daarer veelalwesteljke en zuidwesteljke
zeewinden waajen, is het klimaat er zeer
gem atigd, en de vochti
gheid van den dampkring draagt er nietwelnig bj t0tdevruchtbaarheid van den bodem.H et weder is erin

deverschillendeJaargetjden minderbestendig
dan in Engeland, doch de gemiddelde Jaarljksche warmtegraad hooger.Deswintersvalt
er veel regen, en aan de westkust telt men
208 regendagen in hetJaar;sneeuw bljfter
zelden lang liggen# en de vorst is er doorgaans kort van duur.Er groejen onderschei-

eigenaars gaat het.grondbezit Over van den
vader op den oudsten zoon;maar'
de pachters
hebben doorgaans het regt,oza de gehuurde
landen onder hunne zonen en dochterste verdeelen..Een ander grootkwaad is het absentismus,hierin bestaande,datde grootegrondbezitters de opbrengsthunner goederen buiten
'slands verteren en het beheer van hunne
gronden overlaten aan derden,die eene vaste
pacht betalqn en dan die gronden naar
w elgevallen in gedeelten aan anderen ver-

huren. In den tegenwoordigen tjd loopen de
huurcontraden ovel'tjdperken van 61,31 en
21 Jaren en gelden ook we1 voor levenslang.
Het 12de gedeelte des lands is echter uitge-

geven in losse huur(atwill)!zoodathetge-

bruik daarvan ieder oogenbllk ka'n w orden
deneplantenjdie erbepaald te huisbehooren, opgezegd. Dit stelsel vloeide voort uit de
doch men vindternagenoegdozelfdedieren als armoede der Iersche pachters,en wasJuist
in Groot-Brittanle. Kikvorschen en eksters geschiktom de armoede te vermeerderen.De
zocht men er t0t aan de 18de eeuw te ver- Iersche boer is in den regel een daglooners
geefs, en o0k thans n0g heeft men ergeen die voor anderen arbeidt en hiervooreenehut
mollen, padden en slangen. De rivieren en meteen stukjeaardappelgrondontvangt.Vele
meren bevatten er veelvisch,en de banken misbruiken zjn er echterdoorden Land-bill

bj Carlingfbrd leveren uitmuntende oesters. van 1870 %'tdenweggeruimd.Landbouw en
Behalve graniet,bevat heteiland onderschei- veeteelt staan alzoo op veellageren trap dan
dene soorten van kalksteen;men heeft groe- in Engeland,hoewel zj in den laatsten tjd
ven van zwart marmerbj Kilkenny en van aanmerkeljk zjnvooruitgegaan.Doordezorg
wit marmer bj Connemara en Donegal.Het der Britsche regéring zjn erthans 116 landbasaltj hetwelk zich van den mond der Cak- botlwscholen, en te Glasnevinbj Dublin berickfergus totaan het Lough-Foyle en in het staat sedert 1838 eene modélhoeve metonderbinnenland tot yan den oever van hetLough- wjzersen hulpmiddelen.Voortsheeftmen te
Neagh uitstrekt, behoort er wegens zjn Templemoyle een landbouwseminarium enook
regelmatigen zuilenbouw t0tdemerkwaardigste eldersonderscheidenemodél-boerderjen.Tarwe
verschjnselen.0ok vindtmen erhierendaar en gerst tieren er niet zo0 goed als haveren
amethyst, jaspis en andere edelgesteenten, aardappels,- en een m islukte aardappeloogst
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isereene vreeseljke ramp.De veeteelt is er tienden en geld werd geschatop 16 millioen
niet met den landbouw verbonden,maareen pond sterling. Men berekende de schadeloosafzonderljk bedrjf, hetwelk aan Engeland stelling op 8650000 pond sterlingjzoodat er
veel slagtvee levert.De vischvangst iser op
verre na niet evenredig aan den overvloed
van visch. Vooral wordt er veel vlas verbouwd,als grondstofvooreenemenigtelinnenfabrieken. In 1867- 1868 bevonden zich in
Ierland 1540 molens t0t zuivering van vlas,
en in 50 fabrieken waren 10000 weefstoelen
in werking. H et aantal personen,aan dezen

7350000 pond overbleefy die voor weldadige
stichtingen werden bestemd.VoortB gafmen

aan de Iersch-Anglicaansche kerk tjd t0t
1 Januarj 1871 om eene nieuweorganisatie
in te dienen.

Het onderwjs,vooralhetlager opderwjs,
schoon in den laatstentjdaanmerkeljk verbeterdj laat er veel te wenschen over.Aan

tak van njverheid verbonden,rekende men het hoofd derinrigtingen voor hooger onderop Q50000, en de waarde van hetlinnen,in wjs prjkt de universiteit te Dublin, in

1868 uitgevoerd, beliep 10 millioen pond 1591 gesticht. Hier heeft men het Trinitysterling. Van veel minder belang is er de Collège met 27 professoren, 35 fellows,860

wol-,katoen-,zjde-enpapier-industrie,terwjl studenten en eene jaarljksche inkomst van
er daarentegen eene groote hoeveelheid ster- 64000 pond sterling,- voortsQueen's-uniken drank en bier bereid wordt.Voorts delft versity, voor studenten van verschillende gemen er steenkolen,klipzoutenz. De Iersche loofsbeljdenis geopend,en de daartoebehoohandelsvloot telde in den aanvang van 1868 rende collèges te Belfast, Galway en Cork,
bj 2421 zeilsehepen 202 stoombooten,en de met 60 hoogleeraren en 655 studenten.Daarspoorwegen, in Ierland geopend)hadden in enboven vindtmen er15geneeskundi
qescho1873 eene lengte van 3378 kilometers. De len, alsmede te Dublin de Royal Soclety,de
voornaamstezjn degrooteZuider-enW ester- Iersche Académie en meer andere genootspoorweg van Dublin naal' Cork, Killalmey
en Tralee, de groote W est-centraalspoorweg
van Dublin naar Galway, en de Noorderspoorweg van Dublin over Drogheda, Dundalk en Newry naar Belfast en Coleraine.

schappen t0t bevordering van kunst en wetenschap.
Aan het hoofd der uitvoerende magt in
Ierland bevindt zich de onderkoning ofgou-

verneur-generaal(lord-lieutenant),die te DuD 00r onderzeesche telegraafkabels is lerland blin zjn verbljfhoudten wienseerstesecrevoorts met Engeland, Schotland en Amerika taris, tegeljk geheim-zegelbewaarder en 1id
yerbonden.
van het Privy colndlder Koningin,methet
De bevolking van Ierland telttegenwoordig bestuur der zaken is belast, waarbj een
b
jna51imillioeninwoners,-doorgaansnietvan Raad,doordeKroon benoemd,hem terzjde
Angelsaksische,maar van Celtische afkomst, staat. De onderkoning,verantwoordeljk aan

zoodat zj zich aansluiten aan de Latjnsche
zetenen beljden er de R.Katholieke godsdienst. Inttlsschen is er de Iersche of oudCeltische taalslechts bj een millioen inge-

hetBritsch ministérie,genieteenejaarwedde

volken. Trouwens meer dan 4 millioen inge- van 20000 pond sterlingenisom gevendooreen

zetenen in gebruik,en 4,tdevandezespreken
daarenboven Engelgch. Het R. Katholieke
kerkgenootschap heeft er 4 aartsbisschoppen

glansrjkenHofstoetjbestaandeuiteenopperhof-

meesteryeenintendant-generaalyeenopperkamerheer,eenkanselierderordevanSt.Patrick,een
wapenkoningenz.Totderegtsmagtbehoorenals
hoogste waardigheidsbekleeders de lord-kanselier,de lord-regter van hetHof van Appèl,

nameljk teArmagh,Dublin,Cashelen Tuam j de archivaris (master of the rolls), de lord-

en 29 bisschoppen,en aan het hoofd der An- opperbaron van het schatkamergeregt, de
glikaansche Kerk staan er 2aartsbisschoppen, rerter en de kroonambtenaarvan hetadmidie van Armagh-ologher en Dublin-Kildare, rallteitshoogste geregtshof,deprocureur-geneen 10 bisschoppen.Dekerkeljke toestand in raal (attorney-general) en de fscaal-generaal
Ierland heeft door de Bill van 1869 eene (solicitor-general).Sedert1830 wordtIerland

belangrjke hervorming ondergaan. Daardoor in het Britsche rjksparlement door28 pairs
is het staatsgezag over de Iersche Presbyte- in het Hoogerhuis en sedert 1832 door 105
rianen en R.Katholieken opgeheven,tegeljk afgevaardigden in het Lagerhuis vertegen-

met de voorregten der Anglicaansche Kerk. w oordigd.
De waardigheidbekleedersvan laatstgenoemde
Omtrent de gesehiedenis van Ierland ververloren hunne zetels in hetHnisderHeeren, melden wj hetvolgende:De eerstebekende
en de bezittingen dezerKerk werdeninhanden bewoners des lands waren Celten,diehetmet

gesteld van eeneKoninkljke Commissievan den naam van Erin (Westeljk eiland)bestemLiquidatie, die tot taak had,de Anglicaan- pelden.De Grieken vervormden dient0tIerne,
sche geesteljkheid voor hetverliesvan hare waarvan de Romeinen Slbernia maakten.Uit
voormaligezelfstandigheidj- dePresbyterianen

het tjdyerk der Romeinsche heerschappj in

voorhetgemisvanhetRegium donum (eenjaar- Groot-Brlttanle hebben wj geenerleiberigten
ljkssubsidievan 9000pondsterling),- ende omtrentIerland.DeIerschekroniekschrjversj
R. Katholieken v00r het verlies van den

die evenwelniet vôôrde10deeeuw bestonden,

Maynootn Grant(een subsidievan26360pond hebben die leemten aangevuld metdeverwonsterling ten behoeve van Maynooth-collegie, derljkste sagen.W egenshunneverwantschap
een priesterseminarium met 520 studenten) met de Schntten werden de Ieren t0tin de
schadeloos te stellen. Het geheele vermogen middeneeuwen 00k alzoogenoemd,terwjlaan
der Iersch-Anglicaansche Kerk in landerjen, het eiland zelfs de naam van Groot-schotland
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(Scotia m#0r) gegeven werd.Deoude Ieren
waren verdeeld in stammen,onderworpen aan
erfeljke opperhoofden,en hielden zich hoofdzakeljk bezigmetdeveeteelt.Omstreekshet
Jaar 430verkondigdePatrick,een Schotvan
geboûxte, aldaar het Christendom en gaf
onderwjs in de Bchrjfkunst.Derust,welke
op het eiland heerschte,terwjlhet zuiden

van pThe Pale (de Mark of Grensl'',doch
weldra vergaten zj hunneovereenkomstjbeschouwden het geheele land alshun eigendom
en drongen gedurig verder westwaarts.O0rlogen met de inboorlingen, willekeur en de

Onderlinge najver der baronnen,achterdocht

en verkeerde maatregelen hexschiepen Ierland
in een tooneel van tweedragt, wanorde en
van Europa door Germaansche horden geplun- woestheid.Toen voorts RobertWrlcedeSchotderd werd, bevorderde er de ontwikkeling sche kroon verworven had en een voorspoedivan een geleerden stand van monniken.Reeds gen 00r10g voerdetegen Engeland,vervoegden
sedert de 6de eeuw was Ierland de zetelder zich deIerschestamhoofden bj hem om hulp

W esterschegeleerdheid,en uitzjneklooster- tegen den gemeenschappeljken vjand. Zjn
seholen trokken de predikersdesGekruisigden
naar het vasteland. Die ontwikkeling,welke
weinig invloed had op het volk,werd echter
gestuit,toen in de 9de eeuw de Noormannen,
door de Ieren Oostmannen geheeten,hetgeheele eiland veroverden, en eerstin de 12de
eeuw geluktehetden Ieren,onderaanvoering

broeder Mdnard landëe er in 1315 met een
leger en werd door de Ieren t0t koning uitge-

roepen.Na een strjd van 3JMr,waarin het
eiland eene prooiwerd der verwoesting,sneuveldehj in eengevechttegen deEngelschenj
en na zjn d00d heerschten grenzelooze verwarring en wetteloosheid. Roofzuchtige En-

van Brion .
porpiFz- , dat Juk weder af te gelschen vernederden zich totruwe Ieren en
schudden.Nadatin hetmidden der lodeeeuw verwierpen hunne eigene wetten en regten,

ook de Oostmannen het Christendom hadden omdat volgens de gewoonte der inboorlingen
aangenomen,begafzich in 1152 op eenekerk- roofen moord slechtsmeteenegeldboetewervergadering te Drogheda de geheele Iersche den gestraft. Gedurende den burgeroorlog der
Kerk onder hetgezag van den Paus,terwjl beide Rozen hadden in Iexland de aanhangers
onder de 4 bisdommen aan Armagh, door van het Huis van York deoverhand.Hendrik
Patrok gesticht,de voorrang werd toegekend. VII zond om die reden een leger en een
Men had er in die dagen 4 koningrjken, nieuwen stadhoudernaarIerland,om deschier
evenzoo genoemd a1s de thans n0g bestaande onafhankeljke baronnen t0tolderwerping te
gewesten.Ieder koningrjk Nvas verdeeld in brengen.De grondwet des lands,voorzoover
stamm en,en een opperkoning bezateene Zeer het aan de Engelschen onderworpen was,

beperkteheerschappjoverhetgeheel.Gedurige verkreeg in 1495doordePoynings-act(naar
den Stadhouder alzoo genoemd) een nieuwen
grondslag en bleef t0t ver in den nieuw eren
tjdvan kracht.HetIerscheParlement,waarin
00k aldaar gevestigde Engelschen zitting en
stem hadden,mogt na dien vtjd alleen met

onderlinge oorlogen bevorderden de woestheid
der stam men en veroordeelden hen t0tzwakheid tegenover buitenlandsche Veroveraars.
Dermod, vorst van Leinster, schaakte de
gemalin van O'Ro%rke,eenondergeschiktstamhoofd van M eath,en werd om die reden met
hulp van den opperkoning Roderik O'Connor

verlof van den stadhouder vergaderen en was
verpligt, de wetsontwerpen, die het w ilde
behandelen, eerst aan de regéring voor te

uit zjne bezittingen verdreven)weshalve hj
in 1167 bjstand zocht in Engeland.Koning leggen.Dochterwjlhetbewindnt
1metkrachH endrik 11, die reeds lang, aangemoedigd

tiyer hand k0n gevoerd worden,deed men
door paus Radrianus TL besloten had,zich nlets voor de inboorlingen, en de hardheid,
van Ierland meester te maken, liet terstond waarmedemen henbelegende,werdeenebron
in 1169doorzjnebaronnenRobertFïfz-S/TFlel van verbittering en ruw heid.
en A x gice Y tz-Gerald den voortvlugtlgen
Onder zulke omstandigheden bleef in den
M nvang der 16de eeuw het grootste gedeelte
van het eiland nog onafhankeljk van de Engelschen, ofsch
t geheele gebied
. 0on m en he
doorgaans als een Engelsch wingewest bein Ierland.Daar hj hetregtvan verovering schouwde.De Ieren leefden onderhunnestamDermod herstellen op den troon,enverscheen,
nadat graaf Strongbow k)l4 PembrokeW aterford
en Dublin veroverd had, in December 1171
met 400 ridders en 4000 wapenknechten zelf

bouwde op eene Pauseljke Bul,ontving hj hoofden naar voorvaderljke zeden,nameljk
dadeljk steunvandegeesteljkheid.Devorsten a1s wilden.Sendrik VIII poogde w e1iswaar
van Leinster en Munster onderwierpen zich zjne magt uitte breiden,doordien hj zich
aan de oppermagt van Engeland,en na een den 23sten Januarj 1542 doorhetEngelsche
hardnekkig verzet,moest00k Roderik in1175 en Iersche Parlementt0tkoni
ng van Ierlan;
eene overeenkomst sluiten,volgenswelkeHen- liet uitroepen, doch hj deednletst0tverbeAïàhetoojteljkenApddriàhetwesteljkgedeelte tering van denmaatschappeljkentoestanddes
vanheteilandbehield,terwjldezelaatstetevens volks.De Hervorminy,dieeronderhem en
leenman werd der Engellche kroon,verpligt zjn zoon Eduard VI ln deEngelschedistricom schatting àp te brengen.Dit verdrag be- ten slechts zwakke wortelen geschoten had,
sliste over het lotvan het eiland.Imm ers de werd onder koningin M aria gemakkeljk
Engelsche baronnen haastten zich om zich uitgeroeid.Toen Elizabetk in 1558 den Engeld00r geweld het bezitte verzekeren van het schen troon beklom jwildezj eersttoegevendveroverd gebied,- zj verdreven deIersche heid oefenenJegenshetgeloofderIeren,doch
stamhoofden en voerden er Engelsche wetten de vjandeljkheden van den Pausen van de
in.MWé1 droeg hetveroverd gedeeltedennaam R. Katholieke partj bewogen haar,o0k in
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Ierland de Hervorming in te voeren enhetge- dweepzieke priesters vervoerden hetvolk t0t

heelevermogenderR.Katholiekegeesteljkheid vreeseljke moordtooneelen,zoodatin weinige
aldaar terbeschikkingtestellenvanhetnieuwe
Kerkgenootschap. Dientengevûlge ontstonden
er sedert 1560 gedurig onlt
lsten)aangestookt
door Engelsche vlugtelingen, dooz den Paus

dagen op verschillendeplaatsen van heteiland
40- t0t 50000 Engelsche Protestanten omge-

bragtwerden,terwjlnog veelgrooteraantal
gedurende de vlugt bezweek. A1 dat bloed

en doorhetSpaansche Hof.Hoogstgevaarljk werd in Engeland aan den Koning te laste

w>s vooral in 1595 de opstand van Hkt
qlt gelegd rn had op den gangderomwenteling

O'AeiI,doordeKoningint0tgraafvanTyrone grootenlnvloed.om wraak te oefenen landde
verheven4 hj vond talrjke aanhangers)die na het onthonftlen desKoning: Cromwelï,door
heteilandvanhetEngelscheJukwildenbevrj- het Parlement t0t stadhouder benoemd, den
den. De Koningin zond eindeljk in Maart 15den Augustus 1649 meteen talrjk en ge1599 haren gunsteling,dengraafranzlddet
r,met oefend leger in Ierland,veroverde stormendereen leger van 22000 man naar Ierland5doch hand de steden Drogheda en W exford enjoeg
Eneœ maakte er weinig vorderingen, sloot
van Tyrone,
een wapenstilstand met den graaf'
en verwjderde zich op eigen gezag,Nvaarna
de bpstand weder uitbarstte. llaarna Nverd

lnrd MqunLioy tot stadhtmder benoemd, en
deze bragt met eeue aanzienljke legermagt
het geheele eiland in korten tjd t0tonderwerping,terwjl hj deSpanjaarden,in 1601
bj Kinsalegeland,noodzaaktezich wederin
te schepen en Tyrone gevangen nam.In dien
Btr:d werden vele inboorlingen gedood,vele
anderen zagen hunne goederen verbeurd verklaard,en daardoor ontstend eeneellende,die
zelfs nu n0g niet hersteld is. Eene groote
nppervlakte toch van den vruchtbaren grond
werd aan de regtmatige eigenaars ontrukt en
onder Engelsche kolonisten verdeeld.
Koning Jacobln I vatte het pl
an oy,den
toestand van Ierland door Btaatkundlge en

maatschappeljke hervormingen te verbeteren.
Hj wilde in de eerste plaats de willekeur
fnuiken der Iersche stamhoofden die in den
loop dex tjden eigenljk Engelschebaronnen
waren geworden,en in hetalgemeen deIeren
t:t vrje mannen verhefen.Om ditplan ten
uitvoer te brengen, nam hj echterzjne toevlugt t0t verbeurdverklaringen. Hj eischte
van elken Ierschen edelman den leenbrief,
waaruit zjn bezitregt moestbljken,en was
zulk eene ade niet voorhanden of ontbrak
daarin ook maar iets aan den vorm ,dan vervielen (
le goederen aan de kroon. Van de
800000 moxgen lands, welke op deze wjze
in het noorden van Ierland heteigendom des
Konings werden, ging hetgrootste deelover
in de handen van Schotten ofvan Engelsche

de geheele bevolkingover de kling.Daardopr
werden de Ieren met z00 grooten Bchrik be-

vangen,datzj bjna alhunnevestingenvrjwillig Overgaven en de vlugtnamen naar de
moerassen. Binnen 9 maanden had Crommell

het geheele eiland onderworpen,waarna hj
hetopperbevelaan zjn schoonzoonIreton0pdroeg,diehetbloedig bedrjfvoortzette,hetwelk geene andere bedoeling had dan de uit-

roejing der R.Katholieken.Men peinBdeer
zelfs opt om al de vlugtelingen) in wouden
en moerassen verscholen,naar de W est-lndischeeilanden tebrengen,doch hiervoorbestond

geene mogeljkheid.De Protedorgafdaarna
bevel,datmen aldeIerennaarhetwesteljke
schiereiland- naarConnaught- z0udrjven

en ondertoezigt der Protestantsche bevolking
in bevestigde steden opsluiten.00k ditplan,

op h0e barbaarschewjze00k aangevat,kon
slechts gedeelteljk worden uitgevoerd.Het
vruchtbare land werd aan soldaten en Engelsche kolonisten gegeven,terwjlhonderdduizendeinboorlingen Omdooldeneninafzigteljke
poelen van honger en koude omkwamen.
De herstel
linj van hetkoningschap bragt
weinig verandermg in denrampzaligentoestand
van Ierland. Karel 11 maakte wèleen einde
aan de vervolging der R.Katholieken)mM r
de Protestanten behielden de goederen, die
aan de inboorlingen waren ontrukt. Slechts

weinigeIeren,nameljk zj,diegenoeghadden

overgehouden om een langdurig procèstevoeren,herkregen langs dezen weg hunnegoede-

ren.De R.Katholiekereadie,diezich bjde

troonsbeklimming van Jaeobus 11 openbNarde,
verwekte in lerland groote vreugde,en toen
Bpeculanten. De voortrefeljke inrigtingen, lu tstgenoemde Vorst in 1689 de Engelsche
w elke Jaeob'
as t0t beschaving der eilanders kroon verloren had,verscheen hj in Ierland
deed veajzen, konden niet opwegen tegen met een Fransch legertje van 5000 man.De
4it onregt.Daarenboven bleven de R .Katho- Ieren stroomden van alle kanten derwaarl ,
lieken, weigerende den Koning als hoofd dex zoodat het eerlang 38000 man telde, en de
Kerk te erkennen,uitgesloten van alle open- Engelsche troepen verloren alle steden, met
bare ambten.DePausdaarentegen wektehen, uitzondering van Londonderry en Enniskillen.

deden eedaan den Koning weigerden (recuOnts),steedsnpt0tstandvastigheldenplaatste
nnnst de Protestantsche Kerk eene nieuwe R.
Katholieke Hiërarchie. Bj de verdeeldheid,
welke hierdnor ontstond,kwamen in dentjd

van Karel I n0g staatkundige verdeeldheden.
Gebruik makend van verwikkelingen,tusschen
Schotland en Engeland ontstaan,vormden de
Ieren onder aanvoering van Roger Aor: en
O3
F 6Lllhetplan toteenegrootezamenzweringj
de den Q3eten October 1641 uitbarstte. De

Doch in hetvoorlaarvan 1690 staptekoning
Willem 1I1 eraan land meteeneaanzienljke
armee en bragtop den lsten Julj hetR.Ka-

tholieke leger aan de Boyne, niet ver van
Drogheda, eene beslissende nederlaag t0e,

waarop eene anderevolgde opden 13denJu1j
1691 bj Aghrim.Hiermede was de opstand

gedemyten hetgeheelelandaan deEngelsche
dynastle onderworpen.In Augustusçaven de
R.Katholiekenhunnelaatstevesting,Llmerick ,
overen sloten metgeneraalnan Gilkeleenver-
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drag,waarbj hun vrjheidvan godsdienstoofe- dienstmoesten bekostigen.Dehardvochtigheid,
ning werd toeqekend,evenalsonderKarelII. waarmede detiendenwerdenqgevraagd,deed
Dooreenbeslmtyan hetEnjelscheParlement hetgeheimegenootschapderRlghtboys(Regtwerd 00k nu weer een millloen morgen lands eischendemannen)ontstaan,4iehetvolk 0nverbeurd verklaard en onder de Protestanten
verdeeld.In destedenvormdendeProtestanten

4ereede deden beloven,dathetde tiendenin
hetgeheelniet of slechts een klein gedeelte

OraNe-gezinde Genootschappen (orangemen), daarvanzoudeopbrengen,terwjldemeineedidie metdweepzieken jver de R.Katholieke ggn gestrengwerdengestraft.Detwisten over

bevnlking verdrukten.Om het R.Katholieke
en nationale element weerloos en werkeloos
te maken,werden barbaarsche strafwetten de Penallaws- tegen hetR.Katholicismus
uitgevurdigd.Volgensdezemoestendehoogere
waardigheidsbekleeders der Kerk het eiland
verlaten,- priestersvan lageren rangmogten

d1e aangelegenheid onfaarM en weldra in een
kleinen 00r10g.
De groote Fransehe Revolutie vond voorzeker nergens z00 luiden weerklank alsbj
de Ieren, die sedert eeuwen de grievendste
mishandelingen hadden verduurd.Degeestdrift
en de hoop der verdrukten kenden geene
degrenzen vanhungraafscha? nietoverschrj- grenzen en vervoerden hen t0t uitzinnige
den,- enaanieder R.Kathollek washetdin- plannen.Uithetkorpsvrjwilligers,hetwelk

gennaaropenbareambten,hetverkrjgenvan
grondeigendom ,hethuweljkmetProtestanten,
hetvrjeljk beschikken bj uitersten wi1enz.
ontzegd.Een afzonderljk besluitverboodaan
R.Katholieken op een paard te rjden,dat
'leer waard was dan 5 pond sterl
ing,en bj
overtreding had ieder Protestanthet regt,om
zich het dier tegen betaling van genoesade
B0DA t0e te eigenen.Hoeweldeze wetten niet
met gestrengheid werden toegepast, veroor-

reedseen aantallarenontbondenwas,ontstond
in 1791 teDublin hetVerbond derVereenigde
Ieren (United Irishmen)jwaaraan Ook vele
Prdestanten deelnamen, met het doel om
Ierland in eene onafhankrljke republiek te

herseheppen. De R.Katholleken maakten gçbruik van de verlegenheid derBritsche rege
'ring en eischten in 1792 opeenegrootevolks-

vergaderingteDnblinhunnevnlkomenegeljkheid voor de wet met de Protestanten.Het

zaakten zj verbitteringénhaatenbevorderden Britsche Parlementpoog4edenstorm testillen,
hetontstaan derrevolutionaire zamenspannin- d00r de belemmeringen van Ierlands handel
n njverheid,alsmede de Penallaws op te
gen,welkezich laterçedurigin Ierland ver- e
Meveq.In 1770 zien wj deW hiteboys(W itte heFen. De R.Katholieken verkregen de vermannen, nMr de hemdenj die zj over de gunning om hunne zaken voor de regtbank
kleederen droegen) ogtreden;het waren R. tr doen waalnemen en huweljksverbindteKatholieken uithetzulden,daglooners zonder nlssen te slulten met Protestanten. In 1793
werk,verdreven pachtersenz., diedesnachts schafte men de stralen afjdie de R.Katho-

bjeenkwamen, om hardvochtige grondbezitters,pastoors,agenten enambtenarenteteisteren en te vermoorden,waarna zj doorgaans
op eenegeheimzinnige wjzeverdwenen.Vborts
vertoonden zich omstreeksdien tjdde Hearts
of0ak (Eikenhouten harten,sterke mannen),

lieken bedreigden, wanneer zj des zondags

de Protestantschekerken nietbezochten.O0k
werd hun de bevoegdheid toegekend om deel
te nemen aan hetverkiezen van Parlementsleden, zonder evenwel zelven verkieBbaarte
wezen, en men veroorlonfde hun, ondergeProtestanten uit het noorden,die in verzet schikte staatsambten te bekleeden.Daarechter
kwamen tegep de drukkende hand- en span- de verdere eischen onvervuld bleven,verhief

diensten bj den aanleg van wegen. Daar- hetVerbondPetklimmendendrangzjnestem ,

door echter wer; de toestan; des lands niet zoodatderege'ring eindeljk hetbesluitnam ,
verbeterd.Eerstten tjde van den vrjheids- deze beweging met geweld te dempen. De
00rl0g derNoord-AmerikaanscheKoloniënnam habeas-eorpus-ade,in 1782 aldaar ingevoerd,
hetgeheele volk deelaan een opstand,zoodat werd opgeheven, in de steden eene sterke
de bezorgde regéring zich eenige schikkingen bezetting gelegd en deVereenigingOntbonden
moest laten welgevallen. Daar de Franschen en ontwapend.opdehulp vanFrankrjkverde Iersche kustbedreigden en hetland schier trouwende,verlorenechterdezaâmgezworenen
ontblootwas van troepen,vormdendeIeren- geenszins den moed.Eindeljk verscheen in
naar hun voorgeven t0tbeveiliging des lands December 1796 aan de Iersche kusteeneaan-

in 1779 een korps vrjwilligers, datna zienljke Fransche vl00tmet25000 man lanverloop van Qjaar50000man telde.Om een dingstroepen onder aanvoering van generaal
algemeenen opstand te verhoeden, zag het Honltejdoch zj moestwegenstegenspoed en
-

Engelsche gouvernement in 1782 zich gedrongen, de Poynings-ad op te heFen 0n aan
Ierlan; eene wetgevende onafhankeljkheid te
verleenen.Tevens werden delt
rafwettentegen
de R. Katholieken, zooal nlet geheel afgeschaft,dan toch aanmerkeljk verzacht.Het
werd hun vergund grondbezitte verwerven,
scholen op te rigten en hunne godsdienstmet

meervrjhei; uitteoefenen.'Hoogstdrukkend
voor de R. Katholieken waren er steeds de
tienden,welkezjaandeProtestantscheleeraars
hetmql4en,terwjlzj tevenshunneeigeneeere-

Onbekwaamheid der bevelhebbers onverrigter
zake afdeinzen. Nu verklaarde de Britsche
regéring Ierland in staatvan beleg,en hierd00r werden de gemoederen n0g meer verbitterd. Het Verbond waB in 1197 werkzamer
dan ooit en voerde eene militaire organisatie
in. Aan het hoof; stond een bestuur van 5
m annen ,wier namen uitsluitendbekendwaren
M n de voorzittersderprovincialecommissiën.
Reeds telde het Verbond meer dan een half
millioen zaâmgezworenen, toen de regéring
d00r een verrader berigt ontving van het
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dreigend gevaar. In weerwil van deze ont- ti
gd.Een nieuweeed,dien00k de R.Katholie
ken konden aieggen, verving den vroegeren
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derscheldene opperhoofden, barstte in Meide en opende voor hen de gelegenheid om zltting
opstand op onderscheidene plaatsen uit,doch tenemen in hetParlement.O0k ontvingen zj
zj werd belemmerd door eene aanzienljke de bevoegdheid om alle openbare ambten te
krjgsmagt,en de opstandelingen leden dtln bekleeden,behalve datvan lord-kanselier.
zlsten Junj bj Vinegar-Hilleenebeslissende Deze Overwinning werd door de Iersche R.
nederlaag. Vliegende kolonnes trokken door Kathol
ieken metvreugde begrûet.Zj Btemde
heteiland en versmoorden hetOproerinbloed. hen echter niet t0t tevredenheid, maar t0t
De Ieren Nverden #0:r0Pen en zonder vorm hetstellen van hoogere eischen.Men wildenu
Van procès opgek:oopt. Het aantal dooden o0k devereeni
ging ontbondenzien,ent0tdat
bedroeg ongeveer 30000,maar ondel,deze be- einde bragt 0'Connel
lhetReyeal-genootschap
vonden zich 00kvele Protestanten diedoorde t0tstand,waartegen hetminlstérie * e.4 zich

R.Katholieken waren omjebragt.Naauweljks metdeIerschedwangbill(Irish coercion-bill)
was ditmoordtooneelgeèlndigd,toen in Augustus 1798 een Fransch eskader op de kust
verscheen en een korps van ruim 1000 man
onder aanvoering van generaalIlkmbert in de
Killalabaai aan wa1 zette; doch de Briische
troepen verhinderden de Ieren derwaarts te
snellen, zoodat de Franschen zich weldra
moesten overgeven. Eene andere Fransche
expeditie,welke in Septemberdekustnaderde,
werd door den Britschen generaal W arren

verzette.Volgens deze wet ontving de lordluitenantvan lerland debevoegdheidom volksvergaderingen te verbieden en den staat van
beleg afte kondigen,en Om aan die maatre-

gelenkrachtbj tezetten,werdeenkorpsvan

36000 man met6000gewapendepolicie-bedienden naarlerland gezonden.Dedwangbillwerd
spoedig wederom opgeheven en Ollderhetstad-

houderschap van lord M klyrave(1835)scheen

zelfs eene verzoening tusschen hetvolk en de

onderscheptenbjnageheelgevangengenomen. regéring t0t stand te komen.Toen echter in
Meer dergeljke ondernemingen bleven zonder Augustus 1841 de Tories weder aan het roer
gevolg, en de Britsche regéring vatte toen
hetbesluit 0p, hetIerscheParlementmethet
Britsche te vereenigen, daar de wetgevende
zelfstandigheid in Ierland het verlangen naar

kwamen, bevorderde 0'Connell op nieuw de
repeal-agitatie, en wè1mctzulk eene verme-

telheid, dathj in 1843 veroordeeld werd t0t
eenjaargevangenisstraf.Ditvonnis,hoeweldoor

volkomeneonafhankeljkheid aankweekte.Het de Pairs onwettig verklaard, was niettemin

eerste voorstel in dien geest,in 1799 in het oorzaak, dat de hoofden dier beweging wat
lersche Parlement gedaan,werd metveront- meergematigdheidbetoonden,enweldraschoof

waardiging verworpen.De Britscheregéring een vreeseljke hongersnood,waardoorIerland
nam toen hare toevlugt t0t omltooperj.De in 1845 en 1846 bezocht werd,alle overige

Drotten borough's''1 waaraan de Iersche Parlementszetels verbonden waren, werden tegen
groote sommen opgekocht,zoodat de regéring
weldra afgevaardigden bezat in haren geest,
waarna den 26sten Mei 1800 de vereeniging
t0t stand kwam.Erwerd bepaald,datIerland
voortaan door32 pairs,waaronder4bisschoppen, in het Hoogerhuis, en donr 100 afge-

belangen op den achtergrond.Om in het4e-

vaardigden in het Lagerhuis z0u vertegenwnordlgd worden; voorts zouden de Ieren
dezelfderegtengenietenalsdeBritten,terwjl
hetonderlingverkeervolkomenvrjz0uwezen.

Ierland was overvlengeld.Onlusten,gew elde-

brek te voorzien,werden van wege hetBmtsche Parlementontzettend groote sommentoegestaan, en toch kwamen er duizenden van

ellende om hetleven,terwjlhonderdduizenden
dewjk namen naarAmerika.Temiddenvan

deze crisis overleed O'Connell,die reedsdoor

de meer geavanceerde partj van hetjonge
narjen, roof en moord teisterden hetland,

want de hongersnood had de banden derwet
verbroken.
Daarentegen zou Ierland gedurende de eerstOnder zulke omstandigheden, in stu tkundige geestdrift ontgloeid en door dew oelzieke
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staatslasten dragen.In1801hieldhetVereenigd Ultramontanen opgQhitst,ondervond hetvolk
Parlementeene vergadering,dochhoewelalzoo een diepen indruk van de beweging van Fehet 1ot van Ierland n0g inniger metdat van bruarj 1848.Eene botsing werd onvermjde-

Groot-Brittanje verbonden was,kwam door ljk.De aanvoerders van hetJongeIerland,

dien maatregel n0g gern eindeaan de gods- zooals k%mitl
tO'.
& 1p,Mitcltell?Dnf'
y,Meadienstige en staatkundlge verdeeldheid. Om .#drenz.,knooptenonderhandellngen aanmd
hetvolk gunstig te stemmen,had deminister de Fransche republikeinen en methet V00rPitt eene volledige politieke emancipatie aan l
00pi4 Bewind teParjs,terwjldebevolking
Ierland beloofd, maar de bigotte koning
Ger-ge III was daartoe niet te bewegen,
zoodat het ontwerp niet eens in behandeling
kwam. D00r die trouweloosheid verbitterd:
vormden de R.Katholieke Ieren in 1802 eene

zich ln den wapenhandeloefende.Dekrachtige
maatregelen der regéring voorkwamen echter

e
ene uitbarstiny.De habeas-corpus-acte werd
gesehorst,de mtgave van oproerigedagbladen
verboden en Smitlt O'.
& ï:zl, door het volk

Vereeniging (Catholic Association) met het a1s koning van Munster begroet, na eene

d0elom de emanciyatie tebevorderen;doch vruchtelooze poging t0t oproer,gevangen geeerst door de agitatle van 0'Connell,die de nomen en ter dood veroordeeld, doch gedeo
penbaremeeninginEnyelandwisttewinnen, porteerd.In kol'ten tjd wasderusthersteld,
werd eene emancipatie-blllaangenomen en op doch denood niet gelenigd.Hongeren ziekte
den 13den April1829 door Ge-eqeZF bekrach- teisterden de bevolkingj

de landen bleven
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IERLAND- IERSCH-ROMEINSCH BAD.

braak lfggen en men trok metgroote troepen niciërs bekend. D00r de Romeinen werden

naar de overzjde van'den Atlantischen oce- zj vandaar overgebragtnaar Spanle,Frankaan. Toch ontstond hierdoor.00k eenige ver- rjk, Groot-Brittanje, Duitschland enz. Te
betering.De landbouw begon te herleven,en Rome werden tentjde van AntonLnl
ts,Cara00kdenjverheid,aangemoedigddoordewereld- calla, Diocletianws en anderen verbazende
tentoonstelling te Londen,nam eene nieuw e
vlugtj zoodat in 1853 00k eene Iersche ten.
toonstellinggehoudenendoorkoningin Vidoria
bezocht werd. Er verrezen gymnasia onder

som men aan hetbouwen vanzulkesr
rhermae''
besteed,en zelfs de armste Romein k0n zich

dageljks het genot van zulk een bad ver-

schaFen.Het gebruik werd ten laatste haast

den naam van Queen'sColleges,welkevoor een misbruik.00k in Griekenland hadden de
R.Katholieken en Protestanten toegankeljk Romeinep zulke baden gebouwd,en de Tur-

waren.W eldra echter ontstond er nu een ge- ken?die ze te Constantinopelvpnden,bragten
weldig verzet tegen de pgodsdienstlooze scho- ze ln verband met hunne goësdienstige gelen'', en de godgdiensthaat kwam in 1863 te bruiken.Daarna werden zj onderden naam
Belfast t0t dadeljkheden,zoodat er weder van pTurksche baden''algemeen in hetOosten
beperkende m aatregelen moesten genomen verbreid.Zulk een zweetbaddientdenTurken
Nvorden.
t0t geneesmiddel en tevens t0t bevordering
Intusschen ontstonden er nieuwe Onlusten derzindeljkheid.
in Ierland,dievooraldoorde Ieren inNoordNadat een 20ta1Jaren geleden de EngelAmerika Nverden aangestookt en uitgingen schestaatsman Urqul
t-tdezebadeninFrankvan het wjd-vertakte verbond der Fenians, rjk had leeren kennen,spoordehtjzjneland-

hetwelk wj onder dien naam uitvoerig heb- %enooten aan om ze 00k in Engeland op te
ben beschreven.Daaruit bljkt dat d1tver- rlgten. Zjne denkbeelden vonden bjval.bj
bondin deonafhankeljkheidvan Ierland zich dr.Riaard .PtZ;rJ:: in Ierland,en dezeOpende
een onbereikbaar doelhad voorgesteld en op eerstteSt.Ann'sHillbjCork en vervolgens
het laatst geheel en al schipbreuk leed.In- 00k elders zoodanige baden, wier inrigting
middels hebben de woelingen der Fenians hj aanmerkeljk verbeterd had.Hj verbond

veel goeds gewrocht. De Engelsche staats- daarmede een uitmuntend ventilatie-stelselt
lieden begonnen met menschlievende belang- en zo0 kwam het Iersch-Romeinsche bad
stelling de aandacht op hetIersche vraagstuk weldra in geheelEngeland in gebrtlik en verte vestigen.Aanvankeljk moesten dehoofden volgens o0k in Duitschland en elders.
der zamenzwering gestraft worden,maar seHet Iersch-Romeinsch bad is geenszins een
dert1868 zochtmen hervormingen in te voe- eenvoudiy bad,maar omvateenereeksvan
ren,die de grootste grieven der Ieren uitden baden,dle m etw arme en koude lucht,warm
weg ruimden,nameljk,zooalswj reedsge- en koud water worden toebereid en vergezien hebben,het gezag der Engelsche Staats- zeld gaan van het masséren ofkneden. Men
kerk en dedwingelandj der vreemdegrond- heeft althans drie vertrekken noodigvoordeze
bezitters omtrentIersche pachters.Beideher- verschillende verrigtingen. Doch 00k de Rovormingen kwam en ixl 1869 en 1870 t0t meinen hadden reeds een Jri
gidarium (een
stand, en toch moestde Britsche regéring in vertrek met koude lucht om zich te ontklee1871 n0g buitengewone maatregelen nemen den),8en tepidarium (eenvertrek metlaauwom de woelingen te dempen eener 00k thans warme l
ucht),een sudatorinm (zweetkamer),
nog altjd - t0tzelfsin het Britsche Parle- en een lavacrwm (een vertrek voor afwasschen
ment - werkzame partj, wier aanhangers enBj
voorhetnemenvankoudebaden).

den naam dragen van Home-rulers;zjhebben
zich onlangs(6Augustus1875)metkrachtdoen
hoorenteDublinbjdevieringvanhethonderdJarig feestvanO'Conndl'sgeboortedag,enhetis
hun oogmqrk Ierland wederin bezittestellen

zulke bad-inrigtingen isdeJulste tem-

peratuurderluchteenehoofdzaak.Verwarmde
lucht wordt door buizen onder den vloer en
langs de wanden van hetbadvertrek geleid.
In het tepidarium klimtdehitte derluchttot

45OC. en de badgast, die er zich pntkleed
Iarsche m os (Spaerocoecus crispus A.
g.
4 nederzet,is in 25 t0t40 minuten in 'tzweet.

van een eigen Parlement.

is de naam eenerplant,diet0tde familieder
W ieren en t0t de afdeeling derpurperwieren

Nu beyeefthj zichnaarhetsudatorium ,waar
eene hltteheerschtvan 560,en bljftertotdat

(Florideae)behoort.Hetiseen zeegewas,dat hetzweethem langshetligchaam stroomt,aan de kusten der Noordzee, inzonderheid in hetgeen in 12 t0t 18 minuten geschiedt.V00r
Ierland, veel gevonden wordt, waar de be- frissche lucht is door ventilatie gezorgd.
hoeftigen het als voedsel gebruiken,terwjl Zoodra nu de badgast in het sudatorium
het algemeen tegen borstkwalen wordt aange- voldoende uitgewasemd heeft,wrjfteen badwend. Het in verschen toestand roodachtige knechthem meteendikken wollenhandschoen
loofisvlak,herhaalde malen gafelig vertakt, het zweet van de huid en drukt daarna
onregelmatig ingesneden en gekroesd, - in qedurende 4 t0t 6 mi
nuten allespieren des
gedroogden toestand is hetgeelachtigenbroos. llgchaams. Daarna verlaat de badgast hetsudatorium en begeeft zich naar hetaangrenHetlostbj hetkqken geheelop in gelei.
Iersch-R om elnsch bad (Een) noemt zende, niet verwarmde lavacrum , waar de
m en eene badinrigting,waarin de badgast in badknecht eenige emmers laauw water boven
w arme, drooge lucht een zweetbad neemt. zjn hoofd uitskrt, daarna het ligchaam met
Zulke badeq waren reedsbj overoudevolken, zeep afwascht, en het vervolgens m etlu uw
zooals de Egyptenaren,Chaldaeërs en Phoe- water ofmet een koud stortbad afspoelt.O0k
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kan men zich ten slotte in eene k0m met kenhebbenmeestaleenezedeljkegtrekking;zj
kou; water afwasschen. Op deze wjzeafge- zjn boejen;,vûlgevoelenbepalenzichmeestal
koeld en gereinigd,keert men naar hetfrigi- t0tden huiseljkenkring.Vooralonderscheioe
darium (eene kleedkamer) terug, waarmen hj zich door menschenkennis. Vele van die
zich eenigen tjd op eenematrasindegemak- stukken zjn lang op hetrépertoiregebleven,
keljkgtehoudingnederlegt.Hierdoorverhoedt zooals rDie J:ger''1 - pDienstpoicht''1 men eene herhaling der uitwaseming en de nDie Advocaten'', - rDie Miindel'' - en
haid herkrjgthare.natuurljke kracht,diezj XDie Hagenstolzen,,.Als bevorderaa'rdert00door hetsterke zweeten verloren had.
neelkunst heeft hj veel goeds geleverd in
De werking van het Iersch-Romeinsch bad zjn:rAlmanach firdasTheater(1807,1808
op het gezonde en zieke ligchaam is Zeer en 1813)''.Op degezamenljke uitgave zjner
krachtig, daar het de uitwaseming n0g veel XDramatische W erken (met eene pselbststerker bevordert,dan hetRussisch stoombad. biographie, 1798- 1802, 15 d1n)'' volgden
H0e drooger de lucht isj des te gretigerdoet zjne pNeuedramatischeW erken(1807- 1809,

zj het water, waarmede zj in aanraking 2 dnl)''.O0k isdaarvan eenebloemlezing in

komt,t0t waterdamp Overgaan. Daarom ont- het licht verschenen.
kekt hetdrooge,warme bad met ongemeene
Igasurine, een bestanddeel van kraanBnelheid het water aan hetligchaam.Alseen Oogen (Nuces vomicae),scheidt in den vorm
krachtig zweetdrjvend middel is het alzoo van kristallen zich af uit de moederloog,

bjzondergeschikt,om destofwisseling tebe- waaruitbj kookhittemetkalk strychnineen

vorderen. Vooral dienthet Iersch-Romeinsch bruci
ne neêrgeslagen zjn.Deruweirasurine
bad om de doode deelen der opperhuid weg wordt in zoutzuur opgelost, de Oplosslng met
te nemen,de werkzaamheid der huid te ver- dierljkeko0lontkleurd,metmagnesianeêrgehoogen en deze te harden.Het verdient aan- slagen endeneêrgeslagenigasurinemetalkohol

beveling bj onderscheidenesoorten van chro- inkristaltoestandgebragt.Zjvormtkleurlooze,
nischen huiduitslag, en vooral bj Jicht en zjdeglanzige prisma's,diein honderd deelen
rheumatismus. Maakt men van zulke baden kokend water,gemakkeljk in alkohol,chloeen aanhoudend gebruik,dan wordtde huid
nngevoelig voor afkoeling. In hetalgemeen

bevnrderen zjdegezondheid,vooralvanhen,
die eene zittende levenswjsleiden en t0tde
e enden van eene goede tafelbehooren.
Im and (August W ilbelm),een beroemd

roform en vlugtige oliën, m aar niet beBt in
aether oplossen. Geconcentreerd zwavelzuur
kleurt de igasurine eerst rozenrood, vervolgens geel en daarna groen; geconcentreerd
salpeterzuur kleurt haarrood en raetbjvoeging van tinchlorine paars. Zj smaaktzeer
bitter en heeft Op het ligchaam eene derge-

kunBtenaar, tooneeldichter en beûefenaar der
tragigche kunst, geboren te Hannover den ljkewerki
nr a1sstrychnineen brucine.Hare
19den April1759, was aanvankeljk voorde zouten zjn ln hetalgemeen oplosbaarenvatstudie dergodgeleerdheid bestemd.Uitafkeer baar voor kristallisatie, en alkaliën doen de
van deze en uit lust t0t het tooneel,begat basis uit hunne oplossingen neêrslaan.
hj zich op l8-jarigen leeftjdheimeljk naar Iglau is eenederoudstesteden ennaBriinn

Gotha?waarhjonderrigtgenootvanEekhoh en en Olmi
itz devolkrjkstestad in Moravië.Zj
werd in 1779 lid van hetberoemdetooneelge- ligt aan de grenzen van Bohemen en aan de
zelBchap teManheim.Hierbehaaldehjgrooten Iglawa,waarover eene prachtigesteenen brug
lof en vermeerderde dien door het geven
van gastrollen in de voornaamste steden van
Duitschland. Onaangenaamheden metden intendant en vooraldeoorlogsbewegingenwaren

isgelegd.Zj is dehoofdplaats van een weleer

donr de dichterljke opvatting van zjnerol,
door zjn genialen gloed en doorhetcritisch
overleg, waarmede hj heerschappj voerde
overzjn spel.Vooralwashj een meesterin

eene klok, die 115 tolcentenaars weegt,-

evenzoo genoem d district, de zetelvan eene

arrondissementsregtbankyvan een gymnasium
en van een paar middelbare scholen. Men
oorzM k, dat htl zich in 1796 a1s directeur heefter3 voorsteden,een minoxietenklooster,
vkn den nationalen schouwburg naax Berljn ondexscheidene inrigtingen van weldadigheid
begaf.Hj werderin 1811benoemdtotdirec- en eene bevolking van omBtxeeks 18000 inteur-generaalder Koninkljke schouwburgen, w oners. Tot de merkwaardige gebouwen been overleed den 22sten Septembex 1814.Als hoorter de oud-Duitsche St.Jacobs.kerk met
tooneelspeler bekleedde hj een hoogen rang een t'
raaialtaarsttlk,een kunstig uurwerk en

overladene comische rollen,- alsmedein roerend-eenvoudige,welke zich in den kring van

hetburgerljk leven bewegen.Mindergoedû0k wegenszjn voorkomen slaagde hjin
heldenrollen. Göthe beschxjft hem als een

man van middelmatige lengte, wèlgeëvenreGigden ligcbaamsbouw , en een rond en v0l

gelut.Op gevorderdenleeftjdwerdhjzwu rljvig, doch zjne oogen behielden steedsden
gloed der jeugd en de geschiktheid Om de
wi:Belende gewaarwordingen levendig uit te
d- k*en.De doorhem gesehreventooneelstukVIII.

voorts de St. Ignatius-kerk en de nieuwe

kazerne. De njverheid bloeit er ongemeen
in lakenweverjen, spinnerjen, verwerjen,
brouwerjen enz.,enlaken-en wolhandelzjn
ex zeeraanzienljk.O0k wordterveelgraan
om gezet.
Iglesias de la Casa (José),een van de
beste Spaansche dichtersdervoorgaandeeeuw ,
geboren teSalamancaomstreekshetjaar1753,
sloot gedurende zjllstudietjd aan deuniversiteitaldaarmetzjnvrienduVelendezenandere
Jonge lieden den dichterkring, die later
onder den naam van nschoolvan Salamlnca''
beroemd werd.Hj vormdeziehzelven vonrAl
naar de elassieke diehters van zgn vaderland
40
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inzonderheid naar .
Balbnlna en Quelt
edo.Na dezemeening,terwjleerstgenoemden0geene
het volbrengen van zjne studie werd hj poqing aanwendde om de echtheid van den
prieater in het bisdom van Salamanca,doch Grlekschen tekstte verdedigen.Baur en Hiloverleed reeds den Q6sten Augustus 1791. gen
jeld daarentegen verklaarden,dat ervan
Eerst 7 Jaar na zjn dood werden zjnege- echte brieven van Ignatiu geen sprake kan
jn maar alleen van ondergeschovene,die
dichten verzameld (1798,Q dln),maarlater zi
bj herhaling gedrukt.Hj behoortt0tdege- wat ouder ofwatjongerzjn.Deoorspronliefkoosde volksdichters;vooralzjne luimige keljkbeid van den Syrischen tekst is na
gedichten,waarin hj in uitmuntendetaalde dien tjd aangetoond doorRitschl Tlolzen
gebreken zjner landgenooten aan de kaak Volkmam en vooral door Lip/lu , en deze
stelt,leven in den mond des volks.Nietten laatste heeft ook eene poging gew aagd,om
onregteheeftmen hem den modernen Qf
zdrdt
fp den oorspronkeljken Griekschen tekst der
3 brieven te herstellen. Het tegenschriftvan

genoem d.

Ignam e noemt men onderscheidene soorten van hetgeslacht Dioscorea,zooals D..
:1tiva1 2b., D.alata L.en D.?/llùi/àrt
x L. die
in de keerkringslanden veelal worden aangekweekt om hare dikke, vleezige en veel
zetmeelbevattende wortelstokken,onder den

Merœ (MeletemataIgnatiana,1861)heeftzjne
beweringen niet doen vallen, doch ook de
oorspronkeljkheid van deze 3 brieveniszeer
betrekkeljk.Tmmersdiekleinstebundelbevat
hoogstwaarschjnljkenkelverdichtebrieven,
welke niet vôôr het midden der 2de eeuw
naam van yamswortels bekend.Ir1 den tjd, ontstaan zjn.De 2debundelvan 7 brieven,
eene uitbreiding van den voorgaande,is welligt niet lang na dezen gevolgd,doch dien
van 13 brieven houdtmen vooreen gewrocht
der 4de eeuvr. Eene Arménische vertaling
stokken dezer plant zjn we1eetbaar,maar van 13 brieven is in 1849 door Petermann
niet smakeljk en bevatten daarenboven een uitgegeven.
'- m elding gemaakt Van
schadeljk beginsel,hetwelk nietin allesoor- Voorts vJnden w p
Iynati'tbs, patriarch van Constantinopel. Hj
ten doorkoken verdwjnt.
Ignatius (DeHeilige),bisschop van An- W aS e0n zoon van keizer M ichaël, aantiochië,was,naar men vermeldt,een leerling schouwde het levenslicht omtrent het Jaar
van den apostel Johannes en wordt om die 790, Nverd door Leo de zrvldzlié'
r ontmand,
reden t0t de Ajost
olischeVaderen gerekend. omhelsde den geesteljken stand,en zag zich
O0k ontving hp den bjnaam van Théophorus in 847benoemd t0tpatriarch.Hj streed met

toen de aardappelziekte in 0ns Vaderland en
elders groote verlegenheid baarde,heeft men
er we1eensover gedacht.hetaardappelgewas
door ignam e te vervangen, doch de w ortel-

(G0d in hethartdraqende),omdathjgehouden werd v00rhetklnd,doorJezl
a aanzjne
Jongeren a1svoorbeeld voorgesteld.Zjnleven
en sterven is in eene wol
k vansagenqehuld.
De Overlevering deelt mede,dat hj ln den
tjd, toen Trt
fanus oorlog voerde tegen de
Parthen,in tegenwoordiyheidvan den Keizer
in den circus te Antiochlë door leeuwen verscheurd is (20 December 115).Volgens een
ander berigt is zulks geschied te Rome in
103 onder hetconsulschap van Subnrranusen
M arcellns. D eze sage is gegrond Op de beN7aard gebleven brieven, welke zi.jn naam
dragen. Men ontm oet deze in drievoudigen
vorm , de grootste bundelbevat 13 brieven,

moed tegen de geweldenarj en de zedeloosheid van zjn 00m ,keizer lardas, die de
gewjde gebruiken derKerk bj drinkgelagen
bespotte. Dientengevolge verloor hj zjne
waardigheid, en Pltoti'a werd patriarch in

zjne plaats (858). De verdeeldheid,hierdoor
ontstaan,zocbtm en nu doorbemiddeling van
paus NicolaasI uitden weg teruim en.D aar

deze evenwel de zjde van Ignatins koos,

werd die verdeeldheid het begin van de
groote schetlring der K erk. Keizer Basiliws

herstelde Iynatins weder in zjne bediening
(867),en deze overleed in 878.
Ignatius-boonen (Fabae Scti Ignatii,
Fabae febrifugae) noemt men de zaden van

dievolgenshetalgemeen gevoelengedeelteljk een heester of boom ,die te huis behoortOp
onecht,gedeelteljk vervalscht zjn.Datge- de Philippjnsche eilanden en t0t de fam ilie
voelen is vooral bevestigd door het terug- der Loganiaceën behoort, nameljk Stryeltnon
vinden van een kleineren bundelvan 7 brie- f-çzdcfïi Bey. (Ignatia anm ra L. Fils.) met

ve
n (aan de Ephesiërs, Maynesiërs, Phila- tegenoverstaande, spits-eivormige bladeren,
delphiërs,Trallianen,Smyrnaersen Romeinen 3-t0t4-bloemige,okselstandige bloementuilen
en aan Polycarpns),een bundel,die reedsaan en peervormige, onbehaarde vruchten. De
Musebiusbekendwas.Doch0ok deechtheidvan zaden,in die P0r01
RMIIWOZi;,Zjl
lZ001
*V0rdezebrievenisreedsdoorDallae'as,voortsdoor gittig en bezitten dezelfde eigenschappen als
RemlertA à'
lrzzltzzlz?en Ernestien in denlaatsten de kraanoogen ofbraaknoten.VolgensLindley

tjd doorBa'
l
trbestreden.Eenn0gkleinerbun- worden zj onder den naam van Papeeta in
de1van slechts3 brieven (aan deRomeinen, Oost-lndië met goed gevolg tegen de chölera
Ephesen en aan Polycarpu&
') werd in 1845 aangewend,hoewelzj bj tegroote giftdui-

door Cureton m et Syrischen tekst uitgegeven. zeling en stuiptrekking veroorzaken.
l unsen verdedigde de echtheid van deze laatIgnatjew (NicolausPaulowitsj),eenRusme
Bten
t7
enbrzoc
ieven
ht onecht
aan tewas
toonen,dat de bundel sisch generaal en gezant aan het Turksche

terwjlBa'
ar den H0f,is de zoon van een verdiensteljk krjgs-

n den tjd va) keizerNicolaasde
Syrischen tekst a1s een nietsbeduidend uit- man,die i
treksel uit de Grieksche brieven verwierp. waardigheid bekleedde van gouverneur-geneUltlkoen en Hil
genjeld waren evenzeer van raalvan Petersburg.De zoon w erd opgevoed

IGNATJEW - IJ.

btlhetkorps pagesentradvervolgensindienst
bj de garde.Ht1
'maaktezulkesnellevorderingentdat hj reedsop betrekkeljk jeugdigen
leeftjdt0tdenrangvangeneraalwasopgeklommen,en betrad de staatkundige loopbaan a1s
gezantaan het Hofte Peking,waarhj een
voordeelig handelsverdrag wist te sluiten.
Dientengevolge werd hj directeur der Azia-
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is, of althans vatbaar voor nletlyverklaring.
Zie voorts onder Nietiglteid, Orereenkomnt,
Testament.
Igor, prins van Xp'ltrprp#-tgtïstlerdk,leefde
tegen het einde der 12deeeuw.Hj waseen
zoon van Sljyàtosla'
tv en sneuvelde in een 0n-

g
elukkiyen veldtogt tegen de Polowzers.Hj
vervultln de geschiedenisderRussischevolks-

tische afdeeling in het miniBtprie van Buiten- poëztjeene merkwaardige rola1shoofdpersoon
landsche Zaken, en in 1864 gezant te Con- van het oloied van heer Tgor'' waarin gestantinopel, waar hj ook thans n0g werk- noemde veldtogt bezongen wordt. Daarnit
zaam is.Hjwordtgehoudenvooreenschrander ademt 0ns dezelfde lleidensch-Noordschegeegt
staatsman: die te Constantinopelgrooten in- te gemoet, dien wj in de liederen van
vloed heeft,en tevens voordenvertegenw oor- Ossian opmel'
kcn,zoodat het doorsommigen
diger der nationaal-Russische ot'zuiver S1a- a1s een stuk van zeerouden tjd beschouwd
wische politiek.
wordt,terwjlanderen zjneechtheidintwjfel
Ignis et aquae interdictio,letterljk: trekken.Het werd in 1795 ontdekten baarde
ontzegyiny rtzz)water en'
veelOpzien.Hetis in het Nieuw-Russisch en
twffr.Zie Straj.
Ignoranten of'f-t
pprt
xz3ïï/zâ6zl(Frèxesigno- ook in het Duitsch vertaald.
rantins, Broeders voor onwetenden) noemt
Iyuanodon is de naam van eenereusmen eene monnikenorde,alstak van de orde achtlge fbssiele hagedis, waarvan de overBa
pt
i
s
t
e
der Jezuïeten in 1724 door de abbê
bljfselen Ontdektzjnin hetHastingszand en
de IJ salle in Frankrjk gestie t m et het de wealdenvorming in het zuidoosten van
doelom volksleeraars te vorm cn in den geest Engeland.Afgaande op delengtederdjbeende< R .Katholieke Kerk.D e Ordebreiddezich deren,m eende men de lengtevan hetgeheele
zeer spoedig uit en ontving zelfs verlofom dier te mogen sehatten op 30, Ja, op 60
in Frankrjk te bljven, toen de Jezuïctcn Ned. el, doch Otven heeft die schatting op
in 1764 uitdatlaud werden vcrbannen.Eerst 9 Ned.elteruggebragt. Volgens zjne tanden
de storm der groote Omwenteling verdreef was de iguanodon een plant-etend dier,het-

O0k hen (1790), doch zj werden in 1806 welk zich onderscheidde doorplompe en zeer
door Napoleon I teruggeroepen.O0k in onzen

sterke pooten en dogreen krachtigen staart,

tjd hebben zj vele kloûsters en scholen in zoo lang als degeheele rom p.Hetverm oeden
Frankrjk,terwjlzjzichdesgeljksinDuitsch- van M antell, dat hj welligtmet een hoorn
land bejverd hebben,de belangen derR.Ka- gewapend was, is door het onderzoek van
tholieke Kerk te bevorderen.
Ignorantia beteekent woordeli
jk:on%I
)etendlteid, onklutde. M en spreekt in dc taal
der juristen van iynorantia facti, onbekend-

Otven niet bevestigd. M antell vond in 1822
den eersten iguanodon in den Hastingszandsteen van Cuckield.O0k M'
arehison en Bueklandtehebbe
nhi
er
Rock
llal
bdaar
j opgespoord,en in 1834
M aidstone in Kent een
Ae'
J(
f met#c/feit, e11 van '
l
yvoramtit
'
b,/z
l
frïs? is
onbekendlte'
ld met Aef reyt. De onbekendheid grootgedeelte vau een geraamtevan ditvôdrmet een fbit heeft in het stratkegt in den wereldljkdierinhetopper-groenzandOntdekt.
regel geen invloed q bestaat de onkunde0m IheringtRudolt
'
l,eenverdiensteljkDuitsch
ell den Qzsten
trent'hetfeit zelf,waardoor etln misltrjfvol- regtsgeleerde, geboren te Auri
'

bragt wordt, dan is daardoor alléén het be- Augtlstus 1823, viàstigde Z1(!h in 1843 te
staan valleen der hoogere graden van scthuld Berljn a1s privaatdol.ent in het Romeinsche
uitgesloten: het netamt hf
ut voorhandl
an ztjn regt, ging in 1845 als protèssor naar Basel,
van een lageren sehtlldgraad niet weg.013- in 1846 naar Rgstotsk,in 1849 llaar Kiel,en
bekendheid nlet de gevolgtâllA'alllletlklateriéle in 1852 llaal*(z
à'1
'()SZla
-l1. Val ztjlle gctschritten

feit, waardoor hlztlllisflrtjtzjn beslag l
trjgt, verluelt
len wi
j: ,A bhandlungell aus dem
kan I)t'de sl.lltlltl llitsltlitlàlt f)l',a1s verzaeh. röl
zlistrhen Rl/t'htta (1844)'',
mGeist des
tendle ol-nstandigllftid lla:lr vel-l'nilltle-rt!l-1. D(! l-öl
u
i
s
t
r
h
t
t
n
R4
t
c
h
t
s
(
1
8
*
7
3
t
l
l
1
e
nz
,
1352enz.
)'',
'
iynoralîl,
ia /z
?I,
z-5.
s is in l1t'
t stlatipl
zt van gtàln . (!n ruivilreclltsfit11f? ohne Entscheidungen
effect.l)e best-haatkle c)!l--(tl'11:-5-e,l)alIen oi'
tlltxl- (1847)''
den ook btj Ons heerstt
llelhtltà
n rt.
gtsrf'
gel,rtlat
IJ (11et)iseenzet'bt
lezem ,dieuitdenzuid.
de strafwettellen dtlverflrdellillgell vallpblititt wt'stloek van de Zuiderzt
ze bi
j Dtlrgerdam
verbindende zjn vool
' allttll,t
lie zitrl ()p llet wttstwaartslooptt0tSllaarildaln?aldaarbjeene
grondgebied van ons Koningrjlt bpvinden.'' noordelijke rigting den llaam aal
lneemt van
Dat vloeit vûort uithet begrip val4 tle alglà- '
îvi
*i
zker mef!r.
/(
,1 bi
*
i
A
'lsttver&vi
Ajlt (
tint
kigt. Hier
meene verbilldbaarllt,id dttr wtltttlll, ltrattlltttns

was het IJ dotll- eftllf) landtlngte van eene

hare afkondiging.O0k il
1 llet Burgerljk rllgt gt'
ogr. l
ui
j1
w ordteen ieder gerëkend de wet,e1&dllshet
regt, te kenncn. D waling in hetregt wordt
niet als reden van vernitttigbaarheid txpllelregtshandeling aangenom en. Tgnorantia fattti

110llal1d op zi
.
j1 5ma,
1st ge-

llaalnd van d()Nflnrtlztlf?gesttheidel),doc,h
is er thans door etln grof)tkanaalmetrtlusalshtigtt sluizen lAAfltlf.à'verll(Jlldllxn. Dtlbreedte
valzhetIJ,datthans g'rflotëllttotàlsaan weftrs-

kan in hetBurgerljk rf'gt Avelgevolgen 14t'
b- zi
-j
tlt
?n van ditverllildillg-skanaalAvortlt,ingeben.Zj kan df
lreden zjn?dat eene overigpns polderd cn Otlk- aan (1,414 Itallt (ltar Zuiderzee
naar den vorm volkomen bestaanbare regts- door de tll'alA,itàslliz.'l
z &v('
1'
(t atzestoten,was
:ttt,gerillgstt'l
xreedte vûnd men
handeling xolzdcr fpozwtztzl ol1 daardoor w,Jer
/(g ztsttr ollgelglk40*
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tegenover Amsterdam en even vôör de bogt
van Spaarndam.De diepte van dezen zeeboezem , die Noord-Holland t0teen schiereiland
maakte,wisselt aftusschen 3 en 13 Ned.el.
De Ilstroom isbezongen in een hooggeroemd
dichtstuk, hetwelk dien naam draagt, door
Johannesz wfpFlidd: van der Go:d.

voor alle buitengewone beweging. Hierdoor

verklaart men het ontstaan van grondns in
de rivieren.Immerswanneerhet water eener
riviert0t00C.isafgekoeld,za1hetJuistdââr
het eerst t0t kristalvorming overgaan,waar

het,doorde onelenheden derbedding in zjn

regelmatigen 100p tegengehouden,eenebuiten-

IJk (De) is het waarmerk, datJaarltlks gewone beweginq ontvangt.Hetwaterbezit
door een bevoegd persoon van regéringswege degrootstedigtheldbj40C.W eegteenkubieke

op gewigten, maten en weegwerktuigen ge- Ned. palm zuiver water van die temperatuur
plaatstwordttenteeken,datzj,navoldoend een Nederlandsch pond, dan weegt zooveel

onderzoek, deugdeljk bevonden zjn.Zo0- jsbj 00slechts0,
918 Ned.pond,zoodathet
danig persoon draagt in 0ns land den titel op het water drjft.O0k hetgrondjg komt
l
jker. Aan de polytechnische schoolteDelft dusnaarboven,tenzj hetdoorMrde,steenen
bestaat een cursus v00r hen, die zich voor enz.tezeerbezwaard is.Hadhetwaterzjne
de betrekking van jkerwillen bekwamen. grootste digtheid bj 00C., dan zouden de

Illhoofdlgheid iseen verwardetoestand rivieren van den bodem t0t de oppervlakte
van hetdenkvermogen,waardoor allerlei0n- t0t eenejsmassa verstjven.Dedrjvende jsware voorstellingen aandeverbeeldingworden kristallen vorm en thans aan de oppervlakte
opgedrongen.Zj is een gevolg van ziekteen eene bedekking, die het verdere warmteververgezeltveelaldegevaarltjke zenuwkoorts. lies van het daaronder gelegene water aan-

IJp y Qp of oïm (Ulmus L.) isdenaam

van een plantengeslacht uit de fàmilie der
Ulmaceën. Het onderscheidt zich door een

klokvormig, 4- of s-tandig,gekleurd,bljvend bloem dek,3 t0t 6 meeldraden,en eene

bjna schjfèonde vrucht,die plat zamengedrukt, vliezig en in het midden gezwollen
is. Het omvat een aantalgroote boomen en
heestera. In 0ns Vaderland groeit vooralde

merkeljk belemmert.Daalt de warmtegraad
beneden 00C.dan krimpthetjs,enwelvoor
1
elken graad Q6700ste van zjn volumen voor
elken graad. De uitzetting evenw el, die bj
dejsvorming plaatsheeft,oefent eenegeweldige kracht; zj kan stukken geschut doen
vaneenbarsten en speelt eenebelangrjker01
j)*
P* de verweering der gesteenten.Isaraersde

gewone ie, (UlmuscamqestrisL.
4.Dezeboom vochtige neêrslag des dampkring: dringt in
bloeit in Maart en Apnl en bezitvan boven
ruwe, langwerpipeironde bladeren, die aan

de reten en scheuren der rotsen, en bj het
bevriezen van datvocht scheuren de gesteenden voet ongeljk,aan den toq gespitsten ten vanéén. Zeewater,metzouten vermengd
aan den rand dubbelgezu gd zjn.Debloe- en door een krachtigen golfslag in beweging
m en, die vöör de bladeren uitkomen,staan gehouden, is niet zo0 spoedig met eene jsin bundels bjeen,en devnlchten zjn één- korstbedekt als rivierwater.
zadige,vleugelvruchten.Deze boomen hebben
Hetjs,dat de riviervaartbelemmert,beeen snellen groei, worden 20 tot 30 Ned.el vordertin Rusland de sledevaart en vopralin
hoog, en het hout wordt door meubelm akers denoordeljkeprovinciënvan onsVaderlandhet

zeer gezocht.Eene andere soort,desgeljksin
ons Vaderland groejende,isdekurk-iep (U.subeosa Eltrk.4, die door sommigen als eene
verscheidenheid van de voorgaande soort beschouwd wordt. Zj is echter kleiner,heeft

rjden op schaatsen.TePetersburgbouwdemen
in 1740 op envanhetjsderNewazelfseenpaleis van aanzienljkeafmetingen.- Indekeerkringslanden ishet jseen belangrjk handels-

nOg W arm te verliest. Fahmenheit heeft intus-

bevordert door er op te blazen,za1maen eene

artikel, dat met scheeqsladingen vooral uit

m eel' tegen den tak aangedrukte bladeren en Noord-Amerika naarIndlë gebragtwordt,om
beziteene kurkachtigew oekering derschors, er t0t verkoeling van spjzen en dranken
die men vooral aan de takken duideljk kan te dienen. Vooral w orden aldaar groote
opmerken. O0k heeft men in 0ns land n0g hoeveelheden js in de militaire hospitalen
eenestruikachtigesoort,dekleinei@ (U.minor gebezigd. Daar echter de aanvoer kostbaar
Mill.4genumd.Detaaje bastdezerboomen en hetbewaren van jsin dedaartoeingerigte
wordt t0thet maken van allerleivlechtwerk jskeldersdaarenboven ongemakkeljk is,werd
gebezigd, terwjl men van deJonge takken men bedacht op middefen,om op kunstmatige
bezems vervaardigt.
wjze js voort te brengen zelts bj een
IJs is bevrozen water of water,hetwelk hoogen warmtegraad.Ditisdano0kvolkomen
ten gevolge van eene lage temperatuur t0t gelukt.Het is nameljk bekend,datbj vereen vasten toestand isovergegaàn.Dewarmte- vlugtiging van vloeistofen eeneaanperkeltjke
graad,waarbj zulksgeschiedt,wordtop den hoeveelheid warmte gebonden wordt,waaraan
loo-deeligen thermometer door eene 0 aange- m en alsdan den naam geeftvanlat6nt6warmte.
wezen.W ater verandert alzoo in js,zoodra W i1 men zich hiervan overtuigen,dan giete
z
jn w arm tegraad tot 00van den honderddee- men slechtseenige druppelsaetherin deholle
ligen thermometer gedaald isyen hetdaarna hand. Als m en de verdamping dezer vloeistof
schen reeds opgemerkt, dat het water,zpn- aanmerkeljke afkoeling van de hand ontwader dat het verstjfl, tot een veel lageren ren. Op dat beginsel rust de illrigting van

warmtegraad - JaJ t0t- 12OC.en volgens verschillende jsmachines.Daar die van Carrê
Demretzt0t - 20OC.kan worden afkekoeld in het gebruik v00r de doelmatigste gehouden
zonder te bevriezen,mitshetbewaard bljve wordt, zullen wj 0n: bjdebeschrjving t0t
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dezebepalen.Detoestelbesian,
tuit2 jzeren verhitten, d= r anders de spanning van het
vaten (;g.1).Heteerste,eenketel,isgevuld gas gevaar van springen z0u veroorzaken.

met ammonia liquida en staatdoor eene buis Zulk eene machine is van veel belang voor
hôtèlhouders,
in verband met
eentweede,dubconfturiersj
belwandigvat,in
brouwers enz-,
een bak met
en voorallen,die
w ater geplaatst.
bj een thermoStookt men 0nmeterstand b0der het eerste
ven 00 C. bevat,danontsnapt
hoefte hebben
hetammoniakgas
aan js.Dit
naar de buitenlaatste komt
ste ruimte van
trouwens 00k in
hettweede,waar
somm ige ongesteldheden zeer
hetbjeenedrukking van meer
te pas.
dan 61/2 atmosConfturiers,
pheer in eene
die een jskelder
vloeistof veranbezittenjvervaar-

dert. W jst de

digen het jsop
eene andere
wjze.Hun jsis

honderddeelige
thermometer in
het eerste vat

in den regelbe-

eenetemperatul
!r

vrozen room ,

m'm van 1301,
dan neemt men

vermengd m et

vanille, koëj,
theej suiker,
chocolade, oran-

hetvuurwe4en

(
b et de belde
vaten van plaats

jewater,gebrandesuiker!marasverwisselen (;g.
Q).Alsmen nuhet vocht, hetwelk men wi1 qqino enz. Zj plaatsen datmengselln eene
doen bevriezen, in de binnenste ruimte van
het tweede vatplaatst,dan geschiedthetv0lgende:Het eerste vat,waarin slechtswater
van de ammonia is overgebleven, koelt af,
en hetvloeibare ammoniakgasuit debuitenste
ruimte verdampt
met groote snelheid, om zich
weder derwu rts
te begeven en
op nieuw ammonia liquida te
vormen.D00rdie
uiterstsnelleverdam pingontstaat
eene daaraan geevenredigde afkoeling, zoodat
het vocht in de
binnenste ruimte
van het tweede

vatverstjft.Het
is duideljk,dat

men daarna de
beide vaten
slechts behoeft
om te zetten en
het vuur onder
het eerste vat
aan te stoken,
om weder dezelfde uitkomst

blikken bus en deze weder in een bak met

js,terwjl zj de bus gestadig omdraajen,
om eenegeljkmatige verstjving te bevorderen,en bj het jswatXoutvoegen,om de
koudetevermeerderen.Alleen bjhetvervaardigen van

schuimjs,waar-

t0e men tot
schuim geklopten
room met w at

I

suiker beziyt$
w ordtdebusnlet
bew ogen.Hetge-

bruik van js is

vooralin de zui-

deljke landen

van Europa zeer
algemeenq het
w ordt er onder
allerlei Vorm on
en nam en aangeboden.

Ilsbeer,zie

Beer.

Ilsbrekers,

'
t
hbeerenpfjpbokken,dienendeom
bruggenjukken,
steenen pjlers
enz.in sterk
stroomende wa-

teren tegen js-

schotsen en anmachine van Carrê vereischt dus enkel wat deredrjvendeligchamentebeschutten,worden

te verkrjgen.De

brandgtûf, algmede de noodige oplettyndheid, in hetverlengde dierJukken:ofpjlersgesteld
om het eerste vat niet boven 1300 C.te en bestaan u1teenertjzwareingeheidepalen,
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meteene schuinsliggendesloofgedektenmet erin den regelnietlangerzjn dan 18 t0t20
één of meer gordlngen ofschoren versterkt, geogr.mjl,hebben gedeelteljk een aanzien-

zootlat tegen diesloofde jsschotsen Opschui- ljk verval met watervallen, terwjl zj geven. Om bruggen voor zware schokken te deelteljk dooreen vlakken bodem ,doorweibewaren,worden zj 0ok welop een afstand den en moerassen kronkelen. Van de meren
van deze aangelegd.De sloven maken veelal zjn hetMïvatn in hetnoorden enhetThingm etde opperxlakte van hetwatereenhoekvan vallavatn ln het westen merkwaardig. Het
400.Gewoonljk beschouwtmen de pyramide klimaat is er onbestendij, nevelig en nat.
alsden sterksten vorm voorjsbrekers.
Het derwaarts gedreven ps bljft er aan de
Ilsland, een t0t Denemarken behoorend noord- en oostkl
Ist we1eens t0t in Junj of
eiland, ver in 'tnoorden tusschen 63024'en Julj liggen;maar strekt zich nooit uitt0t
66033' N.
B. en 6059/W .
L .t0t409'O.L.van aan de zuidwestkust.Niet zelden woeden er

Ferrogelegen,is35geogr.mjlvanGroenland hevige Orkanen.TeReykjavik bedraagtdegeèn 135 geogr.mjlvan Noorweyen verwjderd middeldeJaartemperatuur4,10C.dievan den
en behoort t0t de merkwaardlgste gedeelten

winter - 1,50C.en dievandenzomer11,50C.

der aarde. Bj eene lengte van 65 (van het
noorden naarhetzuiden)en eenebreedtevan
50 geogr.mjlbeslaatheteiland eene Oppervlakte van 1867 EJ geogr.mjl.Ten westen
en noorden heeft de kust diepe inhammen of
fjorden en ten oosten kleinere;zamenvormen
zj een aantaluitmuntendehavens.Dezeontbreken aan de zuidkust,waarovereenelengte
van 25 geogr. mj1 hooge gletscherwanden
bjna onmiddelljk uitdezee oprjzen,zoodat
zj slechts door eene smalle zandstrook van
deze gescheiden zjn.Het noordwesteljk ge-

terwjl de warmtegraad aan den noordkust
veel lager is.Geen graan komt op dit eiland

t0t rjpheid,en behalveeenpaarsoorten van

dwergberken vindt men geen enkelen boom.
De boschbessen en aardbeziën worden er eerst

in September rjp, en brood behoortert0t
de lekkernjen.Strandhaver,Ilslandschem0s
en somm ige wiersoorten worden er a1s voedingsmiddelen gebruikt. Het verbouwen van
aardappelen en groenten is er evenwel in

den laatsten tjd aanmerkeljk toegenomen.
Hetbelangrjkstmiddelvan bestaan iserde

deelte van Ilsland bestaat'uiteengrootschier- veeteelt,welke uitmuntende weiden t0t hare
eiland met eene oppervlakte van 250 E)geogr. beschikking heeft.Hoewel turfen steenkolen

mjlen en eenesterk ingesneden kustqhetligt er niet Ontbreken, brandt men er drjfhout
tusschen de baajen Breidhifjord en Hunaioi en ingevoerde steenkolen,terwjldebehoefen is methet overig gedeeltevanTlslanddoor tigen daartoe dierljke uitwerpselen en been-

eene smalle landengte verbonden.Metuitzon- deren: vi
schgraten, qedroogd zeewier enz.
dering van eene smalle kuststreek envaneene gebrulken.T0tdenuttlge delfstolenbehooren
er
z
ands
t
een, zooliet,kalkspaat,chalcedon,
grootevlakteaan de Faxafjord bjReykjavik,
is het geheele eiland eene vulcanische berg- porseleinaarde, en eene groote hoeveelheid
streekj Of liever eene hoogvlakte,die in het zwavel, die vool
*alnaarEngeland verscheept
m idden zich 700 Ned.elboven deOppervlakte w ordt.Van de dââraanwezige dieren noemen
der zee verheften m et tallooze kegelvormige wj den pool
vosmeteenblaauwachtigenyels,
toppen en koepels is gekroond.D eze hoog- zeehonden,sneeuw hoenders,zwanen eneldervlakte,inhetalgemeen eenebarrelavawoestenp, ganzen.De visschersvangen erhoofdzakeljk
daalt Op som mige plaatsen m et eene zaehte kabelaauw en hakal, een traanachtigen,
helling naar de kusten af, terwjl zj zich kraakbeenigen visch. M en vindt er uitm unelders met rotswanden ter hoogte van 300 tende schapen, die 4 horenshebben en z00-

Ned.eluit de zoute wateren verheff.Zj is welsmakeljk vleeschalsgoeden w0lleveren.
dooxsneden van diepe kloven, rivierdalen en Belangrjkerevenweliserdepaardenfokkerj.
grondeloos diepe meren en bedekt metrots- Deze dieren zjn wel is waar klein,maar
blokken,geroldesteenen,sneeuw-enjsmassa's. taaien meteene schrale voeding tevreden.In
Als eilanden verheffen zich boven laatstge- 1863 telde men ermeerdan een halfm illioen
noemde de metgletschers om pantserde Jökuls schapen,bjna een kwartmillioen runderen
of gletscherkegels met eene hoogte van 1000 en 35000 paarden.ln 1770 zjn er uitLapt0t2000 Ned.el.Zj vormen een scheidsmuur land rendieren ingevoerd, w elke echter de

tusschen het zuideljk en noordeljk gedeelte wjk hebben genomen naardeeenzaamstegedes eilands,zoodat men slechts op 2 plaatsen
verbindingswegen tusschen de beide gewesten

westen.

De inwoners, wier aantal in 1874 bjna
aantreft. T0t de talrjke vulkanen, die er, 71000 bedroeg, behooren t0t hetLuthersche

evenals de vele aardbevingen,weleensvreese- kerkyenootschap.Hett
oenemende<bevolking
ljkeverwoestingenhebbenaangerigtbehooren is nlet g1-oot, daar van de 1000 geborenen
deHekla,die1500,en de Orëfajökul(sedert slechts 56; het 14deen slechts w einigen het

1755 zwjgend),die 2000 Ned.elhoog is.In 50ste levensjaar bereiken.De Ilslanderszjn

verband metde vuurspuwende bergen,zoodat van Germaansche afkomst en worden beern0gOnlangs(1875)eeneuitgestrektheidvan sehreven als ernstig en w aarheidlievend,

800 Ea geogr. mjl door een aschregen gastvrjen aan huuvaderlandgeheeht,zuiver
bedolven is, vindt m en er een groot aantal van zeden en zeergoed ontw ikkeld.Inzonder-

laauwe bronnen (laugarofbaden),heetespringbronnen (huerar), van welke de Geyser het
meestbekend is,zwa:elbronni'
n (lamar),zwavelpoelen en sljkvulcanen.De rivieren,die

heid zjn zi
k
lzeerbekendmetdeqese,
hiedenis
van hlln geboortegrond, zooals d1e in sagen
en gedichten is overyeleverd. Hunnetaalis
het oud-Noorweegsch ln zjne oorspronkeljke

IJSLAND.

zuiverheid,en zj bezitten daarin eene rjke
en zeer merkwaardige litteratuux. Hoewelde
kinderen slechtsprivaat-onderwjsvan geeste.
ljkeaan dehuizen der otldersontvangen,is
een Ilslander, die niet lezen ot'schrjven
kan,eene grootezeldzaamheid.Dentjverheid
bepaalt erzich hoofdzakeljk t0thetverwer-
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omstandigheid,datJuistdeaanzienljkstenaan

het hoofd van hunne huisgezinnen derwaarts

togen,had er een belangrjken invloed op
de maatschappeljke ontwlkkeling.Plaatsten
zich aanvankeljk depriestersaan hethoofd
derafzonderljke nederzettingen,zoodra deze

laatsten zich vereeniqden, vormden zj eene

ken van w0l t0t kousen en handschoenen, aristocratische republlek. H ierdoor werd in
en alleen in de hoofdstad vindt men eenige 927 de grondslag gelegd door de w etgeving

ambachtslieden,daar'ieder zooveelmogeljk van Ulyot,dievan krachtwasvoorhetgezich zelven van hetbenoodigde voorziet.De

heele eiland, en door de stichting van het

handel was er t0t in 1854 een Koninkljk Althingj eene vergadering, bestaande uit de
monopolie,maar is na dien tjd vrjgesteld bekwaamste mannen uit alle distriden,die

vooralleingezetenen van Denemaxken,alsook onder het voorzitterschap van den wetshandtegen betaling van regten voo1'vreemdelingen. haver elken zomer gedurende 14 dagen op
Voorlaatstgenoemden ztjn 6 havensgeopend, de groote Thingvalla-vlakte de hoogste regten men vindt er 32 handelsplaatsen.De be- bank vormde en tevens over de gewigtigste
langrjksteartikelen vanuitvoerztjn ervisch, aangelegenheden des lands beraadslaagde.
vischljm,talk,schapenvleesch,w0l,wollen Daarenboven had men sedert962 een aantal
kousen en handschoenen,eiderdons,vederen, dergeljke vergaderingen op kleinere schaal
schapen- en vossenvellen,zwanenvederen en in de distriden, en hieraan werd in 1004
paarden. De visch enz. gaat vooral naar een afzonderljk hooggeregtshof toegevoegd.
Spanje; paarden en wol worden vexzonden Het Christendom ,reeds door de eerstebewonaar Engeland,en het Overige ismeestalbe- ners beleden,werd erin betjaar1000niet
stemd naar Kopenhagen.
zonder tegenstand ingevoerd, en men stichtte
Sedert 1843 bestaat op Ilsland eene be- er voorts scholen en 2 bisschopszetels te
raadslagende vergadering, A ltàing genaam d. Holar en Skalholt. De Latjnsche taal- en

Zj bestaat uit 6 leden (en 2plaatstvervan- letterkundevond erjverigebeoefenaars.O0k
gers),welke doorden Koning uitde ambte- ondernamen de Ilslanders reeds vroeg reizen
naren, en uit Q1 leden,die in 20 districten

naar het noorden en Ontdekten in 983 Groen-

en destad Reykjavik doorde grondbezitters land en Ongeveer in 1000 een gedeelte van
benoeld worden.Het eiland is verdeeld in 3 Amerika, dat men Helloeland,Markland en
ambten, en aan hethoofd van het bestuur Vinland noemde.Laterbegaven zj zich naar
bevindt zich de StitlsambtmaninReykjavik. Euroya en het Oosten, om aldaar lmnne
Ieder ambt is weder in distriden verdeeld. godsdlenstige en wetensehappeljkebehoeften
Men heeft teReykjavik een hooggeregtshof, te bevredigen. De bloeivan 'Ilsland bereikte
van hetwelk men appellêren kan naarKopenhagen.Met betrekking t0tde kerk vormthet
eiland een bisdom m et 299 kerspelen. De
hoofdstad en tevens de eenige stad opIlsland

het toppuntin hetm idden de 12de en in den
aanvang der 13de eeuw ,doch ten gevolgevan

den Onderlingen najverder aanzienljken gelukte hetHakon T$ koning van Noorwegen,

in 1262 eene vereeniging van het eiland m et
Noorwegen voor te bereiden,welke in 12G4
onder M aynns Y1, tot stand kwam . M et
Noorwegen verviel het in 1380 aan Denemarken en bleef aan dit laatste verbonden,
van den Geysex,- en Holar.
toen Noorwegen zieh in 1814 m et Zweden
Heteiland llsland,weleerzondervoldoende vereenigde. Tegen het einde der 14de eeuw
reden voor het aloude Thule gehouden en kw amen kunst en w etensehap er meer en
reeds ill 795 Op sommige plaatsen aan de meer in verval,doch zj begonnen in 1540
oostkust d00< Iersche monniken bewoond, bj de invoering der Hervorming weder te

is Reykjavik. De merkwaardigste plaatsen
zjn voorts: Akureyri met veel handel,Bessastadir,voorheen de zeteleeher uitmuntende school, - Hafnargord met de beste
haven deslands,- Skalholtin denabjheid

ontvingztjnebevolkinggrootendeelsuitN00r- bloejen.In de 17de eeuw werd heteiland
door Algerjnsche zeeroovers geteisterd,die

w egen, waar het tusschen 860 en 870 door
de reizen van Nadd-odd, Gardar en Ir
loeke
bekend w erd. Laatstgemelde gafhetw egens

er een groot aantal m enschen om hetleven
bragten. In de 18de eeuw w erd het eiland
43-maal door misgewas en 18-maaldoorhongersnood bezocht.In1707stierveneromstreeks
18000 mensehen aan depokken,en van 1783
tot 1785 slonk de bevolking wegens vulcanisehe verwoestingen,m isgew asenhongersnood
van 48000 t0t 38000 zielftn.lntussehen (Jntstonden op Ilsland in het m idden d0< 18(le
eetlw Onderscheidene gfm ootsqhappen tot bevordering van kennisen beschaving.In 1809,
gedurende den oorlog tussehen Engeland en
DenemarkenymaakteeenovergeloopenDeensch
m atxoos, Jöryen Jtyr-t
/ezl&ogz, die met een ge-

de groote massa drjijs den naam van IJsland.De eerste,dievoorloopig (870)aan de
zuidkust en duurzaam (874) in het latere
Reykjavik zjnverblijfvestigde,wasdeNoorwegex Inyol
f metzjn huisgezin en bloedverwanten. W eldra werd hj door anderen gevolgd.ImmersdaarkoningHaraldHaarjayer,
nadathjalleOverigekoningenvanNoorwegen
Overwonnen bad,de vrje grondbezitterstot
zjne pachters vernederde,namen velen van
deze de wjk naar elders.De hoofdstroom
dezer volksverhuizing vloeidenaaxIlsland en
na verloop van 60 jaar was er alhet be- wapend Engelsch koopvaardjschip derwaarts
w oonbare kustland in beslag genom en. De gestevend was) zich meester van Reykjavik
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en van het ,hoogste gezag aldaar,doch werd

metdeRjn verbonden.- DeandereIlssel,
d00rdeEnyelschennaverloop van11/:maand gewoonljk de.
Epllgpd.
:ck genoemd,ontspringt
verdreven,Juisttoen eenetegenhem gesmeede uitde Lek,wordt gevoed door de Vaartsche
zamenzwering op het punt was van uitte Rjn, loopt langs Ilsselstein, Montfoort,
barsten. In 1824 en 1825 heerschte er weder Oudewater eq Gouda,envalttegenoverIlsselgrootehongersnood,eninditlaar(1875)wordt monde in de Maas.
h
echre
tergen
med
Yd
e1i0gdwel
wevar
genende
seenvdor
ulcpen
aniscva
henn Ilsvogels (Halcyoninae L.) is denaam
as
,ed1
er
van eeneafzonderljke familievanvogels,die
brnikbaren grond beroofd heeft. Nadat het door sommigent0tdeKlimvogels,dooranderen
Althing 9 eeuwen bestaan had,is het in den t0t de Zangvogels gerekend wordt.Zj 0naanvang der 1'9de eeuw opgeheven en eerst derscheiden zich door een krachtigen,vooral
den 8sten Murt 1843 hersteld (
b or eene ltli.k
J
-den oorsprongstevigen,vrjlangen,meestal
grondwet, bj besluitVan den Koninçvan regten,bjnavierkantensnavel,zwakke,viervinDenemarken uitgevaardigd. In 1874 ls op gerigepooten,waarvan3vingersnaarvoren geIlbland hetduizenYarig bestaan van den ge- plaatsten 2 teenengedeelteljkzamengegroeid
vestigden Staat aldaar plegtig gevierd,en de zjn,enkortemaarkrachtigevleugels,waarmede
Koning van Denemarken heeft meteen tal- zj snelkunnenvliegen.Dekleurhunnervederjken hofstoetaan defeesten deelgenomen. ren is meestalmetaalglanzig groen ofblaauw ,
Ilslandschem os(CetrarialslandicazcFz., met wit en rood geschakeerd.Zjleven van
Lichen islandicusL.3)isdenaam eenerplant insecten,weekdieren en visschen.
uit de familiederKorstmossen.Zj groeitin
ons land, mM r inzonderheid in het noorden van Eqropa,vooralop Ilsland,in N00rwegen en Zweden, alsmede op de bergen
van Duitschland en bedekt er aanmerkelgke
uitgestrektheden met haar onregelmatig gelobd, vanboven grjsachtig groen of bruin
en vanonder witachtig loof, hetwelk uit
eene lederachtige, eenigzins kraakbeenige
zelfstandigheid bestaat. De schildvormige

schildleszdnaandenrandvanhetl00fschuins
vastgehecht.Dezemossoortverandertbj het
koken illeene gelei en dient0? Ilsland en
in Noord-Amerika t0tvoedingsmlddel,terwjl
het in midden-Europa ter verzachting bj
longziekten voorgeschreven wordt.Hetbevat
00k eone bittere extradiefstnf, eetrarote genaamd, die echter met water kan worden
uitgetrokken. Volgens Berzeliqn bestaat het
Ilslandsche mos,behalve uitkleine hoeveel-
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heden andere stolen,uit4414O/olichenineof
mosmeel,36Opozetmeelen 30/ocetrarine.

Detjsvogel.

wild Aiordt Mngetrofen, onderscheidt zich

donkerblaauw m et hemelsblaauw en w eer-

Ilsplant (Mesembryamthemum cristalli- De gewone ï/drpgdl (Alcedo ispida),dien
num L.4, eene plant,welke de familieder wj 00k bj onzewateren aantreFen en waarMesembryanthemeae uitmaakten afkomstig is van wj eeneafbeeldinggeven,isklein,maar
vandeKaap,hoewelzjthans00kopdeCanari- heeft een grooten k0p en een langen snavel
sche eilanden enaan deSpmqnschekusteninhet De kop van boven,de nek en derug zjn
door een korten stengelen talrjkelangsden sehjn! de vleugels bluuwgroen metzilvergrond verspreide takken, - voorts door ei- glansjen de keeliswit,de buik roestkleurig.
ronde,afwisselendgeplaatste,vleezigebhderen, Hjleeftaan deoeversvanrivierenenmeren,
aandeopqervlaktevoorzienvangroote,meteen vooral waar zj met kreupelhout begroeid
aterachtlg vochtgevulde klieren,zoodatzj zjn. Veelal zit hj op een dorren tak ofop
zlch vertoontalaware zj metjsbolletlesbe- een paal, die boven hetwater uitsteekt,te
dekt,- 't geen bj deverzengendestralen loeren op buit.Zjn nestis een eng h0l,M n
der zomermiddagzon een zonderling schouw- den oever in het slib uitgegraven en van
Bpel oplevert. In Frankrjk wordt zj als binnen m et zachte vischgraten bedekt. Het
plaatsveN angster van gpinazie aangekweekt. wjfle legt 6 t0t 8 witte ejeren.Men kent
Ilssel(De).Tweenv
'ieren dragen in ons van hetgeslachtder Ilsvogels een grootaanVaderland dezen naam. De eene,d6 /8#e:- talsoorten.
sae geheeten, ontspringt in Munsterland,
Ilszee.Met dien naam bestempeltmen de

overschrjdt bj*Dingsperlo in Gelderland de
Nederlandsche grenzen, vloeit langs Zutfen,
waar zj de Berkel,langs Deventerwaarzj
de Schipbeek,langsHattem ,waarzjdeGrift
opneemt, en valt beneden Kampen met 3
armen in deZuiderzee.ZjisdoordeDrususracht (tusachen Doesborgh en W estervoort)

Noordeljke en Zuideljke Poolzeeën,die de

onherbergzaam ste oorden van den aardbol

bevatten.BeidermiddelpuntisdePoolen zj
zjn deorde landen en zeeën dergematigde

en verzengde luchtstreek van elkander ge-

scheiden.Hoedanig hetbj debeidepolengesteld is, bleef t0t nu t0e een rM dseljdMr
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het, in wee- il van onderscheidene p001expedities, t0t nu t0e nietgelukt is,t0t die
punten te naderen. Zelfs weetmen niet,of
aldaar, zooals sommigen beweren! opene
Poolzeeën bestaan. dan we1 of d1e beide
punten onder eeuwenheugende jsgevaarten
bedolven zjn.Uiterstweinigweetmftnvande

fguren?afkomstig van hetdoor Berzeliw?ont-

muren erden schepeling belemmeren in zjne
vaart.Meer,doch 00k n0g gebrekkig bekend
isdeNoordeljkeIlszee.Dezesplitstmen in
2 hoofddeelen, ttlsschen Amerika en Europa
en tusschen Amerika en Azië gelegen.Zj

wegendejbestaatdesgeltjksuitmeteoorjzer.
onder de jzerertsen Ot'verbindingen van
jzermetanderestoffen zjn er,diezoodanige
uitgebreidheid bezitten,dat zj eene belangrjke rolhebben vervuld bj devorming der

dekte phosphor-jzer. Vermaard is de jzermassa, in 1772 door Pallas te Krasnojarsk
aan deJenisseïgevondellzj woog 800 Ned.

pond en bevatteeenem enpgteolivienkristallen.
N0g grootere gevaarten werden waargenom en
in Ztlid-Amerika, Mexico en Texas, en dat
zuideljke Poolzee, omdat de geweldigejs- Van Bitburg in den Eitbl, 1700 Ned.pond

grenst in de eerste plaatsaan de kusten van
noord-Europa en vormt er,behalve een aanta1 bnxtjen in Noorwegen , de W itte en de
Carische Zee - de Dwina,deMesa,dePetslora en andere rivieren opnemende, Ver-

vaste aardltorst. Doch behalve in deze
groote massa's vindt m en o()k elders in de

geheele natuur het jzer ongemeen verbreid.
De veelvuldige kleuren dergesteentenontstaan
veelal door jzerverbindingen, zoodat Hauy

volgens aan Siberië,waarzj onderscheidene met regt zeggen k0n: rAls de natuur naar
golven vormt en de wateren ontvangtvan de

het penseelyrjpt,heef'
tzj jzerop haarpaObi,Irtysj,Tob0l,Jenisseï,Taimyr,Chatan- let.''Mechanlsch enchemisch werkende krachga,Anobara,Lena,Olonek,Aldan,Jana,In- ten doen hetjzerztjn togtaanvangen ophet
digirka,Kolyma,enz.,terwjlzjdoordeBeh- gebied der onbewerktuigde w ereld; het verringstraatmetdeZeevanKamtsjatkaenalzoo wisselt honderdmaal van plaats en van vermet den Grooten Oceaan in verband staat,- binding en wordt eindeljk eene onmisbare
voortsaanNoord-Amerika,waarzjdeMacken- stofin den kringloop derbewerktuigdeschepzie-endeKopermjnrivieropneemt,terwjlhare ping.
kusten er n0g wenig bekend zjn, hoewel Ilzerertsenenjzerhoudendegesteenten,door

verandering van temperatuur gespleten en l0s&vateren er door de Barrowstraat en de Lan- gemaakt, worden door regenvloeden voortgecastersond metdievan de Baënsbaaien alzoo sleept,in hunne vermenging metslibgewjmen met grond mag vermoeden, dat hare

metden Atlantischen oceaan verbonden zjn,
en eindeljk aan den Atlantischen oceaan
ten noorden van Europa.Zj omvateen groot
M ntal eilanden,waaronder er zjn van aanmerkeljkeuitgebreidheid.Wj noemendaarvan
slechts Nova Zembla,Groenland en Spitsbem
gen.T0t de merkwaardigeverschjnselen behooren er de walvisschen de walrussen,de
schollen,haringen en kabeljaauwen,de p00l-

nevels,de luchtspiegeling en inzonderbeid het
noorderlicht, dat er zich gedurende den lang
aanhoudenden winternacht gedurig en met0ngemeenen glans vertoont.Zie omtrent de ontdekkingsreizen,derwaarts gedaan,hetartikel
Noordpooleœpeditie.
Ilzer, het meest bekende en nuttigste
metaal, door de Grieken cJJ'<:oç en doorde

zigd en in jzerhoudendewatervormingen 0mgezet. Op die wi
jze zjn rOode zandsteen,
m armer, porfer enz. door jzeroxyde rood
kekleurd.Ilzeroxydeverleentaan deklei-en
leemlagen eene gele ofbruinekleur,en jzeroxydule m aaktm ergelen klei, groen en lei-

steen grjs, blaauw ,zwart Of grpen.Bj die
werktuigeljke verandering van plaats komt
voorts de werking van scheikundigekrachten,
van Oxydatie en reductie.W aar metkoolzuur

verzadigdeneêrslagen uitden dampkringjzeroxydtlle ontmoeten in den vorm van eenk00l-

zuur of kiezelzuur zout,ontleden zi
j het als
een dubbelkoolzuur zout en voeren hetm ede
doordenporeuzenaardbodem ,totdatzjstuiten
op eene waterdigte laag en alsdanin denvorm

eener bron te voorsehtjn treden.Op dezewjze
Romeinen ferr, geheeten, voorts door de ontstaan de jzerhoudende bronnen.Onoplosaar jzeroxyde?dat weêrstant
l biedtaan de
alchemisten metden naam en hetteeken((j') b
werking van koolzuux,wordtdoordebewerkvan M ars bestem peld, m aar door de schei- tuigde overbljfselen van den grond methunne
kundigen van den nieuweren tjd door de let- kool- en waterstofhoudende Ontbindingsproters Fe aangeduid en methetverbindingscjfer ducten gereduceerd en daarna opgelost.Van56 voorzien, komt in metaaltoestand - als daarhetverschjnsel,datmen rood,jzerhougedegen jzer- zelden,maar in velerleiver- dend zand in de nabjheid van rottendeboombindingen des te overvloediger voor.Hetheeft w ortels t0t 0p :;00r dan 0Pn Ned. palm
te veelverwantschap met zuurstofen zwavel afstand ontkleurd. Vall I*JZOI' beroofd en OP

onverbonden te bljven,hoewelmen het verderen afstand door jzeroxydule groenachtig
hier en daar in Njnekorrelsen blaadjes,in- rekleurd vond.Komel
zjzerhoudende wateren
gesprenkeldinbasalt,alsmedeinmeteoorsteenen ln aanraking m et de dampltringslucht, dan
aantreft.Meteoorjzer vormtmeestalhoekige, verkondigt een sc,hitterend vliesaan de0PPerporeuzeklompen,bevatnagenoeg altjdnickel vlakte en een Okergeleneêrslaq op dttnbodem
(
meestal3-80/0),voorts watkobalt,alsmede en aall d0 oeverplanten e011e nletlWogedaantekleinehoeveelheden chromium ,molybdaenium , wisselingvan het,jzer.Hetovertolligkoolzuur
tin, koper, mangaan en organische zelfstan- ontwjkt,dezuurstofdesdampkringsherschept
digheden. Geslepene vlakken, met zuren in het oxydule in hydroxyde, hetwelk op m oeMnraking gebragt,vertoonen fraaje,gewolkte raBsige plaatsen vaak in tlikke lagen bezinkt,
0In
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vaak vermengd metzand en anderebezinkse-

Kennis van het jzer en zjne bewerking
1en, en gedeelteljk scheikundig verbonden vinden wj reedsbj deontwikkeldevolkeren
m et zwavel- en bronzuur,de ontbindingspro- deroudheid,bj deEgyptenaren,Phoeniciërs
ducten van gestorvene planten en dieren.O0k en Israëlieten,terwjlalleen zulkestammen,
de levenden:tuur neemtdeel aan devorming di
e noglop de laagste sportder beschaving
van zulke lagen:m icroscopisch kleine diato- staan,ln onzen tjd onbekend zjn metdat
meën (Galionella Ferrt
ginea),welke in alle metaal.Maar h0e groot is hetverschilin de

jzerhoudende wateren ln groote hoeveelheid
voorkomen,verzamelen jzerinhareplantaardige omkleedselsen hoopen zich vaak op t0t
lagen van aanmerkeljke dikte.Zulke lagen
zjn die van den gras-jzersteen,dien men in
de gedaante van oer o0k in 0ns Vaderland
niet,vruc,
htelgoszoekt.In geringe hoeveelheid

isjzersteedsaanwezig in onswelwater.
Hetjzerdool'
looptvoorzjnegedaantewis-

seling een langeren W eg, wanneer Oplosbare
zwavelzure zouten en jzeroplossingentegeljk
in aanrakingkomenmetdeOntledingsproducten

van verrottendedierljkeen plantaardigezelfstandigheden.Dan ontstaat in de eersteplaats

zwaveljzer,meestal in degedaantevan een

bewerkingvan hetjzertussehendeEskimo's
der Baëngsbaai, die volgens het getuigenis

vanRosshettaajemeteoorjzermetverbazende
moeite t0tmessen versmeden,en de werklieden eener Europésche jzerfabriek,die over
al de hulpmiddelen der wetenschap kunnen
beschikken!Teuitvoerig zoudenwjworden,
indien wj eene yeschiedenisleverden van de
geleideljke ontwlkkeling der jzerindustrie.
Wj zullen 0nsenkelbepalen t0teenevlugtiye
beschouwing van den toestand van deze ln
den tegenwoordigen tjd.
Scheikundig zuiverjzertebereideniseene
moejeljke taak en heeftgeenerleinut.Men
verkrjgt het,wanneermen oververhitjzer-

zwart-gelen neêrslag, - Onder gunstige 0m- oxyde een stroom drooge waterstof leidt,in
standigheden in dien van gekristalliseerdzwa- de gedaante van een zwartpoeder,hetwelk ,

vel-Ofstraalkies.op die wjzeverklaartmen bjaldien de temperatuur bj de reductie z00
de aanwezigheid van zwaveljzer in oude laa4 mogeljk was,van zelfontvlamten t0t
veenen,in bruin-en steenkolen,inversteenin- bruln jzeroxyde verbrandt;bj groote hitte
gen bevattenden leisteen, en eindeljk als ontstaat eene graauwe, sponsachtige massa.
verkiezelingsmiddel in de schalen van week- A1s een zeer verteerbaar jzer-praeparaat is
dieren.ZO0ontstaan,geljk I'
orel
tltammeraan- gereduceerdjzeringevoerd in deqeneeskunde
tsonde, aan de kust der Oostzee door den
invloed der zwavelwaterstofuitwaseming van

en wordt te Lyon in eene fabriek ln hetgroot
vervaardigd. In plaats daarvan brengt men

rottende zeeplanten en jzerhoudendekleiuitgebreide lagen van zwavelkies,enwaarschjnljk zjn de m eeste aluinlei-lagen aan eene
dergeljkevorming haar ontstaanverschuldigd.

wel eensfijn jzerpoederin den handel,hetwelk door middelder vj1verkregen is.Dit
ontbrandt niet, zooals het door reductie ver-

kregene,wanneerhetmeteengloejendligchaam

D00r den Oxydérenden invloed desdampkrings in aanraking komt,maarwel,geljk Magn'
us
verweert het zwavel- en straalkies allengs heefï aangetoond, wanneer m en het aan de
t0t tjzervitriool, welke ontbinding bj eene polen van eene magneethangten daarna aanvoortdurende werking der zuurstoften slotte steekt.Betrekkeljk zuiverjjzerin zamenhanweder bezinkselen levert van jzerhydroxyde. gende massa'
s, hoewel n0g altjd door k00l
Het opslorpend vermogen derplantenbrengt en kiezel verontreinigd, verkrjgt men door

het jzer, dat zich in uiterst ;'
Jn verdeelden dun jzerdraad met jzeroxyde in een vuurofopgelosten toestand in den bodem bevindt, vasten kroesen ondereep dekselvan metaalin den kringloop der organische natuur als vrj glas te laten smelten. Het is wit,zeer
een onmisbaar voedingsmiddelvan planten en taai!moejeljk smeltbaar,heefteen soorteljk
dieren. Al onze kweekplanten bevatten eene gewlgtvan 7,844en schjntinhetregelmatige
meerdere ofmindere hoeveelheid jzer.ln het stelsel te kristalliséren.
dierljk ligchaam isjzerin deroode kleurstof W at onder den naam van jzer verwerkt
van hetbloed,terwjlhetmede nietontbreekt wordt, is steeds eene verbinding van jzer
in de hersenen,in deharen enindekristallens. met koolstof, gewoonljk verontreinigd door
Zo0 bljkt het hooge belang van het jzer zwavel,phosphorus,ailidum en vreemdeme-

in de huishoudinr der natuur; niet minder talen.Inzonderheid veroorzaaktdehoeveelheid
belangrjk echterlsditmetaalvoor hetmaat- koolstofzoovele wjzigingen in denatuur-en
schappeljk leven,voor ontwikkeling envoor- scheikundigeeigenschappen van hetjzer,dat
uitgang.W j.
zjn z0ogewoon aanhetbezigen daardoor verschillende soorten van jzer 4evan jzer,datwj ernaauweljksaandenken, vormd worden.In het algemeen Onderscheldt
h0e tallooze voorregten deslevens daarmede men er 3,nameljk hetyietl
jzer,hetwelk de
Op hetinnigstverbondenzjn.Zienwjvoorts, g
rootstehoeveelheidkoolstofbevat(21/:- 50/0)j
h0e het jzerin een Onmisbaarverband staat
hetsmeedl
jzer dat nietmeerdanl/co/ok00lm et de stichting van fabrieken,met den aanleg van middelen van verkeer,met ontelbare

verrigtingen, waartoe wg jzeren werktuigen
bezigen, data zullen wj zonder aarzelen erkennen, dat hntjzer t0t de voornaamste bevorderaarsbehoortvanw elvaarten beschaving.
Het verbruik van jzer bj een volk levert
0nseenmaatstafvoordenbloeizjnernjverheid.

stofbezitenin zjne eigenschappen hetmeest
metzuiverjzerovereenkomtj- enhetstaal,
dat tussehen die twee het m idden houdt en
volgens de onderzoekingen van den nieuwéren tgd ook stikstofOnder zjne bestanddeelen
telt.Ofschoon m en zeer goed regtstreeksuit
erts smeedjzer kanvervaardigen,enhoeweldit
vroeger waarschjnljk regelwas,ismen om
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velerleiredenen daarvanteruggekomen.Thans dergeschikte r01,doch men gebruiktzegaarne
wint men uitjzerextsgietjzer,en men ver- metandexeertsen alsslakkenvormendentoeslag.
andert het in smeedjzer door het bedrag Vôör het smelten ondergaan de ertsen eene
zjnerkoolstofteverminderen.Voortsverkrjgt mechanische bewerking:m en kloptenw ascht
men staal door het koolgehalte van smeed- zo om ze van dejzervrjegedeelten teontjzer te vermeerderen ot
'datvan gietjzerte doen?- men laatzein de Opelle luchtliggen
verminderen Ofqook door de beide soorten in om door verw eering en vorst de poreusheid
eene bepaalde verhouding zamen te smelten. te vermeerderen en men roost ze ten slotte,
W j zullen thanseen beknoptOverzigtgeven datism en verwarmt ze zonder afsluiting der
van het verkrjgen van giet-en smeedjzer, dampkrillgslucht. Hierdoor wordt het water

terwjlwj hetstaalzullen behandelen in het verwjderd,en men verdrjftdaardoortevens

artikelvan dien naam.

eenige vlugtige bestanddeelen, zooals water

Men wint yielqzer doorhet verhitten van
zuurstofhotldendejzerertsen metkoolstofèjke
brandstoFen. Daarbj wordt het jzeroxyde
door koolstofen koolstofhotldende gassen van
zjnezuurstofberoofd.Hetgereduceerdejzer
verandert door de Opnem ing van koûlstofin
zeer smeltbaar gietjzer,terwjlzieh slakken

uitbruin-jzersteen en koolzuuruitjzerspaat
en sphaerosideriet, terwjl o()k hierdoor de
poreusheid aanmerkeljk vermeerderd wordt.
Daarop volgthetvermenqen derverschillende
extsen naar de aanwjzlngen der ervaring.
Dit geschiedt zoowel om eene regelmatige

jzerproductie te bevorderen, waartoe men

smeltbare kiezelzure verbindingen vo1'- rjke en ayme ertsen in bepaaldeverhoudingsmen uit het kiezelznur en uit de bases der hoeveelheden bj elkander voegt,alsten begesteenten, w aarin het tjzer is bevat. De hoeve van eene gewenschte slakkenvorming.
scheikundige gesteldheid van het verlangde Het verloop der redtlctie in den hoogoven
-

gietjzeris,voorzjn verbruik en vooral00k
voorde deugdeljkheidvanhethiervan vervaardigde smeedjzeren staal,eenezaak van het
hoogste belang. Zj is afhankeljk van den
toestand der ertsen,van de bestanddeelen der
slakken en van eene doelmatige reductie en

koolstoftoevoeging. Als jzerertsen komen
slechts zuurstofverbindingen in aanmerking;
het verkrjgen van goed jzeruitzwavelkies
is niet Onmogeljk, maar zo0 Omslagtig en
kostbaar, dat meà van hetbezigen van die
grondstof, hoewelovervloedig voorhanden en

46,60/0tjzel'bevattende,t0tnu t0eheeftafgezien. De waarde der zuurstofhoudende jzerertsen, is, behalve van het jzergehalte,
vooral afhankeljk van hunne zt
liverheid,
smeltbaarheid en digtheid. Sommige verontreinigingen, zooals m et phosphorus, arsenicum en zwavelzurezouten,hebbeneenhoogst

nadeeligen invloed;andere vreemde bjmengselen, zooals kiezelzuur,kalk-enaluinaarde,

magnesia en mangaanverbindingen zjn t0t
zekere hoogte zeer nnttl.q en voorde vorming
van slakken noodzakeljk.Geringe smeltbaarheid vereischt veel brandstof en kan soms
eene schadeljke stoornisbrengen in de sm elting, terwjl daarentegen poreusheid hetindringen der reducérende gassen begunstigten
de smelting bevordert. Volgens het gehalte
staat onder de ertsen magneetjzersteen

maakt de aanwezigheid noodzakeltlk vaneene
ligt-smeltende verbinding,die hetkoolstoëzer
Omhultjzjn smelten bevorderten hettegen

den oxydérenden invloed van de ltlttht der
blaaswerkttligen beveiligt;ditalles geschiedt

doorslakken,diehoofdzakeljkuitkiezelzuren

kalk bestaan. Bevatten de ertsen eene overtollige hoeveelheid kiezelzuur,dan bindtdeze

een gedeelte van het geoxydeerde jzer en
vormteenegemakkeljk smeltbare,donkergekleurde slak ,die vroeger sm eltdan hetkool-

stofijzer en dit laatste zeergebrekkig tegen
verbranding beveiligtenalzooverliesvanjzer
veroorzaakt. Bevindt zich daarentegen in de
ertsen te veelkalk of leem ,dan smelten zj
traag enerontstaanalligtgevaarljkeverstoppingen in den oven.Eene niet te traay en
niet te snel sm eltende slak van eene llchtgroene,blaauwe ot'grjze ltleuxwaarborgtden
jzersmelter een geregelden gang van zjn arbeid. Om die te verkrjgen? vermengt men
kalk-en kwartsrjke ertsen in eenedoelmatige
verhotlding, en waar deze niet voorhanden
zjn, worden er kiezelzuur-en kalkhoudende
gesteenten a1s toeslag bjgevoegd.
M en brengt het erts m et de brandstofin
den hoogoven, waarvan eene doorsnede in
;g.1 is voorgesteld.De inw endige ruim tescltacht ofkernschaelttgenaamd,- wier wand

(a) van vuurvasten steen is opgetrokken.be(720/0)bovenaan,en dan volgen jzerglansen staat tzit 2 afgeknotte kegels,van wellte de
rood-jzersteen (700/0),brt
lin-jzersteen (60- bovenste (b), ook we1 sehoorsteen geheeten,
630/0) en spaat-jzersteen (450/0). De beide uitkomtin de mondiny (y),enaldaardikwjls
eerstgenoemde zjn meestalzuiver,maarzeer Omringd'isdooreenjzerenmantel.Detweede,
digt en alzoo moejeljk te reducéren (van naar onderen naatlw er w ordentle kegeldraagt
zuurstofteberpoven).Brllin-jzersteen daaren- den naam van 1.'tst (c), is (1001*den veelal
tegen laat zich gemakkeljk reducêren,maar rol
ronden kolenzak (#)vande schachtgeseheiis doorgaans zeer verontreinigd,
'tgeen den, en staat door hetyestel(e) in verband
men vooralverzekeren kanvangras-jzersteen. met den kroes (/), die de slakken en het
Spaat-jzersteen is wel het armst in jzer- gesmolten gietjzerOplzeemt;tle vôôrzjdevan
gehalte, doch m en schat dien hoog wegens den ltroes w ordtgevormd dclflr den damsteen

zjnebetrekkelgkezlliverheiden wegt?
nszjne (Jz),en tusstthen tltlzl!
n en f
tlk
llM-aud lles-indt
vatbaarhl'id om zieh genlakkeltjk te laten zich eene spleet, die getlurende hetsm ttlten

reducéren. Ilzerbevattende silieaten , zeoals met leem digtgemaaktis, maar t0thet laten

chloriet,jzergranaatenz., vervullen eene 0n- wegvloejen van het jzer geopend wordt,-
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het nteek- ofgiefggf.Door eene opening inden
hoogoven tusschen den damsteen en den wand
(z)vloejen de slakken weg overeen hellend
vlak van jzerenplaten.Debuitenmuurvanden
hoogoven is van de schachtgescheiden door

laten wegvloejen.Nu stortmen metregelmatige tusschentjden erts en brandstof in de
monding, en tapt geregeld af- meestaltelkensna verloop van 12 uur- ,enmenmaakt

eerst een einde aan zulk een ovenbedrjf
eene ruimte (n4, die met asch,Blakken of (campagne),wanneerdoordenhoogenwarmtedergeljkeslechtewarmtegeleidersgevuldwordt; graad,door scheikundigen inyloed ofmechazjisvan ojeningen(m)t0tafvoervanvochtig- nische sljting de binnenwand gebrekkig beheid voorzlen. In de ruimte van het gestel gint te worden. Dan wordt de oven,zooals
heeft zaen boven den kroea 2 blaasgaten v00r men hetnoemt,uitgeblazenjnadat h'
d Jaren
l
a
n
g
we
1
e
e
ns
1
2
J
a
a
r
g
e
b
r
a
n
d
he
eft.
'
''*
Het scheikundig verlpop in den hoogoven
Jz'
.
z*
Z

i:gemakkeljk tebegrjpen.In hetgestelont-

Zz'
z

k'
Z

j z
,

staat door de werking van de derwaartsggdreven blaaslucht op de gloejende kolen ln
de eerste plaats koolzuur, hetwelk bj hgt

/

z

J''Z4

'

/z z'Z'Z

Vzzz p.
'
.
k.'.
''zz

p

' z'z'
z;
d; z Je
.
'',
''
.,;
4z
.
z.,$ '.z'
z,
.'
z$.

,z'6y.> .
W
zzz
z
.z
'''J
.
,,V
azz
'
Z'.z
. .z

.'
'z'
.
z.'z
.
/Z* z' .

z'

.Z
.'
y.'az.z .d,,
z
z'zpzz
z,z
'z,,a

@

oprjzen door de witgloejende kolenlagen ln

/z

/'zz
Zz
,? J.
z'zy
/zyy;y.*,.z'
',
,'''.z

z'.-,
k.
.
Z:z,c'V
/z:.'''Vn..'#':z
'.'i. zz''z.
zz
,
Zez>#* z

*#$z '
zz 'Z
'
za''

/z;
,. Z
zzz
z
zzz,z

/z
,e y,zz
z'.azw';,'
z'
,
z
',
'k
', l
ts
'z
/
ze'
.''
/'
.
.
z
z
'
z
z
g
z z.,zz.
'p
,
z,
'
:
Z
,
'.'. ,y;
.zzz
z'
,'
.
#
'
p
'z,zJJ
.z.e4
z'@ :
4
zz ;.

<e
'
A.'Zz z,;
:;
'''
zzr
z'..
''.
'
,'
'Az
z
'
z.;
',.
z
/z zz

z
v.
.'*

e zr .

e.
'Z.
''
e
'zê .
d'
,'z
zz.
az
/'/
zz
êz
z'
r
. .j
4.

J '.
/
d'z',e'.
V.'
?'ê
'

;

,4
z e. e

* d*
'#.z' ..&'

X#z'.zZ Z';/kç'Zzz'ç:'
z Z#,
'?''
z*
a z,z'
zZ
z.?
J
z/
.'
:
zz'
z',
z'Z

.'' r-z
z'z'
' zd'zzz,.''.''-'.
4'

.z
x
z''
e
'x.
y
x..

.N
X
sN

z Za
zz
'/
zd
<;'z
z
'ef
.'%
.
z ,,.*
zd;zzz,z,ef
z..,,zr,az.
û
'
e
>
A
.z .
-Z , .
Xe
z
yzr
ezz'
ze
z
.
V
z
e
z
''
a ;ke3z.z
'
'' .
J''>'?zf'P
1#/
Z'
#',''
)zJJX$
z,
'
z
'
y#
y
zp''
Z
'.ZZz'e
rezz
.
ZJ
.G
Jz
.J;
z
z.
/p.z'
'
a
a
z
y
.
y
.
.
$
,
,
r
;
6
.
V
y
y
.
.
/
z
'
'
,z
',Z'eZ. z 'z .,
.
.
'
e zr-$-z.''
z .-'zz'zea

z/e
N..Z
N.
N%%
èZ;'
k

N

.

N

R '.
Z
l IX
z.
?J+Z z z'.
z'*'ZZZ
l1
1lI' l
6FJ'#A
7

kooloxydegas wordtomgezet.Tevens ontbindt
zich de waterdamp der ingeblazen lucht met

de gloejendekolen inkooloxydegasenwaterstof.Beidegassen rjzen,metdestikstofder

lucht vermengd, omhoog. Uit de monding
echter komen hun afwisselende lagen erts en
brandstof te gemoet. Deze worden reeds in
de bovenste ruimte van den oven verwarmd;
lager in de schacht neemt de reductie een
u nvang, er ontstaatmetallisch jzer,terwjl
kooloxyde en Aiaterstoft0tkoolzuur en w ater
oxydéren, doch in de hooger liggende kolenlaag weder t0t kooloxyde en waterBtofgereduceerd worden, en nu hunne reducérende
werking herhalen, totdat zj eindeljk bj de
m onding met eene blaauw e vlam verbranden.
Om hun warmtegevend vermogen nuttig aan
te wenden, voert men ze veelalafbeneden
de m on,ding vöördatzj metdeluchtin aan-

raking gekomen zjn,en men gebruiktzet0t
' J z'

het roosten der ertsen, tot het verwarmen
der blaaslucht,tothetbranden van kalk enz.

Het gereduceerde jzrrwordtbj zjnedaling

blootgesteldaaneenkllmmendenwarmtegrud ,
in de rust vem nderthet door den invloed der
Fig.1 Hoogoven.

Floejende kolen en koolstofhoudende gassen

de blaasvormen, wM rdoor de wind uit de

slakken bedekt, in den haard.Hieruit laat

ln gietjzer,smelt en verzamelt zich,met

blaaspnpenin den oven wordtgeleid.Hetge- men het door het
gietgatwegvloejen in het
deelte boven de blaasgaten noemt men het zand, w= r men hett0tschuitjes ofgietelinborengentel, - dat onder de blaasgaten het gen laatverstjven.

ondergestel, en de ruimte tegenover de blaasDaarenboven heeft men in den hoogoven
gaten desmeltruimte.Hierheerschtdegrootste llog te letten op onderscheidene andere werhitte en geschiedthoofdzakeljk desmelting. kingen,die,hoewelvanondergeschiktenaard,
Het voorste gedeelte van het gestel, waar een grooten invl
oed hebben 0gde hoedanigzich de haard bevindt,noemt men de borst, heid van het jzer en aanleidlng geven t0t
en de buitenbekleeding van den oven draagt het winnen van belangrjke bjproducten.In
den naam van mantel.
dewarmstegepeeltenvan denhoogovenwerkt
W i1 m en een nieuwen oven in werking hetkoolstofgehalte van het gietjzer en van
brengen, dan wordt hj door langzamever- de verbrandingsgassen ook ontbindend op de
warming geheelen aldroog gemaakt.Daarna vreemde bestanddeelen van het bjmengsel.
stookt m en hout in de oven en stortdaarop Zwavel-j arsenik-, phosphor- en kiezelzuur,
houtskolen, steenkolen of coaks (zelden hout kal
k en aluinaarde worden gedeelteljk gereofgeperste turf)1 brengt hetblaasTverktuig in duceerd en hunneradicalen bj hetvloelbu r
vul
t
al
zoo
ge
hee
l
en
beweging en
den
oven jzer gemengd. De stikstof der ingeblazene

met gloejende kolen. Nu werpt men in de lucht verbindtzich metde witgloejendekoolmonding afwisselende lagen behoorljk ver- stof t0t cyan, hetwelk aan het verloop der
m engd erta en bra:dstoFen,diebeidew egens reductie en verkoling deel neemt,doch zich
smelting en verbranding allengs dalen. Het gedeelteljk 0ok metkaliumdampen dernooit
gesmoltene gietjzer met de daarop drjvende ontbrekende kaliumzouten totcyankalium verslakken valtin den hM rd,wMruitmen zekan

bindt, hetwelk in groote hoeveelheden zic:
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vaBthecht.aan debovenste ovenwanden.W 0r- mengde waterstof volkomen 0p,terwjlgrjs
den er zinkhoudende ertsen gesmolten,dan gietjzereenerestvangraphietachterlaat.Met
vindt men aldaar00k donkergrjze of'groen- het verschil van scheikundige bestanddeelen
achtige korsten van onzuiver zinkoxyde,ter- komt dat van yhysischeeigenschappen overwj1 eindeljk het titaniumgehalte der ertsen een, en dit is ln hetgebruik eene zaak van
M nleiding geeftt0tdevorming vankeperroode grootbelang.Grjsgietjzeris,vooralwanneer
teerlingen van cyanstikstotlitanium , die zich heteenweinigphosphorjzerbevat,uitmuntend
in hetgeBtelofbj de slakken vertoonen.
om te gieten, daar het de vormen scherp en
Het voornaamste voortbrengsel van den zuiver vult.W itgietjzerdaarentegen isdikhoogoven,nameljk hetgietl
jzer,treedt er te vloeibaar en derhalve weinig geschikt voor

voprschjn in verschillende vormen,diehoofd- de jzergieterj,zoodat hett0tbereiding van
zakeljk afhangen van dehoeveelheid en den smeedjzeren staalgebruiktwordt.Heteerste
verbindingstoestand der koolstof, - en deze kap men.vjlen,draajen,schaven en boren,
ontleenen w ederom hunnen oorsprong aanden terwjl het laatste wegenszjnehardheid en
aard der ertsen en der toevoegsels,aan den
w armtegraad van den hoogoven en aan de

broosheid ongeschiktisvoor eenem echanische
bewerking.Vaak 0ok poogtm en ineenm engsnelheid, waarmede het gesmolten jzer af- sel van die twee beider goede eigenschappen
koelt. Als hoofdsoorten onderscheidtmen '
t
cit te vereenigen.
'rot zekere hoogte is de hoedanigheid van
en .
q6j& pidfï/zer. Het eerste draagt in zjn

ietjzer in de magtvan den jzersmelzi
d
utive
teernscthoees
ta
dhendn
ns
q
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qze
; hteert.Agvi
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d
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tnd
zic
oa
oa
rmev
ea
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zl
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r
tr
te
tgietjzerOntstaatbj een betrekkeljk

kleur,kristalljnenbouw,groot-bladerigebreuk lagen w armtegraad, die zilth w einig boven

het smeltpuntverhett,derhalve uitzeersmelt-

bare ertsen,die in wjdeschachten metpo-

reuzebrandstoFen,zooalshouts-ensteenkolen,

gesmolten worden.Grjsgietjzer,waarschjn-

1jk uit wit gietjzer voortkomend,vereischt
eenehitte, dle zich verboven zjnsmeltpunt

verheft, en w ordtalzoo in naauwe schachten,

bj taai-vloeibare bjmengselsen digte brandstof gewonnen.Een gevolg van deze hooge

t
emperatuur,welke de reductie dertoevoeqselen begunstigt?iseene grootere verontreinlging van qrjsgletjzermetzwavel,phosphorus,arsenlcum en silieium .
'
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Fig.Q.Koepeloven.

met glanzige vlakken, groote hardheid en
broosheid en kan beschouw d w orden alskool-

stoilzer,hetwelk beantwoordtaan deformule
Fe3 C. Door het opnflmen van meer jzer
gaatditzeerkoolstotkjktjzerinanderesoorten
en eindeljk in staal over. De oorzaak dier

verscheidenheid is nietgelegen in de hoeveelheid koolstof,m aar indenverbindingstoestand

van deze. W it gietjzer bevat de koolstof in
een scheikundig gebonden toestand, - en
bj het grjze gietjzer is een gedeelte der
koolstofmechanisch bjgemengd indegedaante
van graphiet(p0t100d).Ditbljktbjhetsmelten
en afkoelenen bj eenebehandelingmetzuren.
Spiegeljzersmeltgemakkeljkerdan grjsgietjzerj maar wordt niet z0o dun-vloeibaar.
Koelt men het snel at',dan bljfthetonveranderd,m>r bj langzameafkoeling scheidt

een yedeelte der vroeger gebondenekoolstof
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Pig.3.Koepeloven.

De mechanische bewerking van gietjzer
bepaaltzich t0thetgieten.Geene enkelesoort

van gietjzer is smeedbaar;alle worden bj

verhitting week en springen van één onder
den hamer.Men gietdaarvanvelerleivporwerPen, zooals geschut kogels, groote deelen
Van &verktuigen, pilaren, kagchels, tafels,
kleêrenstandaards,schroeven enz-,en ditvereischt eenegrooteverscheidenheidvanvormen.

zich ln kristalljnen toestand af,enerontstaat
grjsgietjzer.Omgekeerd kan men grjsgietjzer,dat bj een langzameafkoeling onveranderd bljft,door eene snelle afkoeling in Slechts zelden laat men hetjzer regtstreeks
spiegeljzerveranderen.lngeconcentreerdzout- uitden hoogoven in vormen vloejen,- gezunrlostspieqeljzeronderontwiklteling van woonljk wordt het omgesmolten. Hiertoe
ee. kwa%kne
' kende,metkoolwaterstofver- dienen vuurvaste kroezen en -- voor grootere
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voorwerpen

-

'tlamorens.De vlamoven biedt genaamd,welke althans uit 2,vaak uitmeer

het voordeel, dathetjzernietin aanraking deelen bestaan. Het vormen in zand is het
komt met de brandstof en dus geen gevaar
loopt orn door hetopnemen van meerkoolstof
van aard te veranderen. Daarentegen kan
door de zuurstof der vlam een koolstofverlies

eenvoudigst en goedkoopsten, dientengevolge
algemeen in gebruik.Hetlevert echter geene
scherpe omtrekken,geenegladdeoppervlakten,

en hetjzerkoelt0ok in hetnatte zand veel
plaats grtjpen, dat het jzer taaivloeibaar te snelafen Tiordthard en broos.svaar het
maakt en ongeschiktvoor het gieten.Om die er dusom tedoen is,ijne ofzamengestelde
reden gebruikt men t0t het omsmelten ge- voorwerpen tevervaardigen,waarbj hetjzer
woonljk een koepeloven,welke in ;g.2 enin zjnezachtheiddienttebehouden,ofwanneer
doorsnede in flg.3 is voorgesteld. Zulk een
oven is niet meer dan 7 Ned.elhoog,van
binnen van vuurvasten steen gebouwd en van

men groote stukken wi1 gieten, die welligt
den gew onen zandvorm zouden verbreken,
daar giet m en in vormgand. D it laatste is
buiten metjzeren platen bekleed,waarna de een leem houdend kwartszand,hetwelk kneedtusschenruim te met zand gevuld w ordt. Het baarderentaajerisdanhetgewonezand.Men
gietjzer wordtermethoutskoolofcoakssnel brengt die vormen in kasten Oframen,droogt
gesmolten en de verbranding bevorderd door ze zeersterkten bestrjktdeholtemeteene
blaaslucht,die erbjatxnaarbinnenstroomt. zwarte laag,bestaande uitleemwaterenhoutsHet gesm olten iJ-zer valt Op den hellenden kool
poeder. Groote holle voorwerpen,zooals
bodem s#'en wordteindeljk doorhetgiet- klokken, ketels, standbeelden glet men in
gat A naar buiten geleid.Het vloeit dan 0n- leem.Dehandelwjze,welkemenhierbjvolgt,
middelljk in de gereed gemaaktevormen of is in hetartikelB'rons beschreven.

0ok welin jzeren,meteeneleemlaagbedekte

Hetgietenin rormsdtalenofgegoten jzeren

gietpannen, waarmede m en de vormen vult. vormen heef
tylaats,waareeneaanmerkeljke
Het vervaardigen van vormen is een van de hardheid verelscht wordt,bjv.bj hetverbelangrjkste en moejeljkste gedeelten der vaardigenvanpletrollen.Metalenvormen koelen

jzergieterj.Immerseen vorm moetvoldoen- hetjzertesnelleraf,naarmatehunnewanden
den weêrstand bieden aan hetgesmoltenjzerj dikker zjn en veranderen hetin zeerhard,
dus niet barsten ofsmelten;hp moet de om- broos, wit gietjzer.Zulke vormen worden
trekken van hettegietenvoorwerpz00naauw- vooraf bestreken met graphiet en koolteer,
keurig mogeljk afbakenen, zich volkomen Om ze tegen den invloed van hetvloeibare
methetvloeibaarjzervullen,ennaafkoeling jzer te beveiligen.W ilmen slechts enkele
het voorwerp onbeschadigd loslaten.Alen v0ldoet aan deze voorwaarden door eene Om zigtige keuze der grondstof en door eene doelmatige uitholling.Men vervaardigtde voxmen
van vochtig zand Of leem , en ook we1van

deelen van een voorwerp harden, dan legt
m 0n de metalen vormen der overige deelen
1T1 een zandvorm.
A1te groote hardheid,door snelle afkoeling

verqorzaakt,kanmen doortempering verzachgegoten jzer.Deeerstekan men slechtseen- ten.M 'at dien naam bestempelt men 2 kunstmaal, de laatste bj herhaling gebruiken.Het bewerkingen, van welke de eene een mecha-

gieten in verloren vormen,zooalsm cndeeerste nisch,de andere een chem isch karakterheeft.
noem t,geschiedtin zand,vormzand ot'leem . Bedektm en de voorwerpen m et leem en laat

Bj hetgieten in zand gebruiktmen Vol'm on
van ;jn kwartszand m et een weinig leem ,
hetYrelk in vochtigentoestandkneedbaarwordt
en een bljvenden vorm aanneemt.Men verm engt het met koolpoeder ten bedrage van
'/sde van ztjn gewigt, zoowel om het wat
poreuzer te maken en hetOntwjken derlucht
te bevorderen als 0m z.ijI
'
I warmtegeleidend
vermogen te verm inderen enalzoodeafkoeling

van het jzer te vertragell. Om platte voor-

men ze tusschen kolen gloejen, of legt men
ze m et kwartszand Ot'koolpoeder in luchtdigte kasten,die men t0teene zwakke r00dgloeihitte verwarmt en dan zeer langzaam
laat afkoelen, dan verandert hetharde witte

gietjzer zonder wjziging van het koolstof
l
yehatte, maar alleen door eene veranderde
llgging der ftlnste deelt
jes in week!grjsgietjzer.Andere poedervorluigt
) inhulllngsmiddelen, vttrbonden m et hevige hitte, werken
Oxydérend; zj Ontnemen aan het giettizer

werpen, zooals haardplaten enz. te gieten,
druktm en hetmodelin zoodanig zand,effent koolstof en veranderen het in eene minder
de onregelmatigheden aan de kanten,bestrooit harde verbinding.A'
len bezigtdaartoe een poeden vorm metijnekoolstofonlhetaanhangen der,bestaande uit houtskool, btlenderenasch,

van zand en de oxydatie van het jzer te hamel-slag en rood jzeroxyde,waarmede men

verhinderen en laat het vloeibaar metaal er de voorwerpt?n in een leem en kroeslaatgloeieinevoorwerpenwOrdenalzoovanhunne
inloopen , Waarna men zi
jne Oppervlakte des- #i
ren.Kl
,

geljksmetfjne k00lbestrooit,om dezuurstof
af te sluiten en de afkoeling te vertragen.
Men mag daarbj nietuithetoog verliezen,
datde lengte-inkrimpingvan hetjzerbj zjn

koolstofberoofd:zj zjn daarna buigzaam en
men kanzesmedentwellen,vjlen enpoljsten.
Zulk jzer draagt den naam van smeed-en
hamerbaar gegoten jzer. Vele kleine voor-

verstjven l/syste bedraagt. Voorwerpen, die werpent die m en te voren sm eedde,w orden
naar alle kanten bepaalde grenzen hebben, thansgegoten en gestem peld,zooals sleutels,
zooalscylinders,bollen,potten enz.yworden grendels,spjkers enz.Den naam vanrerslerkt
door het gieten in kasten verkregen. Men pïefï/zdr heeft men gegeven aan een zamenbrengtnameljk het vormzand in opene,vier- jesmoltenmengselvangrjsgietjzerensmeedkante houten of jzeren ramen, rormka8ten yzer. Hiertoe legt men in de vormen bj het
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gietgat afval van week jzer, hetwelk door ill eene taaje, zamenhangende massa, die
het derwaarts vloejend gietjzer omsloten m en doormechanisehen druk van slakken bew ordt, waarna men zulke stukken in den vrjdten doorplettenentrekkentotbepaalde
koepeloven Omsmelt. Ten slotte worden de vormen brengt.Niet elkesoortvan gietjzer
gegoten jzeren voorwerpengewoonljkbedekt is evenzeer geschikttothet vervaardigen van
meteene laag graphiet en vernis,koolstofot' smeedjzer.Het grjze gietjzer?dat bj het

a
syhaltlak om ze tegen het roesten te be- smelten dan-vloeibaar i:, levert aan de lucht
velligen.
De jzerprodt
ldie bloeit vooral in GrootBrittanjejomdataldaarzoowelsphaerosideriet
en bruin-jzersteen,als steenkolen ingroote
hoeveelheid voorhanden zjn. Daarop volgt
België, waar vooral het bruin-jzersteen van

en aan

de zuurstofhûudende slakken eene al

te kleine oppervlakte en wordt derhalve te
langzaam
b
j het van zjnekoolstofberoofd,terwjl

traag-vloeibare witte gietjzer (
1flor

het w enden en keeren der m assa gedurig
nieuwe punten van aanraking voor de lucht
steenkolenkalk en graauw ak als erts gebe- en de Oxydérende slakken worden opengezigd wordt, alsmede Frankrjk met zjne steld,en vooxts zjneseheikundig gebondene
uitgestrekte boonertslagen in de oosteljke koolstof veel sneller Oxldeert dan de inqeprovinciën! spaat-en bruin jzergesteenten in sprenkelde graphietblaadles van het grjze
de Pyreneèn en sphaerosiderietiu de noorde- gietjzer.Men geeftderhalvealgemeendevoor-

ljke departementen. Rjk yezegend is ook keur aan het witte gietjzer, en waar dit

Duitschland,waar men onultputteljke jzerertslagen aantreft,zooalsdeuitmuntendejzerglanssoorten,de rood-enbruin-jzergesteenten
van den Harz,de magneet-en rood-jzersteenertsen van hetErtsgebergte,de leem-jzerge-

niet voorhanden is, zoekt m0n het ri
jze
gietjzerdoorgloejingen snelle afkoeling en
door
jzert0
e0n
hersc
ph
oed
pi
pg
ee
n.omsmelting in wit giet-

W j hebben boven reedsgesproken van het

steenten van denmuschelkalkin Opper-silezië, frissehen.Frischvuren t;g.4)of'frischhaarden
despaat-jzergesteentenvanStiermarken,vooral zjn gewoonljke groote, bemantelde schoor00k devoortreFeljkeertsen vandeRjnstreek steenen met2 blaasbalqen?diedooreeneopeen W estfalen. Voorts bezit Skandinavië de ning a in den haard bultkomen.M en vultden

beroemdejzermjnen vanDannemora;wjders haard met gloejendekolen,legtdaaroj eene
is het Oeralgebergte en o0k Noord-Amerika hoeveelheidvan 100t0t150Ned.pondgletjzer
er overvloedig mede bedeeld.In Denem arken

en in ons Vaderland heeft men niets anders
dan oerbeddingen. O0k Azlë, vooral China

'

enJapan:zjn ruim van jzerertsvoorzien.
Het smeednzer verkreeg men in vroegeren
tjd veelalregtstreeks uitdeertsen,doordeze
gedeelteljk te reducéren,waarna men op het
koolstoijzerhet n0g aanwezige jzeroxyde en

*'- -

1, -

dieechter veeltjd engeldkost,weshalvemen

in onzen tjd bjkansoveralhetfrissehen ingevoerd heelt. Dit heeft ten doel, aan het
gietjzergedeelteli
jk doordevrjezuurstofder
lucht, gedeelteljk door de gebonden zuurstof
van geoxydeerd jzer het grootste gedeelte

der koolstof en der toevoegsels te Ontnem en.

W ordt gietjzer bj een overvloedigen aanvoer
van luchtgeslnolten,dan oxydeertzjnekoolstoft0t koolzuur,zjn zwavel,phosphorusen
kiezel t0t zw avelig zutlr, phosphûrzuur en
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een luchtstroom liet werken. Men bediende

o0k thans n0ginsommigestrekendezehandel-
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Fig.4.Frisc3àllaard.

kiezelzuur, terwjleen gedeelte van hetjzer enonderhoudtdooreensterkenluchtstroom eene

in jzeroxyduleoxydeveranderten metkiezel- levendige verbxanding.Hetjzer smelt,(lropzuur eene zeer sm eltbare verbinding vormt, peltnaarbeneden,komtdaarbj metdelt
lcht
de ruwslak genaamd.Dezeneemtbjvool'
t- van den blaastoestel in aanraking ellw ordt
gezette oxydatie gestadig Ineer jzer op,ver- bj het vormen van slakken beroofd van
andert in zeer basische slakken en w erkt koolstof. Bi
j het gebrtlik Yal vrj zuiver
koolstofonttrekkend op het gietjzer, dewjl jzer is ééue omsmelting voldoendeqis het
hare zuurstof zich met de koolstof van het jzer echter onzuiver,dan wordt het na de
jzer verbindt en hetgereduceerdejzerzich eerste om smeltiqlg Opgebroken, op nieuw in
afscheidt. De trapsgewtjze vermindering van den haard gelegd en verhit totdat het gehet koolstofgehalte gaat vergezeld van eene

noeg ktlolstot'verloren htteft. Dan volgt het

opmerkeljke verandering in den aggregatie- opbreken dta
r taaje,zamenhangende,n0gmet
toestand van het jzer. Terwjlhet aanvan- kolen bedekte massa,wolf (luuppe)genaamd.
keljk vloeibaarwas,veranderthetten slotte Men begietdezen m etw ater,zuiverthem vaa
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6 200 t0t Q50 Ned.pond verwaM djzerop
witgloejend ondereen zwaren,d00rstoom of den hurdjvoeyterwattoeslagbj enbevor-

het M nklevend oxyduleoxyde,en brengthem

water gedreven hamer,om de slakken er uit derteene spqedlge smelting.Zoodra de massa
'svan koolstofbrjachtig wordt,
te verwjderen.Daarnaverdeeltmendenwolf door hetverhe
in stukl
ten, die bj herhaling verhiten onder gaat men M n het omroeren (to puMle).De
een véôr- of staarthamer of 00k wel door
middel van eylinders in dunne staven herschapen worden.
Het frisschen op zoodanigen haard levert

massa begint nu door de ontwikkeling van
kooloxydegas, hetwelk met eene blaauwe

vlam verbrandt, te borrelen en verstjft tot
onregelmatige klompen smeedjzer, datmen
uitmuntendstaafjzer.Menheefterechterhouts- bj een verhoogden warmteraad d00rmio el
kool bj noodig, weshalve deze bewerking van jzeren sàngen t0t ballen van 25 halve
alleen in de
Nederlandsche
boschrjke ge?
onden vereeq'
.r*
w estenvan n00rnlgt.Men laatde
slakken wegdeljk en ooster
7
smelten,haaltde
1jk Europa in
gebruik is. In
Engeland, Be1-

/

gië,Frankrjken

I

W est-Duitschlanddaarentegen

neemtmen zjne

*

f

ballen uit den
oven en brengt
ze onder den hamer of in een
pletwerk ,om ze
vanovergebleven
slakken te zuivereneninregelmatigewolvente
hervormen.Eene
volkom ene Ver-

toevlugt t0t het
z'
pnddelen of roerenjhetwelkmet
e
1Z
steenkolent turf
Fig.5.Puddeloven.
enz. en tevens
op grootere schaal geschieden kan.D epnd- wjdering derslakken verkrjgtmeù door het
deloren, in 1787 het eerst in Engeland aan- raFnlren.Dewolvenwordennamel
jkuikerekt
gewend door CortenParnell,iseen vlamoven t0tplattejzerenstaven,instukkengesnedeny
en vooreen hoogen warmtegraad ingerigt.De de gtukken t0tbundels zamengevoegd,dezein

meest gebruikeljke is voorgesteld in fig.5 een weloven,dieopdergeljkewjzeisingerigt
en 6in doorsnedeen Opstand.Hjisgebouwd als de puddeloven, verwarmd en ten slotte
vanvuurvastesteenen,van buiten metjzeren geplet. Eene herhaling dezer bewerking verplaten bekleed, en bevat in het midden den hoogt de deugdzaamheid van hetsmeedjzer.
âaard a,diemetmoejeljk smeltbarestukken Is dit bestemd voor wagenassen,radhoepels
bekleed en Caauw overwelfd is.Aandelinker- of stort, dan geschiedt deze herhaling t0t 5-

maal toe. Men heeft daarbj veelgewonnen
door het gebruik van gassen. Deze zjn ôfj
volgens de aanwjzing van Fabre *:F- in
W iirtem berg! de gassen van den hoogoven,
welke m en ln den vlamoven m et verwarmde
blaaslucht verbrandt, ôf opzetteljk bereide
gassen, verkregen door drooge destillatie van
ruw e brandstoFen in den gasgenerator,welke
in verbinding is gebragtm etden puddeloven.
Voor zulk een gaspuddeloven kan men allerleigoedkoope brandstofgebruiken,zooalsturfj
bruinkolen, afvalvan houten steenkolen,en

hj geeft wegens de volkomene verbranding
dergassen eeneaanmerkeljke hitte.Hetfrisschen en puddelenvereisc,
htintusschentjden
brandstof;om die reden heeftin 1856 de uitvinding van Bessemer,een Engelschman,om

vloeibaar gietjzeraanstondsin smeedjzerof

staalte veranderen,grootOpzien gebaard.Be&'semer laat een sterken stroom van verwarm de
blaasluchtdoor hetgesmoltengietjzerstrjken,
zjde,dooreen jzeren,metstroomend water wu rdooreene levendigeverbrandingvan koolgevulden enmetgebakken steenbedekten bak, stofen o0kvan jzerOntstaat.Detemperatuur
dev'aurbrag b genaam djvandenhaardgeschei- klimtdaarbj t0tdehoogste witgloeihittejen
den, vindt m en de stookplaatsm etdenrooster de van koolstof beroofde massa bljft in gee,devuurdeur d en den aschbak c.Aàndereg- smolten toestand aehteralssmeedjzerofstaal.
Fig.6.Puddelovejl.

terzjde van de brug b leidteenhellendkanaal D=r deze handelwjze inzonderheid toegepast

g de warme verbrandingsgassen inden hoogen w ordt tothetvervaardigen van staal, kom en
schoorsteen A,welke,totregelingderluchttrek- wj later - in het artikel Staal- dM rop
king,van bovenmingfmeermeteeneklepkan terug.
gesloten worden.Nu brengtmendoordeopening
Het smeedjzer onderscheidt zich van het
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gietjzer door vele merkwaardigeeigenschappen.Vooreerstd00rzjn bouwqdekristalljne
breuk van het gietjzerisbj hetsmeedjzer
(
boreenehoekig-korrelige vervangen.Btjhet
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kigewjzevan koolstofberoofd,danontwaart

men daarin de eigenschappen van het gietiJ-zer,
is de wolf op eene onvolkom ene

wjzeuitgesmeed,dan zjn deslakken erniet

hameren en pletten worden de kristalkoxreis uitverwjjderdenmenheeftjzermetscheuren
band-ofdraadvormigenslingerenzichopveler- en holten.Hetsmeedjzerkomtin denhandel
lei'wjze dooreen,zoodat zj een peesachtig vool'a1sstaafjzer,blik(stort)ofjzerdraad.Het
weefselvormen en de breuk hakigwordt.Van- eerste wordt gewoonl
jk tusschen cïlinders
daar dan 00k de veerkracht en de taaiheid vervaardigd.De cylinders zjn voorzlen van
van hetsmeedjzer.O0k heeftsmeedjzeruit- ringvormige groeven,welke aan de doorsnede
w endig eene lichte kleur en weinig glans,Of van het staafjzer eene bepaalde gedaante
eene donkergrjzekleur enveelglans.lntus- geven.Daarnaar(mdersqheidtmen ronll,plat,
schen kunnen ook in smeedjzerhevigeschok- vierkantOffaçonjzer.T0tditlaatstebehoort

ken de ligging der deeltjes (moleculen)ver- hetspoorjzer.
anderen en de krachtvanzamenhanyvermin- StortofblikwordtgeslagenOfgeplet.Gesladeren, - 't geen in stoomwerktmgen we1 gen stortisechterOngeljkmatigvandikteen
eens hetbreken van stangen enz.veroorzaakt. niet volkomen vlak ,w eshalve men de voor-

Terwjl voortsgietjzerzo0broosis,dathet
onderden hamervanêên springt,bezitsmeedjzer een hoogen graad van smeed- en rekbaarheid:zoodatmen hetxeedsbjdengewonen warm tegraad des dampkrings en vool'al
bj roodgloeihitte buigen en uitrekkenkan.In
hevigewitgloeihitte wordthetweek enkneedbaar en kan men het Ivellen,datis door ha-

keurgeeftaan hetpletten.Hiertoesnjdtmen
breedejzerenstaven doormiddeleenerstoomschaarin stukken,maaktzeroodgloejenden
brengt ze in de pletmachine.Na elken doorgang worden zj in eenvlamovenwederr00dgloejend gemaakt en hethamerslag erafgeklopt.Zj worden daarna gefatsoeneerd,nogmaals gloejend gemaakt en langzaam afgekoeld en komen daarna als zwart blik of
bladjzer of,met tin bedekt,alswitblik in

meren of pietten met andexe witgloejende
stukken jzer t0t een geljkmatig geheelverbinden.Ieder smid maakt dageljksgebruik den handel. Daaraan geeft men voorts dool*

van dezeeigenschay.Hierbj echterdientmen
de lucht af te sltllten door eene bedekking

zuur zem elwateren verdund zw avelzuur eene

blanke oppervlakte,dompelt ze in gesm olten

van zand,kolen ofslakken.Verhitmenjzer talk Om de Oxydatie te verhinderen,laathet
in de lucht, dan w ordthet bedekt met eenè

overtollige tin w egloopen en zuivertzeeinde-

donkergrjzekorstvan jzeroxyduleoxyde,lt@- ljk metzemelen. Om jzerdraadtemaken,
-:r.
sJtw genaamd,diebi
jhetsmeden in von- gebruikt men taai smeedjzer,hetwelk men
ken wegspat.Bj witgloeihitte,vooralin zui- ttlsschen gegroefde cylinders laat doorgaan.
vere zuurstofOfin een stroom van blaaslucht,

Ilzer vorm t met zuurstof 3 verbindingen,

verbrrmdt het jzer metlevendigevonken en nameljk I
jzeroœydnle(Fe0),i
jzeroœyde(FeO2),
een klein gedeelte gaat zclfs overin gasvor- en I
jzerzw'
l
tr(Fe04112).Heteersteisnaauwemigen toestand. Een volkomen smelten van

ljksbekend,wantwegenszjnegrooteneiqing

hetsmeedjzerheeftbj degewonehittegeen t0t oxydatie is hetn0g niet gelukteenzulver
plaats.In vochtige luchtbedekthetjzerzich oxydule te verkrjgen.Men bekomt het hy-

met eene geel-bruine korst van hydroxyde, droxyde als een wit'poeder, wanneer men
eoest genaam d.M en kan ditverhinderen door eenoxydulezoutmetbjtendealkaliënneêrslaat;
het jzer te bestxjken met eene lueht-en wa- hetgaatechter doorhetopnem en vanzuurstof
terdigte verf, of door het te bekleeden met aanstondsoverin een groenoxydulehydroxyde
zink Oflei.K leine voorwerpen bevoiligtm en en eindeljk ineenbruinhydroxyde.Dezouten,
het best tegen roesten door ze in te pakken die aan het oxydule bcantwoordentontstaan
in poeder van houtskool.
bj behandeling van m etallisch ilzel-met verGemelde natuurkundige eigenschappen van dunde zuren;vanhetzuurontwjktdewatem

goed smeedjzer zjn afhankeljk van de schei- stof,en de restvereenigtzichmethetjzer.
kundige zamenstelling en van degeljkvormig- Ilzeroœyde komtin verschillende vormen (als
heid der massa. Bruikbaar smeedtjzer bevat jzerertsen)voorin denatuur.O0k kanmenhet
0,c tot 0,5X koolstof,alsmede kleine hoeveel- bereidenalseenroodbruinpoeder,doorhetgloeiheden zwavel,phosphortls,silicium ,mangaan, jen van jzerhydroxydeyvan zwavelzuurofsal-

arsenicum en koper,

somtjds ook n0g peterzuurjzer.Indezegedaanteishetgeruimen
tjd onder den naam van eroe'
ts pzcrfl aden kalium.Geringe afwjkingen van denor- .s/rïzwdzl,
s als geneesmiddel gebruikt, terwjl
male zamenstelling kunnen hetsmeedjzerveel men het o0k Onder den naam van doodekop
slechter maken. Is het koolstofgehalte door (caput mortuum)ofEngelse'
h rood t0t ondersporen van calcitlm , magnesium ,altlm inium

herhaalde vcxwarming nagenoeg geheel ver- scheidene doeleindenbezigt.- Iqh erkydroœyde,
dwenen, dan wordt het jzer week. Eone ill de natuur als bruin-jzersteen en göthiet
kleine hooveelheid,bjv.0,01: zwavelisoor- voorkomend, ontstaat a1s een bruin poeder,

zaak, dat het bj rOodgloeihitte Onder den wanneermeneenjzeroxydezoutneêrslaatmet
hamer vanêén springt, terwjl broosheid in bjtende alkaliën!en wordt Onderden naam
kouden toestand dooraxsenicum en yhospho- van crocus wztxrJ1,: aperatir'as - ten onregte
rus) en gebrek aan taaiheid door sillcium en

Ferrnm. ccr/mpicfxvl geheeten

a1s tegengif

caldum ontstaat. Zjn bj het bereiden van btJ arsenik-vergifïiging voorgescllreven.Eene
smnediizer sommige gedeelten op eene gnbxek- vcrbinding van bcideoxydatletrappen,FeO +
VI1I.
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F% 0a,vormt den magneetjzersteen,diein eene eerste plaats.Voortsvermelden wg,a1s
zamenstelovereenkomt methamerslag en met met jzer zamengestelde bjtmiddelen: het
dezwartekorst,waarmedegloejendjzerzich jzeraluin,eene kleurlooze oflichtpaarse verin waterdamp bedekt.Het Aetltiops vt
zr/ï(I/i.
ç binding van xwavelzuurjzeroxyde metzwaderapotheek,doorhetgloejenvankzeroxyde velzuur kali ofzwavelzure ammoniajin krismetolieverkregen,iseen mengselvan jzer- talvorm en zamenstelling met gewoon aluin
oxydulemetjzeroxyde en k00l.- llzerzut
lr overeenstemmend,- enazjnzuurjzeroxydule,
ontstaatdoorbehandeling van gzeroxydemet welke men verkrjgt door jzer in houtazjn

sterke oxydatiem iddelen en is alleen bekend te dompelen of door eene wederkeerige ontals kaliumzout;het heeftalsdan eene donker- leding van jzervitrioolmetloodsuiker.
Ilzer behoort t0t de belangrjkste geneeskerroode kleur en laat zich gemakkeljk
ontleden.
m iddelen. Het bevordert de bloedvoxming en
De zoutvormers chloor,bromium ,iodium , doet alzoo j)P
** bleekzue,
ht Of bloedarmoede
Ql
zorium en qan l
uitstekende diensten.Het bloed ontvangtvan
e
v
e
r
e
n
me
t
j
z
e
r
2
r
e
e
k
s
e
n
van zouten, dle in zamenstelen reactie met het jzer donkerder kleur,wordt rjker aan
het oxydule en oxyde overeenkomen.llzer- bloedligchaampjes, en erlangtalzoo meergechlorure (FeCl) en jzerchloride (Fe:Cla) schiktheid t0t voeding des ligchaams. Men

zjn belangrjke geneesmiddelen;vooraleene gebruikthetjzerin kleinehoeveelheden,en
oplossing van laatstgenoemde in waterisvermaard als bloedstelpend middel.Hetisin den
handelin den vorm van een balen onder den
naam van loule#1#pcf-rM ars.Eeneoplossing

daarvan in aetherhoudenden wjngeestvormt
het te voren hooggeroemde tinctuur van Besf'
M:cA- .Ilzerchlort
lre ontstaat dûorjzerop
te lossen in zoutzuur en de oplossing te verdampen totdat er eene lichtgroene massa ach-

terbljft.Men verkrjgtjzerc,
hloridein vasten
vorm door het verbranden van chloorgas,en

alsbruineoplossingdoorjzeroxydemetzoutzuurtebehandelen.ZievoortsonderBerlî
j
,zldc/z
blaauw en Bloedlooyzout.

Zwavelvormtmetjzer2verbindingen,die

met de oxydatietrappen overeenkomen,name-

ljk FeS en Fecsa. Beide verkrjgt men

eerst na lang gebruik bespeurt men daarvan
de gunstige werking. Intusschen werkt het

jzer we1eenszeernadeelig op despjsvertéring, weshalve men bj de keuze derjzerpraeparaten voorzigtig dient te wezen.Voorts
gebruikt men het bj hart-, milt-en leverziekten,bj aandoeninyderzenuwen,hysterie,
vallende ziekte,klierzlekte enz.Daarenboven
heeft hetjzereen zamentrekkend vermogen,
weshalve het 0ok bj buikloop,cholera en
uitwendige bloeding gebezigd wordt. T0t de
belangrjkste jzerpraeparaten behooren fJn
jzervjlsel(Ferrum pulveratum),jzerhydroxyde
(
Ferrum oxydatum fuscum),rood jzeroxyde,
in de gedaante van bloedsteen ook als mlneraalvoorkomend,azjnzuurjzer(Liquorferri
acetici),appelzuur,melkzuurenphosphorzuur
jzer, eeneoplossingvanzotltzuur jzeroxyde
in aether en wjngeest,jzersalmiak,i0djzer

door de overeenkomstige zuurstof- ofhaloïdezouten met zwavelalkaliën te doen neêrslaan.
Deze neêrslag iswaterhoudend enzwartgroen. enz.Tothetzelfdeoogm erk gebruiktmen ook

FeS bekomt men ook door tjzer metzwavel tjzerhoudende minerale wateren,staalbronnen

te gloejenalseenevuil-yeelbruine,kristalljne, Fenaamdy wanneer het jzer erin aanwezig
m etaalglanzige massa,dlem etverdundzwavelof zoutzuur zw avelwaterstof ontwikkelt en
om die reden in de laboratoria veel gebruikt
w ordt. Eene vereeniging van beide zw avelverbindingen, Ferss of 5 FeS + Fecss is
hetmagneetkies,datin bruingele,hexagonale

ls als koolzuur jzeroxydule meteenoverschot
van koolzuur.Zj zjn min ofmeerinktaehtig
van sm aak, m aar toch m inder onaangenaam
dan dezwavelwateren,dieveelalzwavelw aterstof bevatten. D e voornaamste staalbronnen

zjn tePyrmont,Driburg,Langenschwalbach,
kristallen voorkomt.DubbelzwaveljzerFeSu Briickenau, Eyer-Franzensbad, Liebwerda,
vormtinzjnebeidegedaanten,a1sregelmatig Kissingen,Rohltsch,Marienbad en Cannstadt.
zwavelkies en als rhombisch straalkies,2zeer O0k kan men jzerhoudend waterkunstmatig
belangrjkemineralen.
bereiden.Men verkrjgteen zeerzachtenlicht
De zuurstofzouten van het jzervormen 2 verteerbaar jzerpraeparaat,wanneer men bj
afzonderljkereeksen.De zoutenvan hetzeer kokende melk een weinig jzervitrioolvoegt.
basische tjzeroxydule zjn in den watervrjen Hierdoor stremt de melk,en deze vormt de
toestand meestalwit,en in den waterhouden- staalmelk,die desochtendsbj nuchteremaag
den groen. Reeds als vaste ligchamen,maar gedronken wordt.Versch jzerhjdroxïde ei
n-

n0g meer in opgelosten staat nemen zj de deljkishetbestemiddelbjarsenlkverglftiging.
zuurstof der lucht t0t zich en gaan Over in
Ilzerdraad wordt uit zeer taai,smedig,
geel gekleurde basische oxydezouten.De ûp- zuiver en niet week jzer vervaardigd door
losbare hebben een scherpen, inktachtigen de staven m etgroote krachtdoortrapsgewjs
sm aak.H et veel minder basische jzeroxyde kleinere gaten te trekken en ze daarbj nu
vormt gaarne basische, onoplosbare zouten. en dan ql
oejend te maken om de broosheid
De normale verbindingen zjn in watervrjen te vermlnderen, w elke door de bewerking
toestand wit,in waterhoudenden geel,bruinof ontstaat. G'
ewoonljk is het jzerdraad op de
rood,en kristalliséren niet gemakkeljk.Hare doorsnede cirkelvormig;m en geeft het echter
oplossingen reagéren zeerzuuren hebben een 0ok we1 andere vormen. De jzeren staven
scherpen metaalsmaak. Onder de jzerzouten ûndergaan vooraf eene uitrekking onder plet-

bekleedhetjzervitriool,zwavelzuurjzeroxy- machines,waardoorzj reedsin dikjzerdraad
dule:wegenszjnenuttigheidvoordeverwerp, veranderen. Voor de dunnere soorten bezig
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men hettrekjzer.Goed jzerdraadmoetgeljk- in dien staat 700/0 jzer en 300/0 zuurstof,
matig van dikte zjn en zich onderscheidene doch gewoon roodjzersteen isveelalvermengd
malen heen en weêr laten buigen zonder te met kiezel,leem ,mangaan enz.Eene zjner
breken.Men bezigt het t0t traliewerk, t0t verscheidenheden noemtmen l
herkuitsteen of
omheining van weilanden,t0thet vervaardi- el
j
e
r
l
j
z
e
r
s
t
e
e
n
.
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t
een ofmagneet'
gen van hang- Ofkettingbruggen enz.
t/zdrdrf:,eene verbinding van jzeroxydemet
Ilzeren kroon (De)noemtmendegouden, jzeroxydule.Hetbevat in zuiveren toestand
metedelgesteenten versierde kroon,waarmede 690
/0 oxyde en 310/0ûxrdule,en in beidete
weleerdekoningen van Lombardjegekroond zamen vindt men 72,41/o metallisch jzer.
werden.Men bewaarthaarteMonza bj Mi- Doorgaansevenwelishetvermengdmetkwartg,
laan.Zj Ontleentharen naam aaneenjzeren chloriet,granaat,kalkspaaten jzerglans,ol
ring,die eraan debinnenzjdeisaangebragt, e0k welmetkoper-enjzerkies.Magneetjzergesmeed, volgens de legende, uit een nagel steen is zwart, en 0ok zjn poederheeftdie
van het kruis van Christns.Reedsiszj ge- kleur; zoowel deze als de eigenschap,dathet
dragen door Karelde Grppf:endoordemeeste door den magneet wûrdt aangetrokken,onDuitsche Keizers t0t op Karel T'
r, alsmede derscheidt het van andere jzerertsen. Men
door Napoleon J',die na zjne krooning in vindt het ill lagen of in massa's tusschen
1804 de orde van de llzeren Kroon instelde, kristalljnen schiltbrgesteenten,zooals gneis,
welke vervolgens onder de oostenrjksche glimmerlei, chlorietlei enz. Intusschen komt
orden opgeno::en werd.

Ilzererts.Devoornaamstejzerertsenzjn:
spaatnzersteen ofl
herspaat,koolzuurjzeroxydulein kristalljnen toestand,Hetzuiveremineraalbevat 62*/0jzeroxydule.Veelalishd
echter vermengd met bruinspaat, kalkspaat,
kwarts enz., zoodat zjn jzergehalte zelden
meer dan 400/0 bedraagt.Men vindtditerts
in gangen,lagen en Onregelmatiye massa's.

het 00k voor in gangen,alsmede ingesprenkeld inlaatstgenoemde gesteenten.- Boonerts,

dat zjn naam ontleentaanzjneboonvormige

korrels.Zjn deze grootvan stuk,dan gerft

men aan dit erts 0ok we1den naam van n%e-

reldrfd.Hetbestaatuitbruin-ofroodjzersteen

en bevindt zich vooral in grotten en kloven
van kalksteen.
Ilzerhout noemt men eene zeer harde
Het komt voorin graauwakvormlngen en in houtsoortmeteenaanzienljksoorteljkgewigt.
zeehsteen.- Sphaerosideriet,eigenljk slechts Hetschjntafkomstig te wezen van verschilhet voorgaand erts in een digteren toestand. lende boomen, en wèl in de eerste plaats
Is het met leem vermengd, dan noemtmen van het geslacht Sideroœylon (van o'l4e/koç

het o()k leemi
jzersteen.Hetontving den naam jzer en iv'kov hout)uitdefamiliederSapovan sphaerûsideriet wegens zjne neiging t0t taceae.Intusschen behoortdatgeslachttehuis
s
yhaeroïdalevormingen.Menvindternameljk in oost-lndië en aan de Kaap deGoedeHoop,
ultgestrekte beddingen van,dieuitlensvormige enhetisbekend,datn0gveleanderejzerhoutligchamen bestaan. Het komt nagenoeg niet soorten in Aziëgevonden worden,terwjl0nanders voor dan in beddingen,vooraltusschen derscheidene andere afkomstig zjn uitAmelagen, welke bruin- ot'steenkolen bevatten.

rika.Jhr.C.A.ran Syjmstein spreektinzjne

Bovengenoemde2 ertsen zjn inverschen toe- verhandeling pover deSurinaamschehoutsoorstand geelachtig wit, maar worden ill de ten''niet van jzerhoutjmaarvan '
jzerkcef,
opene lucht weldra bruin aan deoppervlakte. afkomsti
gvan Siderodendrondrt/lpr'
lfelValtluit
BruLnl
jzersteen,een jzerhydroxyde alsge- de familie der Rubiaceae. Ook vermeldt htj
steente.Hetbcvatin zuiveren toestandbjna eenige soorten van Bolletrie,als zwaar tim86*/0 dzeroxyde.Doorgaans evenwel is het merhout opleverend. In het algemeen wordt
met kwarts, kalk ofleem verm engd,zoodat metden naam van jzerhout elke harde houthetjzergehaltenietzoohoogklimt.Deleem- soortbestempeld)totw elk geslachtoft0twelke
rjke verscheidenheden bestempelt men ook familie ook behoorende.
we1metden naam van leemî
jzersteen,evenals Ik beteekent hetzelfbewustzin,de overbovengemelde soort van sphaerosiderietj en tuiging derbljvende pcrsoonljkheid temidden
dem angaanhoudendeverscheidenheden,wegens van de wisselende verscheidenheid,die wj
hare donkere kleur,metdien van zwartjizer- metOnze zintuigen ofm ethet0og desgeestes
dfdep. Men vindt diterts in gangen en lagen ontwaren. Het kind spreekt gewoonljk van
zich zelven in den derden persoon;hetnoemt
tusschen zeer verschillende gesteenten. Grasijzersteen ofmoeraserts,eigenljk slechts in plaats van ik zjn eigen naam ,zoodathj
eene poreuze of zandige verscheidenheid van n0g geen Onderscheid maakt tusschen zjne
bruinjzersteen.Sedert1755 bestaatteDeven- persoonljkheid en debuitenwereld,doch het
ter eene jzergieterj,waarin dit erts onder beginthetwoordje ik te bezigen,zoodra het
den naam van oe? w ordt versmolten. Men t0tzelfbewustheidkomt.Dewjsbegeerteheeft
vindt het aan de oevers van de Schipbeek, sedert Desearles het ik t0t een voorwerp gevooral in de Omstreken van Bathmen,Onder maakt van diepzinnig onderzoek. Deseartes
den grasgrond in lagen van ongeveerli Ned. beschouw de hetik alshetzekerste,endaarom
el. O0k in het graafschap Zutfen bestaan alshetfondamentonzerw etenschap en tevens

dergeljke jzergieterjen.- Roodl
jzersteen of
roodl
peverts,nameljk jzeroxydezonderwater
als m ineraal of gesteente.In gekristalliseerden of kristalljnen toestand draagt het den
naam van i
jzerylans of'
qperylimmer.Het bevat

a1s een deelvan 0ns wezen, waardoor wj
onmiddelljke gemeenschap hebben met de

Godheid. Kant verklaarde het ontstaan van
alle kelmis door de synthesis derappereeptiey
als eene w erking van het ik, waarin alle
41*
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voorwaarden van het zelfbewustzjn opgesloten zjn.Mol
deverhiefditbeginselvan Kant
t0t de grondstelling zjnerleer van dowetenschap, kwam alz00 terug Op het gevoel6n

een pyramidalen heesterter hoogte van 4 t0t
5 Ned.e1,wiensbladerenbrakingveroorzaken.

Hj yroeit in Amerika van Carolina t0taan
Flomda.

van Desoartes en legde op diewjze degrond- Ilgen (KarlDavid),een verdiensteljk opslagen voor dewjsgeerigestelselsvanlateren voedkundige, geboren den 26sten Febrtlarj
1763 te Burgholzhausen in de hedendaagsche
tjd.
Iken (Conradus),een verdiensteljk god- provincieSaksen,wjdde zich te Leipzig aan
geleerde,geboren teBremenin1689,studeerde
te Utrecht in de theologie, verkreeg er de
doctorale waardigheidjwasachtervolgenspredikant te Lopik en Kabauw en te Zutfen,

de studie der theologie en philologie en verwierf op het gebied der oude,inzonderheid
der Oosterschetalen weldra een goedennaam ,
zoodat hem in 1790 het redoraat aan de
zag zich in 1719 beroejen totpredikantin stadsschool te Naumburg en in 1794 hetgede St.Stephenkerk in zjnegeboorteplaatsen woon hoogleeraarsambtin de oostersche talen
cntving er in 1723 tevenseene aanstelling t0t aan de universiteit te Jena opgedragen werd.
hoogleeraar in de godgeleerdheid en in de In 1802 vertrok hj a1sredornaar derjksOostersche talen.Vruchteloosberiep men hem school te Pforta.Hier trad hj op als een
t0t predikant te '
sHage en t0thoogleeraarte krachtig hervormer der verslapte schoolUtrecht; hj bleef te Bremen, en os'
erleed tucht en bragt in dit opzigt veel goeds t0t

aldaar den 3osten Junj 1753. Van zjnegeschriften noemen wj:rThesaurusnovustheologico-yhilologict
ls etc. (1732,2 dlnl''!
rAntiqultates heùraicae secundum triyllcem
Judaeorum statum , ecclesiasticum , pollticum
et oeconomictlm , breviter delineatae (1732j
4de druk 1752)'' - DTractatns Talmudicus
de cultu quotidiano temgl
i etc.(1736)''
rDissertationes philologlco-theologicae etc.
(1749)'' en mllarmonla historiae perpessionum Jesu Christietc.(1758)'9
.
I1e de France ,zie .
Yaltritil
ts.
Ildefonso (San),eene kleine stad in de

stand.In 1830 nam hj zpn ontslag,begaf
zich hetvolgendejaarnaarBerljn,werdblind
en overleed den 17den September 1834.Van

zjne geschriften noemen wj:pllymniHomerid (1796),', en rscholia sivecarmina convivalia Graecorum (1798)'' - voortspNatura
atque virtutes Jobi (1789)'',- murkunden
des ersten Buchs Mosis in ihrer Urgestalt
(1798)'',en ropuscula variaphilologica(1797,
2 dln)''
.

I1i is de naam van eene stepperivier, van
eene Chinésche provincie en van dehoofdstad
van deze.De rivier van dien naam ,eene der
Spaansche provincie Segovia,teltslechts4000 voornaamste van de binnenlanden van Azië,
inwonersj maar is merkwaartlig door het Ontstaat aan de Russisch-chinésche grenzen,
prachtig paleis, aldaar gebouwd door koning onder den naam van Tekes,uitonderscheidene

Fil%
;
ps V.Men vindtdaarin eenekostbarcver- gletscherboken aan denoordeljkehellingvan
zameling van schilderjen,alsmede eene van 'den Thian-sjan of van het Hemelgebergte,
oudheden, afkomstig van Christinqjkoningin

aan den oosteljken voetvan den Tengri-khan
van Zweden. Belangrjk is voorts in die stad (Koning der Geesten, 6500 Ned.elhoog)en
eene uitm untende spiegelfabriek.
niet ver van den Tekes-pas (omstreeks3000
Ilex L.is de naam van 0en plantengeslacht Ned.elhoog).Derivierstroomtdoordehooge
uitdefamiliederAquifoliaceën.l-letonderscheidt dalen der Chinésche provineie Ili ofNanluzich door een meestal4-tandigen kelk,eene Thian-qlan (Dsongarje): ontvangt na de opstervormige,4-t0ts-slippiye bloemkroon,4 neming van 0en paar zjriviercn dennaam van
of5 meeldraden,m etkroonsllppenalW isselend, Il
icn komt na een lo0p van 70reogr.mj1
4 of 5 zittende stempelsopeen bovenstandigen (
)llRtlssisch grondgebied,en wèlln hetdis-

ejerstok,en eene4-t0ts-steenigesteenvrucht. trlctAlataoe.Hierkronkeltzj in eene wesVan de soorten noemen wj den hmlst(l.Aqui- teljke rigting door een dal,hetwelk,schoon
folium L.),een heester ofboom metaltjd- gelegen ter hoogte van 3- of 400 Ned. el,
groene,glanzige,eironde,doorgaans stekelige reedsop eene steppe geljkt,t0taan devesbladeren,wittebloemenen roode bessen.Hj ting Tliïsk' ofIliïskqje,vormtdaarna de grengroeitin onsVaderlandin veletuinen?voorts zen tusschen het Trans-lli-land en hetZevenlnhetwild,envooral0okinhagen,- desgeljks stroomenland in de zandsteppe der Groote
in geheelNoord-Duitschland,alsmedeinJapan Kirgisen-orda,om zich na een l00p (in het
en Virginia.Men kan hem door zaad verme- geheel)van 150 geogr.mjldooreenedelta,
nigvuldigen. De bladeren gebruikte men ta welke 7 geogr.mjl lang en bjna halfzo0
voren tegen Jichtenrheumatiek,tegenzwak- breed is,met 3 armen in het Meer van Balheid der spjsvertéring,buikloop en tusschen- kasj uitte storten.Gedurende haren bovenpoozende koortsen. Aan het hout, dat zeer en middenloop heeft zj een snellen stroom ,
hard en voor de draaibank zeergeschikt is, gedurende haren benedenloop is zj bevaarkan men d00r bjtmiddelen dekleurvan eb- baar.Zj ontvangteen aantalbelangrjke zjbenhoutgeven.Anderesqorten,zooals1.df
zH- rivieren, en haar dal is m erkwaardig in de
yora Zc-.en 1.oycl- A%t.groetjen in Noord- gosohicdoni, a1s dc groote heerweg der volksAmerika, en 1.ycrcoçzlcg/dwds.v 8t.A '
ïJ.levert verhuizingen.- D entad .ffi,dporgaans Koere
in zjne bladeren de in Amerika z00 hoog ofKoera,ook Goelds
jaofKoeld.
v'
a geheeten,
geschatteParaguay-thee,doordeSpanjaarden ligt l/sstemjlten noorden van.deIlien is
matl, door de inboorlingen eacnys genaamd. in 1760 gestichtdoorde Chinêzèn,welkeer

Eindeljk noemen wtjn0g 1.'
/
lp-ïf/rl Ait, de stad Armaloeo,reeds in de 13de en 14de
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eeuw bekend,uitbreidden.Zi
jisde zetelvan een neêrslag vormt. De bitterstof der blade
een gouverneur-generaal,eenebelangrjkegar- ren, de ilioine,verkrjgtmen doorden neêr
nizoens- en handelsplaats en telt 60000 inwo- slag doorloodazjnuithetalkoholischaftrekse
ners.Zj isvoortsomringddoorhoogemurenen verkregen1 te ontleden met zwavelwaterstof.
onderscheidene forten;de huizen zjn erzeer Ztjvormtbruingele,bitter-smakene kristallen.
middelmatig, maar de Chinêsehe tempels des
I1lk(De) is in de eerste plaats eene regterte fkaajer.Ook beginnenhandelennjverheid zjrivier van de Rjn in Vorarlberg.Zj ontspringt aan den Fermont in de Selvretta-Al..
ermeeren meerte blaejen.
Ilias, zie Homlrus.
pen?vloeitvoorwaartsineenenoordwesteljke
Ilische tafel(Tabl
lla Iliaca)isde naam rigtiny langs de noordeljke helling van den
van een merkwaardig basrelièfvan gips,het- Rhaetlcon door het Montafunerdalen stortna
w elk m en in de 17de ecuw in de bouwvallen een l
o0pvan8geogr.mtjlbenedenFeldkirchin
van een ouden tempelaan de Via Appia bj dohoofdrivierzlch uit.- IndetweedeplaatsbeRome aantrof.llen noemde hetalzoojom dat hoortdieliaam aan eenelinker-zjriviervande
daarop de voornaamstegebeurtenissen vandelt Rjn iwtden Elzas.Zj ontspringtinhetJuraTrojaanschen Oorlog waren voorgesteld.Het gebergte ten zuidwesten van Basel,stroomt
Fcheel is volgensde zangen van den pllias'' mettalrjlle kronkelingen evenwjdig aan de
ln vakken verdeeld en Tçordt daarenboven in Rjn noordwaarts,ontvangtzelve talrtjkeri3 deelelkgescheiden(1001-2ztlilen,waaropnlen viertjes uit de Vogesen, en vereenigt zich
in klein sehrifteene verklal
'ing derafbeeldin- 1geogr.mjlbelleden StraatsburgmetdeRjn.
gen aantreft.Een derde deel echter bj de Zj is 25 geogr.mjllang en over hare10
zuil aan de linkerhand is vtlrlflroll gegaan. laatste mjlen bevaarbaarZj isvallgrootbeW aarschjnljk werd hetgebruilktbtihet0n- lang en bespoelt de merltwaardigste steden,
derwjsin deseholgn,waarnt
en dellpllias'' die zich (
ip den linkeroevltrvan deRjnververklaarde. Men vllldt eeno afbeelding van

heFen,zooals Miihlhausen,ColmarenStraats-

deze tafelin de ,:Gâlêrit
?mythologique(1811, burg.
2 dlnl''van M élltn en in derAnnalidell'111- Illecebrum is de naam van een plantengeslatthtuit de fàmilie der Paronychieae.Het
stituto arts
heologicg(1839)''.
Ilissus (De),eenekleinerivier,doorde onderstl
heidtzich dooreens-deeligen,bljven-

vlakte van Athene kronkelend? ontsprong op dlpl
z kelk met vleezige,aan de binnenzjde
den Hymettus,vertoonde zich inverschillende gesll,ufde,boven kapvorulige,meteene naald
jaargetjden nu eens als een woeste strf
lom , gitkroonde slippen, 5 draadvormige bloembladan weder als eelze kalme beek ,en droogde den,5 meeldraden,2 btina zittendestempels
somtjds gtlheel en altlit.Zj vloeide langs en eene êênhokkige,éênzadige,5-t0tlo-klepde muren van Athene, vereenigde zieh met pigezaaddoos.
lnonsVaderlandgroeitLvertoilde Cephissus en verdw een in de Phaletisehe Jl/'
l
IvlL.(llandkelk)metnederliggendenstengel,

kleine,overstaande,omgekeerd-eirondeofbjna

1nO0r2,%S011.

Ilithyia ot'Eileitl
tyla is in de Grieksche cirkelvormige,onbehaardelllaadjes)en zilver-

en Romeinschefabelleer degodindergebool'te, witte,in de oksels Opeengehoopte,in schjnkransen geplaatstebloemen,w aarvan elkeaan
den vod voorzien is van 2 vliezige schut'
-

welkesomtjdshelpend en somtjdso0kvjandig optreedt, nu eens als eene zelfstandige
godin beschouwd,dan wedermetHere(Jun0)
ofAftemis (Diana)vereenzelvigd wordt.
Ihum , in het Grieksch 1l'
%on? de oudste
naam derlaterzoo beroemdehoofdstadTroje
(zie aldaar) in Troas.Zj werd volgens de
sage door ll%s,een zoon van Tros,gesticht
en alzoo genoem d. N a de verwoestlng del'

stad bouwden de Phrygiërs en Mysiërs Op
die plek een tweede Illum ,en n0g vöör den

tjd van Aleœander de Groote ontstond verder
westwaarts een derde, gewoonljk NieuwIlium genaamd,hetwelk t0taan den tjd der
Romeinenbloeideen thansn0ghetvlekTroja
ofTrojahivormt.

blaadjes.Deze plantisop vochtige zand-en
heidegronden te vinden.
Iller (De), eene rivier in het zuidwesten
van Bejeren,ontstaatuit3 bronnen,deBreitach, de Stillach en de Trettach, die door

naauwe, woeste dalen stroomen en zich bj
Oberstorf vereenigen. De rivier stroomt nu
noordwaarts,verlaat bj Immenstadthetgebergte,wordt bj Kempten bevaarbaar,vormt
vûortsdegrenzen tusschen Bejeren en W iirtemberg en stort,na een l0op van 22 geogr.

mjl, boven U1m zich uit in de Donau.Het
da1derlllerheeftdikwjlsveelte ljden van
overstroominren.
Ilixanthine is de naam van eene gele
Ille-v ilalne?eendepartementvanFrankverfstof, welke men ontleentaandebladeren rjk, naax 2 rivleren alzoo genoemd en het
van de hulst (Ilex aquitblium). Laat men de noordoosteljk gedeelteuitmakendevanOpperbladeren op alkoholtrekken,dan slaatuithet Bretagne,grenst ten noorden aan hetKanaal
vochtde ilixanthineneêrin lithtgelenaalden, en aan hetdepartementla M ane,
he,ten oosten
welke onoplosbaarzjn inaether,maaroplos- aan Mayenne,ten zuiden aan Loire-Tnférieure
baar in alkoholen w arm water.De geltiwa- en ten westen aan Morbihan en Côtès du
teraehtige oplossing w ordtdoorkoolzurealka- Nord, en heeft eene oppervlakte van ruim

liun Oranjegeelen dot)rzwavelzuurbjnaont- 122 E) geogr.mjl.De Tlle,6 geogr.mjl
kleurd.

In deztllt'
de bladeren vindt m en

laug, stroomt ()r zuidwaarts in de Vilaine.

o0k het ileœin'
ar,waarvan de kalk-, zilver-, Deze laatste komt uit het departem ent Maykoper-, i
jzer- en zinkzouten Oplosbaar zjn, enne.stxopmt langs Vitré,wendt zich in beterwi
jl het met tinehlorure en aztjllzuttr lood vaarbaren toestand b!j ltenntis naar het zui-
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den,ontvangtde Flume,de Meu,de Seiche, gen reuk, welke tevens naar dien van koride Canut, de Samnon en de Cher en vormt ander zweemt, en men gebruiktin Amerika
dezuideljkegrenzen.VersterktdoordeD0n, den bast in plaats van dien van casca-

komtvoorts de Vilaine bj Redon in hetdepartementMorbihan,ontvangtdeOust,welke
zeer belangrjk is wegens het Kanaal van
Nantes naar BreBt! stroomt zuidwestwaarts
en stort bj Pénesbn beneden La Roche-Bernard, na een l00p van 30 geogr.mjl,van
welke 19 bevaarbaar zjn zich uit in den

AtlantischenOceaan.- Hetdepartementiseene
n0g al eenvormige hoogvlakte van granid ,
en in het noorden loopt er eene bergreeks
over heen, die evenwelnergenshoogerwordt
dan Q50 Ned. e1. ongeveer de helft c
ler 0ppervlakte is bedekt metheidevelden,welden

rilla.Z pamrmoenm AïcFzz. eindeljk iseen

heester in Florida metkleine,gele bloemen.
Bladeren, bast en vruchten van deze plant
rieken naar sassafras.

Illiger (Johann KarlW ilhelm),een verdiensteljk dierkundige,geboren teBrunswjk
in 1775, was aldaar geruimen tjd privaat-

docent en overleed in 1813 als hoojleeraar
en directeur van hetzoöloqisch museum te

Berljn.Hj schreef:pverzelchnisz derK:fer
Preuszens(1798)'',- eenerEntomologie(1800,
12dln)''j- pMagasin fiirInsektenkunde(1800
1806, 5 dln)'',- en rprodromussystemaen wouden;00k zjn erOnderscheidenekleine tismammalium etavium (1811)''.
meren,moerassen,en aan de knstzoute plasIllinois is de naam van eene rivierin het
sen.De welige rivieroevers en de vruchtbare noord&vesten derVereenigdeStatenvanN00rdvlaktevan D0lleveren eenrjkenOogst.Ilzer- Amerika en de hoofdrivier van den even z00
smelterjen,linnenweverjenenlandbpuw bren- genoexaden Staat.ZP
.: ontstaat bj Dresden,
gen er veelwelvaart.Daarenboven heeftmen Omstreeks 9 geogr. mjl ten zuidwesten van

er velerleianderen/verheidjzooalsscheeps- het meer Michiqan,doorde vereeniging van
bouwjvischvangst,oestervisscherj bj Can- de Kankakee,d1e uitIndiana,en dePlaines,
cale, en in de steden veelhandel.Hetdepar- die uitW isconsin komt,en stortna een l00p
tement telt ongeveer 600000 inwoners in 6 van 100 geogr.m/lzich uitaan den linkerarrondissementen en heeftRennest0thûpfdstad. oevervan de Missi
ssipyi.Zj iseenediepeen
Illgen (Christian Friedrich), e0n Ver- breede rivier, die welnig verval van water
diensteldk beoefenaar der kerkgeschiedenisj heeft en btlhoûg watert0taan Ottawa,(60
geboren te Chemnitz den 16den September geogr.mtllver)voorstoûmbooten bevaarbaar
1786,w/dde zich eerBt te Leipzig aan de is. Boven den mond der Vermillon wordt
studie der godgeleerdheid, vestigde er zich echter descheepvaartdoorstroomversnellingen
a1s privaatdocent, en werd in 1818 aldaar verhinderd. Hier en daar breidt zj zich uit
hoogleeraarin dewjsbegeerte,en in 1823in t0t een meer.
de theologieen tevensdomheey.Hj ovrrleed O0k êén der Vereenigde Staten van N00rdden 4denAugnstus 1844.Reedsln1814stlchtte Amexika draagt den naam van Illinois.Hj
hj een historisch-theologisch genootscbap,be- ligttusschen de Mississippi,Ohio en W abash,
lastte zich met de redactie van hettjdschrift grenst ten zuiden aan Kentucky,ten oosten
dier vereeniging, en schreef voorts: rvita aan Indiana, ten noorden aan Michigan en
Laelii Socinl (1814)''
, - rDer W erth der W isconsin, en ten westen aan Iowa en Mis-

ChIrl
is
htliçhenDogyengschichte(1817)'',enz.

spuri, en Omvat een gedeelte van het voor-

geslacht uit de familie der Ranunculaceen.
Het onderscheidt zich door een 3-t0t 6-b1adigen kelkj 9 t0t 27 bloembladen en 6 t0t 8
stervormig in een kring geplaatste, z-kleppige zaaddoozen.Hetomvatonbehaarde hees-

der 18deeeuw Fransche colonisten uitCanada
zich vestigden,benevens delanden,doorhen
van 1803 t0t 1816 van de Indianen gekocht.

clum L.lsde naam van een plantqn- malige Ohio-land, waar sedert den aanvang

Deze Staat,die zjn naam ontleent aan de
rivier, w elke hem besprpeit, w erd in 1809

tersmetlederachtige,glanzige,alt/d groene t0t een gebied verheven en in 1818 als Staat
bladeren.Van de soorten noemen wj dege- in de UnieOpgenomen.Ht
gteldein 1810 op
wone steranj;s (l.anisatum L.),een heester, 2615 r) geogr.mjl ruim 12000,en in 1870
die in Japan en China groeit,2 of3 Ned.el op dezel
fdeOppervlaktenagenoeq 2540000inhoog wordt,omgekeerd-eironde, wigvormige, woners.Dezezjn,Op eeniçedul
zendeKleurwelriekende bladeren draagten metgele bloe- lingen na, alle Blanken,d1e zich hoofdzakemenprjkt.Devruchten,pnderden naam van ljk bezig houden metlandbouw en veeteeltj
steranjszaad bekend,bevatten eenearomati- jzergieterj en wolspinnerj. Inzonderheid
sche,aetherische, vette olie,eene extradief- zjn veleDuitschersderwaartsgetrokken,z00stof en eene looistof, alsmede hars, g0m en dat zj ongeveerhetvierdedeelderbevolking
appelzuren kalk.De reuk en smaak zjn zeer uitmaken. D e bodem iserm eerendeels vlakj
ig,maarzeervruchtspecerjachtig en aangenaasa.Afen gebruiktze in hetnoorden heuvelachtn0g
ruimschootsvan

tot het berelden van likeuren.l)e aetherische baar, en in het zuiden
olie komt onder den naam van Oleum anisi bosschen voorzien.In het noorden vindtm en
stellati00k in den handelvoorengeljktwel drooge en vochtige prairieën en vette marwat op kaneelolie.1.y?pridclzf- Ellis ofon- schen. In het algem een is de grond er zeer
echtesteranjsiseen heester,dieaandeMis- welig en levert een overvloed van tarw e en
sissippiin hetwesten van Florida groeit.Hj maïs, - voorts allerlei peulvruchten, benedraagt breede,lancetvormige,toegespitstebla- venstabak,vlasen hennep,j00ienahorn-

deren en fraaje, bruinroode, langgesteelde suiker,terwjlhetklimaatjschoon welwat
bloemen.De vruchten hebben een anjsachti- streng, er nid ongunstig is voor denwjn-

ILLINOIS- ILLUSTEATIE.

bouw.Deprairieën zgn erbedektmetgroote
kudden rtmderen, zwjnen en schapen! en
men wint er veelw0l!boter en kaas.Illlnois
zendt wekeljks gemlddeld 2000 stuks vee
naar New-York , en te Chicago vindt men
de belangrjkste graanmarkt der Vereenigde
Staten. Voorts zpn er in het noordwesten
rjke loodmjnen ontdekt,terwjl htltevens
behoort t0t het grootste steenkolengebied,
hetwelk zich van Kentuekï noordwest-
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edelen belangloos de gezindheden van W eis

kal
kt 00k Waren,toch verleidde hem de nasporlng van de regeling en van hetopvoeding
stelselde< Jezuïeten-ordet0tderedachte,om
dergeljke middelen t0t bevorderlng van het
goede aan te wenden, als zj bezigden tût
stjving van het kwat
le. W el is waar wilde
hi
j g00n0 opvoedingsgestichten V00r Illuminaten doen verrtlzen,maar O0k deze zouden

elkander bew aken en bespiedon, alsmede
w aarts tot aan de M ississippl uitstrckt en elkander de geheimstegedachten in de biecht
eene oppervlakte beslaat van 2000 ED geogr. openbaren,zoûdathj daardooraldie geeste-

mjl.Een aantalbevaarbare rivieren,zooals ljke mishandelingen invoerde,die een walg
de Mississippi, ohio, W abash, Illinois,enz. zjn voor den vrtjen mensch. op die wjze
benevens het meer Michigan begunstigen er

zouden al de draden, waarmede het heilig

het verkeer te water, terwjl een aantal legioen t0t zegen der menschheid bestuurd
Bpoorwegen, waaronder de bekende Illinois- werd, in êêne hand vereenigd kunnen worcentraal-spoorweg (7381/4 geogr. mtjllang), den.In dergeljke maatregelen lag dekiem
het land doorsntidt. Tllinois zendt 19 ver- van de ontbinding der orde.vooral o0k daar
pt
tegenwoordigel'snaar hd Co:lgrês.De gouvex- zj tweespalt'verooxzaaktentusschen W elsltalt
neur geniet er eene bezoldiging van 1500 en Knq
qye.Erbeggnnen zich stemmenteverâ.
dollars, en de 25 senatoren worden er voor heffen tegen het bestaan der vereeniging,en
-stvan Bejerenwerd
3, de 75 vertegenwoordigers voo' 2 Jaar ge- oplastvan den Keuxvol
kozen.Teder Blanke,die 6 maanden vôf
srde zj denzdenMaart1785opgehevel
z.W eisl
taupl
verkiezingen in den Staaëgewoûnd heeft,is werd afgezet en verbaunen en Olzderscheidene
Btemgeregtigd.De zetelderregêringisSpring- leden gestreng gestraft?hoewelhetnietbleek ,

qeld, maar do belangrjkste stad Chieago datzj zichaan eenig onregthaddenschuldig
(zie aldaar).Nauvoo a'
an de Mississippiwas gemaakt.
voorheen de hoofdplaats der Mormonell,doch
Illum inatw
'e noemt m 0n eene feesteljke
deze zjn met geweld vandââr vordreven. verlichting van openbare gebouwen 0n PleiHtm prachtigotempelkwam vervolgensinhet nelz:vallwoningen derburgersenz.bj deze
lf gelle gelegenheid val
z heul
theli
jken aard.
bezit van Franse,
he communisten (Tcariens), f
maar 09k deze kolonio is allengs V01*- Zi
-kan eeneeenvotldigeilluminatiezjn met
*J
dwenen.
lampionsen ook eonearelliteetonische,waarbj
Illum inatcn (Verliehten) noenlden zits
h de lichten llaar (1()regftlen dfsrsehoone bollwde leden van vier verschillende genootstthap- ktlnstzi
jngtl
rangskt
hikt.Menillumil
zecrtvogrts
pen, - tegen het einde der 16de ceuw de ook metgas,motgekleu'
rdelantaarns(1
'
tgiortzo)
l villdtm en doorAlombrados in Spanje; omstreeks 1654 de ()n m ottransparanten.Volll'a,
Gmerinets,eone soortvan dw eepziekegeesten- gaans illuminatie, al of niet van vuurw erk

zieners, in Frankrjk; in de 2de holft der vllrgezeld,in ptlblieko ttzinela.
18de eeuw de Mysblekertin België;(?n sedert
1 M ei 1776 de leden van deol'do der fllnmisc/ezl, welke in Tngolstadt ontstond en zich
over hetR.Katholieke gedeelte van Duitschland verBpreidde. Tnzonderheid aan laatstgemelden geeft men dien naam , hoewel de

Illusie is op hetgebied der schoonekunst
misleiding der zinttligen w elke ons er
too brengt,den aanzenamen schi
jnvoorwaarheid te houden.Zj is dan alleen aesthetisch,
wanneer z!j alB middel wordt aangewend om
h0t schoonheidsgevoel te streelen. W anneer
001'1e

stic'
hter dezer ordehaar aanvankeljkmetdien m en op het toplzeelw ater,boom en enz.dopr
der perfed ibilisten bestempeltle.A dam Tzlzu.s- fraai yesehi
ldertle st
lhermen vgorstelt, ontltanpt (zie aldaar),professor in hetkerkeljk staathlerdoor btjden toeschotlwer een aestheregtte Ingolstadt,een tlitm untend m ensch en

tische illusie.De grondslag van het aange-

een scherpzinnig denker,gloejend van men- nam e der illusie is daarin gelegen,dat men
schenliefde,doch schaarsm etm enschenkennis zieh met zjncverbeelding in eene veelschoobedeeld, vatte, aangespoord door zjn haat nere wereld verplaatstdan diederwerkeljktegen het Jezuïetismlls?het denkbeeldop,om

in zjn verbond deredelstemanneneen heilig
legioen van onoverwinneljke strjders voor
wjsheid en delgd te vormen.Ditverbond'
moest de heerschappj der rede,alsmedede

Tllusiën noemt men 00k welvoorheid.
stellingen van eene aangename toekomst)

welkenietverwezenljktworden.Menspreekt
alzoovan deillusiën derjeugd,alsmede van
hen,die alhunneillllsiën zagen verdwjnen.

lustratie noemt men in het algemeen
godsdienstige en staatkundigeverlichtinjbe- deIlve
xklaring van e0n (Jfanderen tekst,en
vorderen dopr hetkprkgeloof()n de eeredlenst

ik houtte vernietigen en eene natuurljke godsdienst in 'tbjzonderdeplaten - gewoonlt
in te voexen?- voorts door republikeinsche sneden,- welkedaaraan terverklaring zjn

denkbeelden te bevestigen en te verspreidtn. toegevoegd. Dit geschieddo alspoedig na de
Deze ûrtle vond, vpflral toen Tkïniqye tocttrad uitvinding der boekdrukkunst. Ruwc hotltenhetverbondderVrjmetselaarsllal*ebedoe- sneden w erden in den tekstgeplaatst,en van
lingen onder<
steunde, zooveel bjval, dat in werken van ernBtigen inhoud versierde m en
baren bloeitpd meer dan 2000 ontw ikkelde althans den titelmetarabesken.O0k vervaarDuitschers tot hare leden behoorden. H oe digde men fraaje beginletters.Hetillustxéxen
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van drukwerken nam vooraleene hoogevlugt Apollonia.Illlrica Barbara echterstrektezich
in den tdd der Hervorming. Toen werden uit van de rlvier Arsia (thansArsa)t0taan
allerlei geschriften geïllustreerd met houtsneden,door uitstekende kunstenaarsvervaardigd. Later kwam men daarvan terugjen in
de voorgaande en tegenwoordige eeuw versierde men romansen reisbeschrjvingen enz.

gewoonljk met koperen platen of steendrukken, terwjl men de houtsnee-igtlren alleen
plaatste in almanakken en volksboeken.In
de laatste50Jaren heeftmen zich echterwe-

de Drilon,werd gesplitstin Japydia,Liburnia en Dalmatia en schonk het leven aan

onderscheideneRomeinschekeizers.Zeerooverj
was reeds vroeg hetvoornaamste bedrjfder

lllyxiërs,en hunne Koningen zagen zich (
leBwege in oorlogen gewikkeld met de Romeinen,dieeindeljk tjdensderegéring van k0-

ningin Teltta (288vöörChr.)de Illyriërsaan
hunneheerschappjonderwierpen.W e'1zochten
der toegelegd Op het vervaardigen van hout- dezegedurighetJtlk derafhankeltjkheidafte
sneden t0tillustratievanklassiek-letterkundige schudden,doch zj werden doorCaesargeslawerken,tothetversierenvantjdschriftenenz. gen en door Ax.q'
t
4&tu.
%,Gerelczlïc'
.:en Tibêrinn
In Frankrjk zjn de gebroeders Devlriaen magteloosremaakt,waarnamen hetlandin
Johannot, Gltcrsl, Grandville, A dï.
st
çozlïer, eene Romelnsche provinde herschiep,welke
Rafet, Bertal enz. met uitstekend gevolg evenwelt0tde voornaamste van denRomeinwerkzaam geweest en vooral Dorê,die ook schen Staat behoorde. De naam Ilb
yronmj
thans n0g veel voortreleljks levert,- en waaraan in de4deeeuw hetbjvoegeljknaamin Duitschland Lwdwi
yAïcFzïdz,Adol
f Xeszel, woord M aynum ''ard toegevoegd,omvatte nu

SehnorrrpzlCarol&feld,Apq
sd-czlz/,Neureuthev, bjna al
leoostwaartsgelegeneen aan deRo-

fx lùccA,Genelll,F'
O ric/z,Rehrödter,Jordan, meinen onderworpene landen.Bj de verdeeH'
iibner,Wew#e@lcz)wenz.Deeerstegeïllustreerdo ling van het Romeinsche rjk vervielIllyrië
tjdschrifte;ontstonden inEngeland,zooalshet aan het W estersche Keizerrjk,doch na den
rPenny Magazine'',het plllustrated London val van dit laatste (476) werd het bj het
News'' The Graphic'' enz.,waarna o0k in Oostersche gevoegd.Nadat de inwoners dnor

Duitschlandeen aantaldergeljke bladen verschenen,z0oalsjylllustrirteZeitung''van W eber,
nUeberLandund Meer''vanHalberyev(thans
vanHaeklöndr),rGartenlaube''vanKeil,p'
Fliegende Blâtter''van Braun en k
bkltneider enz.
In Frankrjk heeft men dergeljke weekbladenjzooals plu'lllustration'',het pMagazin
Pittoresque'',pcharivari''enz.Ons Vaderland

delangdurigeRomeinscheheerschappjendoor

eene kortstondige bemagtiging doordeGothen

aanmerkeljk verbasterd waren,ontvingen zj

weêr nieuw bloed in Croatische en Serbische
landverhuizers, zoodat het hun eerlang gelukte,zich onafhankeljk te maken van de

zwakke Byzantjnscheregêring.Ten tjdeder
kanzichn0gnietberoemenopeengrootenrjk- ljke gedeelten,zooals Carinthië, Kraïn en
d0m van gel
-llustreerde w erken m et oorspron- Istrië, in hd bezitvan het Duitsche rtjk,
keljke houtsneden.
doch de oosteljke vielen in 1020 nogmaalsin
Illyrië, een koningrjk,tot de Oosten- handen van den Byzantgnsehen Keizer. In
Karolingen kw am en wel isw aar de w este-

rjksch-llongaarsche Monarchie behoorend, 1090 maakten de Venetianen en Hongaren
grenst, ten noorden aan Salzburg en Stiersaarken, ten Oosten aan Croatië,de Militaire
grenzen en de Adriatische Zeej ten zuiden
aan laatstgenoemde zee en ten westen aan

zich meester van kleine gewesten des lands,
en in 1170 ontstond er het Hongaarsch-sla-

Men vindt het geheel beschreven onder de
namen der deelen.
Het land is alzoo genoemd naar de oude

later nam Napoleon het besluit,dathetarrondissement Villach, Kraïn,voormalig Oosten-

wisch koningrjk Rasdë,waaruitlaterBosnië
en Servië zich ontwikkelden.- DalmatiëbeItalië en Tyrol,en teltop 515 D geogr.mj1 hoordeaanvankeljk aan Venetië,maarkwam
ongeveer 2 millioen Slawen, Duitschers en in 1270 grootendeels in het bezitder HongaItalianen,die bjnaallentotde R.Katholieke ren.Deze echter,zoowelals de Venetianen,
Kerk behooren.Men verdeelthet in 3 kroon- moesten bjna alles afstaan aan de Turken.
landen, nameljk:het hertogdom Carinthië, Venetië behield slechtseen klein gedeelte van
het hertogdom Kraïn met het Kustland,en Dalmatië,en Hongarje Slavonië en eenklein
de vorsteljke graafschappen Görz en Gra- gedeelte van Croatië.De Vrede van Camqo
diska? alsmede het markgraafschap Istrië en Formio (1797)bragt Venetiaansch Dalmatlë
de rjksstad Triëst.De hoofdsteden dezer8 benevenszjneeilanden totaan Cattaroonder
deelen zjn Klagenfurt, Laibach en Triëst. de heerschappj van Oostenrjk.TwaalfJaar
rjksch Istrië,Fiume en Triëst,de kustlan-

Ill
yriërs.Dezewarenstamgenooten derThra- den,de landen op den regteroever der Savej
cièrs en bewoonden in de 4de eeuw vôör metDalmatiëen zjneeilanden dennaam van
Chr.hetgeheelekustgewestaan deoostzjde Illyehelte Trtl'pïscifl zfmden dragen. Nadat
van de Adriatische Zee,de daarbj gelegen voorts Bejeren n0g 31 D geogr.mjl van
eilanden en hetwesteljk gedeeltevan Mace- Tyrol aan Illyrië had afkestaan,ontvingen

donië tot aan Epirus. Pltilipplu,koning van de Illyrische Provinciën den 15den April1811
M'acedonië,ontrukte hun echter geheelMace- eene behoorljke organisatie van den Keizer.
donië tot aan de Drilon (thans Drilo),waarna In 1816 vervielen zj echteraan Oostenrjk.
Illyricum of Illyrica in Illyrica Graeca en ln 1822 werd het lIongaarsche kustland,beBarbara verdeeld w erd.Ileteerste,hetheden- nevens Croati
ë aan Hongartjetoegevoegd en

daagsche Albanië,weid ingeljfdinMat'edonië. in 1825 geheel Carinthib b!@ het koningrjk
Daarin lagen Dyrrhachium (thansDurazzo)en Illyrië ingeljtd.Men verdeeldehetkoningrjk
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in de 2 distrieten Laibach en Triëst,en in
1849 iverden uit gemelde bestanddeelen de 3
thans bestaande, zelfstandige gewesten gevormd.

de Hexenborn,ûp den t0p van den Brocken,
afdaalt. Het heet
'
tover een afstand van 2000
Nedt el een verval van 500 Ned.el,zoodat
het bruisend en schuimend over rotsblokken

I1m (D(9 eene rivierinThiiringen,ontspringt aan de noordeljke helling van het
Thiiringprwald bj het dorp Stiitzerbach,ter
hoogte van ruim 500 Ned.elboven de oppervlakte der zee, uit de zamenvloejing van 3

snelt en met zjne watervallen hieren daar
allerbekoorljkste landschappen vormt in het
bosehrjke dal, waarlangs de reiziger den
Bz'
ockentopbeklimt.Hj wandeltalsdanlangs

woudbeken,die ten Oosten van den Beerbeg

den Ilsenstelnt een ontzettend, metdik geboomte begroeidgranietgevaarte,hetw elk zich

enden Schneekopfontstaan,nameljkdeFrel- ter hoogte van hjua 80 Ned.elloodregtuit
bach, de Taubach en de Lengwitz.De vereenigde wateren stroomen alsdan Op h:t gebied van het groothertogdom W eimal' door
den bevalligen Mannbacher Grund,langs de

het dal verlleft,en gekroond ismd een groot

jzeren kruis,aldaart
len19denOctober1814

Opgerigt (loor graat'Anlon tl:4 W erniyerode

tergedachtenisvan zjnt)indenvrjheidsoorlog
stadIlmenau,besproetjenvervolgensSchwarz- gtlsneuvelde vrienden.Deze rotsdoetdemagburg-sondershausenenSehwarzburg.Rudolstadt neetnaald aanmerlkeljk afwjken van haren
en komen bj Dienstadtwederophetgrûndge- gewonen stand. Dâârtegenover verrjzen de
bied van W eimar.Nadatzj voortsOver een naakte rotsniassa's van den W esterberg en de

kleinen afstand het district lfranichfeld, t0t Bxulnlerklippe uit de duisternisvan hethooge
Meiningenbelloorend,bevochtigdbebben,kron- dennenwoud. Aan dftn Tlsenstein is de sage
kelen zj in noordoosteljkerigting dotl'het verbondeu van eene betooverde prinses, die
oosteljk gedeeltevanhetgroothertogdom,langs eronmeteljllesehattenbewaakt.Nietvervande steden Tannroda,Berka,'
W eimarenSulza, dââr ligt het levendige vlek Ilsenburg met
en vallen eindeljkznaeen l()op van13geogr. jzergieterjen,papiermolens)baden enz.
Im aginaire getallen ot'onbestaanbare
mjl, bj Groszherlngen nabj dePruissische

grenzenindeSaale.Harebelangrjkstezjrivieren zjn de Schiirte, W ohlrose, Scllwarze,
Magdala en Ems.Het da1derTlm ligtbjna
geheeltusschen bosehrjkehoogten en isrjk
aan bekoorljke landschappen, - vooral in
den omtrek vanBerka.Desierljkeparkente
MWeimar en te Tiefult zi
jllhunnebekoorljkheid grootendeels aan die riviex verstshuldigd.
Ilm enium noemde Hermann te Moskou
een door hesa Ontdekt,zoohj meende,nieuw
m etaal. H et bleek eehter later,dat hetniets
anderswasdanniobium ,verontreinigddooreen

weinig woframium en gelopiuln.

getallen zjn zoodanige,diemeth,
z--1 zjn

aangedaan. Komen éên of'mcer zulke grootheden voor in eene algebrai'sche uitdrukking,
dan geeft men daaraall den naam van (mbe-

s/clz/llt
zrezlvorm.Zulko vormen zjn van belang, Omdat ztj: als llitk0n1stverkregen en

.

voor vereenvoudlging onvatbaar,de onnloge-

ljkheid van yesteldevoorwaarden of'betrekkingen aandulden.Zj zjn, evenals de be-

staanbare vorlnen, aall bepaalde regels van
behandeling onderworpen. Intusschen heeft
men in de meetkunde gevallen,waarin eene
formt
lle,aangedaan m etN - 1,eene bestaan-

Ilm enm eer (llet)lseen meerin hetRus- bare 1jn uitdrukt.
Inlagines noemde men bj de oude R0oppervlakte van 16,79 ((
)geogr.mjl.Hetis moinen de koppen ot'borstbeelden van men6 geogr.rnjllang en 41/cgeogr.mj1breed. scllen.Men vond ze bj de Grieken reeds ten
Op zjn noordeljken oever, ter plaatse waar tjde van Aleœander de Groote,en bj de Rode W olchow het meer verlaat, verlleft zich meinen vooralin dentjd derKeizers.Zjzjn
hetprachtigeSt.Georgs-klooster,hetwelk be- hull ontstaan verschuldigd aan een tw eetal
langrjke klmstverzamelingen bezit. llet Tl- gebruiken.Heteerste,zoowelbj deGrieken
menmeerisnergensdieg en heefttroebelwa- als bj de Romeinen in zwang,was,datmen
ter,doch veelvisch.Drle belangrjkerivieren de portretten van uitstekendemannenenrelièf
stol
'ten er zich in uit.nameljk de Msta,de of geschilderd op sehilden plaatste en deze
Lowat en deSjelon.Ditmeermetzjne ka- in de tempels ophing.Zj draegen den naam
nalen behoort iot de merkwaardigste water- vanimajnesel
ypeata'
eo1.elypeienwerdenvan
wegen van Rusland, doordien hetW yqjnyi- goud,zllvcr,marmer,leem enz.vervaardigd.
W olotslock-Kanaal de Msta met de Twerza Het andexe gebruik, alleen bj de Romeinen
sisch gouvernementGroot-Nowgorod meteene

(eene zjrivier van de W 014a) en alzoo Pe- heerschende,was de gewoonte der edelen om

tersburg met Astrakan verblndt, terwjlhet volgens hun regt (jusimaginum)debeelden

W elikie-luuki-kanaaldoorm iddelvan deDuna van hunnevoorvaderen in hetatrium innissen
en de Lowat Riga in verband brengtmetPe- te plaatsen. Onder die beelden 1as men de
tershurg. Aan 3 zjden ishetmeeromgeven namen der voorgestelde personen en een kort
door m ilitaire koloniën,en Staraja Russa,de berigt van de feiten,waardoorzj zich verhootklstad van deze,bovatmerkwaardigezout- dicnsteljk hadden gemaakt jegensden Staat.
Om ze tegen stof en beschadiging te beveiligr00V0n.
Ilse (De),eenriviertjein denOpper-llarz, gen, waren deze nissen gesloten en werden
stort'in het vorsteudoln llildesheim zich uit alleen bj plegtigegelegenhedengeopend.Bj
in de Odtcr.Het Ilsedal neemt een aanvang begrafenissen droeg ulen zulk een beeld naast
op de nostelt
jke helling van den Brotken, ter den doode en hulde het in kostbare purperen

hoogtevan 1000Ned.el,bjdeRauheSehlucht kleederen.Hetschijnt,datmen aanvankeljk
vall llet Sneeloch, w erw aarts ltetw ater van

zulke borstbeclden van w as boetseerde;later
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evenwelwerden zj 00k vervaardigdvan mar- ningderfraajeletteren en maaktezichweldra
mer, zilver, goud .en brons.Behalve in het bekend door zjn Jugement de Paris (Amatrium plaatste men ze o0k w e1in hetwoon- sterdam en Parjs1772)''.Vooralzjnebevalvertrek,in den tempelofop de begraafplaats. lige fabels bezorgden hem grooten roem.Eene
Uit eene vergeljking van verschillende beel- bloemlezing uit deze vindt men in zjne:
den van denzelfden persoon is gebleken,dat Xoeuvres poêtiques ('sHage 1777; 2 dln)''.
de kunstenaars de<oudheid,zonderdegelj- ZjnbljspelgLeJaloux sansamour,bleef4ekeniste benadeelen,naar hetidealestreefden, ruimen tjd op hetrépertoire.Hjslaagdemlnom den indruk te verhoogen.
der goed in het schrjven van romans, en
Im am is een Arabisch woord, hetwelk overleed te Parjs den 23sten Augustus1790.
Im bricaria Lam.is de naam van een
voorganger of leeraar beteekent. Men geeft
dien naam vooral aan de meestberoemde uit- plantengeslacht uitde familie der Sapotaceën
leggers van den Koran, en in hetalgemeen en wordtvooralvertegenwoordigd doorZ boraan de Mohammedaansche Oelema's Of'gees- bonica t7l:rïs. een grooten melksaphoudenden
teljken, die met de leiding der godsdienst- boom in oost-lndië, wa>rvan hethdutdoor

Oefening in de moskeeën belastzjn.Zj bid- timmerlieden en draajers gebruiktwordten
den, lezen voor uit den Koran,houden leem vooral zeex geschiktist0tdakbedekking,terredenen,verschafen hulp aanzieken,spreken wjlde vruchten,Op oraqje-appelsgeljkende,
bj hethuweljk den zegen uiten zjn in het eetbaarzjn.
algemeen de eigenljkepriestersderMoham- Im bricatus ofdakpanrovmi.q is eene b0medanen.In hunnekleeding onderscheiden zj tanisehe uitdrukking, welke aanduidt, dat
zich van de wereldljke personen alleen door bladeren of blaadles elkander op dergeljke
eenietshoogerentulband.Zjontvangenhunne wjze bedekken ais de dakpannenznameljk
bezoldiging vande moskeeën,waarzjdienst datzj metderandenoverelkaârzjngelegen.
doen, en staan in hoogaanzien bj hetvolk. Imbro, bj de Turken Imrws en bj de
rksch eiland ill de
Zelfsde sultan voertalsreesteljkopperhoofd Ouden Imbros, eennooTu
rdwestenvandenmon;
derMbhammedanen den tltelvan imam.
Im andra is de naam van een grootmeer
in het Europeesch-Russisch gouvernementArchangel op het sclliereiland K01a.Het is 12

AegaescheZee,ten
der Dardanellen, heefteene oppervlakte van
ongeveer 5 I
:I geogr.mtll.Het is bergachtig
en in het binnenland boschrjkjen telt4000

inwoners,die zich metdegeitenfokkerg en
de bjenteelt bezig houdtm.Aan de oostzjde
1ag de Olldc stad,desgeljksImbro genaamd,
en op hare puinhoopen verheft zieh Castro,
de tegenwqgrdigehoofdstadvan heteiland.
einde van de W itte Zee.Zwervende LaplanImeretlë,zie Georjë.
geogr.mjl lang en op hetbreedstegedeelte
11/, geogr.mjlbreed, bjna gedurende het
geheeleJ
'aarmetjsbedekt,en staatdooreene
reeks van rivieren en m eren in verband m et
de Kandalaskalabaai,hetnoordwesteljlluit-

Im esatine,eenescheikundigeverbinding,
om visch te vangen, en Op zjn uitgestrekten verkrjgt men,wanneer men dooreenewarme
oever vindt men slechts een 5-taldorpen.De oplossing van isatine in absoluten alkoholdroogroote w eg van Kem in Kem i-luapm arkennaar gen ammoniak leidt. Hierbj scheiden zich
Kola aan de Noordeljke Ilszee loopt dwars kleurloozeprisma'saf,dieinalkoholenaether
over de Imandra heen.
moejeljk en in w ater in het geheelniet 0pImatraval (De), een waterval in het lpssen.
grootvorstendom Finland,in hetlën W iborg,
Im hoF is de naam van een aanzienljk
bj St.Peters,doordeW uoxen,tlithetSaima- Oost-Friesch geslacht. Van de leden noemeer komende, gevormd,is vermoedeljk de men wtl:
prachtigste stroomversnelling in Europa.D e
G'
astaaj '
frr
ïlld-,baron ran .
fizl/
zpl geboren
rivierbedding vernaauwt zich van 180 tot46 te Leer aan de Eems in 1705.Hj was de
ders bezoeken des zomers dezen vfaterplas

Ned.el,en het water heeft over eene lengte zoon v:n Wil
lem .
/fàl#z'
Q ,baron ranTzz/z#',
van 700 Ned. eleen vervalvan 30 Ned.el, geheimraad van den Vorstvan Oost-Friesland
waarb/ zich een loodregte va1 bevindtvan en drossaart van Leer en Leeroort,en van
10 Ned. el.D e golven bruisen schuimend en Isabella k%oplto Boreel.Op zo-jarigen leeftjd
razend langs granietgevaarten, en dennen en vertrok hja1s2dekommiesder O0st-Indische
berken omljsten dit indrukwekkend natuur- Compagnie naar Batavia en werd er in 1730
tooneel.Aan deoeversvan den watervalvindt wateriscaal,in 1733 buitengew oon Raad van
men eenemenigtedoorden golfslagafgyronde Indië en in 1736 gouvernelrvan Ceylon.Hier
steenen,waaraan men den naam van Imgtra- deed hj eene boekdrt
lkkerj Oprigten en den
:J-AI:S gegeven heeft.
.
Bjbelin hetCingaleesch vertalen,terwjlhj
Imaus (De) was bj de Ouden een groot betrekkingen aanknoopte metden Keizervan
gebergte in Azië, de voortzetting van den Candy en in 1737 bj zjn vertrek naarNe-

Paropamisus.Hetvormdedenzuideljkenzoom

van het Aziatische hoogland en kwam dus

derland de zaken in qunstigen toestand achterlict.Bj zjnekomstlnhetVaderlandstelde

overeen met het westeljk gedeelte van het hj aan de Compagnie onderscheidene plannen
voor,en ging w eldra metden rang van Raad
van Tndië weder naar Java,waar hj zieh
Im bert (Barthêlemy), een verdiensteljk echter door verschillende veranderingen den

H im alaya-gebergte.M en beschouwde het als
het hoogste berggevaarte der aarde.

Fransch fabeidichter, geboren te Nîmes in

haat van den gouverneur-generaal Valkeniee

1747, wjdde zich uitsluitend aan de beoefe- OP den hals haalde.D ezo zochtdien tekoelen
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dccrt- J-âg tergelegenheidvandenmoord, ridder, daarna t0t kosasaandeur der orde van

op de weerlooze Chinlzen gepleegd,van mis- den Nederlandschen Leeu:ven t0tStaatsraad,
bruik van magt te beschuldigen. Htl werd en overleed den 13den Februar# 1830. Zjn
alzûo in hechtenis genomen ennaarNederland stoleltlk overschotwerd opdeZuider-begraafgezonden.Hier echterwasmen van een ander plaatste Groningen ter aarde besteld,alwaar
gevpelen: m 0n ontving hem met geluich en vervolgens een gedenkteeken van witmarmer
na een onderzoek, raaruit ztgne onschuld ter zilner eexverrees.

bleek,ontving Talkenler ztlnontslag en ging

Imiden,zie Stiksto
h
van T-J,
t?
F alsgouverneur-generaalnaarBata- Im m anent noemt men datgene, wat in
via. Met het nieuwe oorlogschip pDe Her- eene zaak is en bljft,in tegenstelling van
steller'' vertrok hj in 1742 derwaarts en transeendent ofdatgene,w at buiten en boven

voerdeerultmuntendemaatregelen in.Terwjl eene zaak bestaat.In de wjlsbegeerte heeft
--heid van handel zooveelmogeljk het wogrd immanent meer dan êéne beteekehj* de vrp
bevorderde,wisthj ztlngezag l)t
gdeinland- nis.Men Onderscheidt btjv.uitwendige(transsche vorsten zeer goed te handhaven.00k cendente)oorzaken van i
nwendiye pfimmawerd t/densztjn bestuurhetgezag derCom- nente,nameljk zoodanige?welkelnhetveranpagnieaanmerkeljkvergrootdoorhetaanknoo- derende voorwerp zelf gelegen zjln. Spinoza
pen van betrekking methetgrooterjk van noemde voorts G0d den immanenten schepper
Mataram :waaruitlatel
-derjken Soerakarta der wereld, om aan te dlliden,datGod in
en Djokgokarta zjn ontstaan.Voorts is de zgn wezen nietvandewereldverschilt.Kant
Hervormde Kerk in Indië veelaan hem ver- spreekt van een immanent gebruik der rede,
pligt,terwjlht1tevenshetprachtige Buiten- namel/k van een gebruik, dat de grenzen
zorg deed verrgzen.Ht9za? zich d001*prins der ervaring niet Overschrt'
ldt,in tegenoverWillem IV in zjne waardlgheid bevestigd, stelling van een transcendentgebruik,datzich
werd in 1748 benoemd t0t generaalderinfan- in hetbovennatuurljkeverliest.op dergeljke
terie,en overleed te Batavia den lstenNovem- wjze spreektm en Over eene imm anente meber 1759.
thnde,namelgltzoodanige,die doorhetvoorGustaa.f %rillem , baron %an J-A/'
, 00n werp van Onderzoek bepaald iB, -- van de
kleinzoon van den voorgaande.Ht9was 0011 immanenteontwikkelingeenerwdenschap enz.
zopn van den kolonel Jan yrïp6p;jbarpn van
Im m anuöl of God-met-ons is een naam,
zlcerdsc: Leme on die naar aanleiding van Jesaia V'
Imk@ en van Cltrlstlna .h'
II:14 we1

werd geboren te Groningen den Qosten N0- eensgogeven wol-dtaan Jezlts O7zri:/>.
9.
vember 1767.Voor de staatkundige loppbaan
Im m erm ann (Ka<lLebrecht),eenDuitsch
bestemd,studeerde htjin zgnegeboorteplaats tooneeldichter en romansohrjver,werd geboin de regten en promoveerde ln Jllng 1788. ren to Magdeburg den 24sten Apxil1796.Na
Bj de komstderFransehen (1795)bekleedde het gymnasium aldaar te hebben bezocht,be-

hj de betrekking van gedeputeerde naarde gaf hj zich naar de hoogesehool te Halle,
Staten-Generaalvan wcgeStadenLande.Daar doeh voegde zich in 1813bj deverdedigerB
hj zich echtermetdeniellweOrdevanzaken des Vaderlands.Eenehevigezenuwkoortsbenietvereenigen kon,leefdeht9ambteloosvan lette hem echter deel te nemen aan den
1795 t0t 1802,werd toen secretaris van den vft
ldtogt van 1815,en na zjn terugkeerte
Raad van Financiën in de provincie Gronin- Halle zag hj zich gewikkeldin deoneeniggen, bleef als zoodanig werkzaam t0t 1801, heden onder de studenten metbetrekking tot
zag zich door koning Lodewî
jk t0t1id van de Burschenschaft, zooals bljkt uit z4n geden Staatsraad benpemd, en werd na de in- schrift: rueber die streitigheiten der Studi-

W
ligving des lands in Frankrtjk lid van het r
enden zu Halle (1817)'', hetwelk op het
etgevend Ligchaam te Part
ls. De Kûning W artburgfeest verbrand werd. W eldra trad

versierde hem met de Orde der Unie en de hi
j a1s referendaxis in staatsdienst te M agdeKeizex met die van de Reunie.Na deomwen- burg,werd in 1823 atlditeur te Miinster en
teling van 1813 behoorde hj t0t de com- in 1827 landsgeregtsraad te Dusseldorf. Hier
m issie, aan wie het ontwerpen eener grond- nam htlop eene belangloozewtlzehetbesttmr
wet was opgedxagen, en in 1814 werd hj van den schouwburg op zich. Het gelukte
aangosteld tot gouverneur van de provincie hem , uit zwakke deelen een goed geheelte
Groningen.In deze betrekking heeftht
lge- vormen; doch dit laatste voldeed n0g niet

durende de 16 Jaren van zjn bestuur door
zjne bekwaamlleid eniiver,doorzjnevredelievendheid en dienstvaardigheid veel goeds
tot stand gebragt. HiJwas voortsdirecteur
van de Maatschappil van Landeigenaren en
beklemde Afetjers,voprzittervan hetCollegie
van curatoren derhoogest
shool,vanhetBjbelgenootschap,van hetCollegie van toezigtop
de kerkelj'ke administratie der Hervormden?
van de Commissie van onderwjs,administrateur van de Ommelander kas en beschermheer van het Groninger genootsehap ter bevordering van schilder-, graveer- en beeldbott
w kunst. Htl zag zich voorts benoemd tot

aan de eischen van het publiek, zoodathtj
met groot geldeltik verlies afzag van zjne
plannen.Terwtjlhtj voorts zich bezighield
met het schrjven van zjne pMemorabiliën
(dl 1, 1840)'' overleed htl onverwacht op
den 956tenAugustus 1840.Hj haddoorzjne
dramatische stukken een goeden naam ver-

worven.Ztjne treurspelen dragen debljken,

dathj metvruchtdewerken van Makspere

gelezen en htelezen heeft.ZtJondersthelden
zich door juistheid van karakterteekening,
door diepte van gedachten,doch tevens door

eene zekere ruwheid. In het algemeen zjn
zj betergeschiktvpordelezing dan voorde
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opvoering. Hj gchreef: pDie Prinsen von
Syrakus (een bljspel,1821)''.- de3 treurBpelen:pDasThalvonRonceval''- Edwin''
en opetrarca'', - voorts: KönlgPerian-

verschjning (1813)''
,- rBalthasarKnopius,
een rom an (1813,2dedruk 1842)'
'
,- pvoor
opgeruimden van geest(1813)'',- rHugovap
'tW oud,in4zangen (181392dedruk 1833)'',
der(eentreurspel1823),,,- nyliugauzschgu
De moederliefde,in 4 zangen (1819)''
,Trauerspiel v0n Pater Brey, dem falschen Gedichten (1824,2dln)'',- rHollandsLeeuw
Propheten (1823)'',- hetbljspel:nDasAuge ontwaakt.Tafereelen en herinneringen uitden
derLiebe(1824)'',- hettreurspel:pcardenio Belgischen opstand (1830)'',- pDe l0fder
und Celinde (1826)',en hetdramatisch ge- Belgische vrjheid, aan haar toegezongen
dicht: r'rrauerspiel in Tyrol'')- het treur- (1831)'',- rGeschiedenis der belegering en
spel:pKaiserFriedrich T1''1 debljspelen: capitulatie van het kasteel te Antwerpen
DDie Verkleidungen (1828),en rpje sehuje (1833)''
,- sGedichten vanMatthiasClaudius
derFrommen (1829)',- de trilogie:rAlexis (1836)'',- pGedichten,bjzondervoor decla(1832)'', -- de diepzinnige mythe mMerlin matie (1838)'', - pluofrede op Rembrandt
(1832)''
, en hettreurspel: rohlsmocda oder (1841)'' beltroond met zilver door deH0ldie OpferdesSchweigens(1839)''.Ookschreef landsche Maatschappj van Fraaje Kunsten
hjyDasPapierfenstereinesEremiten(1822)9'
,- en W etenschappen, - en ,,D e levens en
DMlscellen (1830)'', oReisqlournal(1833- werken der Hollandsche en Vlaamschekunst1835)'',- pGedichten (1825).
nmeteen ver- schilders, beeldhouwers, graveurs en bouwvolg (1830)''
,en hetsprookje r'
rulifintschen meesters van het begin der 15de eeuw t0t op
,
(1830)'', - ,,Der im Irrgarten der Metrik dehelftder19deeeuw (1822,1843,3 dln)''
umhertaumelnde Cavalier (1829)'', - pEpi- uitgegeven door zjne zonen.Hj wasonder
gonen (1836, 2 d1n42dedruk 1854)''.- en anderen 1id van deMaatschappj van NederXMiinchhausen (1838- 1839,4 d1n;3hedruk landsche Letterkunde te Leiden en maakte
1861)''.Zjne rGesammelte Schrit
.
ten (1824- zich verdiensteljk doorde uitgave van den
1843,14dlnl''werdtl
n metzorg uitgegeven. Muzenalmanak''. Voorts viel hcm n0g eene
Imm erzeel (Johannes) Jr., een Nedem zilveren medaille ten deelvoorzjngedicht:
landsch letterkundigc, geboren te
Dordrechtdenzden

eenebetrekkingbj

het ministérie van
Binnenlandsche
Zaken te 'sHage.

Vervolgens wjdde
hj zich aan den

boek-enkunsthandel,eerstte R0tterdam ,daarna te
'sH age en einde-
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indeman (1816r 2de drukl'',
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deren, zie Zaken.
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Junj 1841 overleed. Hg bewoog
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echter op dat der
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Julj 1776,genoot

eene uitmuntende
opvoeding en aanvaardde in 1805

Godsdienst de
steun der burger-

'

noem tm en zoodanige bloem en,die
door de droogvliezige gesteidheid
harer bloeln- of
bloem dekbladen
ook in een gedroogden toestand
haar frisch voorkomen behouden
en om die reden
t0t bloesaruikers
en kransen in den
Yvinter en vooral
t0t versiering der
graven gebezigd
worden.Demeeste
immortellenbehoo.

ren t0t dezaâmgesteldbloemigen,inzonderheid

naarDelille enz.(1803)''
,- rlletmededoogen, t0thetgeslachtH elichrysl:m .D:c.,dat'zichdoor

zjne omwindselblaadjcsOnderscheidt,welkein
verscheidenekransendakpansgewjsoverelkander gelegen, droog en gekleurd zjn.ln ons

Yaderland heeft men de goudgele H.arena))Koenraad Rozendalofde gewaand:geesten- rl zzl Deo., ook wel sti'oobloem geheeten,-
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v
oorts in Zuid-Euroja H.cvu
çf
z.
sfifolïf
x-, en mig en gekarteld. Deze plant draagt haren
aan deKaap de w elrlekendeW1odoratissimum. naam, Omdat de rjpe zaaddoos bj eene geVoorts worden immortellen geleverd door het ringe drukking zich veerkrachtiq opent en
geslacht Xeranthemum T., e
'énjarige planten haar zaad naar alle kanten wegsllngert.O0k

met rooskleurige of witte omwindselblaadies. noemt m en haar welm rlnyzaad.
Van de soorten van dit geslacht vermelden
Im perativus ot'yebiedende ,
?
z$,
9 van een
wj de Hongaarsche immortellen ofzevenjaars- werkwoord is die,waardoor een beveluitge-

bloemen (X.radiatum Lam.
j, diein Moravië, sproken wordt.llj heet'
t in het Sanskriet,
Bohemen,Oostenrjk en Hongarje te huis Qrieksch en :
luattjns een tweeden en derden
behooren.W j geven hierbj in aeeneafbeel- persoon enkel- en meervoud, in het Neder-

ding van deze plant in natuurljke qrootte. landsch alleen een tweeden. Deze is in het
ln bzien wj een tweeslachtig bloemple,in c enkelvoud de stam van hetwerkwoord,welke
een vrouweljk bloempje,beide Op 8-voudige in het meervoud een fontvangt,indien nam egrootte,in d een helmdraad 011lG-voudige 1jk de sluitlettervan den stam geene fis.
grootte,en in e een stoppelblaadle Op 8-v0u-

Im perator noemden de Romeinen in het

dige grootte. Zeer fraaje immortellen zjn de algemeen ieder overheidspersoon,die hetimsoorten van Acrodinium en Rl
tadante. O0k perium (Opperbeheer) voerde, vooralden op-

sommige soorten vandegeslachten Gnaphali'um

perbevelhebbervan hetleger tnmeerbeperkte

en GompltrenaFordenalsimmortellengebruikt. beteekenis gebruikte m en hetw oordvanhem ,
Im m unitelt beteekent onschendbaarkeid, die als overwinnaar op het slagveld door de

of rrl
jdom.In de eerste beteekenis spreekt soldaten t0t imperator verheven w erd.Deze
m en van de imm uniteitvan hetgrondgebied eeretitel werd dan,zoodra de Senaaterzjn
van den Staat,Of o0k wel van een persoon. zegel aan gehechthad,achter den naam van
In de tweede beteekenisis zj vrjdom ofbe- den veldheer gevoegd?doch verdween na den
vrjdlng van zekerepubliek-regteljltelasten, daarop volgenden triumph. Op eene andere
diensten ofbelastipgen.Zulkevrjdommenvan wjze echter verkreeg Julins Ctzeztzr na zjn
lasten en belastingen werden in de oudertàgten terugkeer uit Spanje(45 vöörUhr.)den titel
dermiddeneetlw en toegestaan aan de goederen van imperator vool' levenslang. Deze werd
van den koning en van andere groote heeren, dan 0ok vöör zjn naam geplaatsten duidde
terwjl daarmede vaak verbonden was het aan,dathem gedurendezjnlevenhethoogste
voorregt,om zelvenderegtspraak uitteoefenen gezag in het leger was toegekend.Ook Odaover hun geheel gebied, dat alzoo aan de '
to l'
lf.
s ontving na den slag bj Actium dien
Jurisdictie van den gewonen regteronttrokken titelvan den Senaat (29 vöör Chr.),en hj
W aS. Hetregt van asylverschafte aan zekere viel desgeljks aan de vol
gendt!Keizers ten
plaatsen immunitlxitvoor hetopsporen en vfll-- deel.
Im peratoria L.isdenaam van eenplantenvolgen van misdadigers (zie Asyl).
Im olaN de hoofdstad van een evenzoo ge- geslacht uit de tàm ilie der U mbelliferae.H et
noem d arrondissement in de Italiaansche Pr0- Onderscheidt zich doorongeljke,plattebloemvincie Bologna,ligtaan den w egvanBologna schermen zonder al
çemeen omwindsel,dool'
naaxFaënza op een kleineilantlindeSanterno g-bladige omw indseltles,een ongetanden kelk
ln eene hoogstbevalligelandstreek.M enhoudt en eene lensvormige vrucht. Van de soorten
haar voor het Forum Cornglii, door den dic- not.men wj Z ostrltthi'
um L., op deAlpen

tator Sulla gesticht. 00k thans n0g is zj groejende, met een geringden wortelstok,
door muren,torens en grachten omgeven.Zj die voorheen onder den naam van R adiœ ïv?-

is voorts de zetelvan een bissehop,telt om - peratoriae in de geneeskunde gebruikt werd.
inegenaamd,verstreeks 12000 inwoners en beziteen gym na- Eene extractiefstof,imperator'
sium , eeno bedrjfschool,een oud kasteelen krjgt men, wanneermt
ln het alkoholiseh afonderscheidene aanzienljke kerken.Menlloudt treksel van dezelz wortelstolt laat uitdampen,

er zich vooraibezig metden wjnbouw,en de het overbljvende metwateren alkoholwascht
hier bereide wjnsteen wordt onder den naam en m et aether op nieuw kristalliseert.D eze
van tartaro diBologna in den handelgebragt. kristallen zjn nietoplosbaar in water,slett
hts
Ilrpatiens L. is de naam van een plantengeslacht uit de fàmilie der Balsamineën.
H etonderscheidt zich door s-deelige stempels
en dooreene langwerpige,hokverbrekendzich
openende en met veerkrachtig inkrullende
kleppen voorziene zaaddoos. H et Omvat sap-

w einig in alkohol,lnaar zetlr goed in aether
en in oliën.Geconcentreerd salpeterzuur verandert de imperatorine in oxypikrine en oxalZlltlr.

Im perfectum Ofonvolmaaktrerleden f.
j#

noemt m en een tjdvanhetwerkwoord,welke
pige,eenjarige kruiden metenkelvoudigebla- eene handeling uitdrukt,die in het verledene
deren enokselstandigebloemstelen,welkemcer ligt m aar n0g niet geheelvoleindigd is.Tmdan ééne bloem dragen.ln midden-Europa - mers de voleindigde daad wordtdoorhetper00k in ons Vaderland - groeitslechts êéne fednm ofdenvolmaaktverledentjdaangewezen.
soort,nameljk ks'l
tidje-roer-ml
j-niet(I.nolitan- Op hetimperfectum berustin hetNederlandsch

gere L.
4 met dunne,uitstaande bloemstelen, de verdeeling derwerltwoorden in geljkvloeiwaaraan 3 of 4 gele bloemen hangen; de jendeOfongeljkvloejende,naargelang ztjin
middenstevan dezezjn grootenhebbeneene dien tjd al ofniet van wortelklank veranaan den t0p gekroondespoor,dezjdelingsche deren.
klein met een onvolkomen bloem dek,m aar
Im perium wasbjdeRomeinenhethoogvrlehtbaar; de bladeren zjn gesteeld)eivor- ste gezag.H et onderseheidde zieh vxnpotestqat
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omdatdoordatrôord debepaaldemagtwerd in 1527)a1s improvisator. Na den dood van
genoemden kerkvorsttraden erimprovisatoren
op,die de volkstaal (lingua volgarq)bezig-

aangeduid, aan Ieder overheidsambt verbonden. Hetwerd gevoerd door consuls en praetoren, door opperbevelhebbers vah het leger,
vervolgens door de keizers,alsmede door de

den.Hierdoor verwierf SilrioAnton%ani(geboren te Rome in 1640)grooten roem en den
stadhoudersderwingewesten.Gewoonljkwerd bjnaam Ll Poetino.Een der vermaardste imhet imperiuà overhet leger door eene1ex eu- provi
satoren was de ridderPefetti(geboren
riata voor den tjd van eenjaaraan een be- te Siëna in 1680,overledenteRomein1747),
paald persoon opgedragen,en daarnadikwjls wiens voor de vuistuitgesprokene gedichten
verlengd. Ilet gaf den bevelhebber regt Over in 1748 in 2 deelen in hetlicht verschenen.
het leven en den dood zjneronderhoorigen. 00k Metastaséobezatin zjneJeugdingroote
ln Rome zelf werd dit regt alleen aan een mate de gaafder improvisatie.Andere uitstedictator toegekend.De lictoren Ofbjlbundel- kende Italiaanstheimprovisatorenw aren A cc/
dragers vorm den het onderscheidingsteeken (
j-1764),de abtLorenzi(een leerlingvan den
van hetimperium.
voorgaande), deadvocaatBernardéteRomey
Im plorant is eene verouderdeuitdrukking
voor hem die in regten een verzoek doet,in
tegenstelling van impetrant voor hem , die
eene aetie instelt?een eisolàdoet.Zie Procès.

Ludorieo x/rip en Imdovieo Apddi,beiden in
1799 te Napels teregtgesteld, Franeesoo Gz
J-

annL(geboren in 1760),Tommaso t
grizzi(geboren te Arezzo in 1798, Overleden te F10Imponderablliaot
'onweegbaredfg '
ëswas rence den 23stenAugustus1836),wiensgeïmde zonderlinge naam ,dien de natuurkundigen proviseerd treurspel gHector''door den snelweleer gaven aan de onbekende oorzaken, schrjverDel
pino(1823)isuitgegeven,Oiccpz
&vaardoorzj deverschjnselenwildenverklaren en Bindoeei.Onderdeimprovlsatricesbekleedt
van het licht, de warmte, de electriciteit en Maddalena Xprtzl/iIkrnandez(j-1800)deeerhd magnetismus.Die ongerjmdebenamingis ste plaats;zj droeg in deAcadémiederArevenwel tegeljk m et het daarop gebouw de cadiërs den naam van Corilla Olï-zïcl.Voorts
stelselthans nagenoeg in vergetelheidgeraakt. behoorden t0t de improvisérende vrouwen
St
-t
/:JJQi (geboren in 1756),I'
ort%Im post, afkomstig van het Latjnsche Tevesa .
:fïciuitLivorno,Rosa Tadwoord impositl
u (opgelegd),is hetzelfde als nata zskl-t/Adr-Flzlïc,
aceins'(ziealdaar).
&iuitRome,envooralMt
uzei,geborenLantq
Im potentia,zie Onmagt.
die zich zoowel door den rjkdom van geIm praegnatie of doordrinying gebruikt dachten a1sdoorde zuiverheid en w elluidend-

men teraanduidingeenerhandelwjze,waar- heid harer verzen onderscheidde.Van deDuitd00r hout van een ot' ander bederfwerend sche improvisatoren noemen wj M.Langenvocht doortrokken wordt.Zie onder Hout.
Im presario noemtmen inTtaliëdendirecteur van een tooneelgezelschap,die op eigen
kosten, alzoo op eigen risico, ondernemer is
van hetgeven vantooneelvoorstellingenjwaart0e hj een gebouw huurt en het personeel

sehwarz,K.AïcF
zfer,Karoli
ne.
& ozlAcr#J-& #:rj
Eduard Beerman uit Osnabriick,die 00k 0ns
Vaderland bezochtjen professor Willtelm Aàrvan de Fransche
mann uit Brunswjk
Ikyène de Pradel,die inzonderheid de kunst

verstond om opeindrjmen teimproviséren,-

en in ons Vaderland W illem de Clercq van
Im prom ptu is de naam van een snedig Amsterdam , den procureur Modderman van
gezegde ofvan een geestigantwoord,hetwelk Groningen,De .frefxà en den dichter & J.L.
onvoorbereid uitgesproken w ordt. H et heeft ten Kate, terwjlonder de improvisators in
vooral op het tooneel en in de pleitzaal eene proza de naaua van den hoogleeraar & J.'
pgs
Oosterzeeniet onvernaeld mag bljven.
treFende wrrking.
Im provlsatie noemt men het roor de
Inachus,een held derGriekschefabelleer,
pidf spreken of het onvoorbereid behandelen w asde zoon van Oeéan'us en Tltetys,devadër
'
van een ofanderonderwerp inprozaofpoëzj. van Pltoronews en Aegialews,volgens somm iDe gaaf der improvisatie vindt men vooral gen ook van Io, en de stamvader van het

bjeenbrengt.

bj volkeren,die meteene levendigeverbeel- oudstevorsteljk geslachtvanArgos,hetwelk
dingzjntoegerustentevensbeschikkenkunnen gedurende 382 Jaren (tot 1511 of1474 vöör
0Ver eene wel
luidende taal. Zj bestaat bj Chr.
) regeerde.Zjne lotgevallen worden ge-

sommige Neqerstammen en bj de Arabieren, durig vereenzelvigd met die der evenzoo gedoch vooralln Italië heersehte van Oudseene noemde rivier. Men verhaalt voorts,dathj
groote belangstelling in geïmproviseerde La- zich in hare wateren stortte,toen de Op hem

tjnschegedichten,inzonderheidaan delloven vertoorndeZeus(Jupiter)hem dooreeneFurie

van Urbino, Ferrara, Mantua, Milaan en liet vervolgen.
Inbreng ofoollatie.W anneer iemand meer
Napels. T0t de vroegste bekende improvisatoren rekentmen Petr- ea (geboren in 1304) dan één erfgenaam zalhebben, dan beletdat
en Lorenzo #dï M edid. Toen de Grieksche hem niet,om reedsbj zjn leven hen ofeen
geleerden in de 15de eeuw uit Constantinopel ofmeerhunnerte bevoordeelen,- en z0o dit
derwaarts de wjk namen,voerden zj erde geschied is,dan is de omstandigheid,dat de
symposia jn?waarbjhettafelgenotdoorgees- bevoordeelde later metanderen als erfgenaam
t
ige improvlsatie verhoojd werd.Vooral0n- tot de nalatenschap w ordt geroepen op zich
der de geleerden, die zlch aan de tafelvan zelve geen grond,Om hem het genoten voorpaus Leo X verzamelden,onderscheidde zich deelterug te doen geven,ofhetop zjn erfAndrêo A c,
roae (geboren in 1474,overleden deel te korten. Maar bevoordeeling van den
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een boven den ander kan oûk nietin de be- is, en deouders z4n niett0tinbreng gehûudoeling van den eriater hebben gelegen.Dan den,omdatzjnietbegiftigdzjn.Erf
lhetkleinwordt de ongeljkheid hersteld dool-den 1- kind uit eigen hoofde, dan behoeft het een
breng,waardoorhetvroegerOntvangcnewordt doar de ollders genoten voordeel niet inteteruggebragt in den boedel, die nu tussehen (
bre
nda
:ar
wèl
zienge
al
) wanneerhetbjplaahverlmlïin.
q
alle erfgenam en zalverdeeld w orden.De inOpkomt.En ofhetdan ook erfnaam is van die ollders,dan 0t'het hunne
breng isqeheelietsandersdan deverminde- ye
ring derglften,waardoûrhet'
t
vettelt
jk erfdeel nalatensehap heeft rerworpen,datis welvan

verkortisgeworden (zie er
fdeel).
Eveneens versehilt hj van de voldoening
of verrekening van hetgeen een ertkenaam
aan den eM ater sehuldig w as en thans aan
den boedel mot'
t betalen. Beide zaken zjn

invloed op zjne verpligting ten aanzien van
de betaling hunner schulden, maar niet op

diet0tinbreng.Z00zi
jnook deechtgenooten,

zelt's in de nalatenschap hunner ouders,niet
tOt inbrong gehouden,zoo de éên hunnererfgeheel onafhankeljk van den inbreng.Deze genaam , de ander begiftigde is,aldeeltO0k
komt slechts te pas van hetgeen de eriater de eerste door de huweljksgemeenschap in
bl
jzjzllevenaan eenerfgenaam heeftgegeven: het aan de andere besproken voordeel.M en
bj legaten- diesleebtsbj testamentworden behoeft sleehts in de nalatenschap van den
gemaakt - vindt hj geene toepassing.De schenker intebrengen, zoo m en mede deelen
verpligting totinbreng isal'hankeljk van den zal; niet in eenigen anderen boedel,alstaat
w ildes schenkers en ertlaters5alleen,als die doze ook t0t genen in verband,en alis de
w il niet uitgedrukt is,gelden de bepalingen sehenking vûol.dezenlaatstennietonverschillig
der wet.onze wetbepaalt:pdeertkenamen geweest. D e verpligting bestaat ook alleen
in de nedergaande linie zjn t0tinbreng ver- tegenover erfgenamen, niet tegenover legatapligt, zoo zj niet uitdrukkeljk zjn v1
*jgtl- rissen en stthtlldeischers:deze kunnen daarop
steldjalleanderoerfgenamen zjn erniett0e gtlone aanspraak maken.De vtàrpligting beverpllgt, tenzj het uitdrukkeljk door den staat sedert het Openvallen dernalatenschap,
ertlater is bttpaald.'' D0 wet onderstelt dus, waarin ingebragtmoetworden:vandatoogendat (1001'het feit eenersehenking aan ertke- blik is deerfgenaam vanregtswegedevruchten
namen in de nedergaando lilzio de eriater en en interessenm edeschuldig,diedeintebrengen
schenker zjn wil, om de begiftigden boven zaak m pgt opgeleverd hllbben: de vroegere
anderen te bevoordeelen niet htleft /00p0là- behoudthj voorzich.W atzondel'schuldvan

baard; ten aanzien van andtl
re erfkenamen
syreekt zj het tegenovergestelde vermoeden
ult. De verpligting tnt lnbreng kan bj de
schenking of bj testamentOpgelegd worden;
de vrjstelling kan bovendien bj elkeandere,
eenzjdig door den sts
henker opgemaakte,

den begiftigdeverloren ging,kan en behoeft

niet m eer lngebragt te woxden:Ook niet de
waarde daarvan.D e inbreng hoeft plaats ôf
dot)r het ontvangene i9znatnra gfde waarde
er van in den botldel terug te brengen, ôf
fitttiet',dtlor zooveelmindttr te ontvangen,als
(1e waarde der intebrengen zaak bedraagt.D e
keuze behoort aan hem ,die t0t den inbreng
verpligtis.Inbreng in natura brengthetgoed
terug,zooalshet Op datOogenblik is.De erft geene aanspraak op vergoeding
genaam heet'
w egens doorhem aangebragte verbeteringen;
alleen de kosten,tOtbehûud ent0tonderhoud

authentleke akte worden verleend. De verpligting tot inbrtlng omvat: a. al wat de
erfgenaam heeft gekregen door schenking,
h0e en wanneer Ook gedaanqb.andere voordeelen, die hoezeer in vol'
m geene schenking,in wezen en strekking daarmede geheel
overeenkomen.D it laatste geldtvan hetgeen
is verstrekt aan den erfgenaam totbetaling der zaak gemaakt, kan hj terug vorderen.

van zjne schulden; van hetgeen hem ten Voorverminderinyinwaardeishj dânalleen
huweljk is gegeven of verstrekt tOt het vergoeding schuldlg,z()o zt
j aan zjne schuld
bekomen van eenen stand,een bedri
jf ofbe- is te wjten;van hypotheken enanderelasten,
roep. De verpligting t0t inbreng rust sleehts door hem op dat goed gelegd,moethj het
op hem ,die èn erfgenaam èn begiftiyde,of vöör den inbreng zuiveren. Kiest hj den invertegenw oerdiger van den begiftigde ls.Aan breng der waarde, dan komt de w aarde ten
dezen dubbelen regelm oet streng w ordenvast- tjde der gift,niet die bj hetopenvallen der
gehouden. Erfgenaam is hj,die geroepen is, nalatenselhap,in aanmerking.Dewetverklaart
om in de nalatensehap mede te deelenqniet niet aan inbreng Onderw orpen:de kosten van
hj,diehaar verwerpt:Oltverschillig,ot'men Onderhotld en opvoeding;de uitkeeringen t:t
het is naar de wet,ofkrachtens testament, noodzakeljk levensonderhoud;de kosten t0t
of men zuiver, ot'onder het voorregt van het aanleeren van eenig handwerk ofbedrjf
boedelbeschrjving aanvaardt. De orfgenaam aangewend; de kûsten van studie;de kosten
moet zelt'de begittigde ztln,ot
'doorplaats- vau plaatsvervallging el1llulllm erverwisseling
tzr'
'
ti'lfl/is-ç dezen vertegenwgordigen:evenmin in '
s lands gewapende dienst; de bruiloftsals men verpligt is, m eer intebrengeu dan

kosten,en de kleeren en kleinoodiën,t0thu-

men erven kan, evenmin is middelljke be- weljksuitzet gegevell.De leer omtrent den
voordeeling door eene aan een ander gedane inbreng,reedsvrj volledig inhetRomeinsche
schenking voldoend, om iemand t0t inbreng
te noodzaken. Zo0 behoeft het kleinkind,
w elks ouders erven, in de nalatenschap der
#rootouders nietintebrengen wathetvan deze
keeft gekregen,om dathethun erfgenaam niet

regt ontwikkeld, is door het Fransche regt
overgenom en en vandaar in 0ns regt overgegaan.
Inca's was de naam der Koningen, die
in Peru regeerden vôôrdat de Spanjaarden
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zich van dat land meester maakten.De ge- verliet reeds Vroeg het huis van haren vader,
schiedenis dier vorsten ligt grootendeels in den pachter Simpsonj in het graafschap Sufhetduister,terwjlmondeljkeoverleveringen tblk, om te Londen in den schouwburg op
en de puinhoopen van grootsche gebouw en te treden.Dââr huwde zj metden tooneelten bewjze verstrekken,dataldaarin vroe- speler Inehbald, dien ZP@* echter op eene reis
ger dagen een beschaafd volk is gevestigd doorhetzuiden van Frankrjk doorden dood
geweest. W at men ex van mededeelt,is het verloor.Daarnakeerdezj naarLondenterug
volgende:Onderde svilden in Peruvertoonde en speelde t0t in 1789 zoowel dââr a1s te

zich in de lodeoflldeeeuw onzerJaartelling Edinburgh en teDublin,waaxzj doorhare
plotseljk een vreemdeling,M aneo Capac,die talenten en doorhare schoonheid grootenroem
zich een zoon derz0n noemdeen doorvereeni- verwierf.Nadat zj het tooneel had vaarwel
ging derverdeeldestammeneenmagtigen Staat gezegd? schreef zj onderscheidene blj- en
stichtte,w elke omstreeks 4 eeuwen bestond. tooneelspelen, van welke sommige n0g niet
De staatsregeling rustte op een theocratischen vergeten zjn.Daarenboven leverde zj eene
grondslag.De 13deInca,A tahmalpa genaam d, verzameling van de beste tooneelstukken met
verloorin 1533 inzjn verzettcgendeSpaan- geschied-en oordeelkundige aanmerkingen 0n-

sche veroveraarshetrjk enhetleven.Spaansche ooggetuigen hebbenbelangrjkemededeelingen gedaan Omtrent den toestand en de
zeden des volks in dien tjd.Daaruitbljkt,
dat de lnca's niet alleen &vereldljl
te lloningen, m aar tevens OPPerPrieSt0rS Waron? dat zj eenevolkomenegehoorzaamheidelschten, maar tevens het volk m et goedheid en
wjsheid regeerden.Slechts éên der 13 Inca's
was een geroveraar;de overigen wisten door
vreedzame overeenkom sten metruw estamm en
hun gebied uitte breiden,hetwelk zich ein-

derdentitel:rTheBritishtheatre(1806- 1809,
25dlnl'', alsmedeeenepcollection offar-

ces(1809,'
1dln)'' - en ,r
l'hemodern theatre(1811,10dln)''.VoortsleverdezjderomAns:
'
,A s
mp
l1
e7s
ory (1791,;4 dlnl'' en rNature
a
nd air
t(
9t6
2 dln).Zj overleedte KenrMemoirs (1833, 2 dlnl''werden laterdoor
,

sington den lsten Augustus 1821, en hare
Boaden in hetlichtgegeven.

Incident (Een) is een tusschenprûcèsin

een procès.Het Onderwerp van een incident,
hoewel met het hoofdonderwerp van het ge-

deljk vanQuitototChiliuitstrekte.Hetbloeide diny in verband staande,ismeestalvan zoovooral onder hetbestuur van IH ayna-Olwfzc, danlgen aard, dat het vôör het verdere 0ndie van 1475 t0t 1525 regeerde. De staats- derzoek der hoofdzaak kan en zelfs moet

regeling was zeer qoed ingerigt,doch ver- afgedaan worden. Nadat de eischerbj conoorloofde slechts gerlngen vooruitgang.Voor clusie van eisch zjnen eisch gedaan heeft,
de algemeene bclangen, voor de eeredienst, kan hj zelf ofde gedaagde, zelfsvôörhet
die de menschenoffers verwierp, en voor de

antwoord ten principale, zulk een incident

weerbaarheid desrjkswasgezorgd.Men ziet opwergen door het instellen eener incidentéle
er n0g bouwvallen van grootemagazjl
len en vorderlng incidenteelverzoek 1 die dan
tempelst en de Inca-heerweg,over de Andes aanleiding geeft t0teeneincidentéle procedure
loopende m et eene lengte Van 20 breedte- en beëedigd wordtbj een incidenteelvonnis,
graden,is nog gedeelteljk aanwezig.In het zoo althans de zamenhang met de hoofdzaak
rjk der Inca's werd slechts épne taalen ééne niet zoodanig is, dat doze door de behandegodsdienstgeduld.Tegen onderdrukking werd ling van het incident0ok in staatvan wjzen
gewaakt, doch de vorsten en edelen,doo1*de is gekomen:en dustegeljk methetincident
Spanlaarden Orelonesgenaamd,vormden eene bj eindvonnlsafgedaan kan worden.De strekafzonderlt
lke kaste, zx dat het vermoeden king van zulk eene inddentéle vordering kan
nietongegrond is,datzj afstammelingen wa- zeerversehillend zjn.Zoo isde eisch van den
ren van vreemde veroveraars. De landbouw gedaagde,dat de eisc,
her,die vreem deling is,
bloeide er ongem een,en in weerwilvan het vöör het antwoord borg stelle voor de betagemis van jzeren werktuigen,hadden erzich ling van de procèskosten, eene incidentéle
velerleibedrjvent0teeneaanmerkeljkehoogte vordering, die ligt aanleiding geeft t0t eene
ontw ikkeld.H andelwas er onbekend,omdat incidentélo proccdure. Z0o kan zoowel de
allegemeenschapmetonafhankeljkevolkeren eischer,als de gedaagdeincidenteelvorderen,
uit den omtrek ongeoorloofd was.Niettem in dat de zaak, waarover in hethoofdyeding
verkeerdehetvolk ineenwelvarenden toestand, get
wist wordt,jesequestreerd - d.i.m ge-

totdatde Spanjaardenverschenen,wiermisda- regteljke bewanng gesteld- worde,Ofdat
dige golldzucht er ellende en verwoestiug
bragt. Het geslacht van den laatsten Inqa
stierf uit, hoewel ook thans n0g vele kletm

doorden regterandere middelenvanregtenbevolen Tvorden,vvaardoor geduxende de PO 00dllre de regten en belangen,van hen,diehet
aangaat, ongeschonden bowaard bljven.Zo0

lingen in Peru er roem op dragen,t0tzjne
afstammelingçn te behooren.
kan eene der gartjen inddenteel vorderen,
Incarnatte of vlaescltwording noemt men dat zj bj vonnls van den regterwordetoede verschjning van een hooqerwezen in een gelaten tothet bezigen van zeker bewjsmidstoFeljk ligchaam.fn dien zln wordt gespro- del tot staving van de grondslagen van hare
ken van een in Ad/rleescl
t'
/
ldrdc/zï/zdezltfwt)
'
f
zf
k- bew eringen, wat vooral te pas kom t,w aar
xf
zlcôç) van Jez'
as C/
zridfff.
ç, alsmede van de twjfel bestaat, of zeker bewgsmiddel in 't
opvolgende m enschwordingen van Boeddha.
gegeven geval toelaatbaar is, of niet. Z0o
Inchbald (Elisabeth),eeneEngelschetoo- kan o0k m ededeeling van sttlkken, door de
neelspeelster en dichteres,geboren in 1753, partg in afschrift in 't geding gebragt, of
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zelfs van nietin '
t procès gecommuniceerde, de l
jn derpolen metden horizon myakt.Dit
m%r van beide yemeene en onder één harer gesehiedthetgemakkeljkstmethet%nellnatiek
o
m
pas
, in bpgaande Eguur voorgesteld.Het
berustendetitelsofbewjzen wordengegischt,
of het verzoek worden gedaan, dat de regter wordt gedragen door een voetmet stelschroeeen onderzoek door deskundigen bevele, of Ven , Waaraan een onbewegeljkeazimuthcirzelfdooreenegeregteljkeplaatsopneminyzich kel O D bevestigd is.In dezen voet en in het
van den toestand van een betwistterreln ga middelpuntvan dencirkeldraaiteeneverticale
overtuigen.Een incidenteelverzoek geschiedt as, waaraan een verdeelde cirkelF F X ver-

niet bj dagvaarding- wantdepartjen zjn bonden isjdien men in alle mogeljke azireeds zamen in hetprocès- ,maarbj con- muth's kan brengen,terwjlmen de standen
elusie, houdende de middelen, waarop het aoeest door den nonius F.In hetmiddelpunt
verzoek gegrond is, z00 noodig met aanbod van dezen cirkelisde naald G H opgehangen.
van mededeeling der bewjsstukken.De ver- Staat nu de drkelF # in den magnetischen
weerderin hettusschengeschildeeltopgeljke meridiaan,dan behoeftmen daarop slechtsde
wjze zjn gemotiveerd antwoord mede.Alle graden enz.afte lezen,waarop de uiteinden
incidentéle vorderingen moeten inééns gedaan der naald wjzen.Het gemiddelde dier aqeworden;de kosten van dezulke,welkenader- zingen is de inclinatie. Wanneermen ljnen
hand mogten worden gedaan,en waarvan de trekt door alle plaatsen der aarde,waar de

oorzaken reeds tegeljkertjd metde vroegere
bestonden,mogen doordetriomférende partj
op hare wederpartj niet worden verhaald.
Niettegenstaandeditbilljkenverstandigvoorschrift van hetprocèsregt,weten vele regtsgeleerde practizjns dooreene schrandere 0peenstapeling van allerleiinddenten den duur
der procèssen aanmerkeljk te rekken t0t
groote schade der justitiabelen cn 00k der
regtsprlktjk in het algemeen.
Incllnatie ofhelliny.Wanneereenejzeren
naald, in het midden ondersteund,maarbj

het steunpuntbeweegbaar,volkomen horizonfmnl hangt, en men daarna de naald magnetisch maaktjzalzich deze niet alleen in den
magnetischen meridiaan plaatsen, maar 00k

van h=r horizontalen stand afwj'
ken en met
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van de regten der R.Katholieke hiè'
rarchie en
Van hare verhouding tût de kerkvergaderingen,wereldljkevorsten en leeken,verbonden
met de plegtige excommunicatie en verdoeming van alle ketters.Volgensde verordening

of klezelkorst omgeven. Aan deze werking
geeft men den naam van incrustatie.Men vindt

'

llI1%e4
tt 1$:! l :: çyl qt,::%

(1362-1370),maarwerddoorPins V (1567)
en door Urbanu VIII (1627) vernieuwd en
gewjzigd. Zj bevat eene volledige opgave

domqelde voorwerpen eerlang meteenekalk-

/

A

In coena dom ini ofavondmaalsbnl,een
der merkwaardigstePauseljke bullen,alzo:,
geljk gewoonljk,naar debeginwoorden genoemd,iseigenljk afkomstig van Urbansn V

Incrustatle Ofomkorsting.Men heeftkalken kiezelhoudende wateren,welke daarin ge-

I
l
1

e

eerstgenoemde stad in 1671 = 75Oen in 1864
= 66O03.

van Piusmoetzj jaarljks op groenen donderdag in alle kerken worden voorgelezen,'tgeen echteralleqn te Romeplaatsheeft.
Incom petentle ofonbenoegdlteLd.Zie Reyterll
jkeprgczziscfl.

t
v. .
.
l1
tII 11IlI11l11111111111 II
e

inclinatie dezelfde is,verkrjgt men de Lsoclilel ofljnen van geljkeinclinatie.Deinclinatie is op den magnetischen evenaar = 0
en 011 de magnetische polen = 90. Voor
'toverlge is zj veranderljk.Te Parjsen te
Londen vermindertzj regelmatig;zj wasin

.)

=

W

dergeljkewateren teCarlsbad,Fp Ilsland en
00k in onsVaderland,nameljk ln eenmeertje
in denabjheidvanRoe,
kanjein Zuid-llolland.
D?0r zulk eene incrustatie kan m en bloem ruikersenz.duurzaam m aken.
Incubatie noemde men in de dagen der
oudheid het slapen in tempels op de vellen

van pas-geolerde dieren,om alzoo met voorspellende droomen te worden begunstigd.Dit
Inclinatie-kompas.

geschiedde bj deGrieken en Romeinenvooral
ln den tempel van Asdqpias (Aesculapius)j

de noordpool naar de aarde hellen.Aan dit' om in den droom te weten te komen,welke
lM tste geeft men den naam van indinatleder middelen men ter genezing moestaanwenden.

mayneetnaald.Zj is verschillend Opverschil- Somtjds o0k waren depriestersbereid,zich
lende breedte en wordtgrooternaarmatemen
meer t0t de po0l nadert. Om ze te metenj
m oet men eene magneetnaald,die alleen om
eene horizontale,doorhetzwaartepuntgaande
as kan schommelen,in hetmagnetiych meridiaanvlak plaatsen en den hoek meten,dien
VIII.

metde incubatie te belasten.De geneesheeren
bestempelden de nachtmerriemetdennaam van
incublts.O0k gaven de heksen,volgens de legende, dien aan den duivel.Ook spreektmen

van een inewbatietl
jdperk, nameljk den tjd,
welke verloopt tusschen het ontvangen deA
42
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smetstof en het uitbarsten van eene hierdoor ten worden, - en in het derde de verboden
veroorzMkte ziekte.
boeken,die zonder naam van de schrjvers
waren uitgegeven. De lnquisitie,aan welke
IncAAnabelen ,zie W legedrnkken.
devaststellingvandenIndexwastoevertrouwd,
Indem niteit zic Sehadeloosslelliny.
Independenlen isdenaam eener ker- verlangde zelfs, dat van 62 uitgevers geen

keljkesecte,diesedert1610,vooraldoorde
bemoejingen van John J?o?izlt
sozl,uitdeBxûwnisten ontstond en vooral in Engeland vele
aanhangersverkreeg.Zjverhiefzichheteerst
in de Nederlanden, bepaaldeljk in Leiden,
Rotterdam Arnhem en Gelder en verbreidde
zich over Engeland,waar zj metgestrenge

vervolgingen bedreigd werd, weshalve velen
zich naar Amerika begaven,waar hunnevereeniging n0g bestaat en zich in 1805 met de
Presbyterianen en Baptisten verbonden heeft.

Zj houden vast aan deletterdesBjbelsen
dragen den naam van independenten (onafhankeljken),omdatnaarhunne meeningelko

enkel boek z0u gelezen wordenjomdat bj

hen o0k enkele kettersche boeken in het
licht waren verschenen.Tevens werd hetlezen
van verboden boeken met gestrenge straFen
bedreigd,zelfs metexcommunicatie.Een meer
regelmatigen vorm verkreeg de Index doorde

Kerkvergadering te Trente, nadat hj door
Pilts IV was afgeschaft. In de 18de zitting
(1562) werd eene commissie benoemd, om

verslag uitte brengen over dekettersche boeken. H et werk van deze commissie was echter van zoodanigen omvang,datde Kerkvergadering in hare laatste zitting deze zaak
toevertrouwde aan den Paus.Pi%sIV hechtte
nu in 1564 door eene bul zjne goedkeuring

gemeente een zelfstandig ligchaam is,datonder de leiding van Christ'
a staat en voor aan de ljst der verbodene boeken,en zöö
'toverige zelfzjne zaken bezorgen moet.Zj ontstond de Index Tridentinus, volgens een

verwerpen 00k allebeljdenissen en formulie- tientalregels bj hetbeoordeelen van ketierren, oordeelende dat de H.Schrift voldoende sche boeken opgemaakt.Hj werd onderden

is, om de gelûovigen in alle waarheid te lei- naam van Index librortlm prohibitorum van
den. Hunne ingenomenheid met den Bjbel 1564 t0t 1581 meermalen gedrukt. 8Qtws V
vervoerde hen voorts om , even als de W e- en Clemens VIII vermeerderden hem ,stelden
derdoopers, pogingen aan te wénden,om het deregel
svoor4ebeoordeelilzq naauwkeuriger
leven van den tegenwoordigen tjd naar de vast,en hj werd in 1593enln1596opnieuw
ui
t
gegeve
n. Tevens stichtte Sotns F eene
vonrstellingen dier aloude oirkonden te vormen. In lateren tjd echter zjn velen Van Congregatie voor den Index, belast met de
hen door den stroom der moderne gevoelens taak om deljstderverbodene boeken bj te
medegesleept.Zj kozen zielverzorgers,leem hotlden en tevens met hetregt om de lezing
aars,ouderlingen en diakenen en handhaafden van die boeken - mitsmetloleljke bedoede kerkeljketucht,doch erkenden geengees- lingen aan vrome en geleerde mannen t0e
teljken stand. Men vindt hunne gevoelens te staan. Daarenboven had 00k de Inquisitie
voorgesteld in de DApologia justa et neces- de bevoegdheid om het lezen van bepaalde
saria (1619)'' van lïobinson. Zie ook onder boeken te verbieden. De ljst werd allençs
Cromwell.
verbazend groot en zjn naam veranderde m
Index librorum prohibitorum ofll
bt dien van Index Romanus. Merkwaardig was
rcs verbodene boeken is een catâlogus van z00- de catâlogus, welke Jbl
tan Agrl Brasiadli
danigo werken, waarvan de lezing, wegens (eigenljk Wenzel.
t
l11 Broigelltù in 1607 te
hunonstichteljkenofketterscheninhoud,door Rome met hulp van den geleerden dominica4e R.KatholiekeKerkaandegeloovigenverbo- ner Tltoman Malrenda uitgaf;hj werd wél

den wordt.W jstde catâlogtls zoodanigeboeken aan! die gelezen mogen worden nadat
zj gezmverd zjn van de plaatsen, welke
strjden metde leerderKerk,dannoemtmen

na hetverschjnen vanheteerstedeel,wegens
eenigeaanstooteljkeplaatsen opgeruimd,doch

later naar een exemplaar,dat behouden was
gebleven,nogmaalsgedrukt.Eenevolledigeuit-

hem een Indeœ dzw--t/trf/rïfxd. Reeds vroeg gave van de ljstderverbodenboeken bezorgde
werd het lezen van sommige geschriften ver- de groot-inquisiteur Antonio ê Sotomayor in
boden.Toen voortsna de uitvinding derdrtlk- 1548 te Madrid onder den titel:pNovissimus

kunsthetM ntalboekenaanmerkeljk vermeer- indexlibrorumprohibitorum etexyurgandorum''.
derde,was men er op bedacht,deverspreiding De Jongste Index Romanus ls van 1819,
te beletten van zoodanige,die de Kerk durf- waarvan echter in 1835 en 1841 nieuwe,ver-

den aantasten (zie Censuwrj,en na de Her- meerderde uitgaven zjn in het licht ver-

vorming zocht men alle gepchriften uit'
:den schenen.
weg te ruimen,welke de nieuwe leerbegunIndiana, één der Vereenigde Shten van
stigden.Reeds in 1557 en vervolgens in 1559 Noord-Amerika, tusschen Michigan, Ohio,
maakte paus Panlns V een Index van verbo- Kentucky,Illinois en hetAfichigan-saeergeleden boeken bekend.Tevens verbood hj in gen, stelde zich reeds in 1783 onder de be1558 zelfs aan de godgeleerden hetlezen van scherming der Unie, en werd,nadatde kokettersche boeken, - 'tgeen hun te voren lonisten in 1795 het land aan de W abash van
veroorloofd was.D e index bevatte 3 afdeelin- de inboorlingen gekocht hadden,in 1811 t0t
gen; in de eepte werden de geleerden ver- een gebied verheven en in 1816 a18 Stnxt in
m eldj zelfs R. Katholieke geleerden, wier den Bond opgenomen.De Stu tontleentzjn
w erken niet mogten gelezen w orden, - in naam aan de vele Indiaansche stamm en,die
de tw eede de verboden boeken van zoodanige er weleer waren gevestigd.Zjne oppervlakte
geleerdcn) wier overige boeken gelezen m og- heeft eene uitgebreidheid van 1596 In geogr.
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mj1 en eene bevolking (1870) Van ruim verdwjnt de ruwheid en maaktplaats voor
1680000 zielen. Gedurende den burgeroorlog zwaarmoedigheid.
(1861-1865)leverdehetruim 152000vrgwil- Terwjlmetbetrekkingt0thd ligchaam de
ligers voor een 3cjarigen dienstttid.Alleen de berigten van ooggetuigen zeer goed overeenoever van de Ohio is er heuvelachtig,- voor stemmen,wgken zj van elkander af in de
'toverige bestaat de bodem er meerendeels waardéring van de eigenschappen des geestes.
uitprairieland.W egenszjne ligging tusschen Niet lang na de ontdekking der Nieuwe W e37045/ en 41052' N.B.is hetklimaat erge- reld moest door eeno Pauseljke bul(1537)
matigd; voorts is de grond er vruchtbaar en worden uitgemaakt, of men de Roodhuiden
voor alle gewassen van Midden-Amerika ge- rekenen k0n t0t het menscheljk geslacht.
schikt. De Staat heeft eene kustlengte van Naauwkeurige waarnemingen van dennieuwe8% geogr.mjlaan hêt meer Michigan.De ren tjd hebben trouwensbeslist,datmenhen,
Ohio vormt er over eene lengtevan 80 geogr. met betrekking t0t de vermogens desgeestesy
mjl de zuideljke, en de W abash overeen niet op ééne ljn kan plaatsen methetCauafstand van 26 geogr.mjldezuidwesteljke casische ras.Zj zjn bekrompener en trager

grenzen.Laatstgenoemde ist0tLafayette voor van denkvermogen,minder levendig van verstoombooten bevaarbaar,en de binnenlandsche beelding en nietz00 prikkelbaarvan gemoed,
rivieren zjn over eene gezamenljke lengte De Roodhuid leeft voor hettegenwoordige en
van435geogr.mtglbevaarbaarvoorplatboomde bekrenntzich nietom d0ndagvanmorgen 0mvaartuigen.Voorts is hetland in alle rigtin- dathj zich geenevoorstellingkan vormenvan
gen van spoorwegen doorsneden.Deze Staat det
oekomst,gaathjmetOnverschilligheidden
zendt 13 vertegenwoordigers en Q senatoren dood tegemoet en schi
zich a1s krjqsgenaar het Congrès.De gotlverneur wordt er vangene in hetvreeseljkt
kst l0t.Zjnelulheid

voorden tjd van3,clk der50senatorenvoor en zprgeloosheid kanmen daaruitgemakkeljk
dentjdvan2enelkder100vertegenwoordigers verklarenten zjnekortzigtigheidlsdesgeljks
voorden tjd vanéénjaargekozen.Dehoofd- oorzaak van zjne onmatlgheid in tjden van
stad is lndianopolisaan de W hiteRiver,met overvloed,van zjnokalmtein dagen van geeene geneeskundige sch00len Ongeveer 20000 brek, van zjne onverschilligheid voor alle
inwoners.Andere belangrjkeplaatsen zjn er maatregelen,welkezjnmaatschappeljkentoeNew-Albany, New-llarmony, Vevay aan de stand zouden verbateren.ZjnevolkomenerusOhio,Evansville,desgeljksaan de Ohio,enz. tigheid zoekt hj voorts door gewoonte en
Indianen noemt men de oorsyronkeljke zelfbeheersching duurzaam te maken.Koestert
bewoners van Amerika. Zj ontvlngen dien hj echter eenmaalde overtuiging,dat men
naam van de eerste ontdekkcrs deslands,die hem beleedigd heeftjdan vervolgthj onverin den waan verkeerden,datzj hetoosteljke moeid zjn vjand metaldeheimoljkelisten
strand van lndiëhadden bereikt.DeIndianen, van een roofdier,totdathj zjnewraakzucht
nza' hunne kleur 00k lïoodkulden geheeten, bevredigd heeft. W raakzucht is de oorzaak
Vorm on 0en af
zonderljk ras,het Amerikaan- van de wreedste m artelingen onder de Indi-

dck genaamd.Hetonderscheidtzich dooreene aansche stammen, van hetstelselvan bloedkoperroodekleur,sluik zwarthaar,eenbreed, wraak,van Onophoudeljke oorlogen en zelfà
maar niet plat gelaat met scherp geteekende van de gewoonte om hetvleesch hunnervjtrekkenen dooreenachterwaartswjkend,door anden teeten.Hj smaaktbj diegelegenheid
een laag-afdalenden haargroeiverkleind voor- een woest en bandeloos genot.Zelfs de jvehoofd.Hetspreektvan zelf,datm en overde rigste verdedigersder Indianen ontzeggen hun
r oote uitgestrektheid der Nieuwe W ereld die het gevoelvan liefde en mededoogen.Zj bekenmerken inveel-gewjzigdevormenaantreft, kreunen zich niet om hetleed van anderenj
doch m en kan nietontkennen, datmen van zoodat hunne slaven zich in een hoogstellendekustderNoordeljkeIlszeetOtaan Vuur- digen toestand bevinden.
land bj de versehillende volksstammen den- Evenmin a1s een doordringend verstand,
zelfden grondvorm ontwaart, niet alleen in hcbben de Tndianen eene levendige verbeel4en ligehaam sbouw , m aar ook in de gelaats- ding, zooals blgkt uit hunne sagen,hunne
uitdrukking, in de eigenschappen desgeestes godsdienstige denkbeelden en hunne poëzj.
en in de taal.Overalleestmen op hetgelaat Alleen deN oord-Amerikaanschestamm enstaan
der Rgodhuiden een somberen,onverschllligen in dit opzigt Op hoogeren trap.Zelfs de godsernst, treurigheid en neêrslagtigheid.Zelfsin dienstige begrippen der inwoners van Mexico
buitengewone omstandighedenkomte1*naauwe- en Peru waren weiniggeëvenredigd aanhunne

ljks eenig leven in hunnetrekken,en deze
ontvangen eene uitdrukking van stompzinnigheid,zelfs bj de edelste stammen,diemet
heldenmoed en vrjheidsmin bezield zjn,z00dra zulke buitengewone Omstandighcden ontbreken, zoodat de Indiaan zich aan zjne
overpeinzingen kan Overgeven. 1l0e woester
de stammen zjn en h0e meerzj van hunne
vjanden moeten ljden, des te schuwer en

voormalige beschaving. Bj het beschonwen

van hunne bouw- en kunstgewrochten ont-

waren wj,datmenerschûonheidenverscheidenheid van vormen vruchteloos zoekt. De

Amerikaan heefteen afkeervanafyetrokkene
denkbeelden,zoodathetverhevene ln degods-

dienst hem nietaantrekten hj zich methet

ontstaan van hetheelalweinig bemoeit.110cwe1 er inboorlingen waren in de 16de ecuw ,
loenscher is hun blik,des te gemeeneris de die zich Op de Europêsche wetenschap toelegpitdrukking van hun gelaat.Bj stammen,die drn en zelfs geschriften leverden, bleef de
ln een toestand van afhankeljkhttid ltl
vcn, w lskunde hun vrccmd, daar het vatten van
42*
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getalsverhpudingen hun gropte moeite kost. Satsi
kaa (Zwartvogteà), de Piekan en ArraDe geringe ontwikkeling van hun denkvermo- pahoesmetdeAtsl
na/s,- deJo ilieArIrogen openbaart zich 0ûk in hunne taal,die kdzel,- de Tsjirokexen,- de Catawba en
over de volle lengte der Nieqwe Wereld bj W oocans, - de Choctaw-Mwskogee-nolkren,

alle stammen denzelfden grondvorm heeft.Zj metde beide voorgaanden somtjdsApalachen
behoort t0t de klasse dersynthetische talen, ofFlorida-volkeren genoemd,waartoe de Musdie de verschillende deelen der rede zamen- kogee (Creeks),Chickasaw ,Chochw ,Hitslivoegt, geene Juiste ontleding van e0n denk- tee, Seminolen enz.behooren, - de Uch66,
beeld toelaat,dubbelzinnig en Onzekerbljft - en de Natehez.Tusschen de Mississippien
en van een tragen gedachtenyang getuigt.Ge- het Rotsgebergte wonen de Slo%œ (Dacota1jk eene synthetische taalnlett0teeneorga- Indianen);t0then behooren de7verbondene,
nische kan opklimmen)z00 kan 00k de Indi- doch tevens zelfstandige stammen der eigenaan zich nietverheâbn t0t een hoogeren trap ljke Sioux,voortsdeW innebagoesen Assinvan ontwikkeling.De ervaring heeft dittrou- boins,alsmede de 3 stammen der Minetares
wens geleerd,daar de pogingen der zendelin- en de 8 stammen der zuideljkeSioux,- en
gen, om hen t0t een hoogeren trap van be- eindeljk de Tlfzwl-volkeren aan dp Platteqchaving tebrengen,vruchtelooszjngeweest. rivier en in Kansas,waartoe00k deRiccara'sj
W aar de Indianen in aanraking kwamen met deW itsjitatdeMTacoendeKeechiesbehooren.
deEuropeanen,hebbenzjvandezeveelmeer Yerder zuidwaarts in de la4e vlakten tusde slechte dan de goede eigenschappen overgenomen.
Het is hoogst moejeljk, de talrjke n0g
bestaande, sterk verminderde of reeds uitgestorvene Indianenstammen in bepaaldegroepen

schen het Rotsgebergte, de Mlssissippien de
Golf van Mexico bevonden zich n0g in den
aanvang onzer eeuw onderscheidene volkeren,
die verschillende talen bezigden, doch thans
nagenûeg uitgestorven zjn,zooals de Kioway

en familiën te rangschikken.W j moeten dus bj de bronnen der Platte,de Caddoaan de

z
eerdankbaar zjn voor'
tyeen - inzonder- Red River,de TowLaehes,Towacanies, CJeJlheid in Noord-Amerika - ln dit opzigt ge- eahmas, de Nachitoelten, Arkansas enz. 0ok
aeblo-lndianen in Nieuw-Mexico,spreken
schied is. Men onderscheidt hier, vooral op de P'
grond van het verschilvan taal,de volgende 5 verschillende talen. De Indianen aan het
stmmen: De Eskimo's, die het noordeljk Noord-Amerikaansche strand der Stille Zee
poolgewest,Groenland,de eilanden der P001- zjn in een groot M ntal stammen verdeeld.
zee,benevens een groot gedeelte derkustvan De merkwaardigstevan dezezjninhetnoorden
het voormalig Russisch Amerika bevolken en de Kolosehen, m eer zuidw aarts de Nasz of
in 3 afdeelingen - de Groenlanders,de eigen- Cltimmesyan, de Haida met de Kaiyani op
ljke Eskimo'sen de bewoners van de kust de Koningin Charlotte-eilanden en in den
der Stille zee - gesplitst worden; - de Prins-van-Wales-Archipel,deHailha (Haeelt-

Aleoeten op een gedeelte van Alasjka en op zuk)in Britsch Noord-Amerikajen deNutkade Aleoetische eilanden; - de Atltaptukisch,e volkeren opVan-couvers-eiland.Overeengroot
mplkdrdsj in 4 onder-afdeelingen verdeeld,na- gedeelte van Britsch Columbia enz. is eene
meljk de ei
genljke Athapasken (Chepewyan groep van verm aagschaptestamm en verspreid,

taili (Chikailis),de Seliù
enz.), die zlch ten zuiden van de Kskimo's van welke de Tsil
over een groot gedeelte van het Hudsonsbaai- (Flatheads),de Sl-shwap(Atnah),deSkitsuolt
gebied uitstrekken,de verdernoordwestwaarts (C0eur d'
Alène), de Pueous, de Nasqually,
wonendeKinaï-volkeren,jrootendeelsin voor- de Cowelitsen de Killamuksdemeestbekende
malig Russisch Amerika gevestigd, de zuid- zjn.In Oregon heeftmen de Sakaptin (NezoostwaartsververspreideApachen,eneindeljk Percès)endeW allawalles,deWailatprw,ende
de kleine groep der Tlatskanaï,Kwalhioqua, Molele,de Ts
jinuksmethunnevertakkingen,
Umpqua en Hoopah in W ashington, Oregon deKalapwya,deJakonen deLatuami(Tlamat
en Noord-californië;- detylrjkeafdeelingen ofClamets),dieallen verschillendetalenspre-

der wjd verspreide Al
gonk%
'
n-Lenapefamilie,
die 5 hoofdgroepen telt,nameljk eene eerste
met de Knistinaux (orees),de Montagnards,
Nascopies,ojibwajs(Chippeway's),ottawa's,

ken. Dit heeft men 00k in Californië,waar

oevers der Golfvan St.Laurens, de Micmacs
ten westen van dieGolf,op Nieuw-schotland,
kaap-Breton enNewfoundland,deEtcheminsen
Abenakis;eenederdemetdeAlgonkinslangsde
kusten van denAtlantischen Oceaan,vanwelke

woond door volkeren van den stam der 8owpzes.T0t de eerste groep van deze behooren
de Taraltnmara, Tereguana,de Cora, CaMta
enz., - t0tde tweede de Pima,TJFJ.gp.:en

de Tsjokoysn,de Copeh,de Sltasta,de Kanalapo,de Coeltimi(Leymones),de Peeiœ en
de Loreto-lndianen (W alcuros)gevestigd zjn.
Potowatomies en Missinsig; eene tweede met
Het zuidwesteljk gebied der Unieon het
deSherhatapooshen Scoëesaandenoordeljke noordwesteljk gedeelte van Mexico wordtbe-

Sobajpltris,- t0tdederde de Keehi,Netela,

onderscheidenemagtigestammenverdwenenzjn, CcFzzpo,Cltemeltwevéen XïzA!- totde vierde
u%, Yuta (Utah),
tec jl0ok van deDelawqre'senNantikoke'
s de Comanohe met de M oq'
welnlg overbleef; eene vlerdo met de Meno- Piéde,P adnea enz.Aan den benedenlpop van
5
enie's,Miami's,Piankishaw's,d,enagenoyg de Colorado vormen de Yuma met de Cocomtgeroeide Illinois, de Saukiesj Foxes, yzlcdcpwtz, Coeopas, M ohave enz. een afzon-

Kickapoos en Shawnoe'
sqen eenevjfde aan derljken stam. Eene groote verscheidenheid
ndt men voorts in hetoverigpedeeltevan
den bovenloop van deSaskatsjewan endeMis- vi'
snuri,namelj'k de Kena(Bloed-lndianen),de Mexico. Men vermeldt, dat er ln 1864 niet
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minder dan 51 talen met 69tonyvallen ge- dan éên stam in gebruik, en sommige van

sproken werden,zonder n0g 65 ultgestorven haar zjn thansaan slechts weinigen bekend.
talen te rekenen.Den eersten rang beltleeden
Men kan de Indianen, met het 00g op
onder hen de nakomelingen van het aloude hunne beschavingyin 3 klassenverdeelen,na-

t in zoodanlgen,diebj deontdekking
beschaafde volk der Azteken, wier taal bj meljl

uitnemendheiddeMexikaanschegenoemdwordt. v
an Amerika reeds Staten vormdenl-roi
na
zn
oe
on
pe
Na deze is de stam der Otomi het meest danigen,die door den invloedderhu

verspreid.slele stammen,die bi
j deontdekking derNieuwe MTereld nog bestonden,zjn
thansgeheelofbjna uitgestorven.In Oaxaca
vormden de Zapoteken een bloetlenden Staat

t0t een deryeljken toestand zjn opgeklommen,- en ln wilde stammen, die b'
p-voortduring in hunne aloude levenswjze volharden.Deeersteklasse isdetalrjksteenbevat

met de hootklstad Teozapotlan of Zachila. meer dan de helftder Indiaansche bevolkingj

Daaraan grensde het koningrjk Miœtecapan Ja, in Puêbla en Oaxaca9/j:dederingezetemet de hoofdstad Tlaxiaco.Het koningrjk nen.Reeds eeuwen vöôr de komst van & M echoaean was bevolkt door de Taraseo's. lltmbus hielden zj zich bezig metden landAfen heeftervoorts de stammen der M azat- bouw.Zjonderwierpenzichaandenieuweheerken, IJop@, M allazinken, Tofonaken,Huaœte- schersen werden beljdersvan deChristeljke

Miclfebzl,Chinanleken, Tlapaneken enz.,
ken, C'
m et de meer zuidoostwaarts gevestigde Chiapanekeny Tzendalen, Zoqlte, Tdpfzïl enz. De
Mayas bewonen Yucatan, en de in Centraal-

godsdienst;dot
!h dit alles had weinig invloed
op hunne taal en zeden, wetten en levens-

wjs.00k wasvoorhen deaanraking metde
Europeanen Op verre na niet z00 gevaarljk
Amerika meestverspreidetaalishetQt
liché. als voor de jagende stammen van NoordMetdeIndianen in Ztlid-Amerika zjn wj, Amerika.Nadatde Spanlaarden zich meester
dden gemaakt van het land,vermeerderde
in hetalremeen,mii
ldergoedbekend.Zjzjn ha
de inlandsche bevolking even sterk a18 de

gerangschlkt in de groep der Cnndinamareanen

Poen de Spaansch-Amerikaansche
met de stammen der M niscas (Moscas),der Europêsche.'.
Panckes en çloakiros, - in die der bewoners gewesten zich vrj verklaarden,schatte men
'?vs Peru,wederom verdeeld in 3verschillende

haar aantal op 6 millioen,doch het is later

volkeren, van welke dat der Quieltnabs het door de burgeroorlogen aanmerkeljk verminbeschaafde rjk der Inca'sheeft gesticht,ter- derd. In Noord-Amerika, waar de Blanke
wjlhunnetaal,doordezendelingent0tschrjf- niet a1s veroveraar, maar a1s kololliBt vertaal verheven,o0k thans n0g de volkstaalis slôheen, neemt hetaantalinboorlingen gestain geheel Peru,in een gedeelte van Bolivia, dig af,naar gelang de kolonisatie zich westEcuador en de noordwesteljke provincieder waarts uitbreidt.Daarentegen isin Zuid-AmeArgentjnscherepubliek.Nietminderbeschaat'
d rika het aantal zwervende Indianen eerverwaren de Aimaran in de grllnsgewesten van meerdexd dan verm inderd. Het verkeer m et
PexuenBoliviatwiertaalvandiederQ'
ltiehm@'s dt) Blanken heefthen voorts in het bezitgeaanmerkeljk verschilt. De groep der be- steldvan paarden en vuurwayenen,welkezj
'woners van .z1.zl//
l,<txptz, waartoe G0 stamm en zooveel lzlogeljk tot verdelglng der Blanken
behooren, die der A raueanen m et de Pe- aanwenden.
huenches enz.,- die derP amparolkeren,die
Ten slotte vennelden wj nog, dat Osear

de uityebreidesteppen ten zuiden van de La Peseltel in zjne voortreFeljke pvölkerkunde

Plata-rlvier bew onen, met een lo-tal volke- (2df
? druk 1875)'' gewigtige gronden opgeeft
ren,van w elke de Puelehen,de Abiponen en vool'het gevoelen,datde Indianen vanM on-

de Guaycurus het meest bekend zjn,

die goolschen oorsprong zjn. Vele kenmerken
van den lirchaamsbouw der Indianen vindt
men terug bljde Chinêzen,vooralhetBluike

der Chilnitos-rolkeren met 36 stamm en, die
zich met landbouw bezig houden,- en die
der M oœos-lhdianen.Tn hctnoorden van ZuidAmerika vindt men voortsde groep der Carcïùezl,die ook sommige MTest-lndische eilanden bevolken,- diederArrowakeninGuyana,
die der Orùtoeo-volkeren metdeM aypure's,
Otomaken en Saivas, die der Gxaranirolkeren, w elke, schoon over geheelBrazilië
verspreid, dialecten van dezelfde taal bezigen,- die der Omaequasaan de Maranon,en die der Brazilo ansehevolkeren,van welke
de Botocuden,Puris en Kiririshetmeestbe-

haar, den sdluinschen stand der oogen,

de uitstekendeJukbeenderenenz.Hoogstwaarschjnltjlk alzoo zjn deNoord-Aziatisehe Mongolen over de Behringstraat getrokken,om

zichinAmerikatevestigen.llierhebbenxjzich

meer en meer zuidwaarts verspreid en,a1s

Jagers troepsgewjslevende,een grootaantal
stammen doen ontstaan,bj welke de 00rspronkeljkeMongolentaalzichbjhetbehoud
van het algemeen karakter in even z00 vele

vormen ontwikkelde,welkebjeeneduurzame
afzondering dier stammen in den l00p der
kend zjn.
Vindtmen bj alleTndianen,wathun lig- eetlWen meer en m eer van elkanderafweken.
chaam sbouw betreft,denzelfden grondvorm en
Indianen-gebied (Het)ofIndian 7'
:rri-

behooren hunne talen ook in aard en zamen- torytéén van de niet-georganiseerdegewesten
stelling t0t dezelfde klasse,des te opm erke- der Vereenigde Staten van Noprd-Amerika,is
ljkerishetverschi
lnsel,datop omstreeks9 gelegentusschen 35045/en37ON.B.entusschen
m illioen Tndianen het aantal der door hen 94020,en 10110W .L.vanGreenwich op debeide
gebezigdetalen 5-ot'600 beloopt,terwjleen oeversvan de Arkansas,en grenstten oosten
paar honderd van deze geheel en alverschil- aan Missouri en Arkansas, ten nogrden aan
len. Slechts enkele dier talen zjn bj meer llansas en Colorado.ten westen aan Nieuw-
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Mexico en ten zuiden aan Texas.Hetbevat het uiteinde der aarde geplaatst waande)koeheuvelstreken en prairieën met vele rivieren, sterde men de hoop, dat men datgezegend
beslaat eene oppervlakte van 3400 L geogr. gewest znu kunnen bereiken doorom dezuidmjljBtrekttûtwoon-ofverbljfplaatsaande plmt van Afrika heen te varen, ofwelligt
Osagen, Cherokees, Creeks, Choctaws, Se- doorregtstreekswestwaartstestevenen.Vasoo
minolen, Chickasaws enz. en telde in 1810 de Gama volgdemeteenegewenschteuitkomst
een
lndl
ebgcvat
olplvus
ingvan ruim 68000 zielen.
eerstvermelden weg,en Col- bw.
nwaande bj

(De)ofaantoonende'
lnf.
svan
eenige voorwaarde ofvoorbehoud.Hj ondem
scheidtzich hierdoorvan deaamvoegendeçnïk,
die eepe voorwaardeltjke handeling aanduidt.
Indlcium ofaanml
jzin.
qiseenbewjsmiddel

de ontdekking van Amerika,dathj het00shalve hj er de inboorlingen met den naam

derling)alBmethetmisdrjfzelf,klaarbljkeljk aantoonen, dat er misdrjfgepleegdis,
en wie het bedreven heeft. Het bestaan der
aanwjzingen zelven moet00kbewezenworden
door de middelen, die de wet daarvoor aanwjst.Debeoordeellpg derkrachtvan bewjs
eener aanwjzing ligt in e1k geval aan den
regter. Z4n geweten)zegt onze wet,wordt
op heternstlyste belastmetde inaehtneming
van de allerulterste zorgvuldigheid en naauwketgigheid in datOnderzoek.ZieBewjy.
Indictie (De Xomeinsche)is de aanney

dzcl,
jzdl.W j zullenhiervanslechtsalgemeene

beeld der Ouden, de schatten van Indië aan

een ongezond klimaatj- althansvoordenbe-

een werkwoord drukt de handeling uitzonder teljke strand van Indiëvoorzich zag,wes-

van indianen bestempelde.Laterbleek zjne

misvatting.
De naam Indië isvoorzeker afkomstig van
in strafzaken, en wè1 verstaatmen daarondex dien der bewoners, welke Hindoebs worden
daadzaken.gebeurtenissen ofomstandighe4en, genoemd. Men verdeelt het heden ten dage
welker bestaan en overeenstemming,zoo 0n- i
n Britseh .
!h#ïFofHindostan en denIndoè-

aanwjzingen geven,daarmen onderdenamen

der Britsche presidentschappen en gewesten
en der t0tIndië behoûrende eilanden nadere

bjzonderheden vermeld vindt.Omtrentdegeschiedenis van Indië raadplege men Oa#fInAë.
Brétseh .lh4ïp of Hindostan, begtuurd door

een uitGroot-Brittanje afgevaardigden onderkoning of gouverneur-generaal, heeftmet de
onafhankeljkeStaten,onderBritschebeschermersc'
happj geplaatst,eene oppervlaktevan
#1.: van het betalen van belastingenjwelke he
omstreeks 74000 D geogr.mjlmeteene bede Romeinen onder Constantljn deGrppf:om volking van ongevger 200 millioen zielen.
de 15 Jaren moe,ten opbrengen.Deindietiën Daartoe behoûrt Voôr-lhdiè'
, door de kusten
nemen een aanvang methetJaar313 naChr. van Malabar en Coromandelen tb or de NerW anneer men vandaar t0t hetaanvangsjaar boedda begrensd, 00k welde hoogvlaktevan
onzer Jaartelllzp terngkeert vindt men dat
kan genaamd. Hier verrjst verdernoordditovereenkomtmetàet3beeenerindidie. De
waarts de Himalaya-keten met den Mount
Om nu de indietie van hetloopende Jaar te Everest,den hoogsten berg deraarde(9630
berekenen,moef men er 3 bjvoegen en de Ned.el).DâârOntspringen degrooterivieren
s0m d00r 15 deelen,waarna de resthet ge- der Bengaalsche vlakte,de Ganges,de Bra'-lndië noetal der indictle aanwgst.Is er geen rest,dan mapoetra en de Indus.Naast Yöor
is de indictie = 15.De indictie werd gedu- menwjAcltter-lhdië,besproeiddoor4aanzienrende de middeneeuwen steedsin de openbare ljkerivierenjnameljkdeIrawaddi,deSaloeën,
stukken vermeld. T'
Tet indictielaar nam een deMenam en de Mekong (Cambodsja),- en
aanvang met den 15den, latermet den lsten eindeljk heteiland Ceylon.DeBritschebezittinSeptember,en ej
'ndelljkjvolgenseeneverorde- genzjninhaaxgeheelverdeeldinhetgouvernening vly den Pazu,metden lstenJanuarj. ment-generaalmethetdistrid Aimere(Adsjmir)
Indld noemdezk de Grieken en Romeinen endeprovinciënCoo1
'g,(K0erg)Mysore,enBerar
dat gedeelte van Azl<, hetwelk,tot aan den (Hyderabad),in hd presidentschap Bengalen
van
dl
e
œawde
r
de
Gro
ot
e
nagenoeg
o
nbemet de provinciën Neder-Bengalen, Behar,
tpd
kend gebleyen,aandeoverzjdevandeIndus Orissa, Chota-Nagpore en Assam , in de
gelegen Wa: en werwaarts reeds de Phoeni- Noordoost-provincie, Oude, Pendsjaub, de
ciërs,Cart
hayersen Egyptenaren hunnenhan- Midden-grovinciën,Britsch Birma,Madrasen
delzochten n)t te b/eiden.Eerstdoordever- hetpresldentschapBombay (Bombay en Sind
overingen derPerzgcàe koningen en door de bevattende).Van debewonersbehooren,wat
togten van genoemden Aleœander en van 8e- de godsdienstbetreft,bjna 100millioen t0t
Ieffcld Nzkator verkreeg men naauwkeuriger de Hindoe'
s en bjna36 millioen t0tdeM0inlichtingen omtrent dat land.Na den valvan hammedanen.De belangrjkstesteden zjn er
hetWestersch-aomeinscherjk,envooraldoor Calcoettametbjna900000,Bombaymetbjna
de heerschappg der Mohammedanen in Azië 650000, Madras metbjna400000,Lucknow
werden alle regtstreeksche betrekkingen tus- metbjna 300000,Benaresmetruim 110000j
schen Europa en Tndië afgebroken,en de be- Ahmadabad metbjna 117000,Cawnporemet
woners van 0ns werelddeelverkregen de In- 113000,- voorts Allahabad,BareillyenRandische warenuitdetweedehand,gedeelteljk goon,ieder met ruim 100000 inwoners.
0Ve1' Egypt
e,gedeelteljk langs een karava- De lndisclte ellandenyroq, van den mond
nenweg door de binnenlanden van Azië.Dczc der Irawadditot aan het elland Formosa ten
handel kwam in de Levant in het bezitvan zui
den van het vasteland van Aziëgelegen,
kooplieden uit Venetië,Pisa en Genua.Ter- l
igtmethaarweeldorigenylantengroelop een
vul
canen-gordel en hetlft ln de lage streken
wtilmen in de middeneeuwen,naarhetvoor-
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wonerve W est-Europa.Deoorspronkeljkebe- I
néneoen
oëc
eBr
ugsrtii
tier,s.ee
ng
joKe
wnners behooren er t0t de Malejersen Pa- ee
nde
é
f me
eri
ubv
sa
tn
ituJ
ut
ëe
Te
Rl
uwr
poea's en tellen ongeveer 36 millioen zielen en Bengkoelen zjn residentieraden,in vorop eene uitgebreidheid van 37000 (E) geogr. schillende residentiën residentiegeregten,enop
mjl.Men kan deze groep sylitsen in 3 dee- Java,Madoera en Mangkassarregtbanken van
len,nameljk de buitenste rt/,bestaandeuit Omgang, die de verschillende plaatsen van
de Molukken (Specerj-eilanden)metdeBan- hun regtsgebied opbepaalde tjden bezoeken.
da-, Amboina- en Ternate-groepen, alsm ede Voor niet-Europeanen heeft men er voorts
uit de Philippjnsche eilanden,- de binnen- landraden, regentschaps-, districts- en resi&te 6j1 waartoe de groote Soenda-eilanden dentiegeregten, en in de Vorstenlanden beSumaka en Java,benevensdekleineSoenda- staan afzonderljke regtbanken. Het Hoog
eilanden ten oosten van Java (van Balitût MilitairGeregtshofisergevestigdteBatavia.Timorlaut) behooren)- en demiddensterï/, Aldaar is ook eene Algemeene Rekenkamer,
zamengesteld uit de groote eilanden Bornéo
en Celébestbenevens een aantalkleine,z00alsPalawan,deSolo-eilanden,Billiton,Bangka
en hd gewigtige Singapoxe.Door hunne ligging vormen deze eilanden als hetware eene

die het beheer der inanciën controleert.0m-

trentde wjze van bestuurraadplegemen hd

artikel C'alt- rstelsel, Omtrent Indische taal
het artikd Sanskviet, en omtrent Indische
godsdiensthetartikelBrahmaïsmns.Tenslotte

brug van Azië naar Australië,maarzj k0- deelen wj een enandermede omtrentden
men in aard en voortbrengselen meer met
Indiselten Ocelcw, eene van de 5 gro:te
eerstgemeld dan met laatstgenoemd wereld- zeeën der aarde.Hj ligt tusschen de zuiddeel overeen. Behalve een gedeelte van Ti- kust van Azië en de zuideljke Ilszee,tus.mor,waar de Por
tugézen zich gevestigd heb- schen den meridiaan van de zuidspits van
ben,dePhilippjnsche eilanden,welkein de Afrika en eeneljn,welkemen trekkenkan
magtzjn derSpanjaarden,enSingapore,waar van de Foekienstraat aan de 00stk11st van
En
qeland heerschappj voert,is de geheele China naar de Torresstraat,aan de noordpunt
Indlsehe eilandengroep eene bezitting der Van Australië.HI
)-beslaat eene oppervlakte
Nederlanders.In Neêrlandncl
t.
lh#ïi wordtde van 1380000 (3 geogr.mjlen is dusklciner
regéring volgens een bj de wetvastgesteld dandeoverige4 oceanon.HjligtophetogsteReglement op het beleid derregéring in Ne- ljk halfrtmd op den vm-zengdim enzuideljken
derlandstsh Indië''in naam desKûningsuitge- gematigden gordel.Intt
lsschen dringthj met
oefend door een gouverneur-generaal, tevens 2 diepe inhammf
m o0k tot 300 N.B.,dust0t
opperbevelhebber van de land- en zeemagt. op den noordeljken gematigden gordqld()0r.
Aan hem zjntoegevoegd eenalgemeeneselre- De zuiderkeerkriug vel'dtqelt llll1u in t!zeer
tari: en 3 gouvel'
nelnentssels
retarissel
z.Hj is ongeljkt
l deelen. Het lltlllrlll
,ljk gedetlte is
voorzitter van den ltaad van Nederlandsch aall3 zjden t
l00rlalldbegrensden vormt3
lndië,die veorts bestaat uit een gntltlr-voor- groottlboezems, llamilli
jk de Arabische Zee,
zitter,4 ledel
'
tel
1et
/n setsretaris.Hi
jmoethet vanwaar ulltn doo1*(10 Gfllt'vltn Oman iallde
advies vltn dit ligtsllaanl iltl-oepell, n'
taar is straat vau Orl
ngesd d(,Perzists
lll
,Golt'bereikt
hieraan niet gebonden.Onder zjne bevelen im o0k dot)r de flolf van At1f)llell de straat
stnxn tlegouverneurvan Sumatra's'Westktlst,
de gouverneur van Colêbest,l
zaal
zlloorigheden
en de residenten tlnz.op Java en in de buitenbezittingen, niet tot de laatstgenoemde 2
gouvernementen behoorende.De inrigting van

van Bab-el-Mandeb naar d() l'tflode Ze: kan
stevenen, dtlG(
)lfvan Bengalen,-- t,
Ilde
qilandenzeevan Aellter-lndië,wftlke men doûr
straat-soentta of tlgol-de straat van M alakka
llereiken kant met de Zuid-chinésche Zee,
hetburyerljk bestuurrusterop lletbeginsel waarin zich de Golf van Siam en die van

van de lnlandsche bevolking zooveelmogeljk Tong-lfing bevindell. Het zuidelj-k gedeplte
ondex het onmiddelljk gezag te doen bljven daaxentegen is een open waterplas,nagenoeg

van hare eigene opperhootklen,die van regéringswege worden aangesteld of erkend en
onderhettoezigtstaan van Europêsehehoofdam btenaren.- D e afdeelingen van algem een
bestuur staan er onder 4 diredeuren, één
voor Binnenlandsche Zakenh één voor Eere-

zonder landen of eilltnden.D0IndischeOe,eaan
is van groot belalzg a1s waterweg van

Europa naar Indië en China;hj zou echter
veelvan zjnebelangrjkheidverliezen,zoodra
de landengte van Panamadoorgestûken wierd.
Aan de kust van Azië ontvangt hj bûven

dienst, Onderwjs en Njverheid, één voor reeds genoem de groote rivieren van Indië,
Burgerljke openbare W erken)en één voor en aan die van Afrika de Zambesi.De beFinanciën.Zj vereenigen zich,zo0 vaak de langrjkste handelsplaatsen aan dezen oceaan
gouverneur-generaal zulks noodig acht, t0t zjn Mozambique,Zanzibar,Berbera,Aden,
een Raad van Dirocteuren.- Voorburgerljke Maskate, Bassora, Aboesler, Bender-Abbas,
regtspleging heeft men er alshoogste regtcr- Koratsli,Bombay,PointdeGallee1
zTrincoljk collegiehetHoog GeregtshofteBatavia, nomale op Ceylon,Madras,Calcutta,Akyab,

zamengesteld uiteen pxesident,vice-president, Rangoon, M aulmain, M alakka,, Singapore,
7 raadsheeren, een protlureur-generaal,3 ad- Banykok?Saigon, Huê,Cantt
ln,Holykong,
vocaten-generaal) een griëer e113 substittlut- Mamla,MangkassarenBatavia.Zjneellanden
l
i
gge
n
,
l
ne
t
ui
t
zender
i
ng
van
(
lt!groote Indigriëers.Veortszjn erRaden vau Jt
lstitiete

Batavia,SamârangtSoerabaja,Padang,Am- sche eilandengroep en Ceylon?hoofdzakeljk
boina,Ternate en Mangkassar.ledervandeze in zjnewesteljkehelft.In deOosteljkeheeft
zam engesteld uit een prttsident en 4 ot'6 men slechtseenel
kleine l
'eeksvan gevaarlijke
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riâbn,banken en eilandenj zooals de Anda- scheylanten vindtmeneen kleurloœ chromo.
manen,Nicobaren en Kokos-eilanden.Van de geen ln opgelosten toestand,hetwelkjin M n.
eilanden in het westeljk gedeelte isMada- raking gebragt met de zuurstof der luchtjin
gascar het grootst. Voorts heeft men er de een onoyl
osburjfèuidonkerblaauwpigment-

Myscarenen,nameljkMauritius(IsledeFrance), het indlyoblaauw - verandert. Onder die
Re'llnion (B0urb0n)en Rodrigues,- alsmede planten zlen wj de eerstejlaatsbekleeddoor

n0g de weinig beteekenende Malediven,La- het in O0st-en W est-lndibtehui:behoorende
kediven en Chagos-eilanden,Socotora,deKer- geslacht Indi
gfbra uitde familie der Vlinguelen-,Crozet-en Macdonald-eilanden.
derbloemigen.Het nmvat kruiden,heestersen
IndiFerentismus of onveesel
tilli
llteid halfheestersjwelke meestalop eene eigenur-

noemt men de handelwjze van hem,dleop
staatkundig,wjsgeerig,godsdienstig ofzedeljk gebied voorgeen enkelstelselpartjkiest.
Zulk een indiferentismus kan uit onkunde,
hoogmoed en ongevoeligheid voortvloejen,

dige wjze behaard zjn.De bladeren zjn 0neven-gevind,3-ofs-tallig,zeldenenkelvoudig.
De blaadjes zjn gaafrandig en dikwjlsvan
gteunblaatesvoorzien.Desteunblaadlesder
gave bladeren zjn klein,de fraai-gekletrde

maar is in elk gevalbeneden de waarde van bloemen in okselstandige trossen geplu tst.
den mensch,die gehouden is het schoone en De korte kelk is zelden gaafrandig,veelal5goede te bevorderen en derhalve daarvoorniet spletig, de vlag der bloemkroon rond en uit-

onversqhillig mag wezen.
gerand. De kiel heeft aan elke zjde eene
Indlggstie,zie Spnsrerterlng.
priemvormige spoor,en de meeldraden zjn
Indlglrka (De),eenerivierinOost-siberië, doorgaans z-broederig. De stamper is draad-

ontspringtophetDaoerischegebergte,ontvangt vormig en onbehaard, depeulvierkantofr01de wateren der Arga en stortmetonderschei- rond,00k welzamengedrukt,doorgaansveeldene armen zich uitin deIlszee.Hare lengte zadig,vaak van tusschenschotten voorzien.&vordt geschat op 200 geogr.mjl,en hare De soorten van dit geslacht vindt. men in
breedte bedraagtin 'tmidden van haren 100p allr werelddeelen,behalvein Europa.1.flc600 Ned. el. Aan haar oever,hier en daar tor%a L. is de gewone indigoplant,een half-

metsteilerotswanden oprjzend,liggen1Rus- heesterterhoogte van 1 t0t1% Ned.elmet
sische en Jakoetische dorpen, en men vindt
er vele mammouthsbeenderen. W ilde ganzen

en zwjnen zjn erin overvloed.
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Indlgo ,de schoonste enzuiversteblaauwe
plantenkleur, geschikt om zich op plantaar-

dige en dierljke weefsels te hechten, was
reeds aan de Ouden bekend. Men vindt die
kleuratofreedgbj Plininsvermelda1sindoo
(pigmentum)y eene blaauwe schilderverf,afin Italië gebezigd en doorkaravanenderwaarts
gebragt.Eerstna het ontdekken van den wa-

terweg nM r Oost-lndië kwam zj meeralgemeen in gebruik.Omdat zj eenemededingster was van de verfstof uit de Nveede of

pastel(Isatistinctoria)verkregen,welkemen
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komstig uit Indië en na purper het hoogst
gewaardeerd.Na den val van hetRom einsehe

Keizerrjk werd zj slechts op enkeleplaatsen
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in die dagen met goed gevolg verbouwde,
werd in de 17de eeuw de invoer van indigo

van regéringswege tegengewerkt,Ja zelfs in
Duitschland,Engeland enFrankrjkverboden.
Intusschen bleek dedeugdeljkheiddezerkleurstofzööduideljk,datmenallengsvergunning
verkreeg em zebj de weedetevoegen,z00dat deze laatste allengs geheelen alop den
achtergrond geraakte.
Omtrent de herkomst en de bereiding van
indigo vindtmen reeds in de 13de eeu.v be-

1
6

De indigoplant.

rigten in de reisbeschrjving van den beroem- talrjke grjze takken.De bladeren tellen 4
den M-eo Polo) deze wjst Plinilts teregt t0t 7paarblaadjesbenevensheteindblaaYe.
overdemededeeling,dathj ontstond uithet Zj zjn blaauwachtig groen en aan deonderschuim der zee,datzich aaq planten en rot- zjde behaard.Desteùnbladen zjn priemvorsen vasthechtte. N0g lang echter bleefmen mig.De bloemtrossen zjn halfz00 lang als
dienaangaande in het onzekere,en zelfsinhet de bladeren en dragen geelwitte bloemen m et
begin der 184* eeuw hielden velen hem voor pM rse vleugels. W j geven hierbj de afeene delfstof. Thans is de oorsprong en de beelding van eeneanderesoort,nameljk van
bereiding van indigo in alle bjzonderheden de fraaje 1. cl#'
lIJflj welke in Australië
bekend.
groeit,op l/sde der natuurljkegrootte.N0g
In een grootaantalinlandsche en uitheem- andere indigo-plantpn zjn Amorpka fglfïcpzl
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nit hetzuidenvanNoord-Amerikaen Tepll
œonia hetvochtafgetapt in eenklopbak.Hierinwordt
flcfpril uit Ceylon,- voorts W ri
ghtia filc- het door middel van een waterrad in bewet
oria,Marsdeniaflcfprïlen h mnemay/1
w.
ç6,9,
: ging en alzoo in aanraking gebragt metde
uit Oost-lndië, en Polygonltm fiwcdpri'
- uit zuurstof der lucht.Hierbtj wordtdeaanvanCeylon. Ook teltmen Onder de indigoplanten keljk groene kleur eerst blaau:i en daarna
E%patorium flcfprvez uit BraziliëjSpilalttltes bruin,Doch laatstgenoemde kleurscheidtzieh
fiwcforïl uit Oost-lndië en onze inlandsche af van de verfstof, wanneer deze bezinkt,
suikerl
j (Cichorium IntybusL.j.Daarenboven zoodat men na genoegzame bezinking het
behooren bj de Européscheindigoplanten de bruine water laat w egloopen. Daarna kom t
weede (Isatis tinctoria L.4,M ereurialisczli3ltz het vochtige bezinksel in eene kookpan en
en perennis, welke laatste 2 zelfs de melk wordt daarin aan hetkoken gebragt.Zoodra
blaauw verwen der koejen,diezenuttigen. het opborrelend schuim neêrgeslagen en de
V00r de fàbrieken kweekt men in oost-en verfstof brjachtig geworden is,brengt men
W est-lndië slechts een klein getaldier plan- deze naafkoeling overin een zjgbak,waar

ten,bepaaldeljk Indqqofer@fiwcforil,disperma, het onreine vocht er uitzjpelt.De verfstof
2siJ, aryentea en psendotinctoria.Tpllt/-tppverkrjgthierdoertevensmeerdervastheid,en
tindorium ,in China gebezigd,wordtmetgoed wordt daarna i
n teerlinqen gesneden en op
gevolg ook in Frankrjk verbouwd,en Ett
pa- droogrekken geljkmatig ln een pakhuis geJod'
l
4- tindoriw in Algérië.De indigo komt droogd en eindeljk o0k aan de z0n blootgehoofdzakeljk uitdekeerkringslandenvanAzië steld. De verfstof is dan gereed;zj wordt
en Amerika,uitEgypteenvandeMascarenen.
De indigo was op Java van ouds bekend,
m aar hetvoortbrengen dierverfstot'w erd dof)r
het invoeren der gouvernementsculturen door
generaal ran den WpdcA, waaronder 00k de
cultuur der indigoplanten behoorde,aanm er-

goed gesorteerd in kisten gepakt en in den
handelgebragt.
Daarindigoinverschillendelanden- vooral
ook in Gl
latemala en Venezuela,- van verschillende planten gewonnen en op vergehil-

keljk bevorderd.Hoewelmen later diecultuur. als te drukkend voor de bevolking,a1lengs heeft laten varen? bloeitzj n0g altjd
in de handen van particulieren,vooralin de
Vorstenlanden (Soerakarta en Djokjokarta).
Men teelt de indigo-planten aldaar IndiyoJ:rJ tindoria en Anil, doorde Javanen taroeel-rl-lc/
zw en taroem-Kt
foegenaamd - bj
voorkeur op lage, alluviale gronden aan de
stranden, of o0k op goede sawah's (natte
rjstvelden), liefst bp de rivieren. Eerstge-

scheidene soorten van deze verfstof. De beste
soort isporeus,ligterdanwater,zuiverblaauw

lende wjzen bereid wordt,heeftmen onder-

van kleur,matop de breuk#geljkvormig en
ijnaardigen ontvangtbj hetwrjven meteen
gladligchaanl,bjv.metdennagel,eekroodachtig-gelenmetaalglans,Minderyoedesoorten
hebben eene yaarse, groenachtlge of grjsblaauwe totlel-grjzekleuren eenemeerdere
hardheidqzjj zjn digter en korrelig op de

breuk,
o0k we1eens gestreept en zandig.
M en onderscheidtals hoofdsoorten Indischenj
noem de w ordtdoorstekken,laatstgemeldedoor Amerikaanschen en Afrikaanschen indigo.De
zaad voortgeplant. Intusschen verdient het Bengaalsche wordtvoor den besten gehouden;
planten van stekken de voorkeur. Dezet tex daarop volgt die van Java,- vool'ts die van

dikte van eenepenneschachtafkesneden,l1/c Madras,Manila,BombayenAçra.lnAmerika
Ned.palm lang,worden schuins en terhalve l
evert Guatemala den besten lndigo,en men
lengte in den grond gestoken in rjen die5 sorteert er dien reeds bj deberelding in inNed. palm van elkander verwjderd zjn.In digo-eorte,indigo-sobxeen indigo-oor.Dnxeop
den regel staan de stekken in 3-tallen,on- volgen in afdalende reeks de indigo-soorten
derling 33 Ned.duim vanelkanderverwgderd, van Mexico, Caracas,de Antillen (vooral St.
terwjl de 3 van elk 3-tal3Ned.duim van Domingo) en Brazilië.Carolina-en Louisianaelkander afstaan. Het land moetzuiverzjn indigo behooren t0t de slechte goorten.Onder
van onkruid)doch ook dan w ordthetwieden

de Afrikaansche soorten staat de Egyptische

noodzakeljk,zoodra de planten eene hoogte d
denzelfden trap alsde Javaansche,terwjl
hebben bereikt van 25 Ned.duim.Omstreeks 0?
1e van Senegal en Isle de France m inder
46m aanden na het planten kan de eerstesnede

van het indigoloof beginnen. De tjd wordt

goed is.

Behandelt men indigo, geljk hj in den

aangew ezen door de kleine roodebloesem sen handel voorkom t, achtereenvolgens m et verdoor de donkere kleur der bladeren.Men ge- dunde zuren,matig geconcentreerden kaliloog
bruiktbj hetoogstenscherpemessenendrukt en kokenden alkûhol!dan onttrektm en daarde plant met den voet tegen den grond Om aan indigoljm , indlgobruin en indigorood,
hetlosrtlkken derwortelstevoorkomen.Daarna zoodat er nagenoeg zuiver)slechts met aBchworden er de takken afgesneden voornieuwe bestanddeelen vermengde indigo overbljft,
stekken, waarop men hd veld zuivert, de waarvan dehoeveel
heid zelden meerdan450/0
planten aanaardt en irrigeert, en 3 maanden bedraagt. Onderwerpt men dit product M n
later t0tde tweede snede overgaat.
sublimatie in een stroom van waterstofgas,
De verkreqen bladeren worden in een gist- dan ontwikkelen zich purperroode dampen,
bak ofgistkulpgebragt,goedzaâmgeperstdoor welke zich t0tdunne,purperroode.qlanzige
drukbalken, en daarna in aanraking gebragt naalden- hetzuivereindi
goblaauw (indlgotine)
m et zuiver water,datm en in den bak ofde - verdigten,beantwoordendeaandeformuleCIs
kuip laat loopen. W eldra ontstaat er eene Hl:NcO:.Deze verbinding iB indiFerent,zongisting,en na verloop van 6 of8 urenw ordt der reuk ofsmaak,in de gew one oplosBings-
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middelen, in verdunde zuren en alkaliën on- gen,vormtdesgeljk:fraajeverwen en dient
oplosbaar. Sterke oxydérende ofreducérende vooralin Frankrjk t0thetkleuren van laken
agentiën tasten haar echter aan en brengen en zjde.
onderscheidene andere zelfstandigheden voort.
Van de koude kuigen gebruiktmen inzon0? die wjze verkrggt men het indigowit. derheid de vitrioolkulp t0t het verwen van
kat
oenen en linnen stoFen.Zelden bezigtmen
Hlertoebrengtmen1deelfjngewrevenindigo,
2 deelen jzervitriool en 3 deelen kalk met de urine-kuip,door welke men indigo oplost
1000 deelen A7ater in een bak,die hiermede in rottende urine, wier Organische bestandgeheelgevuld is,digtgedloten wordten.
staan deelen het indigoblaauw reducéren,terwjl
bljft.De blaauwe kleur van het vochtver- hetkoolzuurammonium jdoor ontledinr der
dwjnt en w ordt helder wjngeel. Hierin is pisstof ontstaan, het gevormde indigowltope0n0 verbinding van kalk met indigowit0p- l
ost.Deauripigment-entinkui? komenslechts
gelost, Na verloop van eenige dagen brengt te pas bj de katoendrukkerj.Deeerste bemen de gekleurde vloeistofmetsnelheid over staat uit eene oplossing van auripigment en
in eene met koolzuur gevulde Eesch, op wier indigo in kaliloog.Bj ontleding van water
bodem zich een weinig zoutzuur bevindt.Dit ontstaandaarbjarsenigzuuren onderzwaveliglaatste ontleedt de kalkverbinding en scheidt zuurkalium en vrjewaterstof,welke laatste
het indigowit af in witte vlokken die in de den indigo reduceert. D eze kuip, met gom
lucht spoedig blaau.vworden en derhalvebj ljvig gemaakt, dient t0t het drukken van
volkomene afsluiting der luchtgeiltreerd,ge- bl
aauwe iguren op katoen.Daartoeqebruikt

wasschen en gedroogd moeten worden. Zj men o0k de minder gevaarljke tinkmp,eene
vormen dan zjdeglanzende,in wateronoplos- oplossing van tinoxydule in kali.
bare, in Nvateren wjngeesteenigzins0p10s- Een derqeljk verloopheeftvoorzekerpl
aats
bare kristalschubben,die metalkaliën en al- bj het wlnnen der verfstof uit de indigokalische aarde oplosbare, m et de overige
metaaloxyden onoplosbare verbindingen aan@*n en gebonden toestand zeer
q
lla
an, ill Vrpe
gt oxydéren en onder vorming van water
weder ln indigoblaauw veranderen.
Bj hetbezigen van indigoals verfstof 0nderschèidt men warme en koude kl
t%en.Tot
de eersten rekent men de weede-,potaschen sodakuipen,en t0tde laatsten de vitriool,
auripigment-, tinoxydule en urine-kuipen.De

planten. Intusschen is onze kennis van den
aard van hetchromogeen in de levende planten n0g zeer gebrekkig. Hierin vindt men
geen indigoblaauw of indigowit, maar dit

laatste ontstMt eerst bj de gisting uit een
stikstofhoudend chromogeen, vereeniyt zich
metden rjkeljk ontwikkelden ammonlak t0t

eene oplosbare verbinding en oxydeert in het
klopvat tot indigoblaauw . Door m iddelvan
scheikundig onderzoek vond Dcltwnck in de
weede-kuip (pastelkuip ofwamnekuip)dient bladeren der weedeeene bruine,stroopachtige
vooral tot het verwen van laken en w ollen zelfstandigheid, door hem indican genaamdj

stoFen. Men roertin een jzeren ofkoperen welkebj eenebehandelingmetverdundezuren
vat;Jn gewrevenindigometweede,zemelenà ontbonden wordt enbehalveindigoblaauw eene
meekryp,kalk en potasch met watervan 80 reeks van ontbindingsprodueten oplevert,die
of 90= C. ondereen en laat datallesin ge- in de hoofdzaken metindigoljm ,indigorood
dekten toestand eenige uren staan. Door de
gisting der organische stnFen ontstun,nevens
andere ontbindings-producten, waterstof, die
het indigoblaauw van den indigo en van de
weede tot indigowitreduceert,en ammonialc,
die met dit laatste eene oplosbare verbinding
vormt.De vloeistofwordtgeelen '
-trllder;aan
hare oppervlakte ontstaan blaauwe bellen,en

en indigobruin overeenkomen.
O0k de veranderingen,welke ontstaan door
de w erksng van geconcentreerd zw avelzuur op

indigoblaauw,spelen in deverwerj eene belangrjke rol.Verdund zwavelzuur laat het

pigm ent onveranderd, doch geconcentreerd,

vooralrookend zuur,datwatervrj zuur bevat,losthetop,eerstt0teenegroene,daarna

bj het omroeren blaauwe strepen met een toteeneschooneblaauwevloeistof,eenmenqkoperrooden weerschjn.De kuipisnugereed sel van verschillende,n0g niet naauwkeurlg
en kan geruimen tjd dienen om teverwen. bekendegepaardezuren,zooalsyurgerzwavelMen dompelt het weefsel er in ,laat het er zuur (phönicinezwavelzuur), lndlgoblaauweenigen tjd in bljven en droogthetdaarna zwavelzuur (coeruline-zwavelzuur) en indigoin de opene lucht.Het wordt eerstgroen en blaauw onderzwavelzuur. Verwarmtm en indaarna blaauw. Zorgt men gedurig door toe- digo met omstreeks 5 deelen geconcentreerd
v
oeginq van indigo,meekrapenkalk voorde zwavelzuur t0t 50O C. en verdunt men de
aanvulllng der verbruikte verfbtof, z00 kan donkerpurperroode oplossing met water,dan
de kuip geruimen tjddienstdoen.Dezekuip scheidt zich purperzwavelzuur af in de gelevert de fkaaiste en duurzaamste,doormee- daante van eene blaauwe stof,die in zuiver
krap en weede genuanceerde kleuren,maar water oplost en metalkaliën roode verbindin-

eischt veel zorg bj de gisting en is tevens gen levert. De overbljvende vloeistof bevat
duur door hetaanmerkeljk verbruik van mee- de andere 2 zuren,metvrj zwavelzuurverkrap. Intusschen vervangt men deze w el mengd. Dompelt men daarin wol,dan hecht
door melassevan mangelwortels.Eene dege- het indigozuur er zitsh aan vast,zoodat men

ljkeredudie ondergaatdeindigodoorgistlng llet met koud water niet verwjderen kan,
in de potaschkuip, die uit indigo m et mee- terwjl men hetvrje zwavelzuur wegwascht.
krap,zemelen en potasch bereid w ordt.D eze Laat m en de gekleurde w 0ltrekken in eene
kuip laatzich gemakkeljkingereedheidbren- oplossing van koolzuuram monium ,danw ordt
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zj ontkleurd,en men verkrjgteene blaauwe
vloeistof, die, wanneer men na uitdamping
de restmet wjngeest van een soorteljk gewigt van 0,84behandelt,hieraanindigoblaauw onderzwaveligzuurammonium afstaat, terwjl
indigozwavelztlur ammonium opgelost bljft.
Eeneoplcssingvanindigoin zw avelzuur,welke
hoofdzakeljk indigoblaauwzwavelzuur bevat,
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tjd en vereischt eene bedrevenheid in scheikundige bewerkingen!wurover de fabrikant
Of koopman niet altjd beschikken kan.De
colorimetrische handelwjze,nameljk het0?lossen van eene kleine hoeveelheid indigo ln
zw avelzuur Om ze daarna in water te verdunnen en deintensiteitderkleur te bepalen,
isOnnaauwkeurig;zj is enkeleene schatting

wordt als indigosol'
utie (indigotinctuur) veel 0? het 00gjterwjl tevens deindigosoorten,

gebruikt.Om ze te bereiden doetmen in een dle in den handel voorkomen, nu eensmet
aarden, goed afgekoold vat 5 deelen rookend eene meer groenachtig, dan weder met eene
of8 deelen sterk Engelsch zwavelzuur,voegt meerpaarsachtig blaauwe kleuroplossen.Veel

erlangzamerhand alomroerend 1deelfi
jn ge- beter zjn de analytische methoden,volgens
wreven goeden indigo bj,bedekthetvaten welke de kleurstofdoor oxydérende vloeistoflaat het eenige dagen rustig staan.De kleur- fen van bepaald gehalte vernidigd wordt.
stof is dan volkomen opgelostjwaarna men onder deze zjn de chloorproeven hetmeest
de vloeistofm etwaterverdtmten bewaartals in gebruik,waarbj eenechloorwater-,chloorLndigoeompositietOthetSaksisch-blaauw-verwen kalk- of chloornatron-oplossing, chloorzuur
van w0l en zjde.Daarhet vrj zwavelzuur kalien zoutzuur,dubbelchroomzuur kalien
dezev compositie dedierljkevezelsligtaan- zoutzuureraan toeqevoegd worden totdatde
tast en 0ok de zuiverheid der kleur door de vloeistof ontkleurd ls. lntusschen werken zj
ontbindingsproduden van het indigoljm enz. langzaam en behalvehetindigobluuw worden
benadeeld wordt, zo0 laat men de vloeistof 00k de overige bestanddeelen van den ruwen
lrekken met w0l, die de indigozwavelzuren indigo aangetast.Het bestisn0g devan Mo*
bindt en lost deze laatsten op doorkoolzuur aanbevolenebjvoeging van chamaeleon (over-

kalium Ofnatrium!waarnamenhetafyetrokken mangaanzuurkalium),datregtstreekszuurstof
àlctw'
?
zl(zoeten indlgo)verkrjgt.SomtjdsO0k aan hetindigoblaauw afstaat.Men lostdefJn
verwjdertmen hetvrjezwavelzuurdoorl00d- gewrevene en yoed gedroogdeproefop in 12suiker en scheidtmen door iltratie hetneêr- t0t 15maal (In gewigt) zooveel qeconcengeslagen zwavelzuur lood van de heldere treerd zwavelzuur) verdunt de vloelstofmet
vloeistof,die,behalve de indigozwavelzuren, gedestilleerd water t0top 1 Ned.kan?brengt

vrj azjnzuurbevat(azjnzuurindigo).Verzadigtmen deindirosolutiemetkoolzuurkalium ,
dan scheidt zich lndigoblaauw-zwavelzuur kalitlm afalseenblaauweneêrslaj',dieineeneop-

met de gipette 50t0t100 Ned.teerllngduim

in een rulm vat,verduntdie hoeveelheld n0g
met 3- t0t 400 Ned. teerliugduim water en

voegter drqpelsgewjs eenegetitreerdecha-

lossing van zwavelzurealkaliènnietoplosbaar maeleonoplosslng bj,totdatdeblaauwekleur
is; men scheidt hem door iltratie van het door grotln heen in litshtbruin overgegaan iB.
vocht, wascht hem m et eene oplossing van De getitreerde waardederchamaeleonoplossing

zwavelzure kalien brengthem gewoonljk in wordt het gevoegeljkst bepaald door jzer.
vochtigen toestandalsindkqobarm'
qn(oplosbaar Volgens de proeven van Mohr komt 1 Ned.
blaauw) in den handel.Deze isoglosbaarin wigtje zuiver indigeblaauw overeen met0,745
140 deelen water en wordt gebrulkt bj het Ned.wigtje zuiverjzer.
aquarel- en olieverfschilderen, alsmede, met
Tot de opzetteljke vervalschingen van instjfsel vermengd, om eene blaauwe tint te digo behooren vooral overtollig vochten btjgevenaanhetlinnengoed.- OOk purperzw avel- voeging van mineralepoeders,van stjfselen
zuur natrium wordta1spurperblaa'
uw bj het Berljnsch blaauw.De eerste komt men te
verwen van w0len zjde gebezigd.Men ver- weten door zorgvuldig droogen, waardoor
krjgt het,wanneermen bj 10 t0t20 deelen goede indigo niet meer dan 3 tot 50/0 van
smeltend dubbelzw avelzuur natritlm allengs1 zjn gewigt verliezen mag. Onbewerktuigde
deel EJn gewreven indigo voegt. M:n houdt toevoegselen brengt men aan den dag door
hiermede op, zoodra een preafle hiervan in indigo te verbranden en de aseh te w egen,
water oplost m et eene paarse kletlr; dan daar di
t gewigt slechts 7 tot90/0bedragen
voegtm en dedecgachtigemassa ondergestadig mag. Stjfsel herkent men M n de blaauwe
omroeren bj eene 70-Of8o-voudigehoeveel- kleur,w elke iodkalium in de doorchloorontheid wateren doeterkeukenzoutbj ten be- kleurdeindigo-oplossingdoetontstaan.Berljnsch

drage van hetdubbelerewirtvanhetmenysel. blaauw w ordtdoor chloor nietontkleurd.
Bj het a'
fkoelen scheldt zlch dan onzulver

puxperzwavelzuurnatrium at',hetwelkgereinigd
wordt doorhet te w assehen m et zout water,
waarna het zic'
h,ingedroogdentoestand,in de
gedaante van dunne, koperglanzige naalden
vertoont.
Het scheikundig ondtlrzoek van indigo be-

Eindeljk vermelden wj nog,dathetindigoblaauw in den laatsten tjd op nieuw isonderzochtdoorBaeyerteBerljn.Hj heeftbevonden,dat de indigo afkomstig is van eene

oorspronkeljke zelfstandigheid, de stikstof-

houdende indol,alsmede datmenindigokunstmatig kan bereiden.Ditlaatste heeft benzoë1101st hoofdzakeljk de bepalillg van ht
ltge- zuur ot'kaneelzuur t0t grondslag en vereischt
halte aan indigoblaauw f)n m en bezigtdaartoe tevensn0g eelle zeeromslagtige handelwjze,

versts
hillendehandelwjzen.Debesteresultaten die eehterbjvereenvoudigingtOthetoprigten
levertvoorzeker de bereiding van eeneilldigo- van thbrieken aanleiding kan geven.Uiteen
kuip op kleine stthaal. D it kostetshter veel physiologisch oogpunt is de waarneming van
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B *P en Kûl
tne gewigtig,dat erbj deontleding van eiwit metkalien bj despjsvertering indolontstaat.Daarindigo somtjdsin
urine opgemerkt wordt, is het zeer waar-

âls de weldadige beheerschers des hemels,
terwjl daarentegen degeesten der duisternis
de harten met'schrik vervulden.Bj hen was
de opperste godheid Indra, de Donderaar.

schjnljk,datde indolgroepzich in eiwitbe- Deze moest strjden met Vritra,diede wavindt en dat,naar den aard der gisting,indol teren des hemels in de wolken opgesloten
of indigo afgescheiden wordt.W elligtis 00k hield, en metAltL,die de bronnen belette te
het ontstaan der kleurstofin de indigoplanten vloejen.Indra moestdan de wolken spljten

t0ete schrjven aan de werking van eenebe- met zjn bliksemenden speer.Bj hetstrjden
paalde giststof op de eiwitachtige ligchamen werd hj ondersteund door de Maroeta, de
winden, aan wier hoofd zich Vq)'
n bevond,
dierplqnten.
Indlgofera L.is de naam van een plantengeslacht uit de fàmilie der Papilionaceën.
Het onderscheidtzich door eene roode,uitgerande vlag, door priemvormige sporen aan

die de nevelen van den ochtendhemetwegvaagt, en Roedra, de orkaan. Naast Indra

vereerden de oudeIndiërs deAqrinen(eerste

lichtstralen),Oesl
tas(hetmorgenrood),Soerja

qni(denvuurgod),Varoena
beide zjden van den kiel en dooreener0l- (den zonnegod),A(Urantls),en Jama (den god van hetdoodenr
o
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peul, m et eivormige, aan de ultelnden afge- rjk).Die oudegodsdienstgeraakteechtera1knotte zaden.Zj telt ongeveer230 soorten, lengs in vergetelheid,waarna door de priesdie t0t de eenjarige of'overbljvendekruiden ters het Bramaismus (zie aldaar)werd ingeof t0t de heesters behooren en wegens het voerd.Zie Ook onder Boeddltaâsmws.

opleveren vanindigozeerbelangrjk zjn.Van

deze wordt 1. dz
3ïl L.in oost- en W estIndië eninAmerikaop grooteschaalverbouwd.
Dit gewas is een halfheesterm etoneven-gevi
nde bladeren.Deze en meer andero soorten
@*
ZPn
ill het artikel Indigo vermeld. Voorts

Indische kasten noemt men de ver-

schillende,gestrengvanelkanderafgescheidene

klassenderoorspronkeljkebewonersvanIndih
Zt
jzjn 4in getal,nameljltdiederpriesters,
7rrr
i/
g,
slïd#el, landbonwers en ondenqesel
ûkten
(Bramanen,Ksatrja's,Vaisja's en Soedra'
s).
makenwjn0ggewagvan1.Jfro.
pvrzvrelHa,
m., Door huweljksvermonging zjn uitdezevier
in Nepalgroejende,metdonkerkarmjnroode n0g veertig verschillende klassen ontstaan,
en purpere bloemtrossen,- Z enneopltylla .r., van welke di0derParia'sen Tslandala'sde
in Oost-lndië, met zittende bloemtrossen,- geringstezjn.Totlaatstgonoemdewordenalle

1.192,
1//*, Buehan., in Oost-lndië,met lig- vreem delingen gerekend.
gende stengels en metzittende,gevinde blaIndium iseen nieuw metaal,door middel
deren, - en 1. eiolccec Roœb.,eenet'
raaje derspedraalanalyseontdekt.Hetontleentzjn
Oost-lndische sierplant, met een stengel ter naam aan de donkerblaauwe ljn,die het in
hoogte van 1 Ned. el en met rozenroode den spectroscoop voortbrengt. M en ontdekte

bloemtrossen.

hetin 2 ertsen!diehoofdzakeljk uitzwavel-

gezeten.

stonden.De gerooste ertsen werden m et zout-

Indlgenaat, zie Bwrger,Bwryerre-qt,fs. kies, arsenikkles, blende en loodglans be-

Indine,eene scheikundigeverbinding,ont- zuur begoten en men destilleerde vervolgens
staatbj de behandelingvan isatyde en sulq- het vocht. Uit het overgehaalde chloorzink
satyde met kali, alsm ede door den invloed verkreeg men indium .Het is w at lichter dan
derw armte op isatyde.Hetiseendonker-roos- zink,loodkleurig?zeerw eek ensm eedbaar.D e
kleurig poeder, onoplosbaar in w ater,eenig- ontdekking geschledde in 1863 door Tlteodor
zins oplosbaar in alkoholen aether.Zw avel- JNcFzfer en F.Reieltte Freiberg!en hetbleek
zuur losthetgeheelen al op, en door salpe- voorts?dathetin hetzink in zlnkblende,en
terzuur wordt het veranderd in nitrindine. in eenlge wolframium ertsen in kleinehoeveel-

Chlorindine verkrjgt men door chlorisatyde heden aanw ezig is. H et komt in kleur wel
te verwarm en en hetproductte w asschen met wat m et platina overeen! verwt op papier
kokenden alkohol, waardoor het tegeljk ge- sterk af,heefteen soorteldk gewigtvan7,42
vnrmde chlorisatine oplost.Hetis een paars, en smeltbj 1760C.jterwjlhetbjeeneveel
in water en alkoholonoplosbaar poeder.Ni- hoogere temperatuur dampvormig wordt.Het
trindine iseen paarsroodpoeder,hetwelk bj lost op in zoutzuur en zwavelzuur onderontverw arming onder eene zwakke ontploë ng wikkeling van waterstofgas.Hetisnietslechts
ontleed wordt.In kaliloog losthetopmeteene een der zeldzaamste metalen, maar ook een
bruine kleur. Indine is isomeer met indigo- derduurste.Zjnprjsbedraagthetzo-voudige
blu uw , daar zjne formule juist dezelfde van dien van goud.

Individu (Het) is een voorwerp als onbeI
stanqdeelenheeftaljhetlaatste.
ndlsche qodsdlenst.De oudste gods- deelbaar geheei?geljk het zich door zjne

dienst der Indlers kwam overeen metdie der eigenaardige eigenschappenvan anderegeljkIraniërs of Perzen.Haar yrondslag was de soortige voorwerpen onderscfheidt.Hetindividu
strjd tusschen licht en dulsternis,kot
ldeen wordtalzoo van de soort, hetindiridulle van

warmte, besproejing en droogte,zooals zich hetalgelneene onderseheiden,terwjllndinldmadie oqenbaart in de natuur.De voorstelling Jïf:i/Juist het geheeldier eigenschappen aanvan dlen strjd werd overgebragtop het ge- wjst, waardoor een voorwerp zich als zelfbied van het zedeljk leven.De goden ont- standig wezen,als individu,onderscheidt.Op
vingen den naam van Dera (van dif,dathel- het gebied der kunst is het individuéle,in
#eg,glansrl
jk beteekent).Zjwerdengehuldigd tegenstelling van het ideale, iets dergeljks
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als het realistische, - het is erde werke- voelen van Seltleieher mu kte zich van dat

ljkheidtegenover demogeljkheid.

oorspronkelijke volk het eerst die hoofdtak

Indo-G erm anen noemt men de uitge- los, welke zich vervolgens weder splitste in
breide volkerenfamiliejwelke zich overgeheel Germanen, Litthauers en Slawonen en langs

W est-lndiëen Europaen in den laatsten tjd de Caspische Zee langzamerhand voorwaarts

ook overAmerika,Australië en gedeelten van rukte naar Europa.De tweede hoofdtak,die
oost-Azië,Afrika en Polynesiëverspreidheeft. later uitschootvan den stam .bevatte dejonDe meerdere of mindere verwantschap der gere familiën der Celten, Grieken (met de

takken van den grooten stam onderling bljkt Thracisch-lllyrische stammen) en Italianen.
zoowel uit den ligchaamsbouw als uit vele Deze baande zich door Klein-Azië en over
karaktertrekken, geljk wj die in dekunst Thracië een we4naarEuropa.Demiddentwjg
en wetenschap,in de godsdienst en zeden - van deze wasdleder CeltentterwjldeGrieen in hetalgemeen in de geschiedenis- der ken en Italianen n0g geruimen tjddezelfde

afzonderljke volkeren Opmerken. Zj komt gewesten bewoonden voö
'rdat zj,bj verdere
tevensaan den dag bj eeneverqeljkende be- verdeeling, de schiereilanden derApennjnen
schouwing van hunne talen. Hlermede heeft en van den Balkan in bezitnamen.Delaatste

vooral Schle
yeleen aanvang gemaakt,en zjn yroep,die de oorspronkeljkewoonjlaatsverwerk isdoorFranzBopp en zjnevolgelingen llet, was de Arische,die der Indièrs en lra-

voortgezet.Naastden naam derIndo-Germaan- niërs.De eersten trokken over het Himalayasche volkeren vindtm en 0ok dien van Indo- gebergte indePendsjaub,waardeoudstehymAllrt
l
z/zcFle en vanArisehe,terwjldenamen nen der Veda ontstonden, en verspreidden
Ranskritische, Japltische en M iddellandsche, zich voorts over de gewesten van de Ganges.
door anderen ingevoerd, geen gezag hebben De lraniërs daarentegen, uitgaande van het
verkregen. Volgens de nieuwste onderzoekin- oude Badrië, namen de geheele hoogvlakte
gen kan m en de levende en uitgestorvene van lran in bezit.Een uitstekend werk over
takken van den yrooten Indo-Gdrvlct
zzz.
sclz
dl den Indo-Germaanschen taalstam is de 5Ver-

taalstam verdeelen ln8groepen,waarbjiedere gleiehendeGrammatik (1833- 1852;Qdedrukj
taaleener groep meerovereenkomstheoftmet 3 dln 1856- 1861)'
' van Bopp,terwjl o0k
de overige talen dier groep, dan meteene het pcompendium der verglelchenden Gramtaalvan eene der overige groepen.Twee van matik (1861-1862, 2 dlnl''van Seltleol
ter
deze zjn Aziatischeen de overige6 Europé- alle aanbeveling verdient.
sche groepen. De Aziatische hoofdafkleeling,
Indolentie noemtmenongevoeligheidvoor
ook wel bj llitnemendheid de Arische ge- elken prikkel en eenehieruitvoortvloejende
naamd,bevat:De Indische talen,van welke onverschilligheid, traagheid en lusteloosheid,
het Sanskriet de oudste en merkwaardigste
alzoo een toestand,waarin de mensch niet
taal is, - en de lranische talen, ook w e1 ligt door aangename ofonaangename gebeurde Perzische genaamd,m et hetoud-perzisch tenissen t0t handelen opgewektw ordt,mM r

en oud-Bactrisch (Zend).Tot deEuropésche hetliefstin ongestqorderustvolhardt.
hoofdafdeeling rekent men:De Grieksche ta1en,omtrent wier oudstevormen nietsbekend
is, hoewel zj vermoedeljk reeds vroeg een
zeltbtandigen tak gehad hebben in het I1lyrisch-Thraciseh, waaruit het hedendaagsche
Albaneesch is voortgekom en,- de ltaliaan-

In-door-enultvoerregten,zieT-QJIndore ofIndoer(inhetIndischIndrawarj,

'lnef-t
ptlip-t?.

de hoofdplaats van hetX tz/zrtzffdzl-geslachtvan
Holkar in oost-lndië, ligtin eene vlakte op
den linkeroever der Katki en verrees eerst

sche talen,methet Latjn aan hethoofdals in 1767 tegenover Oud-lndore ofDsjemnah.
de bron der nieuwere Romaansche talen, Zj heefteene vierkantegedaante en telt15000
de Celtische talen, welke nagenoeg vem inwoners.Erzjnlageleemenhuizen,naauwej
dwenen zjn,- de Slawonische talen,- de onregelm atigestraten,onderseheidenemoskeeën
Litthausche talen, o0k wel de Lettische of en vele H indoe-tem pels,doch geen enkelevan
Baltische genaamd, - en eindeljk de Ger- eenig belang.Zelfs hetnieuwe paleisvan den
maanschetalen.Hoewelhetbovenallentwjfel vorst is een nietsbeduidend gebouw , doch
verheven is, dat deze 8 taalgroepen zich in dat van den Britschen resident is omgeven
den loop der eeuwen uitééne oorspronkeljke door een fraai park. Daarentegen heeft de
Indo-Germaansche taal ontwikkeld hebben, Engelsche legerplaats, Mhaoe ofMô geheeten

toch kan men nietaannemen,datzj geljktjdig naast elkander zjn ontstaan.Dezetel
van het oorspronkeljke Indo-Germaansche
volk isvermoedeljk dehoogvlaktetennoordwestenvandtlPendsjaubentennoordoostenvin

en n0g geene halve geogr.mjlvandaar,een
Europeesch voorkomen; dââr vindt men kerken,eeneboekerj,eeneleeszaaleneenschouwburg.DeIndore-landen der familie Holkar bestaan uit 5 verstrooide distriden met eene

Iran. Reeds in die dagen leidden,zooals uit ui
tgebreidheid van 3861/: geogr.mjl.De
de nasporingen van K'
tthn, Maœ Mûller enz. noordeljkste gedoelten, op de Malwa-hoog-

bljkt, de Indo-Germanen een rustig leven, vlakte gelegen, worden door den Tsjambalj
zich wjdende aan landbouw en veeteelt,en eene belangrjke zjrivier van de Dsjoemnaj
bezaten vaste woonplaatsen.O0k waren toen besproeid, dezuideljke,waarop zich het
reeds de grondslagen gelegd voor hun staat- Vindhya-gebergte ter hoogte van 600 Ned.el
kundig en maatschappeljk leven.Hunnegods- verheft, is doorsneden van de Nerboedda.Al
dienst, uit de natuurdienst gesproten, was die landen zjnvruchtbaarqzjleverengranen,
eene vereering van hetlicht.Volgens hetge- peulvruehten, suikerriet, katoen, tabak en
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vnoral veel opium.De inwoners, wier aantal in hetevenzoo genoemde rjk,om in hetrjk
op 82000 geraamd wordtj zjn meestalMah- van lndragiriden naam van dit gebied Mn te
ratten; daarnevens wonen er andere Hindoe's nemen en zich aldaar met 4 monden in zee
en Mohammedanen, Gônds en vooralBhîls, lit te storten. Zj is van haren mond over

t0twelke zeerwoesteJagersvolken behooren. eene lengte yan 40 geogr.mglbevaarbaar.
De inkomsten van den Vorst beloopen ruim

Indram azoe is de naam van eene assis-

22000 pond sterling en hj gebiedtovereen tent-residentie op Java,behoorende onder de
leger van :600 man. D e stichter van dezen residentie Chéribnn.Zj isverdeeld in de disstaat is de Mahrat M alhar 2cp Holkar,die tricten Indramajpe,Karang en Ampel!benein 1728 een gewest.ten noorden van de Ner- vens de particuliere landen lndramaloe en
boedda in leen ontving van denPeisjwa,enin Kandang-Hawor,voorheen onder de assistent1733 de stad Indore met haar gebied. De residentie Krawang behoorende,m= r in 1823
merkwaardigste onder zjne opvolgers was bj Chéribon gevoegd.Zj grenstten noorden
DsjeswantAJo,die in 1804meteeneaanzien- en oosten aan de Java-zee; de handel geeft
ljke magt een inval deed in heteigenljke er veelvertier,en in de haven van de hoofdHindostan, maar, na de vruchtelooze belege- plaatsIndramaloejaandeTlimanoek gelegen,
ringvanDelhi,den z7stenNpvemberbj Far- wordtveelPreanger-koëjverscheept.Deopene
rakhabad door den Britschen generaalLake reede is ergedurendedewestmoesson onveilig,
volkomen verslagen werd.Eentweede invalin en hetladen en lossen geschiedteralleen ge-

dePendslaub (october1805)werdachtervolgd
door een verdrag, waarbj hj een gedeelte
van zjn rjk aan de Engelschen afstond,terwjlhj in zjn gezagoverhetanderegedeelte
bevestigd werd.op hem volgde zjn onechte,
doch aanqenomen zoon Malkar Alp,diein
1817 op nleuw in verzet kwam tegen de En-

gelschen,doch den zlstenDecembervan dat

JM r bjMahidpore denederlaag leed.M alh,ar

durende den oostmoesson,terwjl00kdâneene

zandbank in den mond derrivier de vaartder
praauwen zeer belepmert. Genoemde hoofdplaats ligt op 60 19' 29#Z.B.ongeveer 10
Ned. el boven de oppervlakte der zee.Men
heeft er een klein fort onder hetbevelvan
e0n kommandant,een landraad en eene gevangenis.
Indrapoera is de naam van eene Nederlandsche bezitting op de westkust van Suma-

A o moest zich nu,volgens het verdrag van
Mundessore, plaatsen onderde beschermheer- tra,behoorende t0tdezuideljkeafdeelingvan

sehappj derBritten.Na zjn dood (1833)ont- deresidentie Padang.Deregentvoerter,a1s
stond er verdeeldheid over de troonopvol- hoofd der inlandsche bevolklng,den titelvan
ging, weshalve er de Engelsche residenten Sultan.Hetaantalzjneronderdanen,Over20
de moeder van den overledene het bewind in
handen namen,totdatin 1857M alkerdql'
i.
At
zp,
tot e0n ander geslacht behoorende,onder
goedkeuring Van het Britsch bestuur den
schepter verkreeg.Gedurendeden opstand van

dorpen verdeeld,bedraagtongeveer2500.Deze

landstreek is zeer ongezond;zj levertrjst,
bataten,Spaansche peper,Turksche tarwe en
katoen. Er houden zich vele olitànten op,en

in de wateren vindt men erovervlqed van

lMtstgenoemd Jaar bleef hj getrouw aan de visch. - D e evenzoo genoem de rivler ontEngelschen.
springtin hetbinnenlandsch distrid Korintlij
vloeitin noordwesteljke rigting door IndraIndossfpent,zieMndossement.
Indraglrl is denaam van een r/
'k op de poera en valtbj de hoofdplaatsin zee.Haar
oostkust van Sumatra, ten zuiden van Siak mond is onder het geboomte verscholen en
en ten noorden van Dlambigelegen.Debodem zj wemelt van krokodillen. Merkwaardig is
is er langs de kust m oerassig en digt naet eindeljk de Piek van Indrapoera,een berg,
bosch begroeid,doch verderin hetbinnenland die volgens M elrill rJl Carnbee zich verheft
wordt de grond vaster.Menverbouwtervooral ter hoogte van 2700 Ned.el boven de opperrjst,- voorts indigo,tabak, suikerrieten vlakte der zee.De kaap van Indrapoera ligt
katoen. Hetwordt bewoond door Javaansche op 20 5'Z.B.

kolonisten,vermengd metMalejers,ten ge- Indre (De),eene zjrivier van deLoirej
zamenljken getale van 20000.Toen de Oost- geeft haren naam aan 2 departementen in
Indische Compaqnie zich 0qSumatravestigde, Midden-Frankrjk en ontspringt nietver van

behoorde Indraglri t0t Atslin. Later verviel St. Priest-la-Marehe in hetdepartementCher.
het aan den Sultan van DJ0h0r,en in 1824 Zi
j stroom t noordwestwaarts over La Châm'
m hetNederlandsche gouvernement.W eldra tre, Châteauroux, Buzançais, Châtillon!L0echter werden er de Nederlanders door de in- ches en Montbazon door vruchtbare welden,
boorlingen verdreven. Eerst in 1838 deed de en stort zich 4 geogr.mjlbeneden Toursin
Sultan van Indragiri wederom afstand van hare hoofdrivier uit.De rivier is niet bevaar-

zjn gebied aan de Nederlanders,die ereen bàar,maar stuwttalrjke raderen voort.post vestigden t0t beteugeling derZeeroovers, Hetde
partementfs#z
rd,gevormd doorhetweswelke echter in 1843 verlaten werd. - In teljk gedeeltevan de aloudeprovincie Berry
dat rjk stroomtdeevenzoo genoemde rirlr. en kleine gedeelten van OrléannaisenMarche,
Deze ontspringt in het m eer van Singkarah telt op 123,41 E) geogr.mjlruim 277000 inin de Padangsche bovenlanden, draagt aan- woners (1872).Het land is vlak en verheft
vankeljk den naam van AmbilarofOmbilir, zich in het zuiden slechts ter hoogte van 320
kronkelt zuidwaarts, neem t de groote rivier Ned.e1'en behoort metde Cher,de Indreen
Sinam oe op,vloeit oostwaarts,ontvangtnog de Creuse t0t het st
roomyebiedvan de Loire.
eenige rivieren,voertden naam van K wantan

I)e regteroever der fndrels bedektm etpoelen
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en moerassen,die er doorschadeljkeuitwa- van wollen en z/den stoflbn,lookerjen,porsemingen de lucht ongezond maken. In de
overige deelen des lands is het klimaat zacht
en aangenaam ,en de bodem ,metuitzondering
van eanige zandvlaltten en bosschen, zeer
vruchtbaax.Toch bevindt erzich de landbouw
n0g op lagen trap. TOt de uitvoer-artikelen
behooren ex graan, hennep en een zeer middelmatige wjn. Men vindt er uitgestrekte
w ei- en hooilanden, zoodat de veeteelt,inzonderheid de schapenfokkerj,er bloeit.D e

selein-,staal-,geweerfabrieken enz.O0k wordt
er de handel door goede waterwegen en door

den spoorweg van ParjsnaarNtk
ntesbevordcrd.llet departement,in 3 arrondissementen
verdeeld,heeft Tours t0thoofdstad.

Inductie. Van deze spreekt men in de
eerste plaats:
Op #:/ gebied #:z logiea o
f vedeneerkwnde.
Hier noemt men haar de methode, volgens

welke men een kenmerk, hetwelk men bj

belangxjkste takken van ntjverheid zjn er
jzersmelterj en lakenweverj,- voortsvindt
men er papier-,katoen-en hoedenfabrieken,
spinnerjen, loojerjen,pottebakkerjen enz.

een groot aantal voorwerpen van dezelfde

soortgevonden heeft,bjallevoorwerpenvan
diezelfde soort onderstelt.Zj isderhalveeen
besluit van hetbjzondere t0thetalgemeene.
Terwjl de gestreng logischebesluiten - de
eigenljkesyllogismen,die van hetalgemeene
t
0thethieraan ondergeschikte bjzondere gaan
altjd zekerheidgeven,verschafendebeslui-

H et verkeer w ordt er ongemeen bevorderd
door den spoorweg van Orlêans naar Agen,
over Châteauroux loopende. Laatstgenoemde
plaats is de hoofdstad, en hetaantalarrondissementen bedraagt1..
ten door indudie, wanneer deze niet volkoH et departement lndre-Loiee, gevormd uit menis,enkelwaarschjnljkheid.Eeneindudie
de voormalige provinde Touraine metkleine nameljk is volkomen of Onvolkomen, nM r
gedeeltet.van OrlêannaisjPoitou en Anjou, gelang de geheele spheervan hethoofddenkteltop 111 (a geogr.mjlruim 317000 inwo- boeld, waartoe besloten moet worden,uitgeners (1872), is nagenoeg geheelvlak en be- put is,zoodat men geen geval van hettegenhoortdesgeljkst0thetstroomgebiedderLoiro, deel over hethoofd heeft gezien?ofwanneer
die het nagenoeg in 2 helften verdeelten er men slechtsvan vele ondergeschlkte gevallen
een aantalkleine rivieren opneem t. Delanden t0t den geheelen omvang van hethoogere benabj de Loire,bedekt met rivierslib, zjn grip besluit.De meetkunde bedientzich somZeer vnlchtbaar, weshalve Touraine weleer t
jds van de volkomene indudie, doch de
den naalûontving van r'
ruin van Frankrjk''
. natuurkundige w etenschappen moeten zich

Dehoogergelegenestreken prjken metwou- doorqaans rlet de onvolkomene vergenoegen
den en wjngaarden!maarbevatten ook zan- en ult deveelheid derw aargenom ene gevallen
dige heidevelden, dle echter langzam erhand

tot de onderstelling van algem eene regel: be-

worden '
antgonnen.Bjnal/ydpderoppervlakte sluiten, waarbj eehter de waarheid te hulp
'
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levert niets 0p.De belangrjkstevoortbreng- komt,dat)de natuur onderdezelfde omstan-

selen zjn er graan, hennep, vlas,ooft en
bovenalwjn.Aan den wjnbouw nameljk is
tjjnnederOppervlaktegewjd.Tevensverbouwt
men eranjsen koriander,boonen en suikerwndels.De veeteeltis er van weinig belang,
doch de fabrieknjverheid heefterzich voor-

spoedig ontw ikkeld. Men heeft er fabrieken

digheden steedsopdezelfdewjzewerkt,zoodat

vaak de naauwkeurige waarneming van één
enkel feit voldoende is, om 0ns een vasten
grondslag te bezorgen. Zulk eene methode
noemt men deLndnetorisclte,en wetenschappen,

Felkedurop berusten,dragen den naam van
tndnct'lene'
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Op kfgebied djynatultrkunde,bepuldeljk den klos B past en uit een bundelstven
van week jzer is zamengesteld.Met dezen
toesteldûet men de volgende proeven:Na C
verwjderd te hebben,brengtmen plotseljk

op dat der eleetr%c%telt, noemt men indudie
zulk eene opwekking van electriciteit in een
geleiderofzulk eene verandering in de daaxop
waargenomene electrische gesteldheid, welke

den klos B ,waardoor de stroom gaat,in A.

plaats grjpt? zoodra zjn afstand van nabj- Alsdan zal men de galvanometer-naald een
zjnde electrlsche ligchamen ofdeeledrische oogenblikzoodanigzienafwjkenjdathetbljkt,
toestand van deze laatsten veranderd is.Zulk
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dat in A een geïnduceerde stroom van omgekeerde rigting is ontstaan. Nadat de nu ld
weder t0t rustgekomen is,trektmen B plpt-

à

rigting.M en noem tdeneerstendenbeg%nnenden
en omgekeerden, den tweeden den eindi
genden
en directen dfroo-.Bevindt zich B in A,zonder m et de batterj verbonden te wezenjen
laat men er dan eenstroom doorgaan,z00vertoonen zich deverschjnselen van den beginnenden inductiestroom ,- laat men dien 0phouden, dan vertoonen zich die van den eindigenden i
ndudiestroom.Het bljkt voorts,
daar de klos, waardoorde stroom gaat,een
magneet is,dat men den inducérenden stroom
B door een magneet vervangen kan. Men

laatst nu den klosB,terwjlereen stroom
eeneindudie ontstaat,schoon in verschillende p
doorgaat,in A en wachttotdatde naald van
vormen, zoowel wanneer die ligchamen met den galvanom eter wederin haren oorspronkevrjeeledridteitbedektzjn,alswanneerzj
in den vorm van geslotene ketens electrische
'
stroomen dragen.
W j beqalen 0nsbj hetlaatstegeval.Een
houdt,doet door ztjn invlned stroomen ontstroom , dle in een geleider ontstaat ofop-

sfnxn in naburige geleiders.Zulke stroomen,
door Faraday ontdekt, dragen den naam van
in- tiestroomen ofgeindueeerde dfrot
l-es.Deze
kunnen ontstaan door klossen en magneten.

Bjgaandefguur(;g.1)vertoonteen klosA,
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ljken stand gekomen is.Daarnabrengtmen
de kern C in B.Nu wordthetjzermagne-

tisch, en doet dezelfde werking alsof men
een magneet in B gestoken had. De krachtigste werking vertoontzich echter,wanneer
men C in B en B in A steekt en dan Qoor
B een stroom laat gaan.Isaraers aan de eene

zjdewerktde stroom op A enaandeandere
maakt hj C magnetisch.C veroorzaakt nu
een nieuwen inductiestroom in A van dezelfde
Fig.3.
rigting alsdie,welke daarin regtstreeksd00r
dien stroom isontstaan.Desgeltiks ontstaat,
gewonden,terwjlzilneuiteindena en a'ver- als de stroom B ophoudt,een directe stroom
bonden zgndooreengalvanometerG ,- voorts in A,terwjlC hetmagnetismusverliest,zoodat
een tweedenklosB ,evenwjdigaandeneersten er nog een directe stropm bjkomt. Uit dit
en die in dezen kan gestoken worden.Hj alles heeft men den volgenden regel opgebqstaat uit een korten,dikken draad,wiens m aakt: Er ontstaateen omgekeerde induetie-
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stroom , zoodra een inducérende stroom ont-

staat,sterkerNçordtofdigterbjkolat,- en
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een directe als de inducérendestroom ophoudt,
afneemt ofzich verwjdert,- alsmededezen,
de W et tltzs Lenz genaamd: Als m en een
stroom ten opzigte van een gesloten geleider
bcw eegt,ontstaat indezeneeninductiestroom ,
die de beweging tegengaat. Deze W et ver-

hinderen,nameljk eenekracht,die hetverplaatstelichaam in zjnebewegingtrachttegen
te houden en ùie het andere trachtmede te
slepen,even alsofer onderling wrjving be-

klaart een groot aantalversehjnselen,bjv.:
Gambeyontdekte(1824),dateen magneetnaald,
onder den invloed der aarde schomm elend,
veel sneller totrust komt als zj bûven eene
groote massa koper hangt.Arago toûndeaan,
dat eene magneetnaald AB t;g.2)de beweging volgt van eene metalen schjfEF,die

Folteaultheefteenebelangrjke proefgenomen metdentoestel,atkebeeldin :g.5.Door

stond.De oorzaak daarvan moetin de induetie worden gezocht.
de kruk M en getande raderen wordt aan de

koperen schjf A eene zekere snelheid gegeven,zoodatzj uitzichzelvebljtlronddraajen

tusschen de polen N en S*van een electromagneet.Die beweging houdt op,zoodramen
rendgedraaid wordt in eene gesloten doos, een stroom laatgaan doordeklossen D en E.
wu rop die naald rust.Babbage en H erscltell Alsdan ondervindtmen bj hetomdrM jen der

keerden deze proef om.Eene koperen schjf kruk grooten tegenstand,en de schjt'wordt
MN (:g.3)rustte in haar middelpunt op een warm. Het is duideljk, dat de verkregen
stift,en onder een vlies FG bevond zieh een snelheid der schjf doûr de inductiestroomen
magneetACB ,die xondgedraaid werd,waarna vernietigd wordt,- datmen de krachtmoet
de schjfde beweging van denmagneetvolgde. overwinnen, waarmede de indudiestroom en
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Fig.5.

Eindeljk werd 00k de proefvan Gambey 0m- trachten tegen testribbelen,- endatdeinducgekeerd door Faraday. Hj hing aan een ge- tiestroomen hunne geleiders verwarmen.Hier
W rongen draad B (;g.4) een koperen teer- wordt dus door bemiddeling van eledriciteit
ling A tusschen de polen C en D van een mechanische arbeid in warmte omgezet.
sterken electrornagneet. Die teerling draait
O0k de ontlading eenereledrische batterj
snelrond,maar staat plotseljk stil,wanneer geeft aanleiding t0t een stroom , die in de
men hetweeke jzermagnetisph maakt;houdt naburige geleiders indudiestroomen kan doen
dit op magnetisch te wezen,dan beginthj ontstaan. Verdet geeft daarvoor de volgende
weêr tedraajen.Uitdieproeven bljkt:Be- proef: De batterj A (fig. 6) sfnxt op den
vindt zich een magneet bj eenezamenhan- grond,voorzien van een m icrometervanLana
Fende massa metaal,danzalelkeverandering ol/isolérendenvoet.Men laadtzemetdeelecln hun onderlingen stand eene kracht doen trlseermachine,en bj genoegzame spanning
ontstaan1 4ie deze verandering traeht te ver- springt er eene vonk over.D e iesch is ont
43
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laden en tevens gaat er een stroom door CC vuldig geïsoleerd door een omhulselvan gein eenspiraalvankoperdraden,diedoorschellak smolten schellak.De uiteinden'
,bjiK en L
geïsoleerd en op eeneglazen schjfbevestigd den toestel verlatend, staan in verband mrt
1s.Deze spiraal brengtinductieverschjnselen de 2 geïsqleerde verbindingsknoppen K'en L'.
voort in eene andere BB,in harenabjheid Dezinduce'rende stroom w ordttelkens geopend
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geplaatst. De stroomen'jvan BB worden ge- en'gesloten door de vol
jende inrigting:Hj
leid in eene derde spiraal EE , die op hare komtvan M in den klos,verlaathem bjA,
beurt in de vierde FF indudiestroomen te gaat door den knop B en den hefboom BC
naar den hamer C ,die op den metalen voet
voorschjn roeqt.
Om sterke lnductiestroomen te verkrjgen, D rust, en verder van D naar F en van F
gebruikt men den klos ran R'
A mkorgj in naar de negatieve pool der batterj.Naauwe;g. 7 afgeljks is de
beeld. In het
stroom beQVV X-Y
-1
midden,bj0,
Js
gonnen,ofde
'>
%*
bevindt zieh
staven in O
k
5.7.
een bundel
Tvorden mag=
netischenligweek-jzeren
#
>
st ven, Om ten den hefc
boom C op,
K
xxl
geven door
.
k
t
-.
x
.
x.
.
x
*' > . N x
p
w
zoodat de
den indllcépj
:.:s
renden klos,
stroûm bj C
l 'N
*
1
t
$
N.
welke besloen D is afge'
.r
-tyj(ten is in een
.B
. ,- ,
. t1 r'
(71 2x
broken.Hser)p''N
isolérenden
'Lp
û)
bj verliest
p
cylinder van
het jzerzjn
C
gehard
magnet
ismus,
î
I
..< '
J
zoodat dehakaoetsloek,
door gestipvalt
.
xwxvwx.x.vx
ww. v .
yï '& j. menerdenestêrroom
N '
pelde ljnen
aangeduid.
op nieuw get
N
sloten wordt.
HP
** bestaat
N Y NYNY N YN NY NY NY> *
uiteen draad
Door de
schroefG kan
van 2tot21/c
Ned.streepin
men de veer,
doorsnede
Flg.7,
waarop het
m et 300 OrRstuk D rust,
w indingen,eindigend in + M en A.De geïn- hoogeroflagerstellen en de afbrekingenmeer
duceerde klos is om den isolérenden cylinder of minder snel laten volgen.Plaatst men nu
gewonden en bezit een draad van l/4Ned. de naald van een galvanometerin K''L''?dan
streep metalthans300000 omwindingen,zorg- zalzjbeurtelingsnaartegengestelderigtlngen
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afwjken.Laatmen tusschen K'
'enL'
'kleine ID,waardoor de duur van lden inducérenden

tusBchenruimten,danzullenervanweêrszjden Istroom verlengd wordt,hetwelk eeneverlen*#
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Pig.8.

ng en verzwakking van den geïnduceerden
kleine 570nken oversyringen!- bjlgrooteren gi
afstand volgen zj éene rigting,namelgk di0 stroom ten gevolge heeft.Om ditteverhoeden,
heeft Y zea'a in den voetvan den toeste leen
condensator van zeergroote oppervlakte aangebragt,bestaande uiteeneopgevouwenstrook
taf,aan weêrszjdenmetbladtin bekleed.De
eene zjde (+ +) is verbonden met B , de
andere(- -)metF.Gaat nu de hamer0m-

h
004, dan ontstaat de extrastroom en verspreldtzich over den condensator,die geladen
wordt; de positieve electriciteit vloeit langs

A B b op hetbladtin (+ +),endenegatieve
D F f op het andere gedeelte (- - ).Deinductievonk w ordt daardoor kleiner,omdatde
vloeistoflbn,diehaarvoortbrengen,eenegroote

oppervlaktevinden,waaroverzjziehverdeelen.
OI) den conductor opgehoopt,willen zj zich
hereenigen door den condudor b B A ,den

indllcérenden klos,de batterj M endoorF /:
Er ontstaat een stroom ,tegengesteld aan dien
de< batterj en plotseljk hetmagnetismusvan
het week jzervernietigend,zoodatde directe
iilductiestroom korter duurt en sterker wordt.
De vonken kunnen op die wjze eene aanmerkeljke lengte verkrjgen. Bj de beste
werktuigen van onzen tjd gebruiktmen den
stroomverbreker van Fouoault,wMrbj deafhreking verkregen wordt door het 0p- en
nêergaan van eene stift, die in een beker
staat, waarh) zich kwik bevindt onder eene
laag alkohol.

Omtrentde indudievonk vermelden wi
jhet
volgende:zjn Q en Q'(qg.8) deuiteinden
van den geïnduceerden draad in den klos van
van den direden stroom ,- wordt de hamer R'
ttltmkorf en ishun onderlinge afstand niet
opgeligten de inducérende stroom afgebroken, tegroot,dan zullen aldaarbjhetsluiten en
dan gaateene vonk over van flen ham er naar

afbreken van den inducêrenden stroom elec43+
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van Clarke voor het beste gehouden.Hetis

trische vonken overspringen.Hetzalkunnen

zjn,datde afstand tegrootisvoorden 0m- afkebeeldin;g.11.Vööreenloodregtstaanden
gekeerden en niet voor den sterkeren direden magneetdraajen om eeneas O 0'tweeklosstrùom. Dan zal alleen deze laatste vonken sen L e11M ,gewonden om week-jzerenkerdoen ontstaan,die eene lengte kunnen berei- nen.Bj elkehalve omwenteling komen deze

ken van l
/cNed.el.Plaatstmen op den weg kernen vöôr de polen van den magneet.De
der electriciteiten eene Leidsche Eesch, dan 2 uiteinden van den omgewonden draadrusten
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wujkt in de
dezeproefnem aohino van
men met de bekende Gdsslerseh,e Iizdl,voûr- Vrilde(flg.12),die uitQ geljke deelen van
gesteld in ;g.10.
verschillende afmetingen bestaat. A is eene
De inductie is door Poii,Clarke en Page rj magneten.Een kleineklos van Siemens,
aangewend t0t hetvervaardigen van dynamo- tusschen depoolstukken D Ddraajende,geeft
electrische werktuigen. Van deze wordt dat inductiestrooment die door middel van een
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stroom wisselaarsteeds in dezelfderigting door bergte,omstreeks 20 geogr.mjlten noordden draad .# .# van een sterken electromag- westen van de bronnen derBrahmapoetra,ter
neet gaan. Deze laatste bestaat uit 2 week- hoogte van 5500 Ned.elaan de noordzjde
jzeren platen, om welke duizend Ned.el van den Kailasa? die zich ter hoogte van
geïsoleerd koperdraadgewondenzjn.Tusschen 7000 Ned.elverheft.Laatstgenoemde berg is.
de poolstukken D 'D'draaiteen tweedt)klos volgens de Indische fabelleer,de zetelderg0-

van 8iemen.
gevenwjdig aan deneersten,maar den en hetparadjsvan Mva.Deriviervolgt
FTooteren vaneen langen draadvoorzien.De in haar bovenloop onderden naam van Singlndudiestroomen van dezen klos worden in c Khabab eene noordwesteljke rigting langs
en d opgevangen.M etzulk eenemachine heeft den noordeljken voet van het HimalayageW ilde een jzerdraad van 6 Ned.streepin bergte,ontvangt na een togt van 35 geogr.
middelljn en 37 Ned.duim lang doen smel- mjlderiviervan Gartok,eenvlekinTibd ter
ten,terwjlmen daarmede een buitengewoon lloogtevan 4500Ned.el,verlaatbj denbergpas La-Uans-lfiel de hoogvlakte en stroomt
door eene
enge, diepe
kloof.D aarna

sterk electrisch lichtkan voortbrengen.
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langsSkardo,
de hoofdplaats van
Baltistan ,
ontvangt er
op haren regteroever de

Sjiraren
VII aan Lodewj;kXIF.Decardinalenbezit- geoqr.mjlverder,nahetopnemen vanonder-

Frankrjk,en
A leœander

Pig.1Q.

wendtzlch20

ten die bevoegdheid krachtens eene overeen. scheldene bergstroomen,plotseljk zuidwestkomst, met Paulns IF gesloten.Vroeger be- waarts,intallopzekronkelsendieperptskloven,
zaten 00k de Duitsche bisschoppen hetvoor somtjdsook in breede dalen,een weg banend
levenslang,terwjlhetthanstelkensna5Jaar door het rellsachtig gebergte. Dit gedeelte,
vernieuwd moet worden.
onqeveer 40 geogr.mj1lang,ist0taan de
Indus (De)!Sùtd ofRindltoe,dehoofdrivier Brltsche grenzen nagenoeg onbekend.Bj de
van V öör-lndié, heeft eene lengte van 393 Britsche vesting Atak of Attok? tegenover
geogr. mjl? een stroom gebied van 17500 (7l den mond van de K aboel, ter hoogte van
geogr. mjl en ontspringt in Tibet aan de 300 Ned. el, isde Indus ongeveer 260 Ned.
noordwesteljke helling van hetHimalayagc- elbreed en bj lagen waterstand 10,bj heo-
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gen 20 Ned. el diep.Van hier t0t aan zee van Auvergne en isbedektmet diluviaalvor-

doorlooptzj nqg 203 geogr.mjl.Eerstbruist mingen,terrjlhj rustop tel%iairegips.
zj dooreenedleperotskloofenvormtvervol- Industrle,zieNnrerkdd.
gens een weg ter breedte van 4600 Ned.el
Inënting,zie Pokken.
door de Zoutbergen bj Kalabagh,24 geogr. Inez de Castroj zie onder Cantro.
mjl beneden Attok.In hetlage landaange- Infam ie (eerloosheid).Ondex het artikel
komen,wordtderiviersljkerigenoverstroomt Mer zjn op voldoende wjzehetwezenen de
in den regentjd de oeverlanden.Dezeover- grondslag van de eer,zoomede de oorsprong,
Btronming, een gevolg van het smelten der
Bneeu'f op de bergen, begintregelmatig den
23:ten Murt, bereikt den 6den of den Cden
Augustus haar hoogste punt en eindigtden
23ster 8eptember.NietverbenedenMittanltot,
106 geogr.mjlvan haren mond ontvangtzj
d00r middel van de Pendslaub de wateren

de werking en de gevolgen van deeerloosheid

uitgeengezet (zie aldaar).De FranscheCode

Pénal van 1810 - t0theden n0g 0ns Btrafwetboek, hoewel door eene menigte spedale
wetten aangevuld en verbeterd, en speciaal00k op het puntvan de eerloosheid mede-

brengende straFen belangrtjk herzien doorde

het Vjfstroomenland. baarna is zj b/ wetvan 29Jtmj1854 Stbl.N0.102- deelde,
lagen
Van

waterstand 1800 Ned.elbreed.In het zooals daarbetoogdis,metzeerkwistigehand

gewest Sindh bj Rori,waar op een eiland
de vegting Bakkar en de marktplaats Sakkar
gelegen zjn,breekt de rivierd00reen laag
kalkgteengebergte,wajr zj tevoren omheen

op onmenscllkundige wjze de infamie uit
aan allerlei soort van veroordeeldenwerens
misdrjven, die metdeeernietin hetmlnst
venrbho
anrs
d-s
ta
an.De
infamiewordt0p diewj
ze
ee
d'
oeuvr
e.De
wet

vloeide.Reeds vpôr d1e plek verlaath=r de
regter,die doorde
Oost-Narraj een tak, die zuidoostwaartsdnor gedwongen wordt om z0o met de infamie om
de woestjn stroomt en bj hoog waterook te springen, levert uitspraken: die door het
wel de zee in den Kori-mond bereikt.Om- weldenkend publiek nietgeëerbledigd wcrden,

Btreeks 4 geogr.mjlbeneden Rorizendtztj
de Wegt-Narrazjwaarts,welkeovereen afgtand van 26 geogr.mjlvoortloopt,zich t0t
hetmeerMantgjoerverbreedten zich vervol-

omdatzj in strjd zjn methetmodern,nlim
ontwikkeldregtsgevoel,datineenebeschaafde
maatschappj leeft. Aan de eischen van dat
regtsçevoel,zooals het opgekweektis donr
gens met de hoofdrivier weder vereenigt. de nleuwere regtswetenschap en de Jongste

Da
arna ondergaat de Indus 2% geogr.mj1 beschaving, Nvordt beter en zelf: zeer goed
ten noorden van Hyderabad wederom eene

voldaan door de bepalingen, die omtrentde

vertakkinginden breeden doch Jaarljks af- infamieqevonden worden in hetontwerpvan
nemenden arm Foelaili of Gonni, die zuid- een Natlonaal Strafwetboek voor 0ns vaderoostwaarts vloejend weldra de delta bereikt. land,dat door de commissie t0thetopmaken
Beneden Tatta verdeelt zich de Indus in 2 van zulk een ontwerp - benoemd bj begluit
C 00te armen,de Baggar en de Sata (W an- van Z.M.den Koning van 28 September1870
lani).Dezeen deoverlgedelta-armen verdee- N0.21 - in den 100p van ditJaar,1875,aan
*
len zich bj herhaling,zoodatmen erin het Z. M . is ingediend. Dat ontwerp plaatst de
geheel13 hoofdarmentelt.Debreedste,diepste infamieonderdeb%jkomendeyfrl-pz
l- integenen steedsbevaarbare istegenwoordig dePitti. stell
ing met ltoofdstrafen.Zj bestaat in de
De kustzoom langs de delta heefteene lengte ontzetting van bepaalde regten. De regtenn
van 281/4geogr.mjl;de puntbj Tatta ligt waaxvan in de bj dewetbepaalde gevallen
151/4geogr.mjlvan dezeeenzooverklimtde de ontzetting kan worden uitgesproken,zjn:
vloed;bjhoog waterwordtdegeheele delta 10.het bekleeden van ambten ofvan bepaalde
overstroomd.DeIndusverlieitgedurendeharen ambten;20.hetdienen bjdegewayendemagt;
l00p door dorre gewesten, alsook door hare 30.hetkiezen en deverkiesbaarheldbjkrachzjtakken veelwater, zoodatzj op verre na tenswetteljk voorschriftuitgeschrevenverkieniet z0: groote watermassa naar zee voert zingen;40.hetzjn van raadsman ofgeregteals de Ganges.Zj bevat veelvisch,en alli- ljkebewindvoerder,en hetzjn van voogdof
gators zjn er in menigte. Te voren warjn curator over andere dan eigen kinderen;50.
hare oevers eenzaam en woest,doch nadatln deoudelljke magt,dovoogdj en decuratéle

1835 het eerste Engelsche stoomschip hare over eigen kinderen, en 60. de uitoefening
wateren geploegd had, namen er handel en van bepaalde beroepen.Ontzetting van leden
verkeer metsnelheid toe.Vooraltoen in 1843 derregterljkemagt,diehetzjvoorhunleven,
Sindh en in 1846 hetrjk der Sikhsin Brit- hetzj voor eenen bepaalden tjd zjn aangeache provinciën veranderd waren,ontstond in steld, ot'van andere voor hun leven aangedeweleerbegchaafdeenlaterineenewoesten!
j atelde ambtenaren,geschiedt ten opzigte van

veranderde Indus-delta de koopstad Karatqii,
waareen lrvendigehandelqedreven wordt.
Indusiènkalk of tertlaire mergelkalk,
bestaande uit ;Jn travertino, bitumineusen

het ambt, waartoe zj alduszjn aangesteld,
alleen in de gevallen en op de wjze,bj de
bjzondere wetten bepaald. De willekeurige

onderscheidingen tutschen onteerende en nietleisteen,bruinkolen en allerleiboombladeren, onteerende straFen of tusschen zoogenaam Ge
insecten,visschen,weekdieren en vooral uit misdrjven en wanbedrjven,sedert lang door

vele indusiën (Phryganeënschalen), alsmede de wetenschap metbjna algemeenestemmen
uitoverbljfselen van zoogdieren (rhinoeeros- veroordeeld) wordt hier dus voor goed aan
Ben,muskusdieren,muizen enz.
),vormthet den kant gezet,Moge dat ontwerp derStaatstweede lid der lagen in het zoetwaterbekken

commissie, dat over 'tgeheelzoo vele goeoe
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verbeteringen in de strafwetgeving zalaan- geruqhtwordtvervolgd1ofbj hemz goederen,
wapenen,werktuigen of papieren worden gebrengen,weldra tot wetworden verheven.

Infant,afkomstigvan hetLatjnBchein-fans
(kind)wasreedsvroeginPortugalen Spanje
de titelderprinsen van hetKoninkljk Huis
en inlanta die dex pxincessen.Daarenboven
heet in Spanje sedertde 14deeeuw deKroonprinsprinsran dddzfzc ,terwjldievan Por-

vonden, welke aanduiden,dat hj de dader

van ofmedepligtireaan hetmisdrjfis.Aldus
wordt de ontdeltklng op heeterdaad door 0ns
W etboek van Strafkordering omschreven.Het
begrip is nol!h op zichzelf, noch zooals het
dâar
' is geformuleerd,scherp begrensd.Het is

tugal vôôr de afscheiding van Brazilië d0n ook zeermoegeljk,om hetjuistte omschrjnaam van prins van .frtxzilïFdroeg. H et do- veu, omdat de vraag,ofeane ontdekking op
mein van den lnfantofvan deInfantanoemde heeterdaad is geschied ofniet,eene feiteljke
vraag,geene regtsvraag is; zi
j moet beantmen infantado.
Infanterie (De) of hetvoetvolk vormt woord worden met het oog op de bepaalde
oms
t
andi
gheden
,
waar
onde
r
de
(mtdekking
het grootste gedeelte der Europésche legers.
Zj ls het gemakkeljkst en het goedkoopst plaats vond,en die bjzondere omstandigheuit te rusten en te organisêren,zoowelvoor den kunnen zo0talloosen onderscheiden zjnj
het bezigen Van vuurw apens a1svan blanke dathetonmogeljk is,om zealsbestanddeelen
wapensgeschikt, kan op ioder sleehts eenig- in eene naauwkeuri
ge bepalinj op tenemen
zinsbruikbaarterreindienstdoen,- vechtzoo- en zamen te vatten.Het begrlp van ontdekwel in verstrooide als in geslotene gelederen king op heeterdaad is uit de oudste regten,
en dient evenzeer in den aanvallenden als in zoowel uit het Romeinsche als uit het Gerden verdedigenden oorlog.Om aldie redenen m aansche, overgenomen en wordt in alle
vormt zj het gewigtigstgedeelte der krjgs- nieuwere wetboeken gevpnden. De leer van
magt.Menonderscheidtlinie-infantekieenli
yte de ontdekking op heeterdaad staat in ver-

iz/t
-ferce. T0t de eel'ste rekentmen degre- band metdebewjsleerin strafzaken en met
nadiers en fuseliers
t0t de laatste de llet strafprocès, dat t0t opsporing en verJagers en tirailletlrs.Hetwapen der iptànterie volging van df
m misdadiger revoerd moet
ishetbajonet-geweex,waarbjsom migen den worden.Bj de mindereregtsvelligheid is zj
i
n
de
re
gt
s
pl
egi
ng van de oudexe volken van
sabelvoegen, datderjagersde buksmet
getrokken l0op en hertsvanger.De infanterie m eer belang, dan in die van onze moderne
iB de oudste legermagt en maakte reedsbj maatschappiJ't evenals de leer omtrent het

de Grieken en Romeinen hethoofdbestanddeel Corpus delidi, en die der bekentenis. Aluit dertroepen.In de m iddeneeuwen,toende leen uit de van geslacht op geslacht Binds
ridders zieh liefstdoorruiterszagen om ringd, eeuw en voortgeplante herinneringaan die(mde
werd hetvoetvolk eenigen tjdverwaarloosd, regtstoestanden kan de n0g heden bestaande
slecht uitgerust en n0g sleehter aangevoerd. dwaze meening verklaard worden, dat het
Sedert de invoexing der vuurwapens is zj niet geoorloofd is, om iemand,die zich verechter weder op den voorgrond getreden.De hangen heeft,.afte snjden, of een drenkenaam is afkomstig van het Spaansche woord ling te vervoeren, vôördat men een dienu r
infanfe (onmondige,knechtofknaap),geljk van de openbare magt er bj heeftgehaald,
o0k in onze taalhet woord pkrjgskrkachten'' OMR te constatêren,dat die persoon dââr ter
n0g niet ongebruikeltjk is. Het regelmatige plaatse onder die om standigheden y-onden is.
voetvolk werd in de 15de eeuw in Spanje Het spreekt van zelf, dat ingeval van nntinfanteria de /tz ordenanza genaamd?en deze dekking op heeterdaad,de dienaren derjus-

naam kwlm o0k btldeoverigelegvrslnzwang. titie en policie, belast m et het opsporen en
Infectle, zie Besmettiny.
vervolgen der misdrjven, verpligt zjn, om
Infnitesim aalrekenlng of de analyse onmiddellgk allesaan tewenden,watdienstig
1,4- Adfoneindi
yebevatdedi
yerentiaalrekeniny
, kan zjn,nietalleen om het feittotklaarheid
(ziealdayr)endeintegeaalrekenin.
q(ziealdaar). te doen brengen,m aar o0k om den dader in
Infnltlvus ofonbe
paaldel
'nfj.
snoemtmen handen te krjgen.E1k dienaarderopenbare
dien vorm van hetwerkwoord,waardoor de magtzJl,en een iegeljk may in datgeval
handeling ofhetljden in hetalgemeenwordt den verdachte aanhouden en voor een dex

aangeduid zonder achtte geven op eenig 0n- ambtenaren van hetOpenbaar Miuistêriebrenderwerp.Daarechterde handeling Ofhetlj- gen. De m agistraat van het 0. M.kan ill
den in een bepaalden tjdmoetplaatshebben, zulk een geval krachtigt,r en sneller handekan m en een tegenwoordigen,verleden enz, len, dan anders: voorloopige verhooren van

tjd der onbepaalde'wjshebben.Devorming
van den ininitivus is in verschillende talen
zeerverschillend,maarhetbljktinhetalgemeen uit de vergeljkendetaalstudie,dathj

verdachten en getuiyen;ylaatsopneming,0n-

derzoek van deskundlgen,lnbeslagneming van
goederen, wapens, werktuigen en papieren,
huiszoGking en aanhouding van verdachten en
een naam valisvan eenzelfstandignaamw oord, onwillige getuigen - al deze maatregelen
afgeleid van hetw erkw oord.Doorgaansechter kunnen gémakkeljker, met minder formalibesehouwtmenhem alseen zelfstandigenvorm. teiten en metm eer spoed w orden toegepast,
In fagranti of ontdekkiny op Ade/erfftztzt8 dan btliten hetgevalvan dllito//t
wrlz
?f- ontheeftplaats,wanneerhetmisdrjf,terwjlhet dekking op heeterdaad.
gepleegd wordt, ofterstond nadat hetis geInfa/matie,zie Ontsteking.
pleegd, ontdekt wordt, of wanneer iemand
Infexle ofb'
t
ùging van hetllcht,zie Wliterstond daarna als dader door het openbaar yinq
n lï6r.fereglfie.
. e
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INFORMATIE- INGEMANN.

Informatie is de eerste yeriode van de meestal ongedoornde heesters en boomen uit
instructie .in gtrafzaken. In dle periode doet de Amerikaansche keerkringslanden metroode
depolicie in dienstderjustitieallemogeljke en witte, in aren gerangschikte bloemen of

nasporingen omtrent deverschjnselen,dieer bloemhoofdjesen eetbarepeulen.Van 1.I#etoe kunnen leiden om uit te maken, of er mina Fr., een hoogen boom in Malabar en

een misdrjfisgepleegd - zooJa,welk misdrjf- en wiealsverdachtmoet beschouwd
worden van daaraan schuldig te zjn.In dit
tjdvak is er n0g geen vermoeden op ôén of

op Java,gebruikt men de onrjpe zaden en
de Jonge bladeren. 1..
fx r.
goé Dec. is een
fkaaje boom terhoogtevan 10 Ned.el,groeit
in W est-lndië en Zuid-Amerikajen bevat in
meer bepaalde personen,tegen wieeen voor- zjnepeulen een zoeteneetbaarmerg.1.dllci.
s
.,vandePhilippjngcheeilandenovergebragt
100pi4 geding gevoerd wordt;de officier van #Z'
Justitleisdehoofdman in het informéren,en naar Java,wordthierwegenshetsmakeljke
pas wanneer de informatie voldoende bezwaren tegen zekere verdachte personen opleverty wordt de meer forméle instructie geopend onder de hoofdleiding van den regtercommissaris.

Ingalapsarii ofbenedenraldrî
hersnoemt

men in de Hervormde Kerk die aanhangers
van de leer der voorbegchikking,welke aan-

nemen,datG0d zjn raadsbesluitomtrentde

verkiezing en verwerping der menschen eerst
ten gevolge van den vooruitgezienen zondeval

heeft vastgesteld,terwjl dt
lsupralapsariiof
bovenraldrnrers beweren,datgenoemd raadsbesluit reeds vöör den zondevalgenomen en
Adam alzoo t0tdezen bestelad Nvas.l)e infralapsarii behielden de overhand op de Syllode
te Dordrechtin 1618.

vruchtmoesaangekweekt.1.Marthae t
gyrezl
g-,

bj Sta Martha in Columbiagroejend,draagt
oranjekleurigevruchten,gevuldmeteen brmn

en bitter merg, dat eene zwarte kleuratof
oplevert, welke onder den naam van al
g-apilltxin den handel komt. Z insz
'
gno Xlz
lfA,
metwitte bloemen in Nieuw-Granada, en Z
pnrp%rea W ., metpurjerroode bloemen op
Martinique groejende,zpn fraaje sierplanten.
.,een hooge,slanke boom met
1..
st
ytyzztzrl 1F'
schulmgevenden bastj is ili Cochinchina te
vinden,- en 1. T7l.gi# CatL < leverthet
Antillische kiezelhout. Eindeljk vermelden

wj n0g 1..
:c##l Kwntken Z Fewilld Deo.uit
Zuid-Amerika. Laatstgenoemde soort wordt
vooral in Peru veel gekweekt en draagt

peulen ter lengte van % Ned.el.

Inm la ofGtta heette bj deRomeinen een
Ingaevonen '(De) zjn bj Tacltws de
voorhoofdband van witte w0l, waarmede de noordeljke volksstammen der oude Germapriestersjde Vestaalsche maagden en de of
lb- 11013,die van de monden van de Rjn t0taan
raarsbj wjze van tulband hethoofdomwoel- de Oostzee en op het schiereiland Jutland
den.Aanvankeljk wasdezeband een teeken woonden? derhalve de Friezon, Chauken,
van ootmoed,latervanheiligheidenonschend- Angrivarlërs,Cimbren, Teutonen enz.
baarheid.OFerdieren, kerken en altaren werIngbert (St.),een vlek in de Bejersche
den er mede getooid en ook smeekelingen en Ptàlz,21/s geogr.mjlten westen van Zweivredeboden prjkten er mede.In lateren tjd briicken en evenzoover ten noorden van Saar-

getr
t
ektehjaanKeizerljkestadhouderstoteen
eken hunner waardlgheid.Voorts ging hj

gemund, ligt aan de Rohrbach,welke naar

de Blies vloeit, is merkwaardig wegens

van de Heidensche priestersoverop de Chris- zjne aanzienljke steenkolenmjnen en jzer-

teljke bisschoppen en ontving den naam van smelterjen en telt ruim 7000 inwoners.Het
bisschopsmuts (mitra). Deze bestaat uit 2 leverteeneaanzienljke hoeveelheid çietjzer,
platte, hooge? van boven spits toeloopende smeedjzer,plaatjzer,jzerdraad,aluln,magplaten van blik of carton,bekleed meteene nesia enz.
zjden Btofvan dergeljke kleuralshetmis- Ingem ann (Bernhard Severin),een vergewaad,rjk gestikten dikwjlsmetgoud en diensteljk Deensch dichter,geborenden28sten
edelgesteenten bezet.Devoorste zjde isver- M ei 1789 te Torkildstrup op het eiland Falsierd met eyn kruis, evenals de twee naar ster,bezocht de schoolteSlagelseen begaf

achteren nee
-rhangende banden.De bisschops- zi
ch in 1806 naardeuniversiteltteKogenha-

muts is bj alleambtsverrigtingen heteigenaardighoofdbedekselvandenbisschopjdesgeljks
van den Paus,en deze heeflhetregtom 00k
aan anderehoogegeesteljken debevoegdheid
te geven t0t het dragen van de bisschopsmuts.Deze prjkt00kin hetwapen vanhen,

gen.Alsstudent4afhj eenbundelgedlchten
uit,en nadathj In 1818 en1819eenegroote
reisdoorDuitschland,Frankrjk,Zwitserland
en Italiëvolbragthad,werdhjin 1822lector
in de Deensche taal en letterkunde aan de
académie te Sorö-e.In 1843 Yrerd hj ersaet

hetbestuurderhoogeschoolbelast,en hj bedieInm
haarsideraçe
n.
ls de naam van een drank,die hield het t0taan hareopheëng in 1849.Hj
bereidt wordt door kokend water op plant- Overleedden 24stenFebruarj 1862.Alsdichter
heeft hj nagenoeg op elk gebied derpoëzj
aardigegengqsmiddelen tegieten.
Infusorlen,zieAfgietseldierlies.
zjne krachten bejroefd.Aanvankeljk helde
Inga W illd.isde naam van een planten- hj over t0t sentlmentaliteit, doch betoonde

geslacht uitde fam ilie der Legum inosae.Het later meer kracht, vooral in zjne drama's
onderscheidt zich door een s-tandigen kelkj (1815- 1821). Na dien tjd koog hj vooral
eene buisvormige, s-tandige bloemkroon met nationaal-geschiedkundige en godsdienstigeon-

talrjkein bundelszamengevoegdemeeldraden derwerpen ter behandeling. Op zjn voortrefen eene breed-ljnvormige,zaâmgedruktepeul feljk heldendicht: rW aldemar de Store og
met in een brj gelegene zaden.Hetomvat hans Mënd (1824; 3de druk 1847)''volgde
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eenereeksvanroxaancesyaandesaiddeneeu:vsch- (over de inenting,1768)''
!- onderseheidene
Deensche geschiedenis ontleend. Daartoe be- Engelscheverhandelingen ln derphilosophical
hooren: pW aldemar Seier (1826)'',- rErik Transactions'' in het Nederlandsch vertaald

Menved's Barndom (1828)'' - plfong Erik
og de Fredlöse (1833)'',- en rprindsotto
og hanssamtid (1835)''.In devolgendeJaren
verschynen hetdramatisch gedichtrRonegaten
(1838)''
,- hetdramatischverhaalssalomons
Ring (1839)'5
, - alsmede de 2 romantischhistorische gedichten pDronning Margarete
(1836)'' en pllolgerDanske (1837)''.Minder
geslaagd is rltunnuk og Naja (1842)'' een
Groenlandsche rôman.Voortsdichtte hj vele
geesteljke liederen, en sclzreef den roman
XLandsbybörnene (1853)'', alsmede rconfirmationggave (1856)''en de beide gedichten:
Tankebrevefraen Afdöd(1855)''enrGuldaeblet(1856).''Zjneverzameldewerken zjn in
4 afdeelingen (1843-1864,39 dln) in het
licht verschenen.
Ingenhousz (Jan),een verdiensteljk Ne-

door & '
ptzs Breda (1785,2 d1n)'',- onderscheidene rMémoires'' in het plournal de
Physique''? - en een aantal Nederlandsche
Opstellen ln de pvaderlandsche Letteroefeningen'',de pscheikundige bibliotheek''enz.
Ingem eurs noemtmen zoowelde oëcieren van het korps der Genie (zie aldaar),

als de bnryeell
jke(civiel-) ingenieurs,dieals
mjn-ingenieurs, bj spnorwegen, fabrieken,
waterwerken enz.werkzaam zjn en in 0ns
land gewoonljk hunne opleiding ontvangen
aan de polytechnisehe school te Delft.W j

hebben tevens van rjkswege een korpsinyenieurs van den waterstaat, bestaande uit 1nspecteurs,hoofdingenieursderlsteen2deklasse,

ingenieursderlsteen2deklasse,aspirant-ingenieursen surnum erairs, een korps ingenleurs
der Marine, belast met den bouw van zeeschepen en stoombooten,- alsmedeingenieursveriicateurs van hetkadaster,diedebelastbare

derlandsch natuur-en geneeskundige,gebol'
en
te Breda den 8sten December 1730,studeerde
te Leiden onder de leiding van Gaubilu en eigendommen des rjks opmeten en in kaart
Albinu en begafzich vervolgensnaarLonden, brengen.Ook bestaat te 'sHage eene vereeni-

om zichmetdewjzeva'
ninenting vanSutton ging, die den naam draagt van plfgninkljk
bekend te maken.Opaanbevelingvan Pringle, Instituut van Ingenieurs''en o.a.een tjdvoorzitter van de Koninkljke Maatschappj' schriftin het lichtgeefl.
Ingerm anland noemt men het gewest
te Londen,werd hj in 1768 naar W eeren
geroepen,om de kinderenvanM aria T/zerdyfc tusschen het meer van Ladoga,de Newa,de
in te enkn,van welke reeds 2 dom-de pok- Finsclle golf de Narwaen degouvernem enten
ken waren bezweken. Hj slaagdehiernaar Pskow en Nowgorod.Hetvormttegenwoordig
wensch en verkreeg met de titels van Kei- het grootste gedeelte van het gouvernement

zerljk hofraad en ljfarts derKeizerljke fa- Petersburg, en ontleent zjn naam van de
milie eenjaargeldvan ruim 7000gulden,het- Ingriërs, t0t den Karelisehen tak der Baltiwelk hj t0t aan zjn doodbehield.De Kei- sche Finnen behoorende,die een tongvalvan
zerin gchonk hem daarenboven 2 gouden en
30 zilveren medailles?en de prinsron. Forzb-g een zilveren tollet, uit 25 stukken bestM nde. Daarenboven lieten vele voorname

het Karelisch spreken,doch nog geene 18000
zielen tellen.D eze w onen in222tmeestalzeer

kleino dorpen en zjn, se,
lloon meerendeels
de Protestantsche godsdienst beljdende,in
yeaonen zich doorhem inenten,en hj werd het algemeen lui,arm ,vuil,bjgeloovig en
m 1772 naar Italië ontbodeny om er den erf- onwetend.De naam Ingermanland werd eerst
prinsvan Toscaneen zjne zusterdiekunst- gebezigd in 1617, nadat het door Rusland,
bewerking te doen ondergaan.Bj diegelegen- w aaraan het sedert de 13de eeuw behoord
heid bezocht hj o0k Napels en Venetië,en had, aan Zweden was atkestaan.Door Peter
hield zich na zjn teruqkeerteW eenen met de G9't?o/: is hetin 1702 wederom veroverd,
wetenschappeljkenasporlngen bezig.Hj stond en in 1783 werd het bj het gouvernement
in hoogeachting bj keizerJozf 11,en deze Petexsburr gevoegd.
bezochthem in 1781 in zjnewoningtegeljk
Ingevlng lt,
y6avl'eîlo'
vtç
x,inspiratio)beteemet den Grootvorst en de Grootvorstin kentop godgeleerd gebied de van G0d uitgevan Rusland.Later ging Inyenhousz naar Ne- gane werking, waardoor Hjhen,die monderland,doch vertrok weldra naarFrankrjk deling of schrifteljk zjne openbaringen meen toem wedernaarDuitschland.W egenszjne dedeelden, voor alle dw aling heeft behoed.
wankelende gezondheid reisde hj in1797naar Reeds vroeg heefl men het leerstuk der ingeEngeland,om aldaar de geneesheeren teraad- ving zoodanig voorgesteld,datbj deopstelplegen,en overleed teBow oodsparlt,eenbui- lersderBjbelschegeschriftenallezelfstandig-

tenverbljf van den markies Landsdowne op
den 7den September1799.Hj heeftzich verdiensteljk gemaakt door de uitvinding van
een nieuwen eudiom eter en door het bezigen
van platteglasschjven in plaatsvanrolronde
voor de eledriseermachine.De Koninkljke
Maatschappj te Londenenanderegeleerdege-

heid wegvielen zj beschouwdmoesten worden als snaren,door den vingereenerhoogere
magtbespeeld.Hetwerd algemeen in deKerk

aangenomen,geraakte bj detoenemende onfbilbaarheid des Pausen op den achtergrond,

maarwerd in dedagen der Hervorming,bj

de ontw ikkeling van het Protestantism us,
nootschappen benoemdeu hem t0t1id?- M aria w eder opgerakeld,zoodathetgeloofaan eene
7'#ee:1 nam hem op in den adelstand met letterl
jke ingeviny van de woorden desBjden titelvan baron,e11zjnnaam bljftleven bels door den Heillgen Geestalgemeen ingang
vo
nd.
Later werd door de wetenschap aangein het plantengeslachtInv
qenhousia.Van zjne
geschriften noemen wj: rLettre à M.Chais w ezen, datonderscheidene voorstellingen des
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Bjbels onAvaarheden behelzen.Men zag ein- vliezen in het darmkanaalen de longen.Ook
deljk zelfsin,datook omtrentde mededee- in de hersenen, de oogen, het hart en de
ling van historische tbiten en omtrentdeleer- bloedvaten komen zj voor.Zie voorts wat
stellinyen de verschillendeschrjversdesBj- wj onder Bamdworm en Draadworm hebben
bels nlet altjd met elkanderovereenkomen, m edegedeeld.
znodat het vexliehtegedeeltederChristeljke
Ingezeten. In plaats van de meer algemaatschappj de ingevingsleer alseeneonge- meene en onbepaalde onderscheiding tusschen
rjmdheid heetlterzjdegeschoven.
buryer (ziealdaar)en niet-bnryeçonderdeinInçewandswormen (Entozoa, Verlnes wonersvan eenland,heeft0nsjongstestaatsintestlnales) is de naam van onderseheidene regt eene andere, tweeledige,scherper afgediersoorten,diehun verbljfhouden in andere bakende classiicatie ingevoerd van hen,die
levende dieren.Men z0u zeinwendigeparasleten

zich op hetgrondgebied van Onzen Staat0p-

kunnen noemen.O0k zjnerinsedenmaskers, houden.Tweeledig isthans deonderscheiding:
welke in dieren leven, zooals verstlhillende
soorten van het geslacht Oeslr'as L. Deze

men isNederlander ofrreemdeliny,eningezeten

echterzjn geene ingewandswormen,daarzj
juistin volkomen toestand in hetdierljk lirchaam leven,nadatzj vaak geruimen tjd ln
onvolkom en staatdaarbuiten hebbenverkeerd.
Het ismoejeljkt bj de klasse derInge-

vreemdeling en toch ingezeten, Nederlander
en tocllniet-ingezeten.De dubbeleonderschei-

ot'nèet-inyezeten. Men kan dus ttgeljk zjn
ding is van belang zoowelin hetburgerljk

als in het staatsregt.De uitoefening van onderscheidene regten en de vervulling van tal-

wandsworm en algem eene kenmerken te be- rjke pligten isafhankeljk vanhetNederlanpalen. Sommigen hebben geen darmltanaal; der- en het ingezetenschap, zoowel in het
bj anderen vertoonthetzich in degedaante private alsin het publieke regt.

van 2, somtjdsin takken verdeelde buizen, De voorschriflen van hetburgerljk mateterwjl n0g anderen eene meer volkomene riëelen van hetburyerljk procèsregtleveren
darmbuisbezitten.Degeslachtsdeelen zjn bj meer dan één verschll op voor vreemdelingen
sommige soorten op hetzelfde individu ver- en voor Nederlanders.Niet-ingezetenen Btaan

eenigd,bj anderegescheiden.Bj eenige ontwaart men geenerlei aanwjzing van eenig
zenuwstelsel,bj anderegeringesporen.
Linnaeusvoegdebj deklassederW ormen
4 geslachtenvan ingewandswormen,nameljk

ook dâârnietin allesmetingezetenen geljk.
In hd politiek leven is dedubbele onderscheiding n0g van grooter belang. Daarom geeft
de Grondwet van 1848 in één van hare eerste
artikelen deze bepaling: de w et verklaart,

Fasciola,Gordins,ddccrï.sen Taenia en telde
in de laatste door hem bezorgde uitgave van
het rsystema Naturae (
.1
667)'' 12 soorten,
doch Rndolphi omstreeks eenehalveeeuw later

wie Nederlanderszjn.Vreemd genoeg,wordt

reeds899,terwjlna dientjd hun aantaln0g
aanmerkeljk vermeerderd is.ZjisdoorZeder
in 5 groepen, familiën of orden verdeeld)nameljk rondewormen(nematoidea),kaakwormen
(acanthocephala),z'
t
dgwormen(trematoda),bandoflintwormen(cestoidea)enblaaswormen.Laatstgenoemde groep is echter vervallen,toen het
bleek,dat zj slechts de jonge vormen van
de lintwormen zjn.Demeestvolmaaktegroepenzjndebeideeerste;bjdezezjndegeslachten gescheiden,terwjlde laatste2hermaphro-

de onderscheiding tusschen Nederlanders en
vreemdelingen te behandelen,en de grenzen
dier beide klassen naauw keurig vasttestellen.

hetzeltde niet gezegd van inyezetenen.Aan dat
voorschriftder Orondwet voldeed het Burger-

ljk W etboek van 1838reedsgedeelteljk doar

Die bepalinqen konden evenwelslechtshare
toepasslng vlnden, waar het de uitoefening

van burgerljkeregten (droits civils)gold.De

wet van 28 Juli1850 Stbl.N0.44,getiteld:
Dter uitvoering van art.7 der Grondwet''
,regelt het Nederlanderschap ten aanzien van de

uitoefening der burgerschapsregten. Het Bt
lrgerljk W etboek maakt we'l onderseheid tusdiete dieren om vatten.D e blaasworm en leven schen ingezetenen en hen,die hetnietzjn,
alleen in w arm bloedige, vooralplantenetende maar geeft geene verklaring er van?wie zj
dieren,en de hieruit voortkom ende bandwor- als zoodanig beschouwd wil hebben. De
men, tot het geslacht Taenia behoorende,in regtsleer verkeerde hieromtrent in hetdtlister.
vleeschetendedieren,vooral00k indenmensch. W él was in andere wetten van veel ouder

De lintworm van dekat(Taenia crassicollis)
leefdevroegera1sblaasworm (Cysticercusfasciolaris)in demuis, de lintworm.van den
hond (Taenia serrata) alsblaasworm (Cystieereu: yisiformis) in hazen en konjnen,en de llntworm van den mensch (Taenias0lium) als blaasworm (Cysticercus cellulosae)

datum ,b.v.in dewd op deschutterjenvan

11 April1827Stbl.N0.17jook reedssqrake
van injezetenen,en gaven die wetten, leder
voor zlch, meer Of minder naauwkeurig en

consequent eene deinitie van dat wetteljk

begrip,maar teregt wordt doorderegtspraak
en wetenschap steeds aangenomen, dat zulk
in het tamme varken.
eene bepaling, voor een speciaalonderwerp
De ingewandswormen zjn bewonors van gegeven) niet gegeneraliseerd en van zelf op
verschillende dierklassen.Vele soorten komen andere onderwerpen, elders behandeld,m ag
voorbj vogelsen visschen,- vooralsoorten overgebragtworden.De bovenaangehaaldew et
van de geslachten Distoma en E chinoehyncltns. van 28 Juli 1850 vult die leemte aan door in
Deze 2 met de geslachten Taewia (lintworm) ayt. 3 te bepalen:pGevestigd ofingezetenen

en Ascaris (spoelworm) bevatten de meest zjn, die binnen het rjk in Europahebben
bekende soorten.Zj leven in verschillende gewoond:10.gedurendededrielaatstejaren;
ligchaams4eelen,hetmeestevenwelop sljm- 20. gedurende achttien maanden,na aan het

INGEZETEN- INGLIS.
bestuurhunner woonplaats hetvoornemen t0t
vestiging te hebben verklaard. Nederlanders
zjn gevestigd ofingezeten,die gedurende de
laatste achttien maanden hunne w oonplaats
binnen hetrjk in Europa hebben gehad.Nederlanders, die te< zake van 'glands dienst
buiten '
slandswonen,worden voortdurendals
ingezetenen beschouwd''. De bepalingen van
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hoewel de critiek en de naauwkeurigheid der
atbeeldingen niet boven alle bedenking ver-

heven zjn.Hj overleeddenl7denMei1846.Gioktanni Jzà.yA'
Jrlv,i,eenbroedervandenvoorgaande en 11d van de ordeder Schoolbroeders
(Sc0l0pj), geboren te Volterra den 16den
April1779,heetta1ssterrekundigeeengoeden
naam verworven. Eerst was hj werkzaam

ingezetenschap,in bjzondere wetten voorko- aan het observatorium der Brera te Milaan
mende, gelden alleen voor zooveelbetrelt de en lateraan datte Florence.Zjne rEFemeonderwerpen, in die wetten behandeld.Dezc
bepalingen worden toegepast zoowel in hflt
publiek- als in het privaatregt.Tot de uitoefening van het kiesregt voor de Provintsiale
Staten en den Gemeellteraad wordt voor Ne-

derlandersgevorderd,datzj ingezetenen zjn

der provincie ofder gmneente,d.i.hier,dat

zj daarin hetIaatste.
Jaa1'gewoond hebben.
'
Inghiram i is de naam eener familie van
ToscaanschepatriciërsuitVolterra.Zj iszeer

ridi diVenere e Giove ad uso deinaviganti,

p(
?lmeridianodiParigi(1821-1824)''enzjne
medewerking aan den Sterrekundigen Atlas
van Berljn verhoogden zjn roem.Voortsvervaardigehj:r'
ravolt)astronomicheuniversali
portatili(1811)''en eenevoortreflbljkercarta
geolnetrit
!a della Tost
sana''.Hj overleed den
15den Augustus 1861.
Inglis.Onderdezennaam vermelden wj:
RobertH arry fl-çfid,den leiderder KerkeljkeAnglicaanschepartj inhetBritscheParleultlllt.Hj werd geboren den 12denJan> rj

oud en telt onderscheidene merkwaardige leden.Tommaseo fzwMrtx-z,geboren teVolterra
in 1470! overleden te Rome in 1516,bekend 1786, studeerde to Oxford in de regten en
alsLatknsch dichteren Pkaedra btjgenaamd, werd in 1808 op de r01der advocaten inge-

omdathj zich bj hetvervullen van dezerol schreven.In 1824 werd hj voorDlmdalk en

uit den rllippolytus''van Seneca zeer onder- in 1826 vt
lor Ripon t0tlid van hetLagerhuis
scheiden had, werd door Aleœander VI en gekozen. Toen Peel wegens verandering van
Leo X meteerbewjzen overladenen ontving gevoelens ter zake van de emancipatie der
van keizer M aaqmiliaan de dichterkroon met R.Katholieken zjnmandaatvan deuniversiden titelvan comespalatinus.Zjneberoemde teitte Oxfbrd nederlegde.trad Inylisa1s cantjdgenooten Erasmlts,Bembo,&% #oJ&/ en an- didaat der anti-Kathplieke partj tegen hem
deren huldi
qden hem in hunne werken.Van in het strjdperk en behaaldeeene glansrjke

zjne geschrlften bezitten wj slechts7ret
levoeringen,terwtjl eene apologievan Cicero,
eeneRomeinsche geschiedenisen eencommentaar op de rArs poetica''van Rorati'
gszjn
verloren gegaan.- Jacopo.fzw/zirtz-ï,geboren
in 1565, overleden in 1623, onderscheidde
zich in de dagen vanFerdinand 1en Cosimo11

overwinning. Sedelt dien tjd vertegenwoordigde hj t0t kort vôörzjn dood deuniversiteit onafgebroken in alle Parlementen en

v
erzette zits
h metkracht tegen bovenqemelde
emancipatie,tegen parlementshervormlng,tegen de graanwetten en latertegen de eman-

cipatie der Israëlieten.Hj onderscheidde zich

a
lB een dapper admiraalen behendiy diplo- door een eerljk karakter en door Nveldadigmaat.- Curgio Inyhiraâni,overleden ln1656,
baarde groot opzien (
1oor zjne gEtruscartlm

antiquitatum fragmenta'',totdatde onechtheid
dier stukken aan het licht kwam , Franeeseo fsp/zïrlvli, geboren te Volterra in
1772, was eerst M altheser ridder en onderscheidde zich in 1799 in den 00r10g tegen

heid, maax tevens door bekrorapene gehechtheid aan godsdienstvormen en bestreed de

moderne gevoelens vall onzen tjd.0ûk was
hj een zeer wetenschappeljjk man, zoodat
hj in 1847 voorzitter werd van hetBritsch
Genootschap en in 1850 zich benoemd zag
tothonorairprofessorin de oudheidkunde aan

de Franschen.Laterbepaalde hj zich bj de deKoninkljke AcadémievanSchooneKunsten.
studie der kunst en otldheden,oefende zich Hj overleedte Londen den 5denMei1855.
onder de leiding van H ackertin hetschilderen
H enry .lltzeïd In-qlis,eenschrjvervan vooren w erd bibliothecaris, eerst te Volterra en treFeljke reisverhalen.Hj werd geboren te
laterte Florence.Na 1811wjddehj zichaan Edinburgh in 1795, studeerde in de regten,
het onderzoek der Etruscische oudheden en dochwj'ddezilr
h vooralaan defru jeletteren
stic'
htte in de opgeheven abdj van Fiésola en stshreefonder den naam van Derwent 0*1eene scll0ol voor kunst en letterktlnde,die 'OJ.'y gj-yju Tales ofthe Ardennes''en rS0lit0t vorming van jeugdigekunstenaarsen te- tary walks in m any I&IIIISI'* Grooter bjval
vens t0tde uitgavezjnerwerken moestdie- echter vonden latere reisbeschrjvingen,die
nen. Van deze laatsten vermelden wj:pMo- zich onderscheiden door e0n boejenden stjl.
numenti etrusci (
) di etrusco nome (1820- Op zjne sTravels in Norway Sweden and
1827, 10 dln met koperen platenl''
,- pGa1- Denmark (1819)''en pswitserland,theSouth
leria Omerica (1838- 1848, 3 dln met 390 ofFrance and the Pyreneesin 1830and 1831'',
koperen platenl'',- rpitture deivasifittili die eerstin pconstaple's Miscellany''versche(1831- 1837.4 d1n met400koperenplatenl'', nen,volgden:rspainin1830(1832,2dln)'',OMuseo etrusco chiusino (1833, 4 dln TyrolwithaglanceatBavaria(1833,2dln)'',
met 216 koperen platenl'', pluettere di - rrhe Channel Islands(1834,2dln)'',etrusea ert
ldizione(1828,1829)'1
,- enrstoria en pTreland in 1834(1835)':.ZjnromanyThe
della Toscana (1844-1845,met atlasl''
.Hj new Gil Blas (1832,3 d1n)''vielweinlg in
heeft verbazend vele bouwstofl'en verzameld, den smaak. Nadat hl
'j n0g prravels in the
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footsteps of d0n Quixote''had uitgegeven, kerker geworpen, en overleed in gevangenoverleedhjte Londen den zostenMaart1835. schap op hetkasteelBurghausen als8l-jarig
dlt
John Ftv#Y WilmotN.
gIï,
:,een Britschge- grjsaard in 1447.Na hetuitsterven van I
neraal.Hj werd geborenin 1812 in Nieuw- geslaeht verviel Ingolstadt aan de hertogen

Schotland,ontving eene militaire opleiding en van Iuandshut en Miinchen.In 1472 stichtte
trad in 1833 als vaandrig in dienstbj deEn- Lodewj;k de Av
/b van Landshutereeneh00gelsche infànterie,waarna hj in 1837 deel geschool, waaraan beroemde hoogleeraren
nam aan het t
lempen van den opstand in Ca- werkzaam waren, en in 1539 werd de stad
nada. Later naar Oost-lndië verplaatst, 0n- van vestingwerken voorzien.ln 1549belastten
feten methet theologisch onderderscheidde hj zich in 1848in den veldtogt zich de Jezu'
in de Pendsjaub,vooralbj den aanvalOp de wjsaan deuniversiteit,entoen in 1773 deze
vjandeljke verschansingen bj Moeltan?als- orde opgeheven werd, stichtte W eLsltanpter
m ede alskommandantvan eep regimentlntàn- die der Illllminaten. Daar eene hoogeschool
terie in het gevecht bj Sardsjkoened en in niet best op hare plaats is in eene vesting ,
den slag bj Goezoerate.In 1855 werd hj werd zj in 1800 naar Landshut en vanhier
kolonel en kom mandant eener brigade, met in 1826 naar M iinchen overgebraçt.In 1827
welkehj zich in Lucknow ,dehoofdstadvan liet koning Lodewj;k I erdevestlngwerken,
Oude bevond, toen het oproer der Sipoys in die door de Franschen verwoestw aren , naar

1857uitbarstte,waarbj dezestadna den val een voortreflbljk plan herstellen.De opbouw
van Delhihet middelpunt der beweging was. duurde 21 jaren,en vooralde forten op den
Toen de Engelsche resident Henry Zcznrezdcc

linkeroever van de Donau onderscheiden zich

den 4denJulj bezwekenwasaan eenewond, doorhechtheid en sierljkheid.
welkehj bj een rampspoedigen uitvaluitde Ingrbs (Jean Auruste Dominique), een

citadél bekomen had,belastte zich Inylismet beroemd Fransch schllder, geboren te M0nhet opperbevel over de ingeslotene Euro- tauban den 15den September 1781, oefende

peanen,metdeburgerljke personen 900 zie- zich teParjsin hetateliervan Dariden belen beloopende,en sloeg t0tviermaalt0em et haalde in 1801 deneersten grooten prjsmet
zjnedoor ziekteen gebrek aanmerkeljk ver- het daaraan verbondene jaargeld, doch kon

m inderde bezetting den aanvalvan den over- eerst in 1806 de reis naar Rome aanvaar-

magtigen vjand af.Eindeljk na eenebelege- den.Daar de stukken,welke hj overzond
ring van 87 dagen door de Britschegeneraals naar Parjs,weinig bjvalvonden,bleefhj
O'
utt
ram en Havelock ontzet, vereenigde hj na het ophotlden van dat Jaargeld in Italië,

zich in November met de hoofdmagt ollder waar hj,van all
e hulpmikdelen verstoken,
generaal Colin Campbell,nam den 26sten van van 1810 t0t1820 te Rom e en vervolgenst0t
die maand deel aan den slag bj Cawnpore 1824 te Florence door hetschilderen vanporen bleefalskomm andantin deze stad achtert tretten in zjnonderhoudvoorzag.Zjnenodaterwjlde opperbevelhebberwedernaarTuuck- liske'', in 1813 door Caçoline, koningin van

now trok. In Februarj 1858bragtInylisbj Napels,besteld,vestigdeevenwelinFrankrjk
ht op den onbekenden schilder,
Calpi aan de opstandelingen eene beslissende veler aandats
nederlaag toe, en nog in hetzelfde Jaar ont, en vooral0ok pDegeloftevan LodewjkXIII'',
ving hj de Bath-orde en debetrekking van te Florence gestshilderd en in de kerk teM onkommandanteenerdivisieinBangalore.Zjne taubangeplaatst,zoodathj in l825 benoemd
verzwakte gezondheid noodzaakte hem in

werd tot 1id van hetInstituut.rDe apotheose

1860 naar Engeland terug te keeren;hj werd van Homerus'',in1827ten toongesteld (thans
benoemd tot generaal-majoor en overleed te in het Louvre) verhoogde den roem van den
Homburg in September 1862.
kunstenaar.Over zjn historiestuk pDe marIngolstadt, eene stad en vesting in het teldood van den heiligen Symphorianus'',in
Bejersche arrondissement Opper-Bejeren,op 1824 ten toon gesteld, werd hj echter zoo
den oever van de Donau bj den mond der hard gevallenydathj naarRome vertrok als

Schutter en aan den spoorweg van Miinchen
naar Gunzenhausen gelegen,teltmethare bezetting ongeveer 20000 inwoners, die zich
meerendeels m etden landbouw bezig houden.
In de Lieve Vrouwenkerk, in 1439 in spits-

directeur van de Fransche Académ ie aldaar.

Zjn 2de terugkeer (1841) had plaatsin den
aanvang van hettjdperk vanreactietegen de
Romantische school en bezorgde hem eene
schitterendezegepraal.Hemelhoog verhiefmen

boogstjlopgetrokken,vindtmen fraajepraal- nu alzjne stt
lkken,en bj degrootetentoongraven. Van de overige gebouwen zjn het stelling van 1855 werden 40 doeken van dien
oude kasteel,hetJezuïeten-collegie,in 1555 kunstenaarin éénezaalbjelkandergevoegd.
gebouwd,hetvoormalige universlteitsgebouw In 1862 werd hj dooreen Keizerljk Besluit
en het nieuwe militaire hospitaalmerkwaar- zelf'
s lid van den Senaat. Inyrèn, overleden
dig.Men heeft er voorts een monniken- en teParjsden 14denJanuarj1867,wasdevereen nonnenklooster,beide van deFranciscaner tegenwoordiger van den gestrengen,antieken
orde.O0kisereeneLatjnscheschooleneene stjl.Jntusschen heettmen zjnetalenten veel
bedrpfschool.- ln 1392werd zjderesidentie te hoog opgevjzeld. Zjne personen uit de
derhertogenran.
&'
(#rep-.
/'
owo/q
sfc#/,vanwelke Grieksche fabelleer,alsmede zjneRomeinen
Lodewl
jk deGebaardezich hetmeestvermaard (lvriry'
ll'
insen A'
ay.stlbs)zjn sierljkjmaarkoud.
heeft gemaakt. Hj streed metnagenoeg alle Ook de rApotheose van Napoleon I (1854)''
,
naburige vorsten,doch werd ten laatste door voor het yl
afond van het raadhuiste Parjs
zjne eigene zonen aangevallen en in den bestemd,ls in den trant der antieken behan-
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deld.Zjn rFrancesca da Rimini''geljktop
een m iniatuur uit een oud handschrift, en
zjn rlntogt van koning KarelV in Parjs
(1822)''op eengobelin.Ook opdeschoonheid
.

van andere, boven reeds genoemde stukken
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tebrengen,nietalleen natuurljk bronwater,
maarook zaâmgesteldevloeistoFen,zooalsteerwater, zout w ater, met iodium en chloor

vermengde vloeistoffen,bederfwerende,pjnstillende en weekm akende middelen,die door

valt veel afte dingen.Beter zjn de gebeur- middelvan zjn werktuig bj ontsteking van
tenissen uit het leven van groote mannen, het strottenhoofd en van de luchtpjp, bj
zooals r'Ibtàël en Fornarina'' - rRafaëlen

cardinaalBibiéna'',- oHendrik IV en zjne
kinderen'',- ptzodewjk XIV en Molière''
enz.Voortsheefthj Quitstekendegenrestukjesgeschilderd,diebeideeenemisvoorstellen
in deSixtjnschekapél.Grootwaszjninvloed

eroup,ja zelfsbjlongtering inreademd werden. Het eigenaardige van dlen toestel is
vooral daarin gelegen,dat het de opgeloste
geneesmiddelen niet in stoom maar in uiterst

kleine waterdeeltjes verandert,en dat e1k

v
an die deeltjes iets van het qeneesmiddel
medesleept.Die verdeeling geschledt door uit
zjn atelier te Parjs en op deVillaMedici een vatdoorvrjgrootedrukkingeen dunnen
op de nieuwere Fransche schilderkunst. ln

te Rome (1834- 1841) genoot hj een schier waterstraal tegen een vast ligchaam aan te
onbepaald gezag.Zjnebestestukkenzjndoor stuwen.Vool'
ts bedachten M athie. te Parjs
de graveerstiftvan Ricltomme,Calamatta,.Sàzl- en Bergson te Berljn instrumenten,waarbj

riquel-Dltpont, I'lameny enz.algemeen bekend de geneeskrachtige vloeistof uiteene naauwe
gewordbn,- alsmede door de poeuvres de opening door een sterken luchtstroom wordt
J.A.Ingrès, gravées au traitpar A.Reveil weggevoerd, - en men geeft hieraan den
naam van pulverisateur. M eer algemeen is
(1851,met102 koperenplatenl''.
Inhalatie noemt men de inademing van thans de stoom -inhalatietoestel van Lewin te

gas-,stoom-ofstofvormiyeligchamen.Zjdient
zoowel bj algemeene zlekten a1s vooralbj
plaatseljkeongesteldhedenvan deluchtwegen
(strottenhoofd,luchtpjp en longen). Het is
nameljk gebleken, dat laatstgemelde ongemeen vatbaarzjnvoorderegtstreekschewerking van doelmatire stoffen,terwjl de be-

Berljn in gebruik. Deze bestaat uit een

door de longen m et groote snelheid aan de
aldaaraanwezige,dunwandige bloedvatenkan
m ededeelen, om ze alzoo met den m eestttn
spoed door het geheele ligehaam te verspreiden. Vroegere pogingen om de inhalatiem ethode in te voeren geraakten spoedig in
vergetelheid,waaronder die van Tltomas.& #-

glas m et geneeskrachtige vloeistofis gedompeld.Brengtm en nIlden m et watergevulden

kleinen stoomketel, door eene spirituslamp

verwarmd.Een geelkoperenbuis)0?den ketel geschroefd, eindigt in eene fbne punt.
Eene qlazen buis,naarboven in eenehaarbuis ultloopend,is meteen kleinen arm zoodanig aan de koperen buis vastgeheeht,dat

dwelming bj het lnademenvan chlorot
brme zj daarmede een regten hoek maakt,terwjl
bewjst,datmen gasvormige zelfstandigheden het andere uiteinde dier glazen buis in een
ketelaan hetkoken,dan ontwjktde stoom

(
1oor de kogeren buisen sleeptdevloeistof,
uit het eaplllaire uiteinde der glazen buis

vloejend,in fi
jnestofjesmetzich mede.Op

deryeljke wjze werkt ook een zeer doel-

does (1798- 1807) in een hospitaalin Enge- matlge toestel van dr.kbûeyle te Stuttgart.1n-

land. Ook kamferdampen, in den vorm van tusschen kan m en ook van de bekende rafraîdgarettes gebruikt en door Raspail aanbe- ehisseursgebruikmaken.Bj hetbezigen van

volen, waren eenigen tjd in den smaak,en al die tûestellen is de ljder op gepasten afm en gebruikte den rook van belladonna, stand van dien nevelstroom gezeten, om m et
stram onium en opium tegen asthmaen verkoud- diepe teugen de genett
skrachtige deeltjesin te
heid.- Yoorts heeft men inhalatietoestellen, ademen.Hj houdt zieh 12 of 15 minuten
waardoor men vloeistoFen in dampvormigen

daarmede bezig? en de kunstbewerking kan

staat inademt,nameljk een glazen bak met dageljks eenige malen herhaald worden.Ook
eene lange buis. De bak ïs m eteene vloei- haalt men den ftjnen damp w el eens m et

stofgevuld en wordt boven eene spirittlslamp
geplaatst.W eldrakookthetvoeht,entlestoom ,
door de buis een uitw eg zoekend,w ordtingeademd.H et meer algem een gebruik der inhalatie dagteekelzt eehter van 1856, toen

0ftl1e buis naar zieh tf
lt).Hetgebied,waarop
m et goefl gtlvolg tl0 inhalatil) wordt toege-

past,strektzieh uit van de benedenzjde der
steinbandfln door de lutshtpjp omlaag totaan

de lof
lgblaasjes. Eene gunstigt)werking van

Sales-Girons zjnepThérapeutiquerespiratoire'' inhalatle heeft men vooralbespeurd bj het

invoerde. D eze Fransehe geneesheer stichtte

opgeven van bloed uit de longen;m en heeft

op onderseheidene badplaatsen in Frankrjk nameljk de vloeistot'metjzerchloride,taninhalatiezalen (sallesd'aspiration) voor borst- nine, aluin en andere bloedstelpende zelfljders.Hier isdeluchtvermengd metgassen standigheden vermengd. Ook aeute verkouduit de bronnen, en de zieken moeten erge- heden wjken bjhetaanwendenderinhalatie
durig eenige uren vertoeven.Te Allevard en
elders bouwde m en zulke zalen m et een toestel, waardoor een straal zw avelwater als
een stofregen verstuift en een sterken zwaveldamp ontw ikkelt. Sales-Girons ging eehter

van waterdamp,melk,lindebloesemtheeenolieachtige emulsiën. Chronische ontsteking der

deelen en deze door inademing in de longen

watervan bittere amandelen enz.Zw eeren in

sljmvliezen genezen naeenelangereinhalatie
van die stoflbn of van eene oplossing van

keukenzoutofsalmiak.Bj hevighoesten,bj
verder.Hj bedacht een middel om genees- kinkhoesten asthma vindtmellbaatbjdeinkraehtige vloeistolen totfi
ln waterstoftever- adem ing van opium , extrad van bilsenkmzid,
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deluchtpjpvereischen deinhalatieeener0p10ssing van helschen steenjen eeneovervloedige
afscheiding van sljm in deluchtpjp bestrjdt
men meteeneoylossingvan zinkvitriool,alsmede met het lnhaléren van terpentjnolie.
Eindeljk worden chloorzuur kali,kalkwater,
carbolzuur en melkzuur tegen croup en diphtheritis aangewend. Bj de hoeveelheid dier
middelen moet naauwkeurig acht gegeven
worden op deprikkelbaarheid van hetsljmvlies der luchtpjp. 00k vergete men niet,

*@ *
J ln het laatste
regtskosten; voor zoover ZI
gevalnietzelve boschouwd entoegepastwordt
als eene straf,diede pdmitiefopgelegdegeld-

boete bj wanbetaling binnen zekeren tjd

vervangt, maar strekt als dwangmiddel t0t
betaling van de boete - en wat de kosten
aangaat isditaltjd methaarhet geval- ,

komt zj in wezen en werking overeen met
deyl
jzelin.
q ofl'
Wtdwang (zie Ljnsdwangj.Al:
maatregelt0thettjdeljk onschadeljkmaken
van woeligepersonenjdiegevaarljk zjnvoor
dat een stoomtoestel de dubbele hoeveelheid de openbareorde en rustkan zj wordentoevereischtvan een verstuivingstoestel.
gepastôfdoorhetpolitiek - 00k burgerljk,
Mindergunstig slaagden deproeven omtrent administratief- gezag,ôfdoorderegterljke
hetinademen van eene reeks van zelfstandig- magt en de ambtenarcn van het Openbaar
heden en gassoorten,waarvan men eene on- Ministérie.Hetmiddelisverreweg hetgevaargem eene geneeskrachtverwachtte. Men dacht l
jkstinhandenvanhetpolitiek gezag,omdat

bjvoorbeeld,datdeinademing van koolzuur bj dit laatste hetergstmisbrulk te vreezen

verzachtend z0u werken op de geprikkelde is,voorali
n den tjd van staatkundiye bewezenuwen der ademhalingsorganen.Hierin ech- ging t0t wering en onschadeljkmaklng,van
ter had men zich vergist. Evenmin voldeed hen,dietegenstandersderregéringspartj zjn.
de inhalatie van dampen, welke zich bj de Onze Grondwetvan 1848 geet'tde waarborgen
bereiding van lichtgas ontwikkelen,bjkink- voor de onschendbaarheid van ditdeelonzer
hoest. Daarentegen meent men op aanbeve- persoonljke vrjheid in de navolgende bepaling van Lender te Berljn (rDas tlnreine lingen,die onze rHabeas colTus-ade''uitmaBlut und seine Reiniging duxch negativ-elek- ken:rBuiten de gevallen in de wet bepu ld
trischeSâuerstoF oderOz0n'',2dedruk,1870) mag niemand in hechteni: worden genomen,
in ozon een middelte bezitten,hetwelk men dan op een bevelvan den regter,inhoudende
door inhalatie metgoed gevolg kan aanwen- de redenen van de gedane aanhouding. Dit

den tegenziekten vanhetbloed,tegenJichten bevel mod bj,of zo0 spoedig mogeljk na

rheumatismus-Hieromtrentheeftmenechternog de aanhouding: beteekend worden aan dengeene volkomene zekçrheid.Daarentegenheeft gene, tegen wlen het is gerigt.De wet bede inhalatie van zaA
amgeperste of verdunde paalt den vorm van dit bevelen den tjd,
lucht hoogst gunstige gevolgen voor borst- binnen w elken alleaangeklaagdenm oetenworljders. De hiertoe gebezigde toestel bestaat den verhoord''.XW anneereeningezeteninbuiin een rondenjvan boven open metalen bak, tengewone omstandigheden door het politiek

diegedeelteljkmetwaterisgevuldenwaarin gezag isgearresteerd,ishj, op wiens bevel
m en een tweeden bak,van denzelfden vorm

zoodanige arrestatie heeft plaats gehad, ge-

daar
re
stgond
s te geven aa
iets minder wjd, laat vallen met den houden
den plaa
tselvan
jkenter
ter,kenni
denn
bodem naar boven.In dezen tw eeden bak is
en hem voorts
lucht, die m en kan zamenpersen d00r ge- gearresteerde binnen den tjd van driedagen
w igten op den naar boven gekeerden bodem overte geven.De criminéle regtbanken zjn
m aar

te leggen.In dien bodem ofevendaarbeneden
is eene opening,w aarop eene meteene kraan

verpligt, elk in haar ressort,te zorgen,dat

zulksstiyteljk wordenagekomen''.

Regel ls dus:inhechtenisneming kan alléén
ger
tlotene buis luchtdigt is vastgeschroefd,
waaruitde ljderdezam
amgepersteluchtteugen plaats hebben OP bevel TG% den zdmçfer,m et
kan halen.D oor slechts w einig luchtin het opgaafvan redenen der ctzsAoltfïiw ;beteekening
tweede vat te laten en dan het water uithet in den behoorljken vorm van dat bevel, bineerste telaten wegvloejen,l
tan men daaren- nen eenen korten termjn,aan den aangehoutegen de lucht jler maken.Hetaanwenden dene, opdat hj wete, waarop hj zich heeft
van dezen toestel door dr.A .Slspd.
x te Rot- teverdedigen,en zjnverhoorbinnen zekeren

terdam heeft uitstekende uitkom sten opge- tjd.De vorm van hetbevel,en detjd,binnen welken 'tverhoor moeten gehouden w orleverd.
Inhechtenisnem ing is eene inbreuk op den, vinden hunne plaats in het W etboek
de persoonljkevrjheid,enwèleene verkor- van Strafvordering.De exceptie op dien regel
ting van de vrjheid van beweging.Zjisniet levert het tweede deelder aangehaalde bepaaltjd eenestrafjhoewelzj o0k alszoodanig ling, waar arrestatie dool'hetpolitiek gezag
voorkomt, en, onder anderen, als verzachte wordt toegelaten.Die exceptie is vaag en 0ngevangenisstraf opgenomen w ordt in het 0n- bepaald; zj ontneemt daardoor veelaan de
langs, Augustus 1875,gepubliceerde ontwerp verdienste van scherpheid en naauwkeurigvooreen Nationaal Strafwetboek in 0ns land. heid die den regelkenmerken.
W antalneemt men aan,datde nergensin
W aar zj niethetkarakter,dewerking ende
gevolgen van eene strafheeft,daar wordt zj de Fet omschreven uitdrukking ppolitiek getoegepastals m aatregelvan orde,totbeveili- zag''doordetegenstellinghierbljkbaarmoet
ging der maatschappj tegen oproerlingen en w orden opgenomen in den zin van elk Jl#er
boosdoeners, ôf tot hetbeletten van de ont- t
qezaq dan de re.ç/ev',dan bljftaltjd deeven
e
vlugting van verdachten wegens misdrjf,ôf duistere, raadselachtige uitdrakking nin H ia1s middel tot inning van geldboeten en ge- t
enyewone o-,
:fJp##7le&p''- waarvan elders
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evenzeer eene verklaring te vergeefs gezocht
wordt - te groote speelruim te geven aan dat
politiek gezag. Gelukkig wordt de willekeur
van datgezag eenigzins beperkt door de verpligte aangifte der arrestatie aan den regter
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Ilet onwettig gevangenhouden van een per-

soon is een misdrjf, waartegen o0k in ons

W etboek van Stratt
regt,de Code Pénal,straf
is bedreigd.De CodeOnderscheidthier,zooals

in vele andere gevallen,ofhetmisdrjfdoor
en doorhettoezigt,dataan deregterljkemagt particulieren of door ambtenaren is gepleegd.
in 'talgemeen opelkearrestatiegegevenw ordt. Met dwangarbeid vooreen tjd- tuchthuisDe bepalinj isbepaald Onvoldoend:drie da- strafvan 5- 15jaren- zullen diegenen gegen kan lemand vastgezet worden zonder straft worden,die zonder bevelvan de daarvorm van procès,zonder de reden te weten, over gestelde magten en buiten de gevallen,
waarom hj zit, zonderin degelegenheid te in de wet bepaald,hetvatten van verdachten
zjn, om zich te verantwoorden en, desge- ofbeklaagden bevolen,iem and aangehouden,
vorderd,zjneonschuld aan '
tgeentwaarvan vastgehouden ofin onwettige bewaring gesteld

hj verdachtwordt,tekunnen bewjzen.Het hebben:zj,die deplaatsvoor dergeljkegeW etboek van Stratkordering bepaaltn0g,dat, vangenllouding verstrekt hebben,zullen met
in gevalvan arrestatie doorhetpolitiek gezag, dezelfde strafgestraftworden.Duurtdegevan-

hj, in wiens bewaring zoodanige gearresteerde is gesteld, gehouden is, daarvan 0nmiddelljk kennistegeven aanhetProvindaal
Geregtshof en aan de Arrondissements Regtbank. Bj gebreke hiervan kan hj worden
vervolgd en gestrat'
ta1s schuldig aan '
ailleke%rùegerangenhowding.Komthetpolitiek gezag
zjnebj de Grondwethem opgelegdeverpligtingen niet na,dallzalhetregterljk collège,

ge
nhoudinglangyrdaneenemaand.danklimt
destraftoteeuw lgdurendendwangarbeid- van
5- 20 jaren.De strafdaaltt0tgevangenisstraf
van2-5jaar,zoo,vöördevervolqing,aanden
onwettig gevangene de vrjheid lsteruggege-

ven. De doûdstraf- thans ingevolge de w et
van 1870 vtlranderd in levenslange tuchthuisstraf -- wordt bedreigd ttxgen hen, die de
onwdtige arrestatie bedreven hebben 6î10onna verhoor van het Openbaar Ministérie,de der eenen valsehen naam , op een valschen
invrtjheidstelling van den gearresteerde beve- last ot'bevelvan hetopenbaar gezag ofm et
len. Bovendien za1 een ieder, die kennis een valsch costutlm ; ôt'20 onder bedreiging
draagt,datiemand gevangenqehoudeilwordt van den gevangene metden dood,ôf30 met
in eene plaats, die niet w ettlg bestemd is, ligchameljke mishandeling ofpjniging van
om tot gevangenis te dienen,daarvan kennis den gevangene.Hetkan alleen uitde neiging
moeten geven aan de am btenaren van het van Napoleon,om zjne ambtenarentesparen
Openbaar Ministérie. Deze ambtenaren zjn en hunne hiérarchie over het publiek te steu-

verpligt,hetzj ambtshalve,hetzj op daarvan nen,verklaardworden,dathetzelfdemisdrjf,
bekom en berigt,zich terstond naar de plaats

dooram btenaren begaan,ligtergestraftw ordt,

te beçeven,en den gevangen gehouden per- dan a1s particulieren zich er aan schuldig
soon ln vrjheid te doen stellen, of, z0o er maken. Voor het omgekeerde bestond veel
eene wettige reden van aanhouding tegen hem meer reden. Een ojenbaar ambtenaar,di
e
bestaat, hem dadeljk voor den bevoegden weigeraehtig ofnalatlg is,om te voldoen aan
regter te doen brengen. Hetzelfde w etboek eene w ettige navraag,strekkende om van eene
omschrjft de gevallen, waarin een vanmis- willekeurige ofonwettige gevangenhouding te
drjfverdachtpersoon voorloopig in hechtenis doen bljken,hetzj die voorkomt in de

kan genomen worden. Die prerentiere gevan- huizen, voor de bewaring van inhechtenisgegenis gedurende de instructie eencr strafzaak stelde personen bestemdt ofelders of zj,
kom tslechtstepasineenedervolgendeom stan- die zoodanige arrestatie niethebben aangegedigheden: wanneer een verdachte bjzonder ven daar, waar het behoort, zullen gestraft

worden met djqradation ell?bgf
xc,volgensd(
)11
C.P.,veranderd in de wet van 29Junj 1854
Stbl.N0 102 in eene correctionéle gevangenisstraf van één t0t dxie Jaren metofzonder
geldboete van 10- 500 gultlenten met faculde regtm atige strafzaltraehtenteonttrelkken. tatieve ontzetting van sommige blzrgerljke en
gevaarljk wordt geacht voorhetmaatschappeljk verkeer,of,datergegrondevreesbestaat, dathj door ontvlugting de vervolging
en beregting der zaak onmogeltjk, althans
vaak zeer moejeljk zalmaken, en zich aan

Het bevel tot panhouding kan solns gegeven burgerschapsregten. De arrestant is aan den
worden door den am btenaar van hetOpen- onwettig gearresteerde eene schadeloosstelling
baar Ministérie?maar eischtdanbinnenkorten verschuldigd van ten minsteJ 12950 daags.
tjd bekrachtiglng door een vonnis van den D itbedrag is zelkerhooggenoeg,om m enigeen
regter;m eastalgaathetuit,oprequisitoirvan te doen wenschen,dat hj in den wintertjd
den oëcier van justitie, van den regter- eenige w eken onw ettig gevangen moge worcom missaris,w iens uitspraak eveneensbinnen den gehouden.Cipiers en andere bewaarders,
kort doorde regtbank bevestigd moetworden. di
e zich aan sotlrtgeljke veryrjyen schuldig
Langer dan zes dagen zit in elk gevalnie- maken, beloopftn eene correctlonele gevangemand zonder bevelen zonder verhoor.Voor- nisstrafvan zes maanden tottweejaren,en
loopige invrjheidstelling van den inhechtenis eene geldboete van ten hoogste 100 gulden.
genom ene tegen borgstelling is in 0ns regt Ambtenaren vanderegterljkemagtofvanhet
evenmin toegelaten, als aan hem schadeloos- Openbaar Ministérie die iem acd gevangen
stelling wordttoegekend,dieopwettigewjze doen zetten of houden 0p andere dan door
is in hechtenis genomen, en later tlitgebrek de wet of de regéring daarvoor aangeWezen

aan bewjs of om andere reden is ontslagen. plaatsen komen ook metde strafvan dqqrq-
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dation clïgf::vrj.In onderscheidenespeciale wetsvoorstellen in te dienen bj de Statenwetten, die de geldboete als straf bedreigen, GenerM l,hebben deze,bj onwilofnalatigkomtde inheehtenisnemingvoor ôfalsmiddel, heid derregéring,dezelfde bevoegdheid,wan0m,bj wanbetaling,t0tvoldoening te dwin- neer zj meenen,dathetbelangvan denSfM t
gen,alseene soortvan lnjidwan.
qofprovoost- de indiening van de eene ofanderew etnoodarrest,ôfalgs'
sbsidiairestraf,die,bjwanbe- zakeljk maakt.De Eerste Kamer bezitdat
taling der geldboete binnen zekeren termjn, regtniet om dezelfdereden,waarom hetregt
deze als stryfvervangt.Thansiszj alsz00- van amendementhaarisontzegd.Hareroeping
danig vervallen door de wet van 22 April brengt zulk een regt niet mede.Zj oefent
1864,die voor hetgevalvan wanbetaling van meer toezi
ytuit,en kan duszelve moejeljk
boeten subsidiaixe gevangenistraf invoert.Het een initiatlef nemen, waarover de Tweede
Kamer
z0u
beslissen, zonder dat over die
Jongste Ontwerp van een NationaalStrafwetboek kentde inhechtenisneming alseenevrj- beslissing datzelfde toezigt werd uitgeoefend.
heidsstraf van zachteren aard dan de door Te minderheeftzj ditregtnoodig,d= rzj,
haar voorgestelde gevangenisstraf. De Com- evenals hare zusterafdeeling, hetregt heeftj
m issie,die het ontw erp opstelde,noemthaar om ôfdoor eene interpellatie ôfdoor een eereene custodia Aop-fl - eervolle bewaring.- biedig adres op de indiening eener wetsvoor-

Zj bestaat in de opsluiting van den veroor- dragtbjderegéringM ntedringen.DeTweede
deelde zonder verdere beperking van persoon-

Kamer heeftslechts zelden van datregtge-

ljke vrjheid,dan die,welkedeorde en de bruik gemaakt.Onder de werking der vorlge
tucht noodzakeljk maken.Zj iskortervan Grondwetwashetvoorsteldernegenmannen
duurdan degevangenisstraf;de veroordeelde betrekkeljk eene grondwetsherzlening (zie
voor langer dan drle dagen heett de keustus- Grondwetj het meest belangrjke,waarvoor
schen afzondering en yemeenschap;voorhem qebruik gemaaktwerd van hetregtvan inibestaat wé1 de verpllgting om te werken, tlatief; onder de werking der tegenwoordige
maargeen dwangarbeid5hj houdtzich bezig Grondwetwerd 0.a.een wetsvoorstelbetrekmethetwerk,dathj verkiest.Haar dl
zuris keljk detiendenkrachtensdatregtingediend.
ten minste JJl da-qen ten hoogste driejaren. Op initiatiefder Tweede Kamerkwam dewet
De Commissie motiveert deze straf met de van 19 September 1874 Stbl.N0.130 rhouoverweging :'' dat t0t heden in het volksbe- dendem aatregelen t0thettegengaan vanoverwustzjn altjd eene schande verbonden bljft m atigen arbeid en verwaarloozing van kindeaan de gevangenis, die m en echter niet mag ren''totstand.N0g w erd op hetzelfde initiabrengen over hem ,wiensvergrtip welin het tief de wet, bevelende de enquête naar den
belang der openbare orde beteugeling eischt, toestand onzer koopvaardjvloot- qehouden
maar wiens met de wet strjdige handeling in 1874 aangenomen.In behandellng isop
uit haren aard evenwelnoch hetkenteeken is dit oogenblik - October 1875 - n0g een
van zedeljke verdorvenheid, noch eenige w etsvoorstelt0tintrekkingvandevoornaam ste
booze hartstogten aan het lieht brengt''.De bepalingen dertegenwoordireJagtwet- uittjd za1moeten leeren! of het doelder Com- gaande van 't zelfde initiatlef.D e Kamer bem issie met de invoerlng dezer straf bereikt hoort slechts bj uitzondering van haarregt
om wetsvoorstellen te doen gebraik temaken,
zalfordell.
Inltiatief (Hetregtvan)beteekentinhet ten einde nietgeheelderegeerkrachtaan zich
algem een het regt om zelfstandig, zonder te trekken, te meer, daar haar ook de bedaartoe door iemand anders geroepen of ge- voegdheid ten tlienste staat,om de regéring
magtigd te worden, iets te beginnen, te on- voortdurendoynl
erkzaam temakenopleemten
dernem en, op het touw te zetten. lnitiatiet' en gebreken ln de wetgeving. Bj hetadres

komt van het latjnschewoordinitium ,(begin). van antwoord op de troonrede en vooral bj
In den gew onen, engeren zin verstaatm en
onder het regtvan initiatief het regtvan het
parlem ent, de volksvertegenw oordiging, om
voorstellen te doen aan het hoofd van den

de debatten over de begrooting ontbreken
zoodanige opmerkingen in den regeldan o0k
niet. Ieder 1id der K am er kan van het regt
van initiatief gebrtlik maken; het voorstel
Staat. Ook bj ons kent de Grondwet van volgt nagenoeg denzelfden W eg van behande1814,zoowelalsdedaarop volgende datregt. lingtalsde gewoneregéringsontwerpen (zie
Art. 110 der Grondwet van 1848 zegt: pde Wetj.

Injectie ofinspwitin.
qnoemtmeneenehandvochten brengtin natuurljke oftegennatuurljkeholten deslichaams,zooalsindenen4eldarm door middel eener klisteerspuit.Voorts
elkeKamerafzonderljk aan den Koningwor- heeft men ill den laatsten tjd veelgebruik
Staten-Generaal hebben het regt voorstellen
van wetaan den Koning te doen''.Art.111:
De voordragt daartoe behoortuitsluitend aan
(le Tweede Kamer''.Art.113.rAndere voordragten,dan voorstellen van wetkunnen door

greep,waardoor men door middeleenerspuit

den gedaan''.De voordragt van wetsvoorstel-

emaaktvan s'abcntanel-/ecfl.
gofonderl
tuidnclte
1en is zeker verreweg het belangrjkste deel zzlAzçfifïzlot
pzl, om plaatseljke pjnen te vervan het regt van initiatief.Het is een voorregt,dat de Tweede Kam er boven de Eerste
bezit. Het regt staat in naauw verband m et
het beginsel,datde w etgevende magtgedeeld
wordtdoor den Koning en de Staten-Generaal.
Evenals de regéring de bevoegdheid heeftom

zachten.

Injurie (Eene)is eene beleediging,eene

krenking van de eer (zie Eerj.De wetgevers
der oude volken hebben reeds door strafbepalingen de eer van een persoon tegen zulke
aanvallen trachten te beschutten. De oude
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Mozaïschewetgevingstraftlastermetgeldboete. Tegen particulierenwordtdeinllriestrafbaar
De oude Grieken schjnen hetmetdebelee- gesteld, a1s volqt: rlnjures et expressions
diging door woorden althansnietz00 naauw

genomen te hebben. Sparta kende alleen de
lnjurie van de krjgs-eer. Hctwoord en het
begri?inj-iezjnspeciiekRomeinsch.lnRome
is zj de krenking van een breeden regtskring, elk betoon van minachting voor een
yersoon,00k alvond hetniet zjn oorsprong
m hetoogmerk, om opzetteljk iemandseer
aan te randenJ zj is daar elkestoring van

outrageantes'' d.1.ssmaad-en seheldwoorden
en boleedigende uitdrukkingen''
,die geenerlei
telastlegging van eenebepaaldeenomschrevene
daad - want dan is er ltuter - ,maar van
eene aangeduide ondeugd behelzen, worden

in gevalzj Op openbareplaatsen ot'in openbare bjeenkomsten uitgesproken, of in ge-

drukte of andere geschriften verspreid en in
0mloop gebragt worden, gestraft met eene
den persoon ln de ongehinderde beweging geldboete van hoogstens twee honderd en
binnen den regtskring, dien de Staat hem vjftig gulden (correetionéle straf). Andere

beschreven had,uitgezondcrd dekrenkingvan /
)injures'',die niet dat karakter hebben en
vermogensregten.Zj was een privaatdelict, nietin het openbaarztjn aangedaan)bljven
dat op klagtvan den baleedigde vervolgd en
door geldboete ten behoeve vandenbeleedigde
gezoend werd. H et Germaansche begrip van
eer i
stelde aauYper grenzen aan het gebied
der njurienen
beperktehett0tdeeigenljke
tekennengeving van minachting doorwoorden.

policie-overtredingen, strafbaar met eene geringe geldboete.Evenzoo wordtbehandeld het

Inluriën doordaden,gebaren enz.,de zoogeqaamdereale- integenstellingvan rerbale%njwriën,zooalsdeDuitscherszeggen,werden
bj uitzondering zelfstandiq gestraft.In den
oudstentjdwaslige,
hameljketnchtiging,later

drjf van laster at
konderljk behandeld.Het
toebrengen van ligehameljk leed en deaan-

makenvan rtapageinjurieux'',d.i.hetmaken

van burengeruchtmethet doelom iemar.d te
krenken,te beleedigen,b.v.hetbrengen van
ketelmuziek.Zooalsgexegd is,wordthetmisrandingen van vermogensregten vallen nietin

hetbegrip van rinjures''van den CodePénal.

De behandeling van deze geheele matérie is
geldboete a1s straferop gesteld.Det0tdusver vcrward, Onbepaald en onvolledig.Het verbestaandeOnzamenhangendebepalingenomtrent schilin uitdrukkingen terkarakteriséring van
dit onderwerp werden in de vorige eeuw tot het misdrjf bj de behandeling van de ambeen zamenhanpend geheel gebragt, gecodifi- tenaren en bj de partictlliertln wjstop het
ceerd, zooals ln het strafw etboek van M aria gebrek aan juistheid omtrenthetwezen van
T/leret
sfc van 1764, dat er een at
konderljk llet misdrjf.Ongelukkig is het verschilvan

hoofdstuk aan wjdde,en in datvanJosef11 laster en hoon (eigenljk slechts een onderdeel
van 1787,datervrjheidsstrafoptoepasseljk der 64/
,uriej gelegd in hettelaste leggen van
verklaarde. Het Oostenrjksch W etboek van eel
z rfait précis'' )bepaald feit''(dan is er
1803 trachtte voor 'teerst hetonderscheid in laster)en van een svicedéterminé''(daniser
te voeren tusschen de eigenljke injuriën en hoonj.Hd grooteverschilin destrafbaarheid
laster, zonder evenwel llet begrip van dit

van ltoon,gelegd in deomstandiyheid,ofhj

laatste misdrjf n0g ruim genoeg te nemen. in het openbaar is geuit ofniet,lsook onge-

De Fransche Code Pénalvan 1810 - op dit ynotiveerd. De beleediging op eene drt
lk be-

punt in Frankrjk,niet bj 0ns,herzien en zechtesocideitkan veelgrievenderzjn,dan
M ngevuld in 1819 - handhaalt het verschil die op eene openbare plaat:,waar geen stervan injueie,hoon,en laster (zie Laster).Dit veling tegenwoordig is.D erealeQJ'zfrièWtegen
wetboek wjdt twee afdeelingen aan de mis- particulieren zjn olbehaudeld gebleven.Het
drjven van hoon en laster,welke tezamen aan den dag leggen van minachting jegens
onder injurie begrepen kunnt
m worden,zon- iemand doorgebaren en dreigementen is strafder hetalgemeen begrip van iqjurie te defi- tbloos; b. V. hût uitsteken Vall de tong,
niëren en t0t een syeeiflelt misdrjfte ver- iemand ill het gezicht spuw en,enz.De burheflbn.Di,terminologle in deze matérie is er gerljke gevolgen vall de injt
lrie,evenals de
verre van juist en zuiver in.Beleediging - gevallen, waarin hetmisdrjfwordt uitgeslooutrage - en geweldpleging tegen degenen, ten, worden,omdat zj dezelfde zjn alsbj
die met het openbaargezag bekleed zjn en laster, aldaar besprokcn. De nieuw ere D uit-

die de openbare magt in handen hebben,is sehe w etgevingen,b.v.van Prttissen, 1851,
het opsehrift der eene afdeeling. Strafbaar behandelende'
Lnjwrlè'
ytalszelfstandigmisdrjf,
wordt gesteld: goutrage par parolestendant welks wezen ovel'eenkomt met dat der Rûà inculjer l'honneur ou ladélicatesse''d.i. meinsche rinluria'')nameljk het omvatelke
beleedlging in woorden, strekkende om de beleediging van den persoon, die niet onteer Of kieschheid aan te randen''van magis- aardt in ligchameljk leed en geene aanrantraatspersonen, in of naar clpleï#1,ç van de ding van vermogensregten inhoudt.

Inklim m ing iseven alsbraak(ziealdaar)
eene verzwarende Omstandigheid bj hetmisin eene strafwetop hareplaatste zjn.Ver- drjfvan diefstal.Zj isvolgensonsregtnimder:nltoutrayepar.g-J:.
M o'
ltpar llezztzcdv
t''d.i. mer een zelfstandig misdrjf,daarverstgring
rbeleediging .door gebaren of dr.eigementen'' van d0n huisvredo,door zich tegen den wil
Jegens dezelfde personen.De stza,
fyjjft(rom de: bewoners toegang t0teene woning te verrectioneelen variëert,naarmatevan denstand schaFen,zoplangdaarmedegeenmisdrjf,b,v.
der beleedigde ambtenaren en naar de gelc- verb
rekiny '
tl
tzzl afslltitinq gepaard gaat,niet

waarneming hunner alnbtbediening. De uitdrukking ls veel te ruim ()n te rekbaar,om

genheid, waar de beleediging gesehied is. strafbaar is.llt)tstrafregtgeeftaan hetwoord
VIII
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inklimming''(uitgebreiderlbeteekenis,dan de Van deze is lampzwart hetkleurend bestandt=lvan het dageljksch leven.0nsStrafwet- deel,dooreeneljmoplossing in suspensie gehoek zegt: rD00r inklimming wordt verstaan houden.
allewjzevan overdemuren,deurenofpoor- Men vervaardigt blaauwen inkt door Berten, daken of afdaken, en andere sluitingen ljnsch blaauw in zuringzuurop telossen,
heen in de huizen, gebouwen, hoven,wer- en roode door een aftreksel van cochenille
ven, getimmerten van welken aard 00k,tui- ofrobdhoutondertoevoegi
ng vanazjnjaluin
nen, perken en besloten plaatsen te geraken. en g0m,alsmede door karmjn in ammonia
Het inkomen door eene opening van onder op te l
ossen.Eene zwart-goene inktsoort,
den grond,behalve die geschiktwas,Om t0t onder den naam van alizarlne-inkt bekend,
ingang te dienenjis eene omstandigheid van is veel in gebruik! deze is niets anders dan
geljk bezwaaralsdeinklimming.''Nochdoor gewone inkt met eene indigo-oplossing en

stjl,noch doorduideljkheid van uitdrukking wat hout-azjn.Omtrent druk-inktzie Boek-

munt deze defnitie uit.
tfrfzk/rfxzl,
sf.
De regtswetenschap en de regtsleerleggen
Inktvisch,zie Zeekat.
haar in het algemeen zöö uit,dat onder inInkjerm an, eene oude,t0tpuin verval:
klimming begrepen wordt het zich den toe- lene stad in de Krim,aan de oostzjdeder
gang verschaFen langseenen weg en op eene baai van Sebastopol en op den regteroever

wjze daartoe d00rden regthebbende nletbe- van de Tslernala,isvermaard doorden slag
stemd, zoodat het steken van de hand door van 10 November 1854.De Engelschen,den
een oyenstaandvensterom ietswegtenemen, regtervleugel vormend van het belegeringsden dlefstal verzwaartmet de omstandigheid korps vôör Sebastopol,hadden verzuimd zich
van inklimming.
naarde zjdevan deTsjernala te versterken.
Inkt, eene meestalzwart gekleurde vloei- PrinsMents
jikofdeedhenderhalved00rgenestof,waarmedemenschrjft,druktofteekent, raal Dannenber.g met 2 kolonnes aantasten,
wordtnaarverschillendevoorschriflenvervaar- terwjl prins Gortsl'
akf eene divisie tegen
digd.Gewoonljk bezigtmen daartoegalnoten, het Fransche observatiekorps z0u aanvoeren,
jzervitrioolenwater,somtjdsmeteenaftrek- om ditbezigtehotlden.Aanvankeljk gelukte
sel van blaauwhout.Ditgeschiedt op de vol- deaanval,doch dooreeneonbegrjpeljkedwagendewjze:tweeNed.pondgalnotenen0,15 ling van generaal Soimonej die de beide
Ned.pond blaauwhout laatmen trekkenop10 rivieroevers verwarde) verloren de Russen
Ned.kan water.De massa wordt na verloop de reeds behaalde voordeelen en zagen zich
van eenigen tj;ineen koperen ketelgedaan, blootgesteld aan 00n moorddadig vuur derEn-

2 uur gekookt en daarnageiltreerd.Bj het gelschen.Nietteminvernieuwden zj den aanheldere iltraatvoegtmen eene oplossing van

g0m en jzervitriool(van 1 Ned.pond op 5
Ned.kanwater).Datalleswordtgoeddooreengeroerd, waarna men het eenige dagen laat
staan en dehelderevloeistofopiesschentapt.
In galnoten nameljk zjn 2 zuren aanwezlg,
looizuur en galnotenzuur,die mcthetjzeroxydule van hetjzervitrioolkleurloozeverbindingen aangaan. Door aanraking met
de dampkringslucht wordt echter het jzeroxj'dule omgezet in jzeroxydej dat met de
belde zumn donker-blaauwe verbindingen
vormt,terwjlhet blaauwhoutdientt0tverhooging der blaauwe kleur.Gom iseen noodzakeljk bestanddeelàzj houdt de nagenoeg
onoplosbare verbindlngen der 2 zuren met
jzeroxydein suspensie endoetdeninkthechten aan het papier.
Goede inkt moet donker zjn en metden
tdd nietverbleeken.Hetgeelworden vaninkt
ontstaat doo1*vrj zwavelzuur en kan door
toevoeging van watammoniak verholpen worden.Hj is voortsdun-vloeibaar en beschimmelt niet.Men bevordertde laatste 2 hoedanigheden d00r den inktz00weinig mogeljk
in aanraking telaten mett
le dampkringslucht.
Immers hj wordt dik door uitdamping van
water,en de schimmelsontwikkelen zich niet
bj afsluiting der lucht.0ok belet men het
schimmelen wel d00r bjvoeging van subli-

val, veroverden onderscheidene redoutes 0n
drongen in hetlegerdoor.Ongetwjfeld zouden zjdebverwinning behaaldhebben,indien

zj met grooter strjdkracht het ontworpen

plan betertlitgevoerd hadden.Toen de Engelschen op hetpuntwaren hetonderspitte delven, snelde generaal losqgbet m et het 2de
Fransche korps te hulp en bezorgde hun de
zegepraal. De Russen verloren tusschen de
9-en 10000 man,- - de Engelschen en Franschen ongeveer 7000.

Inn (De),doordeOuden Oenu genoemd,
eenebelangm'
jkezjriviervan deDonau,ontspringt in Graauwbunderland terhoortevan
2000 Ned.elaandezuidoosteljkehelllng van
den Septimer in Opper-Engadin,stroomt door
een lengtedal noordoostwaarts, baant in een

dwarsdalL
een weg doorden bergpasvan Finstermiinz en spoedtzich als een woeste berp
stroom naaxTyrol,waarzj doorhetopperen Beneden-lnndal kronkelt, die zieh door
grootsche en bevallige natuurtafereelen onder-

scheiden.Drie reogr. mjl beneden Finstermiinzwendtzjzlchplotseljknoordwestwaarts.
en sneltdoor eene naauwe dwarskloof,komt
bj Landeck uit deze in een groot, noordoostwaarts zich uitstrekkend lengtedal met
vruchtbare landen, metsteden en dorpen,en
stroom t van hier langs Innsbriick , Hall,
Schwaz en Rattenberg naarKufstein.Beneden

maat.Inkt wordtontleed door zuringzuur en deze vesting komt de rivier,in noordeljke
chloor, weshalve m en deze inzonderheid aan- rigting zich naarBejeren spoedend,in haar
wendt om inktvlakken te verwjderen.Eene Onderste dwarsdal,hetwelk zich uitstrektt0t
geer duurzame inktsoortis tle Oost-lndische. aan Rosenheim.Hieriszj reeds2400 schre-

INN- INNOCENTIUS.
den breed en bereikter,methetgroote R0senheimer Broek aan den oever de golvende
vlakte M n den voet der Alpen, waar zj,
evenalsde Iller Lech en Isar,in snellenl00p
met eene breede, md eilanden bezette bedding, veelal tusschen hooge zandige oevers
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b0d om den Bjbel te lezen, onthield den
avondmaalskelk aan de leeken, stelde eene
jaarljksche biecht vasten maakte zich verdiensteljk Jegensdekloosters.00kregeldehj

de kerkbesturen en het kloosterbezoek en bekrachtigdeonderscheideneorden,maarbepaalde
ofrotswanden doorheenkronkelt, terwjl zj tevens,datm en voortaan geene nieuwestich4en waterschat ontvangt van de Alpen uit ten,maarzich bj eone derbastaandevoegen
het Chiem-meer en van de Salza OfSalzach zou.HjjverdetegendeAlbigenzen,Katharen

uit Salzburg.Bj Passau, waar zj na een en W aldenzen,ja,lieteenkruistogtprediken
l00p van 68geogr.mj1zichuitstort,iszj100 tegen de Ongeloovigen in het Oosten,om de
schreden breeder dan de Donau.Zj is van Kerk teredden.Hoewelhebzuchtig,washj
hier t0t aan Innsbriick bevaarbaar.
Innoeentius is de naam van 13 Pausen.
Ileze zi
a I (402--416).Deze
jn: Innooentil
maakte als bisschop van Rome aanspraak op

hoogergezagdandeoverigebisschoypen,niet
omdat hj in de wereldstad gevestlgd,maar
omdat hj een opvolgervan Petr'
l
tswas.Hj
beweerde dan 00k, datzonder medewerking
van den Heiligen Stoelte Rome in zaken des
geloofs onder de Christenen nietsk0n worden

beBlist.In den strjd tusschen A'
aqustinwsen
Pelagius bevestigde hj de besluiten der Synnden van Milete en Carthago en verwierp

hetPelagianismus.Hj behoortt0tdeheiligen
derR.Katholieke Kerk,enzjnnaamdag valt
op den 28stenJulj.- Innocentius11 (11301143),tevoren Greyoriltsgenoemd.Hj werd
geborenteRomeen wasabtderBenedictjnen
te St.Nicolaï in Rome, werd in 1118 ts
ardinaal-diaken moestaanvankeljkstrjdentegen
zjn mededinger Anaelet'
as 11 en diens beschermerRoyer van z
Kcïl/ enzelfsnaarFrankrjk vlugten,doch zag zich1vooraldoor den
invloed van den heiligen Bernl
tard'
l
ts,bjna
overalinzjnewaardigheiderkendenregeerde
nngestoord naden doodvan Anacletus(1138).
De DuitschekeizerLotl
tarllt'
uOntvingbjzjne
krponing (1133) de allodiale goederen van
gravin M athilde van hem in leen,maar de
Pausdeed koningLodewî
jkVllvanFrankrjk
en het geheele land in den ban,om datdie
vorgt Peter 'ploz Cltartres, t0t aartsbisschop

een vader voorweduwen enweezenenstichtte

gaarnrvredetusschenvorstenensteden.Zjne
geschrlften zjn in 1552en 1575 teKeulenin
het licht verschenen,en zjne ,Brieven (19
boekenl''in 1682 doorBalnzeultgegeven.Innoeentlns IJf (1243-1254),uit den stam
van Fi/,
scJ,
steGenuagesproten.Hjvochtmet
geesteljke en wereldljkewapenstegen FreArik 11 en dienszoon Koenraad,doch zonder
hen te overwinnen.Ja,hj nam,doordeGenuézen Ondersteund,devlugtnaarLyon(1244),
hield hier eene algemeene kerkvergaderiny,
sprak den ban en hetvonnis derafzettingu1t
Over I'
rederik,deed Op Sicilië een oproerontstaan tegen den Keizer en ondersteunde in
Duitschland den tegenkoning ReinvielzAled.

Daar hj de Hol
tenstalfenwildedoen vallen,
streed hj na den dood van Koenraadtegen
Manfred en Koenradkn) maar zonder zjn

doel te beroiken, en keerde eerst in 1251
naar Rometerug.Op de Kerkvergaderingdeed

hj vrachtelooze pogingen om de Grieksche

Kerk w ederm etdeR.Katholieketevereenigen.

W est-pruissen,in zjn tjd t0thetChristend0m bekeerd,verdeelde hj in debisdommen
Culm ,Pomeranië,Ermeland en Samland,en
scllonk aan decardinalen,alsonderseheidings-

teeken,den rooden hoed.Hj waszöô doorkneed in het kerkeljk regt,dat men hem
Pateretprglzlff
- veritalisnoemde.00kschreef
hj een commentaar op de pDecretalen''van

Greyorl'
as IX (1478). - Innocenti'
as F (21
van Bourgesgewjd,nietwildeerkennen.- Januarj- zzJunj 1276),te vorenPetrusf
llzl
Innonentins I1I (1198- 1216),te voren Lotha- Taeentasia.Hjwasgeboren teMoutier,werd
graaf van &pzli, w as een telg uit de
staln van Conli in Agnani en werd geboren

eerstprovinciaalder Dominicanen,toen aartsbisschop van Lyon en cardinaal-bissehop van

in 1161. Opgevoed te Parjs, Rome en B0- Ostia en overleed vöördat hj als Paus was
logna,sedert 1190 cardinaal,verwierfhj a1s gewjd.Hj schreef:rcommentariainIV libros
theoloog en als jurist grooten roem. De ge- sententiarum (1652)',.- InnoeentinsT'
Y (1352-

dachte, dat de Paus op aarde de plaatsver- 1362), te voren Sl
qpltan'
tts H'
li
ùdr/.Hj werd
vanger is van God en Christus,besttlurde al geboren te Brissacen bekleedde debetrekkinge
n
van
bi
s
s
c
ho
p
va
n
Noyon
)
l
ater van Clerzjne daden en hj bragtalzoo hetPatlseljk
gezagt0teenehoogeontwikkeling.Hjmaakte mont en vervolgens van cardinaalen groot-

den KerkeljkenStaatOnafhankeljkenvoerde
alsvoogdvan keizerI'
rederik11heerschappj
over Sicilië.De beslissing van den Paus over
oneenigheden btlhetkiezenvanKoningenwas
volgens hem een regtvan den Heiligen Stoel.
Hj gafkoningrjken in leen,ontving schatting van de Koningenvan Europa,deedzjne
tegenstrevers in den ban e1& verhief Rome
nogmaalst0theerscheresderbeschaafdewereld.

poenitentiarius. Hj zetelde te Avignon,was

ervaren in de regtsgeleerdheid en gestreng
van zeden en poogde aan de behoefte aan
hervorming tegemoet te komen door beper-

king der weelde aan zjn 1lof.Voortsbragt
hj de steden in den Kerkeljken Staat t0t
onderwerping, ofschool
z hj er de wanordeljkheden nietk0n dempen.- Innoeenfi%sVII
(1402- 1406),tevorenCosimoX dlr
îorlfi,werd
gedurende velerleiverdeeldheden door de Italianen gekozen,terwjlde Franschen Bene-

Op de vierde Lateraan-synode (1215)werden
70 besluiten overleerstellingen en onderscheidene andere vastgesteld.Hj bekrachtigdede icffx.x X fff tot Paus verhieven. Niettemin
leer 4er ttanssubstantiatie,bevestigde het ver- behield hj zjne waardigheid tot aan zjn
44*
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dood. - Innoeentins VII1 (1484-1492), te hooge,maarboschrjkebergenbegrensdwordt,
telt ongeveer 16000 inwoners.Deeigenljke
Porto, daarna van Mel; en tevens cardlnaal. stad verheft zich op den regteroever der
HP
@* zocht vooralzjne 7onwettigekinderen, rivier, en eene houten brug leidt vanhier
wier grootaantalhem den bjnaam van Vader naar de voorstad St.Nicolaus, die zich ge&.
:Fctlerlcltsq
sbezorgde,tebevoordeelen.Tegen stadig uitbreidt met fraaje straten en aan-

Voren Jol
tannen ./c.pfi:f
tz Clbo, bisschoy van

koning I'
erdinandrJvNapelsvoexdehj 200r- zienljke gebouwen.Daarbj bevindt zich de

l0otgeene,
t
enterwjlhjsteedsoproeljngendeed
n oorlog tegen de Turken,hleld hj den
broeder en mededingervan sultan Bajazetwelke lu tste hem daarvoor betaalde - in
degevangenis.O0k vernieuwde hjdewetten
tegen tooverj en hekserj en benoemde de

Franciscaner of Hofkerk , in de 16de eeuw
gebouwd, met een praalgraf van M @rLmLIïctxzl 1. Het bestaat uit een sarcophaag van
marmer methet bronzen standbeeld des Keizers,in 1542 door delDf4clgegoten,omgeven
door 22 hooge standbeelden, waaronder 2

inquisitoren HelnricltKrömer en Jaeob Spren- (Arthmr en Theodorik)van Peter Tzlckrte
er t0tregters over de toovenaars en heksen Ni
irnberg, Chlodwkq van Cltristopltz-kr.
gdr
ln Duitschland.- InnoeenliwsIX (29 octo- te Augsburg (gegoten door Lômer), en de
ber- 30 Ilecesaber 1501), te Voren-Antonio overigen gedeelteljk van Seszlseltreiber, geFcccAldffi en geboren te Bologna. Inno- deelteljk van degebroedersGodl(1513- 1583).
centius X (1644-1665), t
e voren Jokannes Tot de 25 marmeren relièfs aan de zjden

an den sarcophaag behooren 20 meesterljke
Wgzfidfg Pamsli, geboren te Rome,eerst v
kunstgewrochten van Aleœander Cpllia uit

nuntius te Napels,daarna Pauseljk datarius
in Frankrjk,vervolgens patriarch in Antiochië en cardinaal.Hj leefde in vertrouweljken omgang met Ol
ympia X cl#ccAïzli,de
weduwevan zjn broeder,en onderwierp zich
aan haar gezag,zoodathj doorspottersuit
dien tjd in een vrouwenrok werdatkebeeld.
Door het Pauseljk graanmonopolierigtte hj
den landbouw in den Kerkeljken Staat te
gronde. In 1651 verdoemde hj in eene bul
den Vrede van Miinsteren in 1653 vjfstellingen vanJansenius.- InnocentiusfX (16761689), te voren Benedictus O#edcclc/zien geboren te C0m0. j.
jP
@* WaS eerst krjgsman,
daarnageesteljkeenwerdachtervolgensapos-

Mechelen, bj welke de 4 overigevan Berlcr# AbeluitKeulen n0g alafsteken.Voorts
heeftmen in deze kerk de zilverkapél,alzoo
genoem d wegens een zilveren standbeeld van
de maagd M aria, alsmede hetpraalgrafvan
aartshertog I'
erdinand, naar men meent afkom stig van Collin,datvanPhilippine TFàlzdr

en hetgedenkteeken van AndréanA'
q/àr.In
deze kerk omhelsde Christina van Zweden
den 3den November 1651 de R .Katholieke

godsdienst. Vöör den burgt verrjst er het

bronzen ruiterstandbeeld van aartshertog Leo-

pold F; vervaardigd door den beeldhouwer

Gras en gegoten door Relnhart.Een gebouw
tolische protonotarisen geheim-secretaris,car- op het ruime stadsplein draagt n0g een fraai
dinaal-legaat van Ferrara en bisschop van balcon! het vermaarde pgouden dak''1 een

Novara,en eindeljk Paus.Hj waseen man
van gestreng-zedeldke begingelen en een vjand der Jezuïeten.Tevens poogdehtjdefnanciën van den Kerkeljken Staatdoor spaar-

overbljfselvan eene in 1425 doorFrederikIV
zich wjders eene gedenkzuilmet fguren van

gebouwde residelltie. In deNieuwstadverheft

lenedetti,in den aanvang der 18de eeuw gezaamheid te verbeteren,ondersteunde Oosten- sticht ter gedachtenis van den inval der

rjk tegen de Turken en veroordeelde devier Bejeren en Franschen in 1703?- en aan
stellingen der Gallicaansche Kerk,door eene het einde van die straat eene trlum fpoort,in
vergaderingvanbisschoppenen baronnentePa- 1765 ter gelegenheid van de in Innsbr'
liek

rjs(1682)uitgevaardigd.Tegen LodewjikxlF, geslotene huweljksverbindtenis van groothertog Leopold '
lltzzzToscanemetde infanteM aria
hj strjd over de koninkljke regten bj het éoffizl gesticht. Op het oude lterkhofvindt
door den Jezuïet la OFzJ1dopgehitst,voerde

bezetten van vacante bisdomm en enz.- Inno- men hetpraalgrafvan Collin,doorhem zelven

cezl/ïl.
v XII (1691- 1700),te voren Antoni'
as bewerkt.O0k op hetnieuwe kerkhof',in1857

angelegd, prjken reedsf'
raajepraalqesteenTkl
F
cafdl
ï,
evnanteBo
Na
s
ssccahro
aln- a
ten.Een groote schotlw burg werd er ln 1846
aenz
,l
leg
ge
ab
ao
tr
lop
ge
nl
a,eb
ni
dy
lnv
aa
aartsbisschop.Hj sloot vrede met Lodewî
,k voltooid. In hetgeheelheeft men er 11 kerj
XIF en was een braafman,die de armen ken, 5 kloosters en 1 collegiavan de Jezuzjne neven en het Lateraan zjn hospitaal ieten, - voorts belangrjke zjde-y handnoemde.- Innoeenti%sXIII (1721- 1725),te sehoenen-,katoen-en messenfabrieken en een
voren M icltaël Angelo Ot-fi, een opregt, uitgebreiden handeluit Duitschland en Italië.
naauwgezet en weldadig kerkvorst,maar te Eene groote katoenspinnerj is er meteene
zwak tegenover Frankrjk.Hjbeleendeden machinefabriek verbonden, en het verkeer is
K eizer met Napels1 maar protesteerde 0r er aanmerkeljk toegenomen na de opening

vruchteloos tegen datParma en Piacenza als
rjksleen werden aangemerkt.
Innsbrûck , de hoofdstad van Tyrolen
Vorarlberg, aan de Inn en tevens aan den
mond van de Sillzeer bevallig in hetmidden
van een breed da1 gelegen,datten noorden
door steile kalksteenwanden ter hoogte van
3000 Ned. el en ten zuiden door minder

van den Brennerspoorweg, die er zich m et
den Noord-rryroler spoo- eg vereenigt.Innsbriick isde zetelvan den stadhouder en van
het hoogste geregtshof van het Kroonland
Tyrol en Vorarlberg, en de Tyroolsche landdag vergaderd aldaar. De universiteit,waaraan in 1866 eenegeneeskundigefaculteitwerd
toegevoegd,isin1672doorkeizerLeopoldIge-
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sticht, in 1782 door ktlizer Joze.j 11 i
n een graven en ter zjnereerspelen in te stellen.
lycêum veranderd, in 1;9Q hersteld,in 1810 V00r 'i overige wordt de mythe van 1no op

nogmaalsopgeheven en eindeljk in 1826vernieuwd. Ztj telt vele beurzen,bestaat uit
eene godgvleerde (aan de Jezu'
feten tot
,vertrouwde), pllilosophisls
ht) en reytsgeleerde

zeer verschillende wjzen verhaald, daar
zj cene ui
tstekendestol
'opleverdevoordich-

ters. Aesoltyl'
t:s schreef een XAthamas'',
Rlipltoeles eene ,,In()'' e1leen rAthamas''1
fàculteiteneellerellees-enheelkulldlgeschool, Eurlpideseen rphrixus''en eentlrlno'' - en
tevensals liutultt,ltgerekend.Iletaantalleera- Aeltae'
ttseen rphrixus''.Van die verschillende
ren bedraagt 48, dat der sttldenttln ongeveer stukkellzjn slechtsfraglllenten bewaardge453, terwjl de boekerj ruim 50000 deelen bleven.
telt. Voorts villdtmen or een gymllasium en
Inosinezuur, etllle scheikundige verbineene handelsscllool.D egouvltrneurKarl,graat' ding,is aanw ezig in vlel,schuat,kristalliseert

Chotek,stichtteerin 1823een rjksmtlsraum ,het- niet,ontbindtzil
!h bj 1000U.,lostgemakke1jk op in water, en htt
cft een aangenamen
smaak,terwjl zjne alkalizouten bj verwar-

welk naar den toenlllaligen Kroonprins,Iater
Keizer,hetFertlinandeunlgenoemd wordten
m erkwaardige verzamelingelz bezit, tlit) op
Tyrpl betrekking hebbt?n.Op den linkeroever

millgdenaangttnamengetlrvangebradenvleesch
vorspreiden.
van de Tllnvdlrhet'
tzich hetfraajestshutters- Inosiet,eenezelfstandigheid,welkeinvele
gebouw.
Tnnsbriil!k heette weleer Oep,i- opzigten l'lletsuikerovereenkonlt,bevindtzich
/ont'
um ofbrtlg over de 1nn en w erd i1z 1231. in de spieren,het weefselder longen,in de
door 0//0 Ithertog rao M eran,t0teene stad levtx
r, de milten in betrekkeljk groptehoeverheven.Tofln TyrolaallOostenrjk verviel, veelheid in de nieren van den mllnslsh en het
was deze Btad geruimen tjd d(
) zetel der 1-I11d, in de hersenen, in diabetische urine,

Oostenrjkst
lhe hertogen. Zj genoot haar alslnt,de in onrjpe boonen (phaseomanniet).
schitterendst tjdperk onder do regéring Aral M'
en verkrjgt het uit moederloog van kreaden pracht- en kunstlievendcn aartshertog tine,wanneer men deze van barytbevrjdt,
Ferdinand II. Gedurende den opstand der uitdampt, met adher omschtldt,metsterken
Tyrolers tegen de Bejeren en Franschen alkohol vermengt ell de afreseheidene kriswerd zj meermalen door beidepartjen ver- tallen van sulphaten en inosletvan elkander
loren.In harenabjheidligttlepraehtigeabdj scheidt.Dit laatste is in 61/: deelen koud
der Praemonstratensers Wilten ot' W elta'
lt, water,eenigzins in wjngeest,dotsh nietin
benevenshetvermaardebuitenverbljfz-ltu? absoluten alkoholen aether oplosbaar enbezit
terwjl eene fraaje kettingbrug beneden de 2 moleculen water meer dan gekristalliseerde

stad over de rivier is gelegd,0ln daarlangs druivensuiker.Hetverweertindendampkring,
w ordt, bj 100OC.watervrj0nsmeltbj2104C.
hetaanzienljke dory Miihlau tebereiken.
Inn's of Com t, is eene Engelsehe uit- H et smaakt zoet, doethetvlak van het ge-

dnzl
tking,dieoorspronkeljk eenest
ôhoolvoor polariseerde lichtniet atWjken,wordtdoor

de beoefening derregtswetenschapaanduidde, vexdund zwavelzuur nietveranderd,doorkali
doch thans de naam is van eene plaats van niet gekleurd, reduceert koperoxyde nietj
vereeniging,waar de jonge juristen zich in geeft met gist geen wjngeest,maarmetbedorven kaas melkzuur en boterzuur.M et salderegtspraktjk oefenen.
Ino,de dochtervan CadmusenHarmoniaen peterzuur nagenoeg geheeluitgedampt,daarna
de 2degemalin van Athamas,maaktedoorhet m et amm onia en chloorcalcium begoten en op
opvoeden vandenjeugdigenDyonis'
ts(Bacchus) nieuw verdam pt, ontvangt het eene helder-

de fiereHere(Tun0)vertoorndophaarenharen rozenroode kleur. Neutraal azjnzuur lood
gemaal. Nog heviger deed zj de woede der maaktdeoplossingvan inosietniettroebel.M en
godin ontbranden, toen zj, om hare eigene onderstelt, dat het de grondstot'is voor de
kinderen te bevoordeelen?hare stiefkinderen
Phriams en H elle w ilde doen ombrengen,die

vorm ing van m elkzuur.

Inow racklaw oîlltng-Breslanin dePruis-

evenwel,door hunne moederN@helein den sische provincie Posen teltslechts7000 inwo-

droom gewaarschuwd, zich door de vlugt
reddeden.Toen A tltamas,doorH ererazendgem aakt, den oudsten zoon van hem en Ino,
Learchm genaam d,tegen de rotsen verplet-

ners, maar is merkwaardig doordien er in
1871 op eene diepte van 135 Ned.eleene
laag steenzout ontdektwerd,welke vermoe-

gebragt, waar koning Sisyphm het deed be-

der ongeloonigen. Dezen titel voeren

deljk eene aanzienljke dikte bezit:te geterde,nam ztlmetharenJongsten zoon M eli- wigtiger omdat de Oosteljke provinciön van
eertes de wjk en storttezich in Megarisvan Pruissen voor 't overige geen zout opleeene klip met hem in zee.Hetljk van den Veren.
Z00n Yverd d001
.een dolphjn naarden oever In partibus inldelium of in de #&
ter zjner eerdeIsthmischespelen 8edert de 13de eeuw de wtj-bisschoppen (epig
ratv
ede
n ,ennadat
lns
el
op voorspraak van Aphr6dite scopi titulares) der R.KatholiekeKerk.Zj
(Venus)derampspoedigeIno,dieerlateronder zjn werkeljk bisschoppen,maarhebbengeen

den naam van Leltcothea gehuldigd w erd,en bisdom, zoodat zj er in naam aldaax een
M elieertes onder de zeegoden w aren opgeno- ontvangen, w aar zich geen R. Katholieke
m en.- Volgens een ander verhaalbleefhet bisschoyszetel bevi
ndt. Zj werden reedsbe-

ljk van Melieertes aanvankeljk onbegraven llgemd ln den tjdderKruistogten,- eigenijk
liggen en veroorzaakte eene Levige pest, reeds in Spanje f
en het Byzantjnsche rjk in

waarop het orakel beval,hem plegtig te be- de dagen, ïoen de Saracenen doordrongen in
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Europa.V00r de gewesten,in hetOostenver- heid van hun geloof de wetten vast, volgens
overd, werden te Rome bisschoppen a'
anye- welke de wereldljke regtbanken hetbeulssteld, en a1s die landen weder verloren gln- ambt der inquisitie moesten waarnemen.Vegenjwerden niettemin,als een protest tegen len werden nu de slagtoFers van geloofsdat verlies, steeds bisschoppen daarvoor be- dwang, maar velen 00k die van haat en
noemd.Dit geschiedt00k thans n0g teRome, wraakzucht.Het vermoeden van ketterj gaf
zelfs met betrekking t0t de Protestantsche reeds regt t0t inhechtenisneming; medepligtigen en misdadigers werden als getuigen gelanden.Zi!voortsonderBissel
top.
Inquisltie (De) of het Hdll
u
qe t
# cïv?
zl hoord, en men had de bevoegdheid om benoemtmen in de R.Katholieke Kerk de ge- kentenissen af te persen door middel van de

loofsregtbgnk, belast met het Oysporen en pjnbank, - 't geen eerst door de wereldstraFen van ketters en ongeloovlgen. Hare ljke regtbank,doch sedert UranbusIV door
geschiedenis neemt reeds een aanvang onder de inqllisitie geschiedde. De gewone strafen
de keizers Theodosius de Gzopfd en Jwstinia- waren: eerloosverklaring, verlies van alle
11,
:. Dezebenoemden terOpsyoring bepaalde burrerljkeen kerkeljkeregten,verbeurdverpersonen,dieden naam van %nqltisitores(0n- klarlng van goederen,levenslange gevangenis
derzoekers)droegen. De bisschoppen straften in den kerkerofop de galejen en de dood,
de ontdekte kettersmetden ban endewereld- meestalop den brandstapel.

ljkemagtvoegdeerburgerljkestraFenbj.Daar

op die wjzeingerigten bekleed metzulk

de bisschoppen zorg moesten dragen voor de eene bevoegdheid om te straFen,woedde de

z
uiverheid van het geloof in hun bisdom , inquisitie het eerst in Frankr/k, waar zj
bleef deze soortvan lnquisitie in hunne han- ontstaan was.Hiernam zj echterreedsinde
denj doch ontving reeds in de 8ste en 9de
eeuw door instelling van regtbanken eene
andere gedaante. Toen in de llde en 12de
eeuw onderscheidene secten,zooalsde Katharen, W aldenzen en Albigenzen, met eene
z00 groote kracht optraden, dat de Pausen
het ergste te duchten hadden,zond Innoeenfïff.
s 1II de Cisterciënsers Rainer, A ido,
Petrus van Ot
z.
:fJxcl en Raol
tt a1s legaten

14de eeuw een einde, en nieuwe pogingen
om haar te herstellenjvooraldoorPausPaw
J1eI.
d
ç
IV (1557)en koning Hendrik 11 t0t onrdrukklng der Hugenoten aangewend,ble-

ven zonder yevolg. Des te langer hield zj
zich staandeln Spanle en Portugal,waarzj
de verfoejeljkste wreedheden bedreef. In

SpanlewarendeIsraëlieten en Mooren sedert
1391 met geweld t0t het Christendom be-

naarhetzuiden van Frankrjk,om ,gesteund keerd,doch velen van hen bleven in het ged00r de wereldljke magt,debisschoppenin heim getrouw aan het voorvaderljk geloof.
het opsporen en strafen van kettersbehulp- Om hen te dwingen daarvan afstand te doen,
zaam te wezen. om de bediening van deze bragtdweepziekegeloofsjverde inquisitie in
legatep t0teenebljvendete maken:deed.
Jh- zwang.Ditgeschiedde heteerstin 1477 door
nocent1
-v.
:op hetvierdeLateraan-concllie(1215) cardinaalPedro Golzcld.vde Mendoza,dievele

bepalen, dat het opsporen en straFen van bewoners van Sevilla van Israëlietische afketters de voornaam ste pligt is der bis- komst,op het vermoeden,datzj no4 al
tjd

schoyyeljke regtbank. Z0o was en blee de vasthielden aan de wetvan Moges,helmeljk
inqulsltie nog altjd eenebisschoppeljke be- en openljk lietstraflbn.Daarnalegdehj aan
trekking,en hetconcilie vanToulouseorgani- de regéring het ontwerp voorvan eenebljseerde deze instelling door te bepalen,datde vendegeloofsregtbank envan eenegeest
rljke
bisschoppen in de afzonderljke gemeenteneen policie.Dit viel in den sm aak van Ferd%nand
priester en 2 of 3 welgezinde leeken z0u en lsabella, zoodat het op den Rjksdag te
aanstellen,om in hun kring de ketters op te Toledo in 1480, in weerwil van het verzet
sporen en ter bestraëng overte leveren.W e- van vele leden,aangenomen werd.DeKoning
gens de toegevendheid, welke de bisschop- en de Koninginwaren te meeringenomenmet

pen welligt oefenden Jegens hunne onder- de invoering derinquisitie,omdatzj daarin

ltsTx eenige een uitmuntend middel zagen om de magt
hoorigen,benoemde echterGre-gori'

Dominicanen t0tPauseljkeinquisitoren,eerst
in Duitschland, Aragon en Oostenrjk (1232),
vervolgens in Lombardje en hetzuiden van
Frankrjk (12331. DezeDominicanen maakte
hj onafhankeljk van de bisschoppen,
plaatste deze laatsten zelfs onder het gezag
der geloofsregtbank, en veranderde alzoo de

van den leenadelen van de geesteljkheid te
fnt
liken en het koninkljk gezag uitte breiden. Tevens had paus k%iœtu IV vergunning

verleend aan het Koninkljk echtpaar om

inquisitoren aan te stellen en afte zetten en
de verbeurdverklaaxde goederen ten behoeve
der Staatskas in bezit te nemen.Hier werd

inquisitie in eene Pauseljkeinstelling,wier de inquisitie duseene Koninkljkeinstelling.
bestuur voorts hoofdzakeljk in de handen I'erdinand en Isabella benoemdenin 1480twee
der Dominicanen bleef,welke in landen,met inquisitoren die echter in 1483,in weerwil
ketterj besmetjop eene wreedaardigewjze van hun bloedigen jver,vervangen werden
huishielden.Om den schjntevermjden,dat doorden inquisiteur-generaal Tltœnas de Torde Kerk zieh metbloed bezoedelde,moesten g'
lfczzpct/o, prior der D om inieanen te Segovia.
de wereldljke vorsten de voltrekking harer Hierdoor kwam m eer eenheid en vastheid in
bloedige vonnissen op zieh nem en, en nu hetbeulswerk.ReedshetvolgendeJaarwerd
stelde koning Lodewj;k IX t
lit dweeperj de Algemeene Inquisitie te Sevilla geopend,
en keizer Ikederik 11 met graafRaymond'
rtzzl welke kortdaarna haar eerste auto-da-fé (zie
Tonlonse ter hani
lhaving vau de regtzinnig- aldaar)hield,waarbj 7personen levend ver-
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brand Averden. Afeer dan 2000 raoesten in de schuwing,doch meestalmetverliesvan zjn

eerste jaren den brandstapelbeklimmen,en vermogen in vrjheid gesteldqmaar dikw/ls

n
og veelmeer%not
ame
n de vlugtnaarnaburire reeds kort daarna wederom gegrepen en door
landen.Paus k
1
4.
% IV verzette zich wells een regterljk vonnisof00k we1doordemarwaar aanvankeljk tegen deze Spaanschein- teling eenerlangdurige gevangenschapterdood
quisiti: en ontbood Torquemada naar Rome, gebragt.W anneerde gevangenebekende,dat
doch gaft0e,ofschoon Torquemada nieteens l1j zlc'
h aan ketterj had Bchuldig gemaakt,
verscheen, maar slechts een verdediger zond. maardeze afzwoer,moest hj een bepaalden
Hj bevestigde laatstgenoemde in zjn ambt tjd den santo benitt
a dragen,nameljk een

a1s geloofsregter over Castilië en Leolz,ver- boetekleed zonder mouwen,met eenAndréasleende hem de magt om de n0g werkzame kruis geteekend.Btj eene nieuwe aanklagt

geloofsregters at'te zetten ennaar zjn goed- echterwerd hj terdood veroordeeld.W iebj
dunken door andere te vervangën,en onderwierp ook Aragon, Valenda en Sicilië aan
zt
jn gezag.In alle hoofdplaatsen werden nu
geloofsregtbanken gestittht, welke aan den
inquisiteur-generaal onderworpenwaren e11een

heteerste verhoor geene schuldwildenbekennen, zocht men daartoe te dwingen.De getuigen, die tegell llen optraden? behoefden

hunne verklaringen niet te bewjz
-en,- en
getuigen ten voordeelo deraangeklaagdenwerschrikbewindvormdt,
n,datelkevrjegedachte den desgeljks in staatvan beschuldiging gein Kerk en Staat vernietigde en het volk stdd. Zelfs de aanbrenger werd als een bevernederdedoorzjnenatuurljkeolltwikkeling voogd getuige aangenlerkt.W ilde de aangete belemmeren. Zelfs aanzienljke personttn klaagde 00k na deaantjgingen dergetuigen
werden veiligheidshalve,ondel-den naam vall nietsbokennen,dan werd h!,op de pjnbank
familiares, tot handlangers der inquisitie be- gelegd,en waso(1k ditvruchtelûos,danwerd
noemd.De gevangenissen ontvingen dtm naam hj toch veroordeeld of hj overleed in den
van heilige huizen (casassantas)en in 1492 kerker.Bekende hj,dan werdhj op nieuw
wasde inquisitiein geheelSpanjeingevoerd. gepjnigd, om hem t0t het aanwjzen van
Toen Torgqemada in 1498 zjn ambtneder- m edepligtigen te noodzaken. Zelfs nadat 40
legde, waren 8800 menschen levend en 6500 iaren sedert den dood van een van ketterj
in beeldtenisverbrand,terwjlmenaan90000 bese'
huldigde verloopen waren, bleven zjne

allerleiboetedoeningen had opgelegd.- Onder bloedverwanten we1is waar in het bezitvan
den tweeden inquisiteur-generaal,den Domi- het geërfde goe;, maar werden eerloosvernicaan Dijqa Oezl (1499-1506)werden 1664 klaard en waren niet benoembaar t0t een
personen levend en 832 in beeldtenis ver- openbaar ambt. Het gebeente van den overbrand,en 52456 op andere wjzen gestraft.- ledene werd Op lastder inquisitie Opgegraven
Onder den derden inquisiteur-generaal, den en met zjne beeldtenis door den beulvercardinaalI'
ranoiscoXimenesdeC'
Lsneros(1507- brand.Na de ontdekking van Amerika werd

1517) waren die cjfers in dezelfdevolgorde deinquisitieo0k dâiringevoerd,enzjwoet
lde
2536) 1368 en 47263. Op dergeljke wjze vreeseljk in Mexico, Cartagena en Lima.
ging de inquisitie o0k in de volgendejaren Eerstin de 18deeeuw verloorzjallengshaar
voortmetharebloedigewerkzaamheid,vooral gezag, en een auto-da-fé werd gedurig zeldten tjde van Pltilips 11,die haarmetgoed zamer. Koning Karel III verbood haar een

revolg t0t onderdrukking van hetProtestan- vonnistevellen zonderzjnverlof.Deminister

tlsmusin Spanle aanwendde en haar ook in de graafAranda beperkte haar in 1170 dermate,
Nederlanden invoerde,waarzj evenwelmede dat zj geen onderdaan des Koningsin hech-

t0t de hoofd-oorzaken behoordevan den held- tenis kon nem en vôördat de beschuldiging
haftigen opstand van Roomschen en Onroom- ten vollebew ezen was,en in 1784 voigde de
schen. O0k in de 17deen 18deeeuw eischte bepaling, dat zj de aden van elk prpcés

zj nog ofers,doch toondehaar gezag meer tegen aanzienljke personen aan den Koning

doorboekencensuur dandoorbrandstapels.Vol- m oest voorleggen. Eerst door koning Josepk
qensdeberekeninqvanLlorentepHistoirecri- .& stxpcrfe w erd door een besluit van 4 D etlque de l'inquisitlon d'Esyagne (1815-1817, cember 1808 de inquisitie geheel en alopge4dlnl''heeftdeinquisitieln Spanle van 1481 heven. Ferdinand VII herstelde haar we1is
tot1808 in hetgeheel31912 menschenlevend waarna zjn terugkeer,doch in deconBtitutie
en 17659 in beeldtenis doen verbranden en der Cortes van 1820 werd zj weder afgeaan 291456 personen andere straFen opgelegd. schaft.Na de restauratie van 1825 trad evenDe regtspleging der inquisitie had den vol- wel de Junta derinquisitie weder 0p,en in

genden loop:Eenbeschuldigdewerd t0tdrie- 1826 werd de aloude regtbank te Valencia
maal t0e gedaagd, btj nlet-verschjning in hersteld.Niettemin werd zj in1834ingeheel

contumaciam veroordeeld,en bj verschjning Spaqje opgeheven en werden haxe goederen
in hechtenis genom en. De gevangenneming volgens 0en Koninkljk besluit van 1835 t0t

k0n echter 0olt zonderdagvaardinggeschieden. betaling der staatsschuld besteed.
Den gevangene w erd hethaar van hethoofd
Tn Portugal werd de inquisitie eerst in
geschoren en hj zelfin den kerkergeworpen , 1557 ingevoerd.D e opperste geloofsregtbank,

terwtjl men zjne bezittinyen,inzonderhnid waaraan alle andere regtbanken des Rjks
zjne papieren, naauwkeurlg onderzocht en onderworpen waren! bevond zich te Lissadaarna verbeurdverklaarde.Beleed hjschuld, bon.De groot-inquislteur werd door den Kodan werd hj in minder zware gevallen na ning benoemd en door den Paus in zjne

oplegging van boete met eene ernstige waar- waardigheid bevestigd. Koning Jbao .
!'rs uit
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het huis van Braganza,was we1is waar na om een kruistogt tegen deStedipgers(in het

de afwerping van het Spaansche Juk (1640) hedendaagscheOldenburg)opteroepenjdpcà
voornemens, de inquisitie op te hefen;doch wekte teyens zulk een ernstig vergqt, 4at
hetqelukte hem slechtshaartebeletten,dat de Duitschers gertlimen tjd van de geloofszj zlch van de bezittingen derveroordeelden regtbanken verschoond bleven. Eerst in de
meester maakte.Na zjn dood werd hj des- 14de eeuw, bj hetoptreden derBeghardenj
wege in den ban gedaan. De Portugézen werden zj wederingesteld.In 1367benoemde
bragten voorts de inquisitie naar Indië,waar Urbanu F nogm aals 2 D om inicanen t0tinzljharen zetelhad teGoa.In de18deeetlw quisitoren voorDuitschland,van welkeinzonwerd hare magt door koning Josefe en den derheid W altlter Xlrlloç een m onster was
minister Pombal in zoover beperkt, datde
aanklager den beschuldigde de punten der
aanklagt en de namen der getuigen vooraf
mededeelde, - dat de beschuldigde de bevoegdheid had, zich door een regtsgeleerde

voor de vervolgde ketters. Keizer KarelIV
verleende door 3 edicten aan de inquisitoren
een krachtigen steun.Patls Gregorius XI vernaeerderdehetaantalinquisitorenvoorDuitsch-

land t0t 5 (1372),Bonvaci'
ms IX benoemde

te doen bjstaan en met dezen te spreken, er6voorNoord-Duitschlandalleen (1399),en
en datgeen vonnis zonder bekrachtiging van
den Raad van State mogtvoltroken worden.
De inquisitie werd echterdoo1'koningJoao V1
niet alleen in Portugal,maar 00k in Brazilië
en Oost-lndië opgeheven.

Uit Spanle werd,geljk wj reedszeiden,
vooral onder PhilLps .
fT, de inquisitie ingevoerd in de Nederlanden, waar zj echter
spoedigverdween.- In Italiëbestond zjlanger, hoewelzj hierjbj den meeringewikkelden staatkundigen toestand, niet z00 verschrikkeljk werkte alsin Sqanle.Zjwerder

in 1484 zocht Innoeentiws VI1I onder v00rwendsel, dat het land wemelde van toovenaars en heksen,de inquisitie meeralgemeen

in te voeren.Hj benoemdede Dominicanen

HeinrieltKrömer en Jakob zM'rep-çer t0tinquisitoren; deze gaven, ter bevordering hunner

bedoelingen, den pHexenhammer (Malleus
maleficarum , 1489)''in het lichten bragten

vele personen op den brandstapel. De magt
der inquisitie werd er echter (l00rde Hervorming vernietigd. W él zochten de Jezuïeten

haar in Oostenrjk,Bohemen en Bejeren te

reeds ingesteld door GregorIws IX in 1235, herstellen,doch te vergeefs.
doch vooral Paulns IV gebruikte haar a1s
Insecten (De)ofgekorrenedït>
res vormen

wapen tegen het Protestantismus.Zj was niet alleen detalrjksteklassevan de Gelede
volrenshem heteenigemiddelom deR.Ka- dieren,maar van hetgeheele dierenrjk.Zj

tholleke Kerk van den ondergang te redden. onderschei
den zich van de Schjaldieren én
Naast deze regtbank verhief zich de kortte Spinnen,die 00k t0tde Gelededleren behoovoren onder Paulus III ingestelde en door ren,door de aanwezigheid van 3 paarpootenj
zglf
l: V uitgebreide Congregatie van het aan de benedenzjde van 3borstringen vast-

Heilig Oëcium ,hetwelk o0k nu n0g bestaat. gehecht,door een achterljfzonderaanhangHet ls zamengesteld llit 12 cardinalen en con- sels en door een met voelhorens ofsprieten

sultatoren (qualiqcatoren) en werd, na in rewapenden kop,welkeduideljk gescheiden
1808 door Napoleon te zj'
n opgeheven, in ls#' van de borst. De meesten hebben voorts
1814 door Pins VII op nieuw bekrachtigd. 0#'en
of twee paar vleugels,Mn derugzjde
In de republiek Venetie- was de inquisitie derbei
deachtersteborstxingen ingeylant. De
meer dan eldersonafhankeljk van dehiërar- reeds vermelde voelhorens of spneten zjn
gel
ede
aanhangsels van zeer versehillenden
chie; zj stond er onderhetopzigtvan den
Staat.De Pauseljk nuntius was er we1is vorm , aan de oppervlakte fljn gegroefd;zj
w aar voorzitter, doch 3 overheidspersonen zjn dewerktligenvanhetgevoelen van den
behoorden t0t de leden van dat ligchaam.Te reuk.Gewoonljk staan zj op hetvoorhoofd,
Napelskwam zj wegensdegedurigeoneenig- somtjds aan de zjden van hethoofd.Hier
heden tusschen den Staat en de Pausen niet vindtmen 00k dezamengesteldeoogen,welke

t0tvastheid.In Sicilië werdzjin1782opge- alleen bj eenige holbewoners ontbreken en
heven, en in Sardinië,waar Gregori'
lu XIV

haar in 1833 herstelde, verdween zj eerst
in 1848. Des te jveriger werkte zj na de
staatkundige readie van 1849 in Toscane,
waar bjv.in 1852 de echtgenooten M adia1
wegens overgang t0t hetProtestantismus t0t
galeistrafveroordeeld werden.Eerstdeinljving van Toscane in het koningrjk Italië
(1859) heeft daaraan een eindegemaakt.In
Engeland k0n zj nietingevoerd worden,en
in Polen (1327)had zjgeenlangenduur.- In
Duitschland werd zj ingevoerd kortnahaar

uit een groot aantal Prisma's bestaan,Van
welke ieder is ingerigtt0t een volkomen tnestel om te zien.Behalve deze heeft men n0g

dikwjls op hd voorhoofd enkelvoudige,b01vormige oogen (stemmata), vermoedeljk dienendeom van nabj naauwkeurig te zien.De
vleugels zjn zeer versehillend van vorm en
alleen voorhanden bj hetinsect,nooitbj de
maskers. Sommige orden hebben slechts één
paar, de meeste twee paar?van welke d00rgaans het achterste t0t vhegen,hetvoorste

t0tdekschilden dient.Bj sommigegeslachten
ontstaan in Fxankrjk. Dââr waren Konrad hcbben alleen de mannetles vleugels,- big
'x zl M arbwrg, in 1233 door hetvolk om ge- andere zjnbeidegeslachten ervan verstoken.
bragt,en de StraatsburgerDominicaanKonrad D e nerven ofaderen dervleugels,door lucht.l
bedo de eerste inquisitoren envolbragten hun kanalen gevormd:zjn van belang voor de

beulswerk met verregu nde wreedheid.Eerst- beyal
ing der famlliën en soorten:alBûok de
genoemde gebruikte het gezag der inquisitie wjze, waarop de vletlgels in tjd van rust

INSECTEN.

zjn ingenomen.In ;g.1,zietmen een d00rgesneden meikever, waarbj wj de zamenstellende ringen des ligchaams kunnen 0ymerken.De k0paisvoorzienvanvoelhorens 1,
Tvaarachter de oogen geplaatst zjn;b isde
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pooten;zj zjn zamengestelduitdeelen,met
dennaam vandraajersyheupen,djen,voetenen
tarsen bestempeld.Zj zjn onderscheidennaar
gelangzjbestemdzjn om tegraven,teloopen,

te klauteren,te springen,te zwemmen ofbuit
eerate borstring met het eerste paar pooten, te vangen. H et spierstelsel,datm et de beec de tweede met hettweede paar en de dek- nen, vleugels en kaauwwerktuigen in verschilden 7z,en d de derde methetderdepaar band staat, is zeer zamengesteld en tevens
zeer sterk.I11fig.2 ziet m en de m onddeelen
'
1
van een loopkever, eenigtl malen vergroot,

nameljk in edeonderlip metdetastersaen
het tongvormig uitsteekselh in # en c de
kaken m et de tastersb.
Het zenuwstelsel der insecten (;g.3)bestaat altjd uit eene reeks of keten van

b

zentlw knoopen, die een aanvang neemt met
eene in den k0p, boven den slokdarm gelegene hersenmassa, met2 verbindingsdraden
den sloltdarm omvaten daarna aan de buik-

0

h

Nx
>
'

zjde beneden alleandereorganenzich achterwaarts uitstrel
tt.Dikwjlsvereenigen zich de
afzonderljke knoopen.De zintuigen bestaan
uit voelhorensen oogen,en alleen bj eenige

N

(l. .'w .
x
z

N

h
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P
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sprinkhaansoorten heeftmen werktuigenwaargenomen, die men voor ooren mag houden.
Niettemin kunnen de meeste inseden onge-
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Fig.1.Deelen van den rneikever.

I

??oten en de achtervletyelse,van welkede
eene .ç zamengevouwen Is,zooal
sin den tjd

van rust plaats heeft. ln f ziet men het
achterljf.
De kaauww erktuigen ofm onddeelenbestaan
uit eene bovenlip (labrum), een paar krachtige,haakvormige,van ter zjde werkende
kaken (mandibulae), een paar andere met
tasters vgorziene kaken (maxillae) en eene
onderlip (labium), desgeljks meestal met

Fig.3.Zenuwstelsel van een loopkever.

twjfeld zeer goed hooren, daar vele door

zekere toonen het andere geslacht lokken.

De hoogere vermogens zjn bj sommige van
deze kleine diertjes ongemeen ontwikkeld,
oral bj de mieren en bjen.Hun spjsvertasters pewapend.Oorspronkeljk zjn aldeze vo
erinqskanaalheeftdegedaantevaneendarm ,
deelen lngerigt om te bjten en te kaauwen, t
h lsdoorgaansin onderscheideneafdeelingen
doch door eene eigenaardige wjziging bj doc
gesplitst, zoodat men een slokdarm, krop,
maag, dunnen darm jdikken darm en endel-

darm onderscheiden kan.Bj hetzeeruiteenloopend voedsel, dat de insecten nuttigen,
kan zulk een verschil van m aakselniem and

bevreemden.Eigenaardiy is bj hen deaanwezigheid van buisvorml/eorganen,diemet
Fig.Q.Afonddeelen van den loopkever.

de achterste afdeeling van het darmkanaal in
verband staan en voor nieren en lever
dienen. Speeksel- en aarsklieren komen dik-

onderscheidene orden zöö veranderdjdatzj wjlsvoor.
tot zuigen kunnen dienen. Men kan den
De bloedsomloop bj de iusecten wordt be-

overgang van kaken en lippen t0teen snuit, vorderd door een buisvormig hartin hetmid-

enz.gedeelteljk bjhetvolkomen insect,ge- den der rugvlakte, Onmiddelljk onder de
ht
lid en boven alle andere organen gelegen.
deelteljk reedsbj demaskersnasporen.
Zeer verschillend is o0k de gedaante der Men kan het door de huid heen duideljk
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waarnemen bj insecten, die eene doorschj- leven, totdat zj voor het behoud van haar
nende huid hebben, zooals de zjderupsen. kroost gezorgd hebben.Intusschen zjn er
Terzjdevan hethartzjn spleten,waardoor desgeljksinsecten,uitwieronbevruchteejehet kleurlooze bloed er binnendringt,en het ren jongen voortkomen.Bj slechts weinige
heeft eenige vaten, die in de ligchaamsholte
tussehen deingewanden uitmonden.Hetbloed
is overal in die holte aanwezig en wordt
door het hart in omloop gebragt.ln flg.4

inseden vertoonthet pas uit heteigekomen

Jong reeds de gedaante,die het na herhaalde
gedaanteverandering in volkomen toestand

hebben zal.Dieweinigezjndeonreranderll
jke
zien wj eene ideale voorstelling van dien (Ametabola).
om loop: nameljk in J dezjstroomen,in b
Bj eene anderegroep versehilthetpasuit
hethart.
De ademhaling geschiedt dtlf)r ltlchtbuizen

h
eteigekomenJonyingedaantedesligchaams,
in kleur,door gemls van geslachtswerktuigen
(tracheën), welke overal in verband staan en van vleugelsaanmerkeljk van hetvolkomet de bloedvaten. Aan de zjden ofonder men insect.Bj herhaalde v.
ervellingen onthet ligchaam gntwaart men meestal spleet- wikkelen zil
!h langzamerhand de ontbrekende
vormige openingen, die dikwjls door Ze0jê- organen. Zulke insecten hebben eene onvolvormige platen ot'kleppen gesloten zjn?ter- komene .ye#t
zt
zzd/evnlq
sellç (Hemimetabola).De
WI*J*j m en ze bj kale ruysen onderschei
den meeste lnsecten evenwel onderscheiden zich
kan door de gekleurde rlngen,waardoorzj dopr eene nolkomene.çet/tztïzlfdftpiq
:felizw (Holomeomgevenzjn.Deze luchtopeningen(stigmata) tabola).Uithet ei krtlipteenemeestalwormvormige larve met of zonder pooten,zonder
eenig speor van vleugels ofgeslachtsorganen,
eene rups of made, die meestalmeermalen

vervelt,onverzadeljk isin hetvreten en hierdoor eenebetrekkeljk grootehoeveelheidvet

verzamelt.Heeftde larve zich genoeg gemest,

dan hult zj op eene afgelegene plek zich

in t0t eene pop en gebruikt geen voedsel

meer. Gedurende dit tjdperk van rustontwikkelen zich de vleugels en de geslachtswerktuigen, totdat het diertje het omhulsel
verbreekt en als een volkomen insectte voorschjn treedt.Het groeitnunietmeeren leeft
slechtskorten tjd.
Slechts van weinige insecten,bepaaldeljk
van de zjdewormen en bjen,verkrjgt de
mensch regtstreekschevoordeelen;hjgebmlikt
de voortbrengselen van hunnen kunstigen
arbeid. Vele verschalen hem echter mid-

delljk groote voordeelen door hd wegruimen van rottende zelfstandigheden, door
mede te werken tot de bevruchting der bloe-

men en door hetverdelgen van schadeljke

dieren. Vele andere echter berokkenen hem
evenwel als larven en in den volkomen toe-

stand belangrjke nadeelen door zjn oogstj
zjn spjsvo/rraad, zjne werktuigen te vernielen en donr a1s woekerdieren op zjn ligchaam huisvesting en voedselte zoeken.Van
de insectensoorten zjn reeds1Q0000 bekend;
zj zjnverspreidoverdengeheelenaardbodem ,
doch het meest in de keerkringslanden.Omtrent de verdeeling der insecten raadplege
Fig.4.Ideale voorstelling van den bloedsomloop der
insecten.

leidennaardeluchtbuizen,diedoorhetopheFen

en laten zinken van deborsten hetachterljf
welke bjv.de meikevers maken voordatztl
vliegen. zjn ademhalingsbewegingen, daar
zj hetbuisstelselvolpompen metlucht.
Bp de insecten zjn de geslachten gescheiden, en de mannetjes verschillen doorgaans
van dewjfjesin gedaante,grootteen kleur.
D e bevruchting geschiedtalleen in volkomen
toestand;daarna Bterven gewoonljk demannetjes, terwjl de wjfjes zoolang bljven
gevuld en geledigd worden.De bewegingen!

men hetartikelDierenrl
jk.
Insecteneters (lnsectivora) noemt men
kleine rgefdieren meteen langen spitsen k0p,
scherpe snjtanden,meestalkleine,maarspitse
hoektanden en talrjke maaltanden, die met
kegelvormige, scherpe punten in elkaâr passen. Zj behooren t0t de zooltreders,wier
vo
eten voorzien zjuvan 5 metklaauwen ge'
wapende teenen.ZiJ onderseheiden zich van

de eigenljke ronfdieren dot)r het bezit van

een sleutelbœ n,door tlen vorm derhersenen,
alsm ede door andere eigellaardigheden, die

hen sterk op deTknaagdieren doen geljken.
In 0ns Vaderland worden de insecteneters
vertegenweordigd door de spitsmuis,den egel

INSECTENE'IA
ERS- INSPIRATIE.
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en den m0l.Zi
jleven van inseden en derge- onderscheiden door htlnne zuchtt0tgezellig-

ljke kleinedieren.
Insectenpoeder (Perzisch),sedertjaren
reedsgebruiktalseen middelt0thetverdrtlven en doodenvanvloojenen dergeljklastig
gedierte, is afkomstiç van deschjfbloemen

heid, dat zj,bj paren in koojen geplaatst!
elkander niet lang overleven. In Brazilib
bljven zj in vlugten van dtlisenden bjeen

en brengen er vaak gxoote schade t0e aan de
m aïsvelden.
van een tot de famille der ZaâmgesteldbloeInsignia oîwaardi
yheidsteekenennoemtmen
migen behoorend plantengeslacht,hetwelk den alle tlitwendige kenmerken van m agtenwaarnaam draagt van Pyrethrllm en in Caucasië digheid,van stand en bediening.D e insignia
' de Romeinen waren eene
te huis behoort, bepaaldeljk van de soorten der koningen bi
*l
P.clrwe'
gfvl(waarvan wj hierbj eeneafbeel- gouden kroon,een ivoren zetel en een 12-tal

dinggeven opdehelftde<natt
lurljkegrootte) bjlbt
lndeldragers (litttores), die ook in de
en van T. '
rose%m.Beide zjn overbljvent
le dagen der Republiek (1e hooge overheidsper-

kruiden met gevinde bladeren en eindstandige sonellvergezelden.De insigniadervoorm alige
bloenaen.De straalbloemen zjn lichtrood ot
' Dt
litslr
he koizers waren de rjkskleinoodiën.
rozenrood, de kleine schjfbloemen geel.Ilet Tegenwoordig vormflllstsheptert)nkroon,som-

tjds 0ok rjksappel en zwaard, deinsignia

'

der Europpstt
he monarthen. T()t die derridtlers behooren helm en sellild en vool'algouden sporen, tot die fler legersvaandels en
stalzdaarden. O()k de maarschalksstaftde staf
van don lord-mayorvan Londen en de paarde-
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staart van den Turkschen yasia zjn insignia.
Die derhoogere R.lfathollekegeesteljkheid
zjn pallium ,inftllum ,stafen ring.
Insinuatie (Eene)iseenetekennengeving
bj exploitin regten,0ok weleenebeteekenin.
q

van procèsstukken. In de regtstaal verstaat
men er ook w el onder eene telastelegging
aan iemand van eene ongunstige eigenschap,
of het toedichten van onedele bedoelingen of
laakbare handelingen.

Inslag,zir Weefsel.
Insolventle is de toestand, waarin hj
verkeert,diezjneschulden niet betalen kan.
Zulk een persoon is insolvent.Die toestand
kan en zal ligt leiden t0t dien van faillisse-

ment (bj eenen koopman) oftotden staat
van kenneljk onvermogen (bj den niet-koopman).Vôör dien tjd zalligt de bedreiging
m et executie door een of meer crediteuren
den insolventen debiteur leiden tot die v01-

gende periode. Een buitengeregteljk accoord

zal vaak een einde aan den staat van insol-

ventie maken, zonder dat de aldus gelibereerde persoon daardoor terstond verheven
w ordt t0t den rang der solrente of solrable
m enschen) die op grontl htmner bezittingen
aanspraak kunnen maken op crediet.In het
faillissem ent is de insolventverklaring hetbe-

rin van eene nieuweperiodein dgbehandellng van zaken (zieI'
alllissement).
Inspectie ofondeezoekdoor fodzùfiseen

woord,hetw elk vooral gebruikt wordt van
het illgogenschou:v nemen van een leger of
van een gedeelte van het leger door daartoe
hiervan verkregen poeder komt zelden in zui- bevoegde oëcieren en bevelhebbers.Daardoor
veren staatt0t0ns;men vervalschthetname- moetbl
jken ofdemanschapyen voltallig zjn
Pyrethrum carneum.

ljk met de schtjlbloemen van alldere gewas- ell zits
ll in j'
fledellstaatbevlllden,en vooral
sen, vooral van kam illen.H oew el deze plan- ot'zj voorzlen zjn van alles,watdoorhet
ten 00k op onze breedte w el in de Opene reglement is voorgeschreven. OOk in burgerlucht willen groejen, is ons klimaat niet ljke zaken komt inspedie dikwjls tepas,
gunstig voor de ontwikkeling van de n0g on- zoodat 0ns Vaderland van velerlei inspecbekende,insectenverdrjvende stof.
teurs ruimstshoots voorzier.is, als daarzjn
Inseparables of onafscheideljiken noemt van df?n waterstaat van de belastingen,van
men eenige kleine papegaajen,welket0tde het lager en middelbaar onderwjs,van de
groep der dwergpapegaajen (Psittacula)met geneeskl
ludiredienst enz.
gevederde wangen behooren en zich zoozeer

Inspiratle,zie Ingelûneq.
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Instantie (Eene) is eene periode van een den achtergrond yeschoven,maar komtook
bj heln in een wllden staat,voorts weleens
bj zitl
kte duideljk aan den dag.In ditgeval
is het hem ,alsot'hj een donker gevoelheeft
van de behoeften desligchaams.Hj openbaart
btj koorts een groot verlangen naar water,
bj zwakheid naar wjn,bj het zuur in de
men,dan ishetgedingtereersteren tegeljk maagnaaraardachtigezelfstandigheden (krjt,
ter laatsterinstanstie beslist.Is eretl
niy be- nlagnesia, leem). Zeer diltwjis verkondigt

procès. Men zegt van een prott
ès, dat voor
meer dan eenen regter gevoerd is,dathet in
verschillende instantiën is behandeld, lneerdere instantiën heeft doorloopen.Veltf1eeerste
laagste - regter een vonnis, waartegen
door geen regtsmiddel kan worden Opvelto-

roep dooreen gewoon - appêlen cassatle- alzoo hetinstinct eene behoefte,wier bevreof door een buitengew oon regtsm iddel- re- diging heilzaam is voor het gestel.Een derquest-civiel ot'verzet door derden - mege- gl
lljlt instinct spoortde hoendersaan om in

ljk, dan kan het vonnis in eene latere of dentjd,wanneerzj ejerenleggen,veelkalk
hooqereinstantiebevestigd,vernietigd ofgc- van den mtlurtepikken,en zj wordenziek,
wjzlgd worden.O0knoemtmeneeneinstantie wallneer men haaralsdanuitsluitend zoodanig
elke geregteljke handelingtvan eene partj, vOedselqeeft?waarinzich geen kalk bevindt.
haren procureur of gemagtigde in den 100p
van een procès;b.v.het d()t)T1van een verzoek,het nemen van eene conttlusie,llettoestem men in ofhettegensprtlken van etln t1oor

H0tinstlnctls Oorzaak,dat de Eskim oin de
kille poolgewesten groote hoeveelheden traan
dl'inkt, om het sterke ademhalings- en ver-

dewederpartj gedaan verzoek en zoo meer.

noegzam en toevoervan koolstofen waterstof

brandingsverloop in zjn ligchaam door ge-

Insterburg is de naam van een arrondis- te onderhouden.Zelfs de w erkzaamheden der
sement in hetOost-pruissischeregéringsdistrict zelfbewuste rede zjn dikwjls met instinct-

Gumbinnen en teltop ruim 22 E)geogr.mjl matige handelingen vermengd. Imm ers w at
bjna 70000 inwoners.Deevenzoo gelzoemde wjinoordeelendadengewoonljktaktnoemen,
hoofdstad heefter ruim 13000en ligtaan den

is de vrucht van eene zekere onwillekeurige

syoorleg 12 geogr.mjlten oosten van Kö- aandrift,die zelfs dââr,waarhetontwikkeld

nlgsberg.Men heefter een kasteel,' Protes- verstand te lkort schiet, metuitstekende ge-

tantsche kerken,eène Latjnscheschool,eene volgen Ferkt.
nstltuton , zie CorpusJ'
f
4ri:,Pandeoten,
reaalschoolen eene hooyereburgerschoolveor RoIme
inscltrw f.
meisjes,eene suikerfabrlek,wol-,katoen-en
linnenweverjen, kousenmakerjen, loojerjen Instituut (Het Fransche) of Institutde
en een levendigen handel in koren en ljn- la Frlzsc: is de naam van het aanzienljkste
zaad.Destad isharen oorsyrongverschuldigd geleerdeligchaam in Frankrjk.Hetheeftzieh
aan een kasteelvan de Dultsche Ord().
uit een kleinen yezolsehagskring t0teeneinInstinct of natuurdrifl noemt men, be- vloedrjke instelllng ontwlkkeld.Sedert 1625
paaldeljk bj de dieren,eeneonbewuste en vereeniyden zich wekeljks eenigeletterkunonwillekeurige aandrift om bepaalde w erk- dige vxlenden ten lmize van den Protestant
zaamheden te volbrengen.Het openbaartzich Yalentin Cozvldf de (IAtI.CMJt
/ZZ,om er de let-

gedeelteljk in begeeren en vermpden,gedeelteljk in voortbrengen en vernielen. Het instinct is doorgaans aangeboren, dewjl het
zich dikwjls reeds aanstonds bj het dier
openbaart;toch is welligt veel,dat wj bj

terkundige en dichterljkevoortbrengselen van

hem zelven en anderen te bespreken.V eredeling der Fransche taalen letterkunde w ashet
doel van hun streven.De cardinaalRoltelie%,
doordrongen van het belang der zaak ,verhief

de dieren instinc't noemen, een gevolg van

dat gezelschap bj decreet van 25 Januarj
waarneming,ervaring,navolgingofgewoonte. 1635 t0t eene pAcadémie Française'', aan
Men heeft soorten van instlnct, welke m en

wierhoofdhjzich steldea'
lsbesthermheer,bj alle wezenswedervindt,zooals hetinstinct eene betrekking, na hem door de Fransche
om voedseltotzich tenemen en zjn geslacht Koningen bekleed.De Académie opende hare
voort te planten.Andere soorten zjn aa'
n be- zittingen den loden Julj 1637 en zj heeft
paalde dieren eigen,zooals de begeerte om te

(1001- de uitgave van haar w oordenboek en

zwemmen bj dewatervogels.Anderesoorten door de opneming der beste schrjvers een
zjn afhankeljk van jaargetjden en omstan- grooten en duurzamen invloed gehad op de

digheden,zooalshetverlangen dertrekvoqels Fransche letterkunde. Het aantal der leden
om naar elders te verhuizen. I11het instlnct was aanvankeljk op 40 bepaald.Bj haar
der dieren, hetwelk zich bj onderscheidene voegde zich in 1663 de rAcadémie des invan deze als kunstdrift vertoont,zooalsbj scriptions'', ontstaan door'een vlertalleden,
de bevergen bjen,ligtveelonverklaarbaars, die belastwaren methetvorzamelen van opterwjlmenig dier,wanneerzjnehoogstebe- schriften op Openbare gedenkteekenen.Later
langen op het spelstaan?m etevenveelover- werd dezecommissie uitgebreid t0teenegAcaleg en schranderheid handelt als de mensch. démieroyale desinscriptions etbelleslettres''
,
Men heeft om die reden hetinstinotweleens welke den lGdenJulj 1T01 hare eerste zitting
hield en hare werkzaamheid uitstrekte over
eene onbewuste en blinderedeyenoemd.
M eer bepaald neemt men het lnstinct waar het gebied van gesc,hied-, oudheid- en taalbj de dieren,daardehandelingen desmen- kunde. De derde 'pAcadémie'', door wetenschen m eer beschouwd w orden als de gevol- schappeljk aanzien nog steeds deeerste der

gen van een redeljk overleq.Hetisbjdezen wereld, nameljk de pAcadémie royale des
door den drang derbeschavlng desgeestesop

scienttes'',werd in 1666 dool'Colbertgesticht,
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in 1699 door Bi-qnon gereorganiseerd en in 6
klassen verdeeld, waaraan in 1785 n0g 2
nieuw e klassen werden toegevoegd.D(!schilderLebrun had in 1648 eeneschildersat'at
lélnie

rust op hare aloude statuten en uit40 leden
bestaat,belastzich metde taak,de Fransche
taal to zuiveren en t0tvastheid te brengen,

werd erkend en in 1664 als rAqadpmieroyale
de peinture etsculpture''dool'Colbertop beteren voetgebragt.Daatenboven stichtteColbert
in 1671 n0g eene rAcadémie d'architecture''.
Al deze académiën werden gedurende de Re-

alles w at betrekking heett op spraakkunst,

hare moejeljklleden op teheFen en hare bedoen verrjzen,die in 1655doordoregéring ginselen te handhaven.Zj beraadslaagtover

stjl en dichtkunst.Zj levertoordeelkundige
verhandelingen Over de werken van Fransche

sehrjvers en zorgt zoowel voor de uitgave
van debeste Frallsehe geschriften als voor de

volutiebj besluitvan 8 Augustus1793Opge- bewerking van een woordenboek,dat in het
heven; doc'
h reeds den 25sten October veror- hooyste ressortovertaalkundig'
e zwarigheden
dendehetDirectoiredeoprigtingeenernationale besllst. De nAcadémie desinscriptions et
vereeniging van geleerden,welke zich moest belleslettres''teltdesgeljks40 leden,voorts

belasten met het aankweeken en bevorderen 8 buitenlandsche associés en 50 cerrespondenvan kunsten en w etenschappen.Deze instel- ten! en houdtzich vooralbezig lnet geschieling Ontving den naam van plnstitutNational'' denls en oudheidkunde, met de critische en
en werd verdeeld in 3klassen,nameljl
kééne philologische beoefening der oude,Oostersche
voorpsciencesphysiquesetmathématiques'',- en middeneeuw sche talen, alsmede met de
ééne voor pscielleesmoralesetpolitiques'' -- opheldering van Oirkonden en bronnen,vooral

en ééne voor nluittérature et beaux arts''.Zj voor de geschiedenis van Frankrjk.T0tde
telde 144 leden. Bonaparte, die zelf t0t de door haar ui
tg
,egevene werken behooren,beleden behoorde en deze eer Op hoogen prjs halve mMémolres'', vooral (1e ycolled ion de
stelde,benoemde in 1802 eenecomntissie,()p
w ier voordragt het plnstitut National'' den

notiees etextraits des nlanuserlts de la bibliothèque royale et autres bibliothèques publi-

23stenJanuarj 1804eenenieuweregelingont- ques''en de greote, door de Benedictjnen
ving.Ditligchaam w llrd nu in 4 klassen verdeeld, te weten, ééne voor wis-en natuurkunde,- ééne voor Fransche taalen letterkunde, - ééne voor geschiedenis en Oude
letteren,- en ééne vool-schoone kunst.In
1811 ontving het den naam van rlnstitut
Impérial'', - in 1814 dien van pTnstitut
Royal'' en behield dien --m etuitzoladering
van de H onderd Dagen - t0t aan de Fe-

der Congregatie van St. Maur aangevangene
Histoire littéraire de la France''.
De
rAcadêmie des sciences'' is gesplitst in 11

secties (geometrie, met
shanica, aBtronomie,
geogr
aphie en se,
heepvaar
t algelneene natuurkunde
,scheikunde,dëlfstot?kunde,kruidkunde,
oeeonomie,ûntletld-en dierkunde,genees-en

heelkuude) met 63 leden, 8 buitenlandsche

assotôiés en 100 (torrespondenten) en levert
Protoeollen''der zittillgttn, eene verzam ew eder den titelaannam van rlnstitut Natio- ling van rMémoires''harez'lf
lden, en eene
nal'' om dien in Decem ber 1852 wederm et verzameling van rMêmoires'' van andere gedien van p'
Institut Im perial''te verwisselen leerden.
De rAcadémie des beatlx arts''
en na den val van het tweede Keizerrjk bestaat uit 40 leden, verdeeld in 5 sectiën,
voorts uit 10 associés en een onbepaald
1870) den daaraan vooratkeganen naam wederom aan te llemen. Intusschen had de in- aantal correspondtl
nten.Zj treedtop alsbe-

bruarj-omwenteling van 1848, waarna het

stelling t0t tweemaal t0e eene belangrjktl
wjziging ondergaan.Door een besluitvan 21
M aart1816 werden t1e 4 klassen in even zoo
vele afzonderljke académiën herschapen,die
te zamen den titel vot,rden van yylnstitutde
France''. Deze wartln (1e pAcademi
' e Française'', - d() rAcadélnie des inscriptiolls et
belles lettres'' - de rAcadémit)des stsillnces''
en dtt rAcadêmie des beaux arts''.Dtlpr
een besluit van 25 October 1832 werd voorts
de in 1803 opgehevene afdeeling voer zedeen staatktlndige w etenschappen als 5de académie hersteld onder den naam van pAcadémie dessciencesmoralesetpolitiques''.Onder

oordeelend ligchaam bj de Jaarljksche mededinging naar den prtjs voor sehilder-,beeld-

hotlw -,bouw- en gravcerkunst en voor muzikale compositie. I'Jaarenbovell w orden er
Mémoires''en pverhandtàlingttn''voorgelezen,

terwjlzj eindeljk tt
en pllitttinnnaire général

(
1tls sbe
ts'
ui
1)le
adémi
des
ciaux
enclàsarnl
o'
ral
et
sgllett
tlt.
politiql
cs,)sAc
tel
t volegens dee,reet van 15 April1855 veertig leden,
benevens6 buitenlalldsche associês en 45 correspondenten, en is verdtteld in 6 sed iën

(w jsbegeerte, zedeleerjwetgeving,staatsregt

en regtsgeleerdheid , staathuishoudkunde en
statistiek, algem eene gesehiedenis en philohet bestuur van Napoleon 1II werden bj be- sophie d01*gesehiedenis,staatkunde)en admi-

sluit van April1855 wederom eenige wtjzi- nistratie en flnaneiën). Elke academie heeft
gingen in de inrigting van datligchaam ge- (
hén vasten secretaris (sécrétairt
! perpétuel),
bragt. Elke tlier académiën vormt ettn afzon- m tlt uitzondering van de pAttadêmie desscienderljk gttheel.De gemeenschappeljke tbndsen ces''dieertw eebezit.Behalvedegewonewekeworden door eene cbmmissie van 10 leden ljksche bjeenkomsten,houdt fllke académie
(uit elke acadpmit
? 2) onder het voorzitter- eene groote jaarljksche vergadering,terwjl
schap van den minister van Onderwjs l)e- ook alle académiën te zamen zieh eenmaal
stuurd. Elk lid ontvangt een jaargeld van 'sjaars plegtig vereenigen. Alle 5 aeadémiën
1500 francs,
dat van den secretaris l)e- kunnen over aanzienltjke fOndsellbeschikken
draagt6000 francs.
en deelen belangrjke prjzen uittwaaronder
De pAcadétnie Française'' die nog altjd er zjn,door partieuliere personen gesticht
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zooalsde Prix Monthyon,Gobert,Yolneyenz. hoogte stellen van de feiten en omstandigheO0k in0nsVaderlandwerdeenrlfbninkljk den,die in hetgeding teberde zullen w orden
Nederlandsch Instituut''doorLodewjik,koning gebragt5 en ten derde heeft de regter vooraf
van Holland, gesticht. H etwasin 4 klassen eenige zekerheid,dat hj geene zaak in beverdeeld, doeh werd onder het eerste m ini- handeling neemt,waaroverhj ten slotte toch
stérie-Thorbeeke door de thans bestaande en incompetentis om regtte spreken.Zoodra de
desgeljks te Amsterdam gevestigdemlfonink- Officier van Justitie kennis draagt van een

ljkeAcadémievanW etenschappen''vervangen. voorgevallenmisdrjf,kanhj terstonddemeInstructie,afkomstig van hetLatjnsche dewerking van den reqter-commissarisinroewoord instrwetio(onderrigt),isdeaanwjzing pen,om de instructie ln die zaak te openen.

der verjligtingen,die men in deze ofgene De verhooren van de verdachten en van gebetrekklng vervullen moet. Zj wordt aan tuigen worden door dien regter yehouden,
ambtenaren van verschillenden rangvan wege zooals 00k andere maatregelen ten dlenste der
de besturen,waaraan zj onderworpen zjn, zaak, op initiatiefvan den Oëcier door hem

uitgereikt.- ZieveortsonderStrafvordering. ten uitvoer gelerd worden,zooals huiszoeInstructie (De) eener zaak noemtmen king,plaats.oynemlng,inbeslagnemingvanvoorin regten de behandeling van een procès,z00- werpen ofbrleven en papieren,bevelt0t mewe1 de voorloqige a1s de deinitieve. E1k debrenging van getuigen,bevelt0tgevangen-

procès,zoowelln burgerljke-a1sin strafza- neming ofaanhouding van deverdachten,enz.
ken,wordtopgezet en behandeld volgenstlell
Deze laatste maatregeleischt binnen korten
voorafberaam d vastplan.In civiele zaken is tjd de bekrachtiging van de regtbank (zie

dit de tM k van deregtsgeleerde practizjns Inlteatenisneming). De instructie moet altjd
der partjen, die zich natuurljk eerst z00 plaats hebben waar hetleiten geldt?die door
naauwkeurig en volledig mogeljk Opdehoogte de wet met criminéle straf bedrelgdj voor
moeten stellen van de feiten,die t0t hetge- hetGeregtshofm oeten behandeldworden.Eene
schilaanleiding geven, om daaruitte beslui- breedvoerige, naauwkeurige instructie levert
ten m et w elke regtstoestanden en regtsinsti- den verdachten eenigen waarborg te m eer

tutenzj tedoenhebbenenwelkeregtsgronden vooreenezuivere,billjkeregtspraakenstrekt
en bewjsmiddelen zj moeten gebruiken,om tegeljk t0t vergoeding voor het gemis van

hqtgoed regtvan hunnepartj te doen zeye- appèl,waarvoorcriminélezaken volgensonze

vieren. De volvoering van datplan is de ln- wet nietvatbaarzjn.In correctionéle zaken
structie van hetprocès. In dezen algemeenen kan deinstructiedoor den Oëciervan Justitie
zin genomen is de geheele behandeling van bj de regtbank worden aangevraagd, en door
het stratyrocès ook de instrudie van datpro- deze bevolen.Bj weigering wordt de zaak
cès,die geleid wordtdoor den ambtenaarvan naauweltjks bj dagvaarding ter openljke
het Openbaar Ministérie. Maar in stratkaken teregtzitting aangebragt en diâr terstond be-

heet het woord rinstructie''eene enyere en handeld en atkedaan. In polidezaken is dit
tegeljk meer bepaalde beteekenis.Zj ls daar laatste altjd het geval. De instructie wordt
de eerste, de voorloopige periode van het geheim gehouden, en de verdachte mag zich
procès, die aan de behandeling der zaak ter voor den regter-commissaris nietdoen bjstaan
teregtzitting - het eigenljke strafprocès
door eenen pradizjn.De resultaten der invoorafkaat.De eigenljke instructie volgtop structie worden neêrgelegd in de processende informatie (zie aldaar). W as in de infor- verbaal; deze stukken worden in criminéle
matie de ambtenaar van het Openbaar Minis- zaken aan den verdediger van den beschultérie - meestalde Oëeier van Justitie- de digde raedegedeeld; ill (
mrrediûnéle zaken

hoofileider derzaak,diede policie,in zjne hangt de mogeljkheidvan kennisneming der
dienst,uitzendt om nasporingen te doen om - stukken afvan de beleetdheid van hetOpentrent de feiten en omstandigheden, die hem baar M inistérie ofvan den regter.Ditlaatste
van dienst kunnen zjn, om het misdrjf t0t is bepaald verkeerd.
klaarheid en den schuldige voor den regterte
Instrum entatie (De)ofinstrumentéring
brengen, in de instrudie,nu de Oëciertegen van een muziekstuk is de kunst, om in een
eenen bepaalden persoon, als verdacht van oreheststuk dem elotlie,deharm onie,dezang-

misdrjf,handelend gaat optreden,wordtde ofhootdpartj enhetaccompagnementbehoorregter-commissaris de m an, die het bestier ljk onder de instrumenten te verdeelen.om
der zaak in handen heeft.De instructie dient ditnaarbehooren te kunnen doen,m oetmen,
om uit te m aken? of er, nadat er van het behalve m et de kennis derharmonie,volko-

plegen van een mlsdrjfis gebleken,genoeg- men vertrouwd zjn metdenaard,hetkarak-

zam e bezw aren tegen een of meerbepaalde ter en het effect van ieder speeltuig. Eene
personen bestaan, om hem of hen) a1s ver- fraaie instrumentatie verhoogt zeerde uitwer-

dacht van dat misdrjf naar den regter ter king van een orcheststuk,hoewelalte vrjopenbare teregtzitting te verwjzen, en dus moedige aanwending van zekere gert
lchtmaeen tbrmeelstrat
q
prncèstegen hen te beginnen. kende instrumenten den hoorder llgt den inHet voeren van eene instructie leverteen druk kan geven vanJagtop eFed.Me
yerbeer
drieledig voordeelop.Vooreerst:eenverdachte is bekend om zjne breedeinstrumentatle,terw ordt niet ligtvaardig voor den strafregter wjl in den laatsten tjd Ricltard Wagner op
gebragt;a1stotzjne teregtstelling wordtbe- dit gebied een baanbreker isyeworden,die
sloten dan kan de regter zich door inzage door zjne grillige,verrassende lnstrumentatie
van de stukken der instructie spoedig op de debewonderingafperstzelfsvanzjnevjanden.
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Instumenten zjn in 'talgemeen werk- diferentiaal-en integraalrekening, zie Dfe-

tuigen,hulpm iddelen,waarmede doorm echanische werking andere voorwerpen vervaardigd worden,ofwaarnemingengedaan,zooals
m et physische, astronomische, ()f Operatiën
verrigtw orden,b.v.chirurgischc.In de mu-

zeaficclrekdpilp.
Intellectueel noemtmenin hetalgemeen
datgene wat betrekking heeftop hetverstand.

Men spreektbj voorbeeld vanintellectuéleof
verstalzdeljke vorming en onderscheidt deze
ziek zjn mtlziekinstrumenten speeltuigen, van moréle (zedeljke vorming), die op den

waaropot'w aarmedem tlziekw ordtgemaakt.Er w ilten goedebetrekking heeft,envan aesthezjn onderscheidenesoorten vanmuziekinstru- tische vorming ofontwikkeling vandenkunstmenten,a1s:strjk-,blaas-enslaginstl'
umentenq smaak. In meer beperkten zin onderscheidt
snaar-lhout-enkoperinstrumenten.Muziekstuk- men intellectuélekennisvanzintuigeljkewaarken,dleuitsluitendvoor instrumenten geschre- neming en men bedoelt daarmede zoodanige
ven zjntzonderzang,noemtmeninstrumentale kennis! welke m en door verbinding en ont-fxziek, en concerten voor de uitvoering van wikkellng van begrippen, zonder hulp der
zulke muziek,instrumentalecpzzcerfeoz.Deleer ervaring ofderzintuigeljke waarneming verder fzz.
sfr'
llvldzl/pzl moet door den componist krjgen kan.ln dienzin vinden we deintelbeoefend worden,om den omvang,de kracht lectuéle kennisnietalleen in dewjsbegeerte,
en de beteekenisvan elk instrumentte leeren maar ook in de w iskunde. Voorwerpen van
kennen,opdathj dooreen juistgebruik der kennis, die men niet door middelder zintuiinstrum enten eene goede instrumentatie aan gen w aarnem en, maar alleen door hetdenk-

zjnecompositiën levere.

Insubordinatie9 zie Rubordinatie.
Insurrectie,zie Opstand.
Integraalrekening?hetomgekeerdevan

vermogen onderscheiden kan, zjn alzoovan

intellectuélen aard.- Het intellectwalismus is

een wjsgeerig stelsel, volgens hetwelk de

voorweryen derwezenljkekennisnietbinnen
d
edferentiaalrekeniny (zlcaldaar),noemtmen het berelk der zintuigeljke waarneming gedat gedeelte der ininitesimaalrekening ofder
hoogere analysis, welke uit eene gegevene

legen zjn,daarmen debron van hetweten

in het verstand en in de rede moet zoeken.

vergeljking tusschen de differentialen van 2 Daartegenover staat het sensuallsmns en emof meer veranderljkegrootheden eeneverge- y/
i'
rïq
çelv'
s(gevoel-en ervaringsleer).Eenen0g
ljking ot'betrekking leert vinden tusschen meer beperkte beteekenis verkreeg hetwoord

deze gootheden zelven.De integraalvaneene intelleotueelin de stelselsvan Fiehte en &#dlgegevene differentiaalis die functie van 2 ot' lin.q, nameljk die van praedicaat derintelmeerveranderljkegrootheden,dool
-wierdif- lectuéleaanschouwing(hethoogstebeginselvah
ferentiatie gemeltle differentiaalontstaat.Men hetweten).Ditisbj FïcFzfedeabsolutespont-

wjst eene integraalaan door hetteekenf, aneïteitvan hetik,en bj Scltelliny deindenzoodat men bjv.schrjft:f25J'
:
r = l/6z6. titeit van alle tegenstellingen in hetabsolute.
Eene diferentiaalintegréren ishetvindenvan
Intelligent noemt men den zoodaniye,
de integraal dier differentiaal.Eene integraal die met verstand, schranderheid en doorzlgt
&vordt volkomen of al
yemeen genoem d,wan- handelt,- die met wjs overleg voorzjne
neer zj eene w illekeurige onveranderljke bedoelingen de beste wegen weettekiezenjgrootheid (constante)bevat, doch bt
jzonder, die op hetgebied zjnerkunstofwetenschap
Y7anneer m 0n aan de eonstante eene bepaalde methelderheid desgeestes en metvastehand
Tvaarde (bjv.= 0) gegeven heeft. Van de heerschappj voert. Men gebruikt datwoord
bjzondere integralen ondcrscheidtmen nog de vooral van den bekwamen bouwm eester en
bepmlde.De algemeene uitdrukking vooreene van den uitstekenden staatsman.Op hetgeonbeyaaldeintegraalisf X r
l'
t
r,waarinX eene bied der wjsbegecrte noemt men God de
fundle der veranderli
jke grootheid œ betee- hoogste intelligentie, terwjl httt wezen der
kent. Is deze fknctie tusschen de grenzen intelligentie gelegen is in hetil
c,zooalswj
œ = a en œ= A standvastig (t1) wordt de reeds onder intelleetneelhebben opgem erkt.
integraalz4ö bepaald,dat zj vool
.z = a nul Intendant is hetzelfde alsopzqgterofbe-

wordt, cn neem t men a = A , dan noem t
men de integraal eene bllpaaldt) integraal,
X
)- De integraalreke-

aangeduiddoory-.x ,a.

stuurder. In Pruisseu is de militaire iAl/dp#txp,/
belast metdebetaling,kleeding enverpleging

van het leger.In Frankrjkvoerdende tegenwoordige prefecten vöör de Omwenteling den
titelvanintendanten.onkvoerdendebestuurders

ningovertreftdediFerentiaalrekeninginmoeje- der Hofschouwburgen gewoonljk dien naam.
ljkheid en uitgebreidheid.Zj isgesplitstin
Intensie is versterking der inwendiqe
2 hoofdafdeelingen:in de eerste worden diffe- krachten staat tegenover extensic ofuitbrel-

rtmtiaalvcrgeljkingt
ln mot 2j in dtltweet
le ding (dusalgt
mleonevcrzwakking)d0rkracht.
diFerentiaalvt
argelp
-kingen metmeor verander- W ie hetzelfde stuk grond jaarljksbewerkt,
ljke grootheden behandeld. Elke van deze bemesten bezaait,drjftintensierenlandbonw,
afdeelingen heeftwederom 2 onderdeelen:het terwjl de eœtensiere gedreven wordt,waneerste bevat integraties van zulke diFerenti- neermen jaarljksnieuwegronden incultuur
aalvergeljkingen,waarinslechtsdifferentialen brengt.Intensiteitis op hetgebieddernatuurvan den eersten graad voorkomen,- en het kunde dekrachtvan eenewerki
ng.Menzeyt
tweede die van zoodanige,waarin diïlbrenti- bjv.,dathetlichtder z0n grooterintensitelt
alen van den tweeden ofvan hoogeren graad heeft dan dat der m aan. Zeer m erkwaardig
aanwezig zjn. Omtrent de uitvinding der is het begrip van intensiteit in de leer der
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galvanische stroomen,waarzj onderscheiden wel de hylna,omdatde Protestanten van 00rmoet worden van de hoeveelheid.
deel waren, dat men hen daardoor op eene
Intercessie zie Borytoyt.
listige wjs in den schootder R.Katholieke
Interdict beteekent eigenljk ontzeyginq. Kerk wilde terugvoeren.De Pauseljke lega-

Iemand vuur en water te ontzegyen (inter- ten Contarini en M oroni leverden eene herdicere) was hetzelfde a1s hem ln balling- ziening van dat ontwerp. W eldra kwam men
schap te zenden. op het y'ebied derR. t0t eensgezindheid omtrent de volmaaktheid
Katholieke Kerk is het interdlct eene van der menscheljlte natuur vöör den val,over
bisschoppen ofpausen uitgevaardigde ontzeg- devrjheid van den wil,overde erfzonde en
ging ofschorsing van alle kerkeljke hande- over de regtvaardigmaking,maar de verdere
lingen, met uitzondering van den doop. In pogi
ngen t0t vereeniging leden sçhipbreuk op
een land of eene gemeente, waarop hetin- het verschil van gevoelen omtrent de Bacraterdid rustte, mogt geen klok geluid, menten en het gezag der Kerk. De Keizer

geen gewjde ouwel, zelfs niet aan stervendenj uitgereikt, geene kerkeljke plegtigheden bp begrafenissen volbragt worden,- zelfs moest men er alle kerkeljke
sieraden bedekken ofverwjderen.Het was

verklaarde bj het sluiten van den Rjksdag
(29 Julj 1541),dat de aangevangen onder-

handelingen op een concilie zouden worden
voortgezet,doch datde Protestanten zich dan
zouden onderwerpen aan de vastgesteldeartieene algemeen opgelegde boete, eene ver- kelen zonder tegen deze in verzet te komen.
scherping van den ban,van het anathema en Op den nieuwen RjksdagteAugsburg(1548)
van de excommunicatie, welke drukte op al werd op last des Keizers een nieuw Interim
de aanhoorigen der schuldige personen.Het door J.l
L%q8TJ'
M.
C,MichaëlA'
dl#bp.
g(Sidonius)
diende M nvankeljk t0t straf voor hetver- en Jokannes zgrlcpll opgesteld, later het
breken van den landsvrede.Het eerste voor- Awgsburger TIJ:ri- genaamd. Daarin werden
beeld Van zulk een interdict gaf Alduinu , aan de Protestanten het overreiken van den
bisschop van Limoges. Later werd hetuit- kelk aan deleeken,hethuweljk derpriesters
gesproken door Gee-qoriun F overkoning Ro- en eenige andere zaken van ondergeschikt
lef van Frankrjk om dezen tedwingen,te belang toegestaan.Het werd echter algemeen
scheiden van zjne gemalin Bertha,welke afgekeurd: in Zuid-Duitschland alleen d00r
hem in den vierden graad van bloedverwant- de Keizerljke magt gehandhaafd, doch in
schap bestond.Hetwerd echtereerstin 1031 Noord-Duitschland bepaald verworpen ofverop de Synode te Limoges,op aanraden van zacht.Door de bemoejingen van keurvorst
Odolrieus,abtvan St.Martialis,doordeKerk M avits '
ptzzl Saksen ontstond op den Landgew ettigd t0t straf voor vredebrekers. De dag te Leipzig, den Qzsten December 1548,
hiërarchie gebruikte het nu eerlang alseen het gewjzigde LeL
pzi
yer Nferia, dat hd
uitstekend m iddel, om elke m agt, die zich Protestantsche geloof handhaafde, het ceretegen hM r verhief,te verpletteren.lnnocen- monieel der R.Katholieke Kerk a1s iets0nfl .
v 11 sprak het in 1140 uit over geheel verschilligs veroorloofde en ook hetgezagvan
Frankrjk,CoeustinusII1in1191overOosten- den Paus en van de bisschoppen,voor zoorjk? Innoeenti'
as I1I in 1199 overFrankrjk ver hetnietmisbruikt werd,wilde erkennen.
en In 1208 over hngeland, M artin'
îu F in Men onderseheidteen Klein en een GrootTs1283 over Sidlië,Benedietl
u XII in 1338over terim : het eerste ontstond uit eene beru dDuitschland. Intusschen was de vrees voor slagifg van Keur-saksische godgeleerden te
het pauseljk gezag en voorhetinterdictin Celle, het tweede werd op den nieuwen
laatstgenoemd rtjk toen reeds zöô geschokt, Landdag te Leipzig vooraldoor M elancldon,

datdeRjksstanden hetnietig verklaarden en Bugenltagen en Majoropgesteld,berustte op
ertegen in verzetkwamen.H etlaatsteinterdict werd in 1668 door Aleœander VII over
Venetië uitgesproken,doch zonderdatmener
zich om bekreund:.

Interest,zir m nte.
Interi
fm
erent
led,
zli
(inmi
de
se,Bni
giny.
voorloopig)noemtmen
eene in den tjd der Hervorming door den
Keizer uitgevaardigde bepaling,h0e men zich
bj de verdeeldheden omtrent de godsdienst

het kleine, bevatte n0g meex R.Katholieke
gebruiken,m aarwektedentoorndel'gestrenge
volgelingen van Lutherj zoodat de hieruit
voortkomende verdeeldheid de eerste scheuring der Protestantsche Kerk vexoorzaakte.

Na het verdrag van Passau (1552)werd het
Interim qpgeheven.
Interlecties oft'
n sckenwerpsels zjnklan-

ken, die de gewaarwording van hetoogenblik te kennen geven, zooals pO !''1 Dach!',

noorloopig te gedragen had, totdat daarover enz.Eigenljk Tvorden zj ten onregteonder
door een algemeen concilie beslistzou zjn. de soorten van woorden gerekend,omdatzj
Reeds in 1541 had Granrelle aan eene eom- geenerlei begrip uitdrukken. Zj zjn echter

missie totvereeniging derstrjdendepartjen,
gedurende den Rjksdag te Regensburg benoemd en bestaandeuitEek,Ps'
ay en Gropy:r van de zjde der R. Katholieken, en
M elancldon,./lcdrl.sen JohannesT ïdJtIH'If.:van
de zjde der Protestanten, een ontwerp aangeboden? behelzende de grondslayen eener
voorlooplge vereeniging.Dit geschnftnoem de
men later het Regens%ryer .fzlfdri- of ook

merkwaardig, omdat sommige wjsgeerige
taalonderzoekersjuist in die klanken de beginselen zoeken dermenscheljketaal.
Interlaken, een Zwitsersch dorp in het
Berner Oberland, 550 N ed.elboven de oppervlakte der zee,telt om streeks 1500 inwo-

ners, doch is merkwaardig wegenszjne bekoorljke ligging tusschen 2 meren (Inter
lacus), die vanThun'en Brienz, en in de
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schaduw derheerljkeiepen- note- en linde- schap, hetwelk voorgeeft het 10t van den
boomen,alsmedewegenszjnetalrjkeenpraeh- arbeidenden stand te verbeteren,maar eigentige hôtels, welke er eene geheele straat ljk ten doelheeft,de ruwe en onbeschufde
vtvmen.Het is waarschjnljk de meest-be- proletariërs t0theerschende klasse teverhefen
zpchte plaat: der Zwitsersche bergstreek en enallenbjzondereneigendom tenbehoevevaa
eenwereldberoemdzpmerverbljfvporvreemde- hen,die nietsbezitten,verbeurd teverklaren.
lingen uitalle natiën.Fraaigelegen isvooral Het oogmerk dezer vereeni
ging bljkt het

nabj Interlaken hethôtelJungthublick,door duideljkstuitdewoorden,doorharestichters
een sierljk jark omringd.Van Tnterlaken verkondigd:?,Vöôr 1789hadden wj deregêdpet de tourlst uitstapjes naar Bern, naar ring der arlstocratie, daarna die der burden Reichenbach en Meyringen,naar Lauter- gerj,- thans ishettjd datdearbeidende
brunnen en den W engeru-Alp,tegenover het kl
ssen deleidinr deropenbarezaken inhanxeuzengevaarte der Jungti'au,enz. Het dorp dea
n nemen.''lletlsnietmogeljk,hettjdstip
ontstond rondom een klooster van dien naam , der stichting van de Internationale of de nahetwelk in 1130 gesticht,doch in 1528 opge- m 0n van hare grondleggers metjuistheid te
heven werd.
vermelden.Vrj zelterevenweliszj ontstun
Interlocutoir (Een)vonnis is zoodanig in Februart
j 1848, - althans van dien tj4
vonnis ofbevelschritt,waarbj deregter,a1- af heeftzj zich t0tharehedendaagschegevorens regt te doen ten principale - 't welk daante ontwikkeld?en welOnder den indruk
geschiedtbj eind-oftfç/lzli/lfvonnis- eenbe- dexovertuiging,waartoeinFrankrjk deaanwjgjeen onderzoek ofeeneinstructiebeveelt, voerders van het communismus,socialismus,
waarvan de beslissing derhoofdzaak zelvekan en ultrarepublikanismllsna de verjdeling der
afhankeljk zjn.Zoodanig interlocutoir kan Junj-revolutie van 1848 gekomen waren,
worden uitgelokt door hetverzoek van eene nameljk dathet)om op de bestaande stnxtsofvan beide partjën,nf het Bmordt door den magten de verovering te behalen, volstrekt
regter uitei
gen beweging,ambtshalve!gege- noodig was,ovel-eene behoorljk voorbereide
Ven , waar hj noodigvi
ndt,datvoorllchtlng strjdkracht te kunnen beschikken.Hieruit
door deskundigen 0t' opneming eener plaats bljkt,datdeInternationale de vruchtisvan
V00r de beslissing noodig is, of dathet be- den Franschen Omwent
elingsgeest.Zj ontwjsvan zekere feiten tlooreanederpartjën leende hare denkbeelden aan de werken van
nog nader m oet geleverd w orden.De beslis- sodalistische en comm unistische schrjvers,
sing bj een interloct
ltoir gegeven kan die, zooals Louis Wlllc, a/rondhon nz.yterwjl
welke op de hoofdzaak zal vallen, vaak in zj handelend Optxad op aansporie
ng van manzich Bluiten, daarom kgn er ook appèl van n011 als Blanqnit .lldledclz
yz:, Pyat, Tridon
worden ingesteld,vöör datheteindvonnisge- I'ribowr.q, Folain enz. Reedsdadeljk na denj
slagen is.
door Cavaiynae gedempten Opstand (Junj
Interm ezzo (Het)oftl
uschenspelwasreeds 1848) besloten de toenmaligeleidersvan het
bj de Ouden bekenda1seene 10sen luchtig socialismustotdeorganisatievaneenstrjdbaar
aaneengeW evene vertooning, welke dienen leger van proletariërs en zochten hiertoe geld
m oest 0DA tusschen 2 stukken te worden ge- bjeen te brengen d0ol
'eenevereeniging van
ten einde die met elkander te ver- werklieden.W eldra werden te Parjs en in
s
y
e
e
l
d
,
blnden. Tegenwoordig geeft men den naam andere grootesteden van Frankrjk!alsmede
van intermezzi aan kleine,comische opera's, indebelangrjkstemiddelpuntenvannjverheid,

waarin één oftwee personen optreden,dot!h Onder voorwendsel, dat m en in concurrentie
die met het voorafgaande of volgende stuk w ilde treden m ethetkapitaal,onderBteuningsin geenerlei verband staan. De critiek stelt kassen gesticht, en dezeverschaften eerlang
M n deze soort van voortbrengselen geene zul
ke aanzienljke sommen, dat de regéring
gestrenge eischon;zj isreedstevreden,wan- bevreesd begon te worden.De Nationale Verneer het daarin niet ontbreekt aan gezonden gadering te Parjs hing dan o0k in Junj1849
hum or.M en m eent,dat de tegenwoordige in- haarzegelaan eenwet
sontweq ,waarbjniet
temnezzi aanvankeljk madrigalen waren, die alleen alle coöperatieve vereenlgingen, maar
tusschen de bedrjven werden gezongen en 0ok alle onderlinge ondersteuningskassen verbetrekking hadden 0I) het sttzk.Als eén
' der do
boden
werbes
den.
Dteze wetw erd nog verz&iaard
or een
lui
oudste en schoonste rOemt men hetinterm ezzo
van den Prins-presidentvan
van B ard't
': pl1com battimento d'Apolline c0l Maaxt 1851. lletKeizerrjk,uit den staatsserpente. O0k in de oude Fransche opera's streek van 1851 gebûren, betoonde xich ecllkwamen intermezzivoor onderden naam van ter veel toegevender Jeg'
ens de werkliedenrondeaux'' of sarabandes'' welke dienden vereenigingen en socialistischebemoejingen,
om aAl1(l0 0P01'
3ZaDg0rS 001ig0 VOI
TOOZiD; to want het behoorde ondex de staatklmde van
bezorgen.
Napoleon II1, met alle politiekepartjen op

Internationaal noemtmen datgenejwat vxiendscbappeljken voet te leven en de eene
op meer dan één volk betrekking heett.In metde andere in bedwang te houden.
dien zin spreektmen van internationaalre.#J,
Z00 ontwikkelden zich,ongemoeid door de
internatlonaalrerkeer,enz.
Keigerljke policie,de Socialistische en C0m-

Internationale ofInternationale'
rerklldenvereeni
ging (International W orking Men'
s
Association) is de naam van een geheim ,in
versehillende ri
gken vertaktwcrkliedengenoûtVIII.

munistischepartjen in Frankrjk t0teen=nzienljken Omvang, vooral te Parjs.Toen
voûrts in 1862 de tweede wereldtentoonBtelling te Tuonden gpopend werd, zond Napoleon
45
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III op kosten der regéring een aantalwerklieden derwaart: om zich met de Engelsche
arbeidersklassen te verbroederen. De socialisten maakten van dezeomstandigheidgebruik
en zonden 2 volksmenners uit de schoolvan
llangni- deleermeestez'zelf bevond zich in

gevoelde zj de noodzakeljkheid,om de vereeniging aan zich te verbinden of haar te
onderdrukken.De minister Roulter stond t0e,

dat de manifesten der Vereeniping vrjeljk
zouden worden uitgevaardigd, lndlen zj de
staatkunde des Keizers ondersteunde.Het Codegevangenis- ,nameljkI'
olainenIkearius, mité,bewustvan hare kracht,gafeenafwj-

als afgevaardigden naar Engelandshoofdstad, zend antwoord,w aarop een drietalvervolginteneinde er de Fransche arbeiders met staat- gen plaats greep, vooral in 1868 en in Mei
kundige vlugtelingen en maatschappjberoer- 1870.De uitslag daarvan was een vonnis t0t
ders uit alle landen in aanraking te brengen. ontbinding der Internationale in Frankrjk
Gedurende een groot banket in Freemason's en t0t gevangenzetling van onderscheidene
Tavern Averden 00k maatregelen genosaen leden.Voorts genootde Internationale in den
t0t eene duurzazae gezaeenschap van de En- aanvang de gunst en aanbeveling van vele

gelsche werkliedenvereenigingrn en deFran- uitstekendeschrjvers en staathuishoudkundische afgevaardigden, - ln e'e'n woord,men gen,die aan de goede bedoelingen harer leil
egde er de çrondslagen vooreene internati- ders geloofden.De geschiedschrjver M artin
onale verbindlng, en toen de beide afgevaar- bjv.vermeldde metgeestdriftde onderlinge
digden te Parjs terugkeerden, konden zi
j verbroedering der werklieden,enJulestgipltll,
aan hunne partj mededeelen,dateen nieuw laterministervan onderwjs,behoordet0tde
genootschap t0t stand gekomen was,hetwelk

leden van het genootsehap.

De Internationale is naar hetbeginselder
eerlang eenegrootemaatschappeljkeom W enteling veroerzaken zou. In den loop van Q centralisatie ingerigt. Het Besturend Comité,
Jaren ontwikkeldezich dievlugtigeengebrek- gesteund door een Algemeenen Raad van 30
kige overeenkomsttothet plan vooreengroot leden,heeftzjnzetelteHolborninLonden.Het
genootschap, hetwelk alle beschaafde landen eerstestondlangentjdvooralonderdeninvloed
der Mrde omvatten zou. Het werd in eene van denDuitscherKarlX>2,dieerdoorzjne
bjeenkomst,die den 28sten September 1864 groote talenten den eersten rang bekleedde.
in St.Martin'
s-Hall te Londen plaats had en Delaatstevormdemeteen voorzitter(Hermann
w aaraan 3 Duitschers, onder welke Kael Jlzw),een penningmeester(Joltn Y et
:/ozl),een
Acezj 2 Zwitsers, 5 Belgen,7 Franschen, secretaris voorde inanciën (Jol
tn S'
lrrl)en
4 Engelschen,één Spanjaard, één Ier,één eensecretaris-generaal(Jol
tnHales)deuitvoeHongaar,één Italiaan en éénRusdeelnamen, rende magt derVereeniging.Deze is hoofdzabehoorljk vastgesteld,waarna de Engelsch- keljk in de volgende afdeelingen gesplitst:
m an Odger t0tpresidenten Cremeren W heeler De Engelsche (sedert 1871 met een eigen
t0t secretarissen werden gekozen. Van die bestuur),- de Amerikaansche,- de Frangebeurteni3werd berigtgegeven aan deFran- sche, de Belgische,- de Italiaansche,sche socialisten ondertoezending vanhetvast- de Duitsche (metZwitserland),- deSpaangestelde grondreglement. Nu w erd eene za- sche,en de Nederlandsche.De Internationale
menkomst belegd van deParjsche broeders, is zeernaauwgezet in hetopnemen vanleden.
om in 'tgeheim het uit Londen ontvangen
document in behandeling te nemen en hunne
vereeniging OP den aangewezen voet ill te
rigten. Dit geschiedde, en I'
olain, I'ribourg

Een candidaat m oet in de eerste plaats de
aanbeveling hebben vaneen bepaaldlid;hierop

ontvangt hj voorloopig eenekaart,en eerst
na verlooq van een halfJaar,wanneerhtlin
en Izlmouin zasenzichbenoemdtotcorrespon- dien tjd zlch hetvertronwen vanhetgenootdérende secretarlssenvandeFranscheafdeeling schap waardig gemaakt en zjne contributie
derInternationale,wier zetelverplaatstwerd behoorljk betaald heetl,onivangthj een dinaar no 44 Rue du Granvilliers.In het vol- plom a van lidm aatschap,waarop de statuten
gendeJaar(1865)z0u een congrèsteBrussel der Internationale vermeld zjn.Dooronderworden gehouden,doch men zag er latervan teekening dier statuten neemthj deverpligaf.De begingelen van het genootschap,name- ti
ng op zich, om aan de voorschriften der
ljk openbare godloochening,afhchafhn
'g van vereenlging te gehoorzamen.Hetaantalleden

alle erfeljke regten,het vervangen vanhet in Europa wordt begroot op 21/2 millioen;
geloofdoordewetenschapenvandegoddeljke van deze bevinden zich bjna 2 millioen in
wet door demenscheljke,deafschaëng van Engeland en Frankrjk.
hethuweljk,0fjzooalsdestichtersverklaarden: De Internationaleopenbaarde heteersthare
XRegt op den arbeid ons beginsel,- organi- hoogstgevaarljkemagtbjharedeelnemingM n
satie van den arbeid 0nB middel, - eene den opstand teParjsopden 18denMurt1871
maatschappeljke omwenteling 0ns doel'' en door haren invloed op de Communealdaar.
werden in de volgende3Jaren op congressen Zj was toen in staat om alle revolutionaire
te Genève, Lausanne en Brusselverkondigd. el
ementen bjeentebrengen en aanharestlatDe Fransche voorstanders dier vereeniging kundige bedoelingen dlenstbaar te maken.

zochten hunne landswet tegen dergeljke ge- Schoon haar toeleg eene dwaasheid is, liqt
nootsehappen te ontduiken door het hoofdbe- daarin een groot gevaar,omdat de Internatlstuur te Londen te vestigen, waardoor zj onale, ter bereiking van haar oogm erk,zich
voorFrankrjk een buitenlandseh genootschap beroept op de hebzucht van eene groote onas. Eerst bleef de Fransche regéring kalm w etende en onbeschu fde massa.Na den val

bp het woelen der Socialisten,doch weldra der Commune te Parjs heeft zj echtervele
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jverige voorstanders doox den dood ofin de hetgeven van inlichtingen.Eene interpellatie

gevangenis verloren.Daarenboven hebben na is een mondeliny verzoek om inlichtingen omde gruwelen van dien opstanddestaatkundig- trent zeker puntte geven.De beide Kamers
revolutionairen zich van haar afgeGend,ter- hebben bj 0nsdatregt.Iederlid opzich zelf
wj1 00k de Fenians, verontwaardigd door kan hetuitoefenen,maar heeft hetverlofder
den priestermoord,niet langer t0t hare bond- Kamer er voor noodig. De interpellantstelt

genooten behooren.Niettemin heeft zjj nOg gewoonljk de vragen, wier beantwoording
merkwaardiye manifesten uitgevaaxdigd.Het hj wenscht;dezeworden den betrokken m1eerste,te Plnksteren van 1871,behelsteene
regtvaardiging van de daden der Commune
en eene oproeping aan alle werklieden om
zich aan haar aan tesluiten,- eneentweede,
verschenen te Genève in den herfst van dat

nistersmedegedeeld,dietevensverzochtwordt,
om op den dag vggrde intexpellatie b:paald,

in de Kamer te vorschjnen,ten einde over
het onderwerp hetlichtder regéring te doen
schjnen.Hetdebatzelf,datzichdaarbjont-

Jaar,eischt toewjzing der voordeelen!door spint,heet 0ok welde interpellatie.Het Blot

den arbeid verkregen, aan de werklleden, eener interpellatie is, of dat de interpellant

vaststelling bj 4e wet van een normalen namens deKamer,de regéring dank zegtvoor

w erkdag, stichting van eene staatsbank t0t de gegeven inlichtingen,maar ook kan ieder
het verschaFen van geld aan coöperatieve lid, naar aanleiding van het gehoorde eene
werkliedenvereenigingen,en hetinvoeren van motie voorstellen, ten einde van de Kamer
enkeldirecte belastingen naarevenredigheid 0e11 votum uit te lokken t0tgoed-ofafkeuvan inkomsten en bezlttingen.Later heett de ring van hetgedragderregéri
nj indebehanInternationale een congrès gehouden in 0ns deling dttr zaak,Oi
'waarbj zp althansh> r
Vaderland te 'sHage,doch met yeen ander oordeel zegt, of 0en wcnsch uitspreekt.Het
gevolg, dan datmen zich weinip lngenomen regtvan interpellatie iseen kostbaar regtdoor
toonde metde personen,die erzlch vereenig- het constitutioneel stelsel ingevoerd en door
den, en met de door hen verkondigde be- de Grondwet,bj ons,bevestigd.Een voorginselen. In het algenleen mag men het er zigtig gebruik er van zal heilzaam werken

voorhouden,datdewerkliedenbjtoenemende voor debelangen deslands;bj misbruikkan

ontwikkeling te verstandig zullen wezen,om het ligt ontaarden in een stormram in
zich door zelfkuchtige woelgeesten te laten handen van de Oppositie t0t omverwerpingder
verleiden t0t eene omlteering der maatschap- regéring ten einde zelve de taak van oppositie

peljke orde,welke hun eigenverderfberok- tegen dievan regéringspartj teverwisselen.

Interpolatie oft'
asschenvoeging noemtmen
Internuntius is de naam van een ê0701- Op het gebied der letterkunde hd inlasschen
m agtigde van den tweeden rang, door den van w oorden, volzinnen of hootzstukken in
Paus naar zoodanige Staten gezonden,welke een ofander geschrift,- en op datderwisnaar zjn inzien te w einig beteekenen voor knnde hetplaatsenvannieuwetermentusschen
een nuntius. 00k de Oostenrjksche gezant 2 termen van eene aan eene bepaalde w et
bj dePortedraagtdientitel,om datvoorheenj gebondenereeks,waarbjdezenieuwetermen
Nvegens den aanhoudenden oorlog, tusschen zooveelmogeljk aan diewetvoldoen.
die beide mogendheden getln vrede, maar
Interpretatie, zie Verklariny.
Interpunctie noemt men het gebruik
slechtseen waqenstilstand bestond.
:'Interpellatle.In Constitutionéle Staten van bepaalde leesteekens,waardoor men v01kent.

deelt de volksvertegenwoordiging nietalleen
de wetgevende magt met de regéring,maar

zinnen,alsm ede tusschenzinnen,- voortsook
w el den aard der volzinnen aanwjst.Zj
oefent zj ook een regtvan contrôleover de Nverden reeds gebezigd door den Griekschen
daden van de regéring uit.O0k bj 0nszjn taalkundige Aristôpltanes, doch gingen later
de ministers verpligt aan de beide Kam ers verloren! zoodat Karel de Groote ze door

der Staten-Generaal, hetzj mondeling,hetzj Warnefr%ed en Alcl
tin'
us deed herstellen. Zj
sehriftelljk al de inlichtingen te geven, die bestondaanvankelgkinhetqlaatsenval
zpunten
gevraagd w orden.D ievelpligting houdtslechts (stigmata),welke Op drieerleiwjzewerden
dââr op,waarhetalgemeen belang zichtegen aangebragt, en in eene streep. D aar men
de openbaring van het gevraagde verzet.De eehter hierbj geene bepaalde regels volgde,
m inisters kunnen zich aan dien pligtnietol1t- ontstond er dikwjls verwarring,totdat tegen
trekken;zj kunnen uitgenoodigd worden,de het einde der 15de eeuw de geleerde Venetizittingen der Kamers bj te wonen,om de aansche boekdrukkerM anutinshetaantalleesgevraagde mededeelingen te doen.De regéring
besluit van zelfofde openbaring van '
tgeen
de Kamer wcnscht 'slands belangon z0u b0nadeelen; maar ook in dit gevalkunnen de
Kamers zich bereid verklaren,om de inlichtingen in Comité-generaal t(
! Ontvangen, en
het daar gesprokene als geheim te bewaren.
Het regtvan inlichtingen te vragen geschiedt
ôf door eene interpellatie,ôf ten gevolge van
een besluit der Kamer, b.v., wanneer het
een of ander verzoeksehrift aanleiding hlleft

teekens vermeerderde en vaste voorschriften

gegeven, om den minigter uit te lokken tot

ger de teugnls van het bewind aanvaardt.
45*

gafvoorhun gebruik.Sedertdien tjd bezigt

men algemeen do komma,do kommapunt,de
dubbele punt en de punt, - voorts het

vr
aagteeken, het uitroepingsteeken,het insluitlngsteeklln en destreep,alsmede hetaanhalingsteeken.
Interregnum of t'
usseltenbestnur noemt

men in het algemeen den tjd tusschen den
dood of den troonsafstand van een monarch
en hetoogenblik,waarop zjn wettigeopxql-
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Zulk een interregnum bestond vooraldikwjls leven der volkeren. Niettemin meende de
in Polenjomdat de koningen aldaar gekozen Heilige Alliantie hiertoe het regt te hebben.
werden.Hettjdperk derDuitschegeschiede- ofschoon de veldtogten,na de Conventie van
nis van den dood van keizer Koenraad JF Pillnitz (1791) tegen de Franschen ondert0t'
aan de verkiezing van keizer Rndol
f I nomen, het koningschap niet gered hadden,
aarzjgevolgdwerden doorherhaaldeneder(
1
2
5
4
-1
2
7
3
)
wo
r
d
t
me
t
d
e
n
n
a
a
m
v
a
n
het d
Groote Interregnum bestempelt
l.
lagen, nam het legitimismus n0g geen 30
Interval (De)isdetusschenruimte,ofde jaren later op de congrèssen te Laibach en
afstand van den eenen toon t0t den anderen. Verona den grondregel aan, dat de VerbonIeder interval heeft zjne eigene benaming. dene Mogendheden geroepen waren om alle
Z00 is de intervalvan c totd eene seconde; grondwetsveranderingenj die zj in strjd revan ctoteeene grooteterts;van ct0tJ eene kenden m et den vrede van Europa - eigenquartenz.Het zingen van intervallen iseene ljk in strjdmetdebelangenderdynastieëndereerste oefrningen voorjeugdige zangers. indeafzonderljkeStatenzelfsdantevernietigen,
Interventle oftusscl
tenkomstisdeinmen- wanneerdem onarchenhunnnetoestemm ing t0t
ging van een Staat in de binnen- ofbuiten- die veranderingen gegeven endehulpvannabulandsche M ngelegenheden van een anderen ren tegen hunne onderdanen niet gevraagd
Staat.Zj kan zich bepalen t0tpogingen om hadden. Dientengevolge trokken de Oosteneene verzoening t0t stand te brengen,maar rjksche troepen naarNapelsen Piémont,en
00k overgaan t0t bedreigingen, geheime of bezetteden,in weerwilvan hetprotestvanEnopenbare ondersteuning der staatkundige par- geland,een Fransch leger Spanje in naam
tjen door raadgevingen, inlichtingen, geld der Heilige Alliantie. In genoemde 3 landen
enz., en ei
ndeljk t0tgebruik derwapens.De

vraag, in hoever zaen interventie geoorloofd

werden de vrjzinnige, door de monarchen

verleende constitutiën afgeschaft en door het

kan noemen,iszeer moejeljk te beantwoor- absolutismusVervangen.
den,vooral daar hetvolkerenregtde zelfstanToen in 1830 de Fransche Julj-revolutie
digheid der bestaande Staten erkent,zonder 00k elders dergeljke bewegingen Ver00rvoor allen verbindende voorschriften te geven zaakteyverkondigdemen inFrankrjlthctbeomtrent de wjze,waarop elkeStaatdie on- ginsel t
ler non-interventie, volgens welke
afhankeljkheid tegenover andere kan hand- zedere zeltbtandige natie de bevoegdheid had,
haven.Zamenwerking met bestaandemogendheden, 0Dà deze te verdedigen tegen zich
opwerpende kroonpretendenten, zooals de
ondersteuning, door Frankrjk,Engeland en

Portugal aan Isabella van Spanle tegen d0n
Carlos, - of met een opperbestuurder in
strjd tegen een vasalj zooals de hulp door
Rusland,Oostenrjk enEngelandin1840tegen

hare eigene aangelegenheden te regelen,ter-

wjl geene vreemd.e mogendheid hetregtbezat,om haarin de uitoefeningdezervrjheid

te belemmeren.Aan ditbeginsel,doorEngeland uit eigen beweging en door de overlge
Groote Mogendheden van Europa onder den
druk der omstandigheden aangenomen, is

België zjn onafhankeljk volksbestaan ver-

den Onderkoning van Egypte verschaftjals- schuldigd. Er had echter eene diplom atimede de ondersteuning van een Staat tegen sche interventie plaats op de conferentiën te
buitenlandsche vjanden, zooals dievan En- Londen,en eenegewapende interventie na het

geland, Frankrjk en Sardinië aan Turkje erkennen van België, om Nederland t0t de
' van Antwerpen te noodbezorgd tegep Rusland,ofin1859doorFrank- overgave der Citade1
rjk aan Itallë tegen Oostenrjk,wordtveelal
vnor geoorloûfd gehouden,hoeweldie gebeurtenissen eigenljk rusten op een bondgenootschappeljken grondslag. Verdedigbaar voor-

zaken. Intussthen veroorloofde Fxankrjk de
tusschenkomst van Oostenrjk in den Kerkeljken Staat, in Mödena en Parma ten behoeve van het absolutismus. Om een tegenzeker is de tusschenkomst,die w e1eens g0- wigttebezorgenaandeninvloedvanOostenrjk,
schiedttenbehoevevanregtenbilljkheid?z00- nam Frankrjk deelaan de interventie in den
alsdiederGrooteMogendhedenin1860bjden Kerkeljken Staatdoorhetbezetten van An-

moordderchristenenteDamaseus.- Ondersteu- cona.O0k de tweede Fransche Republiek inning van stutkundige partjen is daarentegen tervenieerde ill 1859 ten behoeve van de
zeer afte keuren.Gedurende den Amerikaan- wereldljkemagtvanden Paus.Degewapende
schen burgeroorlog washetEngelscheKabinet Lulp,doorRuslandin1850tjdensdenopstand
bljkbaaringenomenmetdeZuideljken,hetgeen in Hongarje en Oostenrjk verleend, bragt
eene noodlottige spanning veroorzaaktem etde het beginsel van non-interventie, t)p nieuw
Unie.- Gewapendetusschenkomstisgewoon- ter sprake. Hoewel Engeland zich zeer ten

1jk enkeleen voorwendselt0tuitbreidingvan
magt.Z0o was hetreeds bj de Romeinen,
en met dergeljke bedoelingen mengden zich
de Zweden en Frankrjk in del7deeeuw in
Religie-oorlogen in Duitschland,

gunstevan dit beginselverklaarde,ontzagen

Frankrjk, Engeland en Spanje zich nlet,
t0t eene gewapende interventie in Mexico
over te gaan, welke door Frankrjk werd

voorts doorgezet op eene wjze,diehaargeljkvorRusland in de Poolsche woelingen.Somtjds mig m aakte aan een veroveringsoorlog.
Inthiem a is 4e naam van een aanzienging men over tQt eene gemeenschappeljke
interventir,om eenenieuwe orde van zaken ljk Friesch geslacht. Van de leden noete vernietlgen. Intusschen luidt het oordeel men wj:

dergeschiedenisafkeurendoverelkeinterventie,

Frederik r@l Intkiema, een verdiensteljk
die belemmerend ingrjpt in hetstaatkundig leoerkundige. Hj werd geboren teKoudum
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in het midden der 16de 0el1W , w as aanvan- zangers in het publiek is eene zuivere into:
keljk voor den landbouw bestemd, maar natie van de grootste waarde.
0VerW 0n

den onwil en dekastjdingen zjns

Intrigue, afkomstig van het Latjnsche

vaders en begaf zich naaxLeuven,waarhj woord intrieare (verwikkelen), noemt men
den graad van doder in de regtsgeleerdheid eeno kunstige, listige verbinding ofverwikverwlerf.Hj vestigde zich daarnaalsadvo- keling van daden en personen t0t een becaat te W orkum en werd er buxgemeestex, paald doel. In hetdrama verstaatmen daar-

voorts alsadvocaatteLeeuwarden.Hj werd door demin ofmeertoevallige ofopzetteljk

intusschen door Alra verbannen metverbeurd- bjgebragte omstandigheden, waardoor de
verklaxing zjner goederen en nam de wjk hoofdpersonen belemmerd,op het dwaalspoor
naarHolland,waarhjgraafImmeymetzjne geleideninverlegenheid gebragtworden.lnelk

bekwaamheid terzjde stond.In 1572 zaj'hj drama,inzonderheidin hetbljspel,heeftmen
zich benoem dt0t fseaalvan denProvinelalen zulk eene intrigue,en als deze laatsteop den
Raad,doorvan Sc/
zoffxwlçfzp teFranekeroy- voorgrond staat,zoodatde karaktersaanhare
gerigt, en vertrok vervolgens naar Leerln ontknooping dienstbaar gemaakt zjn, dan
Oost-Friesland, waar hj tOt aan 1592 raad geeft men aan zulke drama's den naam van
riylte-stukken.Gewoonljkonderseheidendeze
wasvan Johan graafvanEmden.Hjwoonde int
'
in 1606 wederteLeeuwardenjwaal'bjztjne Zl
cl1 meer dan de karakterstukken door coverbeurdverklaarde goederen terugvorderde. mische kracht, welke alsdan uitgaat van de
Zjn sterfjaarisonbekend.Van de'dool-hem lachwekkende omstandigheden, waarin de
uitgegevene Latjnsche gedichten vermelden personen zich bevinden.Toch is karaktertee-

wtl: pouerela Hollandiae adillustrem etfom kening hierbj geenszins uitgesloten.Totde
beste van die soort behooren de Spaansche
rmantel- en degenstukken (comediasdicapa
y espadal'',- voorts,L0mariagedeFigaro''
van Beanmareltais.- Inhetdageljkschleven
noemt men dengene,diedoor listen en kuiperjen op behendige wjze zjne oogmerken
zoekttebereiken,een intrkqnant.
Hero'
prlInthiema,desgeljkseenschrjver Inula, zie Alant.
en dichtex.Hj waseen zoon van den voor- Inuline is eene stof dex wortels van
gaande, werd geboren in Oost-Friesland om- alant en van eeniye andere krui
den. Men
streeks hetjaar1576?studeerdeteFraneker verkrjgt ze door dle wortels te koken en
in deregten en begatzich na zjnepromotie het sap te verdikken tot stroop,waarna de
naar zjn qeboorteland, hetwelk hj echter inuline bj het afkoelen zich sqheidt.Zj is
eerlang verllet,om alslid vandenkrjgsraad een witpoeder,datop stjfselgeljkt,oploste dienen bj de troepen van den graafvan baar in kokend water,waaruitzjbj afkoeItu.sl'
l4, stadhouder van Friesland. In 1618 l
inq neêrslaat,en deoplossing doethetpolariwerdh'
jbibliothecarisensecretarisderhooge- satlevlak naar de linkerhand draajen.Zj is
school te Franeker,welke betrekkingen hj onoplosbaarin alkohol.Bjaanhoudendkoken
waarnam t0t aan 1621.Hj leefde n0g in in water,n0g sneller in verdund zwavelzuur
1623, en schreef: )
1Responsum juridicum se- vormt inuline een voor gisting vatbare,m= r

tissimum heroem Guilielmtlm , comitem de
Marca, baronem de Lumey etc.(1576)''XCarmen de nativitate sepultura etresurrectione Christi''1 en XDe arcis Linganae deditionis oausa etc. (1610)''.O0k bestaan van
he
hanl
ds
ir
ft
bem
rnaitnione
ibcrh
irt
e:
s.,1,De malorum regum gu-

.

cundum Pr0 maturanda Phrisiorum Supremae
euriae sententiae exeeutione adversus frivolas
Camsteranorum exceptiones (1618)''- Responsum breve tertium et postrem um in executionis causa Liaueamana (1618)'',meteen
nCaY en''en pEpigrammata'', DCirca gentilitias fam iliarum domos earum que appen-

ongekristalliseerde suiker. Iodium

kleurt

haar niet,en met salpeterzuurvormt zd geen
xyloïdine.Haar smeltpuntligtboven 1000C.;
bj drooge destillatie levert zj azjnzuur,
maargeeneolieachtigeproducten,terwjlzj,
op gloejende kolen geworpen!naarverbrande
suikerriekt.Zj isoplosbaarm kaliloog.Inudentes praerogativasmasculas dc.1619)'' - linehoudende w ortels kunnen tot spiritusbeDDisceqtatioluridicasuperliteintercomitemFri- xeiding gebryiktworden.
siae OrlentalisEnnonem etFriderieum liberum
Inundatle ofinondatienoemtmen op het
baronem in Schwartzenborgh (1619)'',- pcen- gebied der krjgskunst een middel t0t verdesura,Judidum sive opinio super comitem Fri- diging,doorhet onder waterzetten van lage
s
iae Ennonem etc. (1621)'' - en pEleria, landen en de daaruit voortvloejende dekin Qua regni Hispanici periodus praedicltur ki
ng doorOngenaakbaarheid.Zj isinzonderderheid in 0ns Vaderland van groot belang,
(1621)''.

IntolerAntiejzie Onrerdraayzaamkeid.

omdat het voor een groot deelbeneden het
Intonatle is in demuziek deaanstemming, waterpeil der rivieren gelegen is, weshalve
de aanheffing,de toonaangeving,in den zang men er door middelvan inundatiesluizen aan-

met de stem ,in deinstrum entalem uziekdoor merkeljke streken voorden vjand ontoeganeen of m eer instrumenten. Men noemt haar keljk kan maken.Daarintusschen onzelare
zuiver,wanneer de eerste toon van eenezin- landen meestaluitkosteljke bouw-en welsnede,of eene igutlr duideljk enjuist,met landen bestaan,is het zeer te w enschen,dat
aplomp, zonder wankelen ofaarzelen wordt wj voordenoodzakeljkheid eener inundatie
aangegrepen. M en noemt 0ok aldus het aan- bewaard bljven.
heflbn der Antiphoniën door den priester in
Invalide (Een) noemt men een soldaat,
de Roomsch-ltatholieke Kerk. Vooral voor die wegens de ontvangene wonden en dedoom
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geBtanevermoejenissenof00kwegensouderdom
niet langer geschikt is voor de werkeljke
dienst.Men onderscheidthalve en geheeleinvaliden, naar gelang zj alof nietin staat
zjn eenige gemakkeljke garnizoensdienstte
verrigten.Reedste Athene en teRomezorgde
men voor krjgslieden,die hunnegezondheid
aan het Vaderland hadden ten oFer gebragt.
In de middeneeuwen vonden zulke strjders
een toevlugtsoord in de kloosters en sedert
de Kruistogten werden zj vooral verpleegd
d
oorde qeesteljkeridderorden.Lodewj;kX1V
stichtte ln 1671 het Hôtel des Invalides te
Parja,waar later zjn stofeljk overschotis
ter ruste gelegd, ep de betrekking van gouverneur van dat Hôtel isereenaanzienljk

te vergeljken; die vergeljking zal hem op
voor- of achteruitgang of stilstnd in zjne
zaken wjzen, en hem leiden tpthetonderzoek der oorzaken, die t0thet een ofander
hebben geleid.Natuqrljk worden allegoede-

Oostenrjk bouwde men er tePesth (1727),
Praag (1751) en W eenen (1783).In 0nsVaderland worden de invaliden van het O0stIndische leger op hetlandgoed Bronbeek bj
ArI
nhem verpteegd.
nventam s (Een) - o0k welstaatgenoemd - ofboedelbesehrnrin.
qiseeneopsom-

standdeelen desboedel:gemakkeljk kan bljken.Soms moet de inventarig een authentiek
stuk zjn,soms kan zj ollderhands worden
opgemaakt; in 'tlaatstegevalismeestllh!t

ren gemeten,gewogen ofgeteld envervolgens
naar den koers van den dag getaxeerd.De

goederen,waarvoor yeen koerBvan den dv
bestaat,zooals b.v.ln schulden op particulierenwordennaarhunnevermnedeljkewMrde

opgenomen;z0000k onroerendegoederen,kantoormeubelen enz.
Voogden,curators,bewindvoerder:van aan
anderen toebehoorende, onbG eerde ofgefail-

leerde boedelszjn eveneenst0tinventarisatie

van de aan hunne zorg en Mn hun beheer
ambt. In Engeland werd onder Karel 11 te toevertrouwde boedels verpligt.De strekking
Chelsea een gebouw voor invaliden van het der beschrjving is hier, om te conatatérenj
leger te lande qesticht,en door Willem III wâtaan lpnne administratie istoevertrouwtl,
een marine-hospltaal te Greenwich. I'
rederik terwjlin verband hiermede,uithunneboek11 deed er een verrjzen te Berljn,- in houding van latere veranderingen in de be-

neerleggen vandatstuk opeeneveiligeplaatsln
handen van derden - b.v.tergriëe van een

regtscollége- voorgeschreven.Hj,dieeenen

ming van de bestanddeelen van eenen boedel. inventarisopmaakt,die alsbewjsstukinregHj bevatnatuurljk zoowel'
hetcc/ïF alshet ten za1kunnen dienen, is vaak verpligt, om

passif) aan het slot wordthetpassiefvaak ôf,voor hj daartoe overgaat,eenen eed af

te leggen - b.v. de curatoren in een faillissement in handen van den regter-commissaris - ,ôf de waarheid daarvan naderhand
voor den regter met eede te bevestigen zakeljk om den toestand van eenen boedelte b. v. de voogd of curator, die eene onderleeren kennen.
handsche boedelbeschrjving opmaakten die
Dat opmaken geschiedt op een bepaald ter griëe deponeert.
l
ee
rt
den
s
t
and
De langstlevende echtgenoot is verpligt
oogenblik,en debeschrjving
van den boedelslechtskennen voordâtoogen- om binnen drie m aanden na de ontbinding
blik, m aar daardoor isdan toch uitgem aakt, derht
lweljksgemeenschap(ziellkwell
jk)eenen
dat op dat tjdstip die bestanddeelen in den inventaris op te maken van de tot die geboedelaanwezig w aren.Men kandebeschrj- meenschap behoorende goederen;bj gebreke
ving opmaken metofzondertaxatiederwaarde hiervan bljft die gemeenschap doorloopen ten
van de goederen; het spreekt van zelf,dat voordeele van de minderlarige kinderen,terde waardéring een n0g meer oogenblikkeljk wjl de nadeelen ten lastebljven uitsluitend
voordeel oplevert, dan de opnam e zelve der van den nalatigen echtgenoot. Erfgenamen
goederen.D e opgave der goederen in den in- kunnen eene beschrjving opmaken van de

van hetactief- ofz00 noodig omgekeerd afgetrokken, ten einde het voor-of nadeelig
saldo te constatéren.Hetopmaken van eenen
inventaris isvaak aanbevelenswaardigen nood-

ventarisismeer speciqek,bevatmeerbjzon- hun ten deelqevallen nalatenschap; in den
derheden, dan de balans. De inventarisatie regel zullen zp dat 00k doen, omdat deze
iB ôf vrjwillig, ôf verpligt.Vrjwillig kan ten grondslag moet leggen aan de scheiding
iedereen haar bewerkstelligenjz0o vaak hj en deeling van den boedel, die veelallater
datgewenscht ofnoodig oordeelt.Verpligtis zal moeten volgen.Is de beschrjving niet
zj, z0ovaak de wethaargebiedt.Vooreerst kortna hetopenvallen vandeerfbnisgeschied,
moet,volgensdewetgevingvanallebeschaafde dan moet zj toch aan de scheiding voorafnatiën, en 0ok btl 0ns, e1k koopman Jaar- gaan,met opgaaf,zooveelmogeljk,van de
ljks- en wèlvolgens ons regtbinnen de veranderingen, die sedert den dood van den
eerstezesmaanden desJaars- eeneninven- eMater in den boedel hebben plaats gevontarisvan zjnen boedelendaarnaeenebalans den.De besehrjving is voor de erfgenamen
maken, en die stukken inschrjven in een alleen dân verpligtend, wanneer zj, 't zj
daartoe bestemd register, terwjlelke inven- m et of zondel' gebrllikmaking van het regt
taris en balans door hem eigenhandig m oeten van beraad (zie Beraad)de erf
bnisaanvaarden
worden geteekend. Volgens de regelen eenel' onder hetnoorregt .
rt:zzboedelbescltrjining.Zg is
goede boekhouding maakt hj dergeljke be- dan noodzalteljk, omdat krachtens ditvoorschrjving bj den aanvang zjnerzaak.Hj is regt de erfgenamen voor t1e schulden van den
daardoorin degelegenheidom opgezettetjd- erflaternietverderaansprakeljk zjn,dan de
stippen den toestand van zjnen boedel waar bp,
ten des boedels reiken,terwjl zj zelven
te nemen en dien metdien van vorige Jaren tevfl118 hun regt a18 creditetlren van den boe-
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stituur (bekleeding) noemtmen in
del01!die baten kunnen doen gelden.Z00 er deInve
R. Katholieke Kerk het verleenen van
eneenlgheid bestaattusschen deregthebbenden
op eenen boedel,ofwanneerbjzekerenboe- stat'en ring aan de bisschoppen!a1steekenen
del regten zjn betrokkcn van derden,die hunner waardigheid.Dat geschiedde gewoonniet zelven voor de behartigirg vanhunnebe- ljk door den Paus,maaro0k we1doorwelangen kunnen optreden en zorgen,dan zal reldljke vorsten, totdat Greyoril
u Vll deze
in den regeleen allthentieke inventaris moe- laatsten metden banbedreigde,indienzjzich
ten worden verleden.De notarisisinditgeval ooit het regt van investituur aanmatigden.
de aangewezen ambtenaar.Zj,die in het Hierop ontstond de investitwwrstrl
jd. Keizer
bezit van de goederen desboedelszjn,zjn
dan verpligt,om naar hun beste wetenopgaaf
te doen van w at dien boedel uitmaakt,en
zullen die opgaat'meteede moeten bevestigen.
InvernessN het grogtsto graafschap in
Schotland? gelegen tusschen Ross, Nairn,
Elgin, Banf, Aberdeen, Perth, Argyle en
den Atlantischen Ooeaan,die er in hetnoord-

Hendrik IV liet den Paus als een dwingeland, die zich aan de gezalfden des Heeren

van welke 57 zitth uitbreiden Over 250 daart0e behoorende eilanden.Het aantalinwonel.
:
bedraagt om streeks 90000.Het vaste land
van dit graafschap is ongemecn woest en
bergachtigqhetbereiktin dtm Btln-Newiseeue
hoogte van 1350 Ned. el. Men lleefter tal-

1110 met een leger over de Alpen trok,nam
paus Paseltalis 11 het besluit,hem tegen de

rjke meren en bergstroomen, diepe kloven, uitgestrekte wouden, veenen en heidevelden,terwjl de bebouwde landen langsde
oevers der meren en rivieren tevinden zjn.
De weiden der berghellingen bevorderen er
de veeteelt, vooral de schapenfokkerj. De
aanzienljke rivieren zooals de Spey, de
Ness. de Findhorn,de Nairn en de Beauly,
zjn goed voorzien van zalm el
zloopen naar
hetnoordoosten. Hetgraafschap is door eene
diepe kloof, gedeelteljk gevgrmd dof)r de

en spoorde hem aan om allesterug te nemen.

durfde vergrjpen,op eene SynodeteW ormB
(24 Januarj 1076)afzetten,maar zag,door
den ban getroFen, zich t0tverootmoediging

gedwongen.Daarna werd de strjd met de
wapens vogrtgezet.Greyorinsoverleed in 1085
en Hendrik IF;nog metden ban bezwaard,
oosten de Murray-Baai(Moray-Firth)voxmt, in 1106. Keizer Hendrik F wilde nietafzien
heefteeneoppervlaktevan200 (E)geogr.mjl, van hf,t regt van investituur,en toen hj in
vrje bisschopskeuze debisschoppeljke rjksleenill
z terug te geven. De LateraanBynode
van 1t12 beschouwde zulks echter als

een hoogverraad, jegens de Kerk gepleegd,

Eindeljk kwam te W orms (1120) tusschen

Calotns 11 en Hendrlk V een concordaat
t0t stand, volgens hetwelk laatstgenoemde
de investituur met ring en staf,benevens de

vrje bisse,
hopskeuzenjonder toezigtderwereldltjke overheid, aan den Paustoekende,
terwjl daarentegen Pascltalis 11 aan den
keizer veroorloofde dorjksleenen uitte dee1en en vôör dewjding den leen-eed te ontvangen.00k Frankrjk en Engeland maakten
meren Ness en Lochy en door het Caledoni- eene dergeljke overeenkomstmetden Heilische Kanaalin 2 deelen verdeeld.Als de be- gen Stoel. Doch reeds in 1125 werd door
lu 11 ditconcordaatten gunste
langrjkste eilanden,t0t de Midden-llebriden keizer LotltaA'
behoorende, verm elden wj: Skye (lmim 25 van den Pausgewjzigd,zoodat de praelaten
D g00g<.mjl groot), Harris thetzuideljk met den eed als onderdaan konden volstaan
gedeelte van Lewis), Noorduist, Zuiduist, en de wjding plaats greep vöôr de inBen-Becula,Barra en hetdooxtalrjkevogels vestituur.
bewoonde St. Kilda. Een groot gedeelte van
Io , volgens de Grieksehe fabelleer eene
de bewoners der westeltjke streken verstaat dochter van Inachns,ofvan Iasns en P eltlto,
geen Engelsch, en dezetaaliseralleen bj wekte de begeerljkheid van Zews (Jupiter)j
de hoogere standen in gebruik. Men zendt er en om ztin minnehandeltevexbergen,veranéén vertegenwoordiger naarhpt Parlement.
derde hj haar in eene schoone witte koe.
D e evenzoû genoemde hoofdstad, op den Here (Juno) bleef daarmede evenwelniet onachtergrond der M oray-Firth,aan de rivierde bekend en verzoeht van haren gem aal die
Ness en aan den spoorweg gelegen,telt 0n- k0eten geschenke,waarnazj haardoorden
geveer 10000. inwonel'
s. M en heeft er eene alzienden Aryos (Panoptes) deed bewaken.
goede haven, een hecht kasteel,12 kerken Om haar te bevrjdent gafZeusaan Hcmes
en kapellen,eene Latjnscheschoolmeteene (Mercurius) bevel om den bewaker tedooboekerj,eene school voorhandwerkslieden, den. Zoodra dit geschied was, zond echter
eene gevangenis, een verbeterhuis enz. De

Here eene groote vlieg op haar af, welke

ingezetenenhoudenerziehbezigmetloojerj, baarrusteloosvoortloeg,totdatzj eenerustmet het vervaardigen van henneplinnen en plaats vond aan de Njl.Z0o luidthetverlaken, en met een levendigen handelin wo1 haalder oudheid.Het vaderland dersage van
en schapen.In de nabjheid dezerstadhad- Io is Argos,waar de dienstvan Ze'asenHere

den de oude Caledonische koningen hun ze- met die van Io verbonden was. De togten
tel. Inverness is voorts merkwaardig in de van deze,geljk zj allengs werden voorgegeschiedenis dooreen voorspqediggevechtvan steld,kan men moejeljk inovereenstemming
den pretendent Karel .r#fftTr# tegen generaal brengen metdemythischegeoqraphie.Immers

Lowdon (1746), waarna hj echter een paar volgensdieverhalen kwam zj uitArgosaan

maanden later Op hetCulloden-Moor,eenuur eene zee!die van haar den naam vanIonische
gaans van Inverness,eene beslissende neder- Zee ontvlng, - vervolgens na vele omzwerlaag leed.

vingen in den Caucasus,waar zj Prometkenn
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aantrof, die haar den weg wees,welken zj van klierachtige gezwellen,- voorts opwekvolgen moest.Ten laatstebereiktezjEgypte, kend op de vaten en zenuwen,- M nvankewaarhaarljden een eindenam ,daarzp
''hier ltjk 00k weldadig op de spjsvertéring, die

onder bescherming van Zeus een xogn ter echter door aanhoudend gebruik belemmerd
wereld bragt,Mpaphos genaamd,en dedienst wordt, terwjlgroote giften van iodium op
van lsin stichtte.Hare voorstelling in de ge- dezelfde wjzewerken a1sbjtendevergiften.
daante eener k0e gafaanleiding,datzj wel Iodium wordtin onzen tjd nietlangeruiteens met IsQ vereenzelvigd werd.
sluitend verkregen uit de asch van wieren,
Iocaste, 00k wel Epieaste genaamd, de maar bj het raënéren van ruwen Chilisaldochtervan M enoeeeusen de zustervan Creon, peter, di
e steeds 0,059 t0t 0,1750/0 iodium
W38 de gemalin van Laius,koning van The- bevat. In den laatsten tjd bezigt men het
v
o
o
r
al
t
0
t
hetbereidenvankleurstolen;alleen
ben,e!ldemoedervan OedI
L
plts.
Iodm m afkomstigvaneenGriekschwoord, het leveren van anilineverwen vereischtJaar-

hetwelk vioolLiesaclttkqbeteekent,iseeneschei- ljks45000Ned.pond iodium.
kundige grondstof,welke in de gedaante van

Iolaus,volgens de Grieksche fabelleereen

d
onkergrjze, metaalglanzende, kristalljne zoon van Iphieles en Automedusa, behoorde
plaatjes ln den handelvoorkomt.Het heeft to'
tdebloedverwantenvanHlrâeles(Hérculés)
de na
sae
ee
1
ç0
nOs
Coor
kokt
gewi
qt18v0ayC.
4,,94 smelt bj 0dnezewa
n.sHj
mdgedzel en Wagenmenner Van
et
neljko
bp

terwjlzjne
eel aan de Calldonische
dampen eene fraaje paarse kleurbezitten. In Jagt en aan den Argonautentogt,hlelp hem
weerwilvan dathoogekookpuntverdampthet in den strjdmetde slang van Lerna,volgde
indium 00k bj een gem iddelden w armtegraad hem o0k op den togt naar de runderen van
zeer snel,heeft een eigenaardigen,naar dien Geryon en verwierf metdepaardenvan zjn
van chloor zweemenden reuk en is scherp meester den prjs in de Olympische Bpelen.
van smaak.Iodium kleurtde huid bruin,lost Later zond H'
erâdeshem aanhethoofd zjner
in geringe hoeveelheid Op in waterz maar zonen, dool* de dochters van Tltespius ter
zeer qoed in wjngeest,in aetherenln eene wereld gebragt,naar Sardinië,waarhj,geoplosslng van iodkalium.Eene wjngeestop- holpen door Daedalu , de beschaving bevor-

lossing, Tinctura Iodiigenaamd,behoortt0t dexde en later als eene yodheid gehul
digd
de geneeskrachtige middelen.
werd.Hj was tegenwoordlg bj hetsterven
Het iodium werd in 1811 door den soda- van Hlrâdes, nadat hj op diens last den
fabrikant Courtois te Parjs in de asch van brandstapel in gereedheid had gebragt, en
zeeplanten ontdekt. Het bevindt zich met toen hj,nahetverbrandenvanhetljk,geen
chloorin hetzeewater.Dezeegewassen,vooral spoor vondvan beenderen,kwam hj t0thet
de wieren,nemen de sporen van iodverbin- besluitj dat de overledene opgenomen was
dingen 0p, welkein zeewater aanwezig zjn. onder de goden! zoodat hj hem oferanden
De gesmoltene asch dezer planten, kelp on wjdde en ter zjner eer een grafheuvel0pvarek genumd,dientt0t fabriekmatige berei- wierp.Hlrâelesvergatzjn trouwen medgezel
ding van iodium.Oymerkeljk is de aanwe- niet, maar overreedde, toen laatstgenoem de
zigheid van iodium ln levertraan en in zee- een grjsaard ge:iorden Nvas, zjne gemalin

sponsen,terrjl hetook weltotdebestand- Hlbêom hem eene nieuwe Jçugd tebezorgen.
deelen van m lnerale wateren behoort.Chantin
ontwM rde het evenzeer in den dam pkring,
in dauw en regenwater, in de m eeste zoete
wateren.in de hierin voorhandene planten en

dieren, in melk, ejeren,wjn enz.Hetverbindt zich metallegrondstofen en vormt een
aantalbelangrjke verbindingen waarvan wj
slechts iodkalium ,iodzilver en iodkwikzilver

Ter eerevan hem en van H e'râdesvierdemen
te Theben de Iolaea m et paardenwedrennen,

waarbj de overwinnaar meteen myrtenkrans
versierd w erd.

Ion.Onderdezen naam vermelden wj:

lon, den zoon van Apollo en van Creusa,
eene dochter van Ereeldlte%œ, koning .van

Athene. Crensa trad vervolgens in hethuwe-

jk nAet Lnuthns en bragt Ion na zjne geoynoemen.Het iodzilver is vooral van ge- 1
wlgtvoor de photographie, dewjldaarmede boorte in de grot, waar zj tevoren Apollo.
bedekte platen de eigenschap bezitten, dat had ontmoet. Op last van dezen vervoerde
zj op plaatsen,die door het licht besche- Hermes (Mercurius) het kind naar Delphi,
nen worden, fjnverdeelde metalen, zooals waar het werd opgevoed.Daarhethuweljk
zilver en kwikzilver! doen neêrslaan, z00- van Creusa vervolgens kinderloos bleef,bedat hierdoor de verllchte plekken zigtbaar sloot Apollo,dat X '
lffFzldden inm iddels groot
worden.Metzetmeelvormtiodium eeneblaauw

geworden Ion als zoon z0u ontvangen. Dit

gekleurdeverbinding,iodstjfselgenaamd.Iodi- geschiedde door middelvan een orakelbedrog,
um en vele iodiumverbindingen zjn uitste- en X'
uthm ontfermde zich metvaderljkeliefde
kende geneesmiddelen.H et werd door Coindet
te Genève het eerst aangewend tegen kropgezwellen,en hetisgebleken,dat de meeste
geneeskrachtige wateren, die men wegens
zoodanige ongesteldheid m etgoed gevolg bezocht, iodium onder hunne bestanddeelen
telden.Hetw erkt hoofdzakeljk op de watervaten en de klieren,op de opslorpende vaten

over den knaap. Cregœa echter deed pogingen

om den llaaronbekendenJongeling doorverdaad bekend werd, nam zj de vlugt naar

gif om het leven te brengen.Toen hare mis-

het altaar, acwaar eene priesteres haar ver-

verkondigde, dat Ion haar eigen zoon was.

Die sage leverde aan Et
trtàides debouwstof

v*oo1
.zjn treurspelrI0n''
.Ionnuonderscheidde
en deBljmvliezen en bevorderthetverdwjnen :1:11 dool
-roemrjke daden en bragtin 1406
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vöör Chr.eene volkplanting naar den Pel0- was het Panionion, een tempelvan Poseidon

pennesus. Hier verkreeg hj het koningrjk A'
elicpzli'
..
s bj kaap Mycalenietvervan MiAegiale,daarkoningk%elin'
ushem zjnedochter lete, alwaarjaarljks het feestder Panionia
t:t vrouw gaf en hem t0t zoon aannam.Ter gevierd en over de aangelegenheden van den
eere van zpne gemalin bouwde hj de stad Bond beraadslaagd werd.Daarenbovenhadden
Helice,en naar zjn eigen naam gafkj aan Ook feesteljke vergaderingen plaats in den
het land dien van I0n1é. Door de Athenexs tempel van Artlmis (Diana) te Ephesus.De
t0taanvoerdergekozen in den strjdtegende aanzienljke rjkdom, door de burgers dier
inwoners van Eleusis,overwonhj de Thra- steden wegens de vrutthtbaarheid van den
eiërs, waarna de Atheners hem t0t koning bodem en vooral door den uitgebreiden zeeuitriepen en zich desgeljksItmiërsnoemden. llandel verkregen,prikkelde de hebzucht der
Hj verdeelde Attica in 4 stammen,en begaf lnagtige naburen, en de plannell van deze
zich vervolgens met een aantalIoniërs naar werden begtlnstigd deor de gtlbrekkige eende westkust van Azië.Velgens eeue andere dragt derleden van den Bond,daar deze diksage keerde hj terug naar Athene en over- wjls Onderling tltll'
log voel-t
l(
m.Dien tengeleed aldaar.
vnlge slaagde Croes'
l
ts,koning van Lydië,er
10n uit Chios, een Grieksch dil
thter, ge- in (560 vö('
)rChr.
),al(
1()Tonischestedenvan
schiedschrjver en wjsgeer.l1j verwierf in het vaste land aan zie,h t()onderwerpen.Toen
45Q vöôr Chr.te Athene den pri
jsvoorhet voorts Cyr'
lts dezen Koning overwonnen en
treurspel en schonk toen aan elken Athener zjn rjk veroverd had (546vöôrChr.
),bogen
een vat wjn van Chios.Hj overleed waar- ook de Ionische steden en de kust-eilanden

Khjnljk omstreeks het jaar 421.Van zjne
drama's zjn 11 enkelbj naam bekend.Daarenboven bezitten wj eenige fkagmenten van
zjneelegieën,welkezichdoorAnacreontische
opgewektheid onderscheiden. O0k van eene
geschiedenis van Chios zjn eenige Overbljfselen veorhanden. Eindeljk schjnt hj een
Rerk te hebben geleverd overbexoem dem annen, door Plntarel
t'
us als bron veor zjne
Levensbeàchrjvingen''gebruikt.
Ionieus noemt men in den Griekschen en

Romeinschen versbouw ecn vicrlettergrepiren
voet, van welken de eerste oflaatste belde
lettergrepen langen deoverigekel'
tzjn.Men
heeft alzoo een Ionic'
ts (rminovi(w w - -)
en amjiovi(- - w w).
Ioniérs (De)vormen in den vödr-histm-ischen tjd eene afdeeling van het Grieksche

vool'zjn gezag. De poging der Ioniërs in

500 vôôr Chr., om Onder aanvoering van
Arisldgoras van Milete, geholpen d0n1* de
Atheners,Eretriërs en de Griekscheinwonerg

der steden aan den Hellesgont,in Cariëen

op Cyprus, het PerzischeJuk af te werpen,
m isltlkte.D esteden werdenachtervolgensdoor
de veldheeren van koning Darl'
tts ingengmen,
het laatst Milete, dat eene hardc behandeling ondervond, maar tegen betaling (lener
stshatting aan den K oning van Perzië hare
zelfstandigheid herkreeg.Dë netlerlagen van

Xerœes bj Salamis, Plataeae (?l
z Mycale bevrjdden de Grieksthe steden in Klein-Azië
van dePerzen,waarna zj (len verbond sloten

met de Atheners.Toen dit verbroken werd,

kwamen zj onder de heerschappj derSgar-

tanen:die hen door den Vredevan Antâlcldas
volky welke, zoover de overlevering reil
tt, (387 vôör 0hr.) weder Overleverden aan de
in Klein-Azi'
ë woonde en van hiervolkplan- Perzen.ToenhetPerzischerjkdoorAleœamder
ters uitzond naar de tegenoverliggende kust de Grppfe vernietigd werd,deelden zj onder
van Europa.Terwjl de Aziatische takken het beheer van Diadôchen ill de lotgevallen
van dezen stam w egens hunne voorm alige der overige deelen van hetMaeedonische rjk.
gemeenschap m et de beschaafde volkeren van Toen voorts Antlooh'
tts de Groo/e,koning van
Klein-Azië,vooralmetde Semieten,aanmer- Syrië, door de Rpmeinen overwonnen werd

keljkgevorderdwareninontwikkeling,bleven zagen zj zich grootendeelsvrjverklaard(189
de Europésche Ioniërs op een lagen trap van h
vö(
'
)
r Chr.),en toen Pompf'
aseenenederlaaj
beschaving, zoodat eerstgenoemden, toen zj ad toegebragt aan M itltrz'tk/e:, w erden zp
eeuw en later zieh naar Griekenland begaven, bj de Romeinsft
heprovincieAsiagevoegd (163
deze laatsten (onder den naam van Pelasgen vöör Chr.). Heden ten dage zjn onder den
bekend)a1sbarbaxen beschouwden en,zooals druk derTurkscheheerschappj diebloejende
de overlevering omtrent Attica en Thessalië
luidt, t0t onderwerping bragten.In het midden derlldeeeuw vôôrChr.begonnenvele1Oniërs uit Attica en den Peloponnesus,doorde
Achaeërs uit hunne woonplaatsen verdreven,

steden der oudheid, met uitzondering van
Sm yrna, t0t puin vervallen Of t0t den rang
Van doxpen gedaald.- Ionië heefteenegewigtige staatkundige rol vervuld en is van groot
belang geweest voor de ontwikkeling der
wedernaarKlein-Aziëtetrekken?alwaarzj, Grieksche beschaving. Dââr I*S de wieg der
vnorzeker gehûlpen door hunne voorm alige Grieksche dichtkunst, gesehiedenis, wjsbestamgenooten,12bloejendestedcnstichtten.Na geert: en geueeskunde,terwjlereen eigen-

dientjd droeghetkustgewestvan Klein-Azië aardige bouwstjl bestond, onder den naam
van de rivier Hermt
ls t0top den zuideljken van Ioniscltebckend (zie Bouwkunst);detemoever van de X aeandrus, met de eilanden pels te Samos, Ephesus, M ilete enz.w aren
ChiosenSamos,(lennaam van1011'
11:.Geneemde Ilaar (1evoûrsc,
hlitht
n valldieu stjlopgetrokovtiselte .<cJ,';J#6''
z.,
sc#ooJ,beroemd
steden:aanvankeljk doorlkoningen bestum'd, lt(?l1. Ook d() l'
vereenlgden ziell later t0t een verllond, de

door mannelz als Zetuis,-Ptï:-'
)-#(zW'u.s,Apelles

Ionisclte Dectf
yoli,
s genaamd.Hetgodsdienstig enz., bekleedt eenl, merkwaardige plaats op
en staatkundlg m iddelptlnt van dit verbond

llet gebied der kultst.
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Ionisehe Eilanden is de naam van heiIdn d
e vroegste dajen der Grieksche oudwaren de Ionlsche eilanden bewoond
d
o
o
r
Or
iekon. die aan vorsten gehoorzaamdewestkustvanAlbaniëen bj hetkoningrjk
Griekenland gelegen, en sedert 1864 btJ
'dit den,- later evenwelvormden zj republielaatste ingeli
jl'
d. Daartoe bellooren Corfoe, ken. Na den bloeitijd van Griekenland kwaPaxo, Sta éaura ofLeucadia,Cephalonia, men zjeerstOnderkacedonische?lateronder
eene groep eilanden,in de Ionische Zee aan

Zante, Theaki (Ithakta),alsmede hd eiland Romeinsche heerschappj,enbj deverdeeling
Cerigo aan de zuidspits van den Peloponne- van het Romeinsche rjk werden zj bj het
8us,metn0g eenaantalkleinereeilanden.Zj Byzantjnsche Keizerrijk gevoegd.Gedurende
hebben wegens hunne ligging een groot ge- de Oorlogen der Napolitaansche Noormannen
wigt vogr den Levantschen handelen vorm- en der Venetianen tegen datrjk werden de
den totaan 1864 eeneafzonderljkeGrieksehe Ionistshe eilanden door eerstgenoemden verRepllbliek onderde beschermheerschappj van overd, doeh weldra doorlaatstgemelden her-

Groot-Brittanje.Zj beslaan gezamenljk eene nomen.In de 15deeeuw kwamen zj qeheel
ojpervlakte van ruim 471/s En geogr.mjl, en a,l in het bezit der Venetianen, dle ze

loor proveditgxen deden regôren en ze tegen
zpn zeer bergachtig en hebben vxuchtbare f
kusten en dalen en dnrre hoogten, die zitth alle aanvallen der Turken beveiligden. Na
op Cephalonia t0t 1700 Ned.elverheFen.Het den val (1l
ar Venetiaansche Republiek (1797)

klimaat is ex heerljk,hoewelin den zomer vervielen zj aan Frankrijk , doch werden
zeer w arm ; ook heerse,
hen er storm en cn

reeds in 1799 door de Rtlssen en Turken

aardbevingentterwi
jlinonderscheidenestreken veroverd, waarna czaar Pl-l hen door een

gebrek is aan water. Ml
qtbetrekking tot de verdrag met de Porte van 21 M aart 1800 in

natuur en hare voortbrangselen komen zj eenGemeenebestderzevenVereenigdeEilanden

sterk overeen mtlt de andere Grieksche ge- herschiep,datonderdesouvereiniteitderPorte
westen. Men heeft ergeene bosschen,sleehts z0u staan,maar bj hetwoeden derburgerweinig raanvelden, maar des te meer drui- twisten sleehts t0taan 1807 in dien toestand

ven,ooft,zuideljkevruchten,oljfblie,katoen bleef,toenRusland,bj den vredevan Tilsit,
en vlas.De veeteelt is er onvoldoende en be- het aan Frankrjk toevertrouwde.waarna in

paalt zich vooralt0t schapen en geiten.Daar- 1811 de eilanden doorde Engelschen werden
enboven heeftmen erveelduiven,bjen,zjde- bezet,behalveCorfoe,dat zich eerst in 1814
wormen en visch.Voortsleverendezeeilanden aan hun gezag onderwiorp.
zout,steenkolen,zwavel,m armeren asphalt.
Volgens een verdrag, den sden November
Hetaantalinwonersop de grootere 7eilanden 1815 te Parjs t
loox Engeland, Oostenrjk,
bedraagt ongeveer 230000. Met uitzondering Pruissen en Rusland gesloten, vormden de
van een vrj grootaantalItalianen,Engelschen eilanden als Tonisohe Reptlbliek onder de beenIsraëlietenzjnzjafkomstig van d0n Griek- 8cherlning der Britsche kroon efln afzonder-

s
chen stam. Van hen behooren 5/(
;det0tde ljken Staat.Volgens gemelde overeenkomst
(lrieksch Katholiekekerk.Dezestaan onderhet

had Brittaqie het regtvan bezetting benevens
het opperbevelover de troepen van den Staat.
geregelde afwisseling.opgedragen wti
rdt aan Het handhaafde zt
lne beschermende regten
bestuurvan een eparch,w elke waardigheidin

de bisschoppen van Corfoe, Zante,StaMaura
en Cephalonia. De R. Katholieken hebben
een aartsbisschop te Cortbe en een bisschop

door middel van een lord-oppercommissaris.
De grondwet van 1817 verleende aan de beschermende m ogendheid eene schier onbe-

te Zante en Cephalonia.Voor het onderwjs perkte heerscllappj,zoodatzjdikwjls,vooral
is gezorgd door scholen van lager onder- gedurendeden Griekschenvrjheidsoorlog,met
wjsin de dorpen,doorlycéën ofmiddelbare wederspannigheid pn verzet te kampen had,
scholen pp ieder eiland en dooreene in 1808 dewjl in die dagen de opporbestuurder de
gestichte hoogeschoolteCorfoe.Menverdeelter striktste onzjdigheid wilde bewaren.Toen
hetvolk in adel(metItaliaanschetitels),hoofd- voorts in de jaren 1839,1841 en 1842 door

zakeljk eigenaarsvan den qrond,burgers en den lord-oppercommissarisHoward .Dt?vt.7Jc.:geboeren,welkelaatstenbjnaultsluitendpachters stxengemaatregelengenomenwerden,verlangde
zjn. De voornaamste bezigheden der inwo- de bevolkiny meeren meornaarvereeniging
ners, die wegens ovexbevolking in grooten

methetkonlngrjk Griekenland,en daarEngetale elders foxtuin zoeken, zjn landbouw j gelandjegensditlaatstevjandig gezindbleek
visscherj,zeevaartenhandel.Erxjn 16ha- te w ezen, vermeerderde de wrevelder ingevens,en vanCorfoevertrekkengeregeldstoombooten naar Prevesa, Triëst, Smyrna, C0nstantinopelen Alexandrië.
In de dagen der Republiek telde het Par-

zetenen. Gedurende de algemeene beweging
van 1848 bleven ook de loniërs niet werkel00s.In eene petitie van 27 Xaartverlangden

zj vrpheid van drukpers,regtstreeksche verlement er 48 leden, terwtil de llitvoerende kiezinqvan vertegenwoordigersdoorgeheime
magt er w as toevertrouwd aan een Sonaat stemmlng, de organisatie van een Ionisch
van 6 leden. De voorzitter, die eell loniër leger enz.Daar (1(4Britsls
he regêring nietaan
en van adel moest w ezen , w erd voor den

hunne wensehon voltlee; , barstte den 27sten

tjd van 21/ujaardoorden lord-oppercommis Septem ber een opstand uit te Cephalonia,die
saris der beschermende Mogondheid benoem d. zich weldra onder de leus van vrjheid en
Voortsbestond op ieder eiland eene afzonder- vereenigi
ny met Griekenland overde andere
llj1<e commissie voor landbouw, onf
lerwtjs, eilantlen ultbl-piddo.Nadat dit oprotll.mf?t gejndustrie,handel,Bcheepvaart,policie enz.

weldgedemptwas,verleendcdelord-oppercom-
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Ionische school (De)omvateen aant:l
neBtie,van welke de vlugtelingenmitgesloten oudewt
jsgeeren,diein deverklarinç van de
waren.Doch reeds den Bosten en 3lsten Au- verschjnsel
en dernatuurdezelfderiqtlngvolggustus1849 ontstond op Cephalonia eennieuw den en meestal uit Ionië geboortlg waren,
zdt=ivlcvder, Anaœlmenen,
oproer, uitgaande van eene republikeinsche zooals Thales, H.

mijsaris sir Henry Gdor.
:e Wand eene am-

:Z.
JCJïJI.
Sen Anaœjqoras.
partj,die zich rhet jonge Ionië''noemde. S'
Britsche troepen maakten daaraan een einde,
Ionische Zee (De) noemt men een geen er volgden teregtstellingen en prottêssen, deelte van de M iddellandsche Zee,ttlsschende

alsmede eene nieuwe amnestie met talrjke westkustvanAlbaniëenvallhetknningrjkGrieuitzonderingen.HetParlement,waarvan m en kenland endeoostkustvanCalabripgelegen.Zj
eene herziening der grondwet verwachtte, heett ongetwpfeld dien naam ontvangen van
schonk niet veel meer dan eene uitbreiding de Toniërs.Zj vormt de Golf van Tarente

van het kiesregt. Een Parlement, in 1850 tusschenCalabrië,BasilicataenTerrad'otranto,
die van Patras, - die van Corinthe,nieuw gekozen, werd den 3osten Maart geopend, doch wegens zjne vjandigehouding die van Arcadië,- e11eindeljk dievanArta
den 17denJunjverdaagd.O0kdaaropvolgende aan tle kustvan Epirus tusschen Griekenland
zamenkomsten van het Parlementhadden een en Albanië.
dergeljken afloop, en toen in 1857delord- Iophon,zie Dôpltodes.
Iow a, 0en der Vereenigde Staten Van
oppercommissariseene petitie wildegdeekend
zien, waarin de wensch w erd te kennen ge- Neord-Ameri
ka,relegelltusschen de Afl@ssl*sgeven, dat de lonische Eilanden in eene sippi en Missourl, grenst ten oosten aan de
Britsche kolonie mogten herschapen worden, Staten W isconsin en Tllinois,ten zuiden aan
kwam hetParlementden zdenJulj1857een- Missouri,t0n wfasten aan Nebraskaen Dacota
stemmig daartegen in verzet f?n uitte tevens en ttln nool*dtàll aall Minnosota, en telt op
hetverlangen om metGriekenland te worden 2403 I
n geogr.mjl ongeveer1200000inwovereenigd. Op een paar ontwerpen,in 1858 ners (1870).Sedert 1836 behoorde Iowa als
openbaar gemaakt,waarin de lord-oppercom- tlistrict tot httt territorium MTiscensin,werd
missarishetvoorsteldeed,Om dezuideljkt!5 in 1838 zelf een territorium en zag zich in
eilanden aan Griekenland af te staan,(l()(!
h 1845 als Staat in de Unie opgenomen.Het
ndt 2 senatoren en 9 al
kevaardigden naar
Corfoe en Paxo in eene Britsche kolonie te ztt
veranderen,gaven de loùiërs desgeljkseen htlt Congrôs te svashington,f)n bezitzelt'50
afkeurend bescheid.Daar voorts de nationale senatoren en 100 vertegenwoordigers. Het
beweging gedurigdreigenderaanzienverkreeg, l
anfl heeft een gnlvendeu bodem ,terwjleen
werd de Griekenvriend Gladsione naar de groot gedefllte eenf,heuvtllallhtige hoogvlakte
Ionische eilanden gezonden.lI
'j deed aan het vormt, welke t0t wahxrsqheiding dient van
aldaar in 1859 vem aderdeParlementvoorstel- (1e bovengelnelde2 rivieren.In t,erstgenoemde
1en van belangrjke hervormingen, dotth de storten de Towa-rivier on de veel langf,re,
verteqenwoordigers eise,
hten niets andcrsdan btlvaarbart, D esm oines zit!h uit. Lallgs de
inljvlngin hetGriekschekoningrjk.Diellisch Oiqvers dier stroom on vindt m en Ilitgestrekte
werd in handen gesteld van de Koningin van wouden,en daaropvolgttnprairiepn,w elkemet
Engeland met het verzoek,dien ook aan (le grassel
len struiken bilgroeid zjn en 3hdeder
overige belanghebbende mogendheden nlede oppervlakte beslaan. D() bodem is er ongete deelen.Ditw erd door de Britscheregéring meen vruehtbaar en llitsteltend geschiktvoor
geweigerd, en toen het Parlement in 1861 graanbouw en vetlteelt. Mai's, tarwe,havt,r,
die aanvrage vernieuwde,werd het dopl.den gerst, aardappelen, tabak, boter,kaas,wol

lord-opyercommissaris ontbonden.De nieuwe en talk zjn er de voornaamste voortbreng-

verkiezlngen schonken de meerderheid aan de selen, terwjl l00d- f,
n steenkolenmjnen er
Rn.dicalen.D eze kwanlen meteen adresvan nitat vruchteloos w orden gezocht. Talrjke
in ver4 April 1862 in vlqrzettegen de Britsehe be- SPO01'W0g0n doorkruisen dezen Staat
gchermheerschappj,doch alhunne pogingen se,hillende rigtingen. Men lleefl 0r (!e110 11nl*waren vrt
lchteloos.EerstbtJde trof
lnrevolutie versiteit te M ount-Pleasant, voorts eene
in Griekenland (October1862)veranderde de bloejende, nagenoeg geheel Nederlandsche
staatkundederBritscheregéring.'zj verklaarde! kolonie te Sioux-colony. Volgens de medez.
:.
sd,qeneesheer
zoodxa doorhetverdragvan Londen(13Juni
l deelingen van dr. de .rd.s.piA?t

1863) de Deensoheprins George,broederdex aldaar,zjn bodem en klimaaterultmuntend

prinses ran 'ccl?ï.s, koning van Griekenland

gesohikt voor elken Nederlandschen landbou-

was geworden, datzj afstand deedvan het wer, die in de Vereenigde Staten een nieuw
protectoraat der Ionische Eilanden en deze
ovexdroeg aan Griekenland.Den Gden October
1863 had dienvolgensde plegtige afkondiging

vaderland Yqenscht te zoeken.

Ipecacuanha ofbraakt
vorteliseengonces-

krachtig middel, afkomstig van de w ortels
wortclstokken van verschillende vreemde
der inljving te Corfoeplaats en deze werd of
den 14den November ook door de andere be- gewassen,inzonderheid evenwelvan Cephaëlis
trokkene m ogendheden bekrachtigd. Volgens Vect
zcfflz/il Willd.,vanwelkewjinbjgaande
een Koninkljk besltlitvan 8 December 1864 fguur in a 2 planten afbeeldell,voortsin b
e
ene
bloem op 3 vouflige grootte, in c een
vomuen thans de Tonisclle flilanden 4 nomar-

tampermethetvruchtbeginsel,desgeljksop
chieën van hetkoningrjk Griekenland,name- s
ljk: Corfbe metPaxo?Cephalonia,Leucadia 3-vfludigo grontte, en ip d eene vrucht op
(Bta Maura metTheakl)?en ZantemetCerigo. dubbele grootte. Deze plant behoort tot dq
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familie der Rubiaceën. groeitin hetwild in

ljken braakwortel (Cephaëlis),daar heteen
de oorspronkeljke wouden van Brazilië en zachtwerkvnd braakmiddeloplevert, datminwordtin Peruaangekweekt.Zjiseenekleine, dergevaarljk isvoorde maag dandelfstoFekruidachtige, overbljvende plant met een ljke braakmiddels.O0k wordt het in kleine
knoopig-geleden, geringden,kruipenden wor- giftenveelvoorgeschrevenalsoplossendmiddel.
telstok,opgerigten stengel,tegenoverstaande,
Iperen (Jozua van), een verdiensteljk
eirond-lancetvormiye bladeren en kleine t0t Nederlandsch geleerde,geboren teMiddelburg
eindstandigehoofdlesvereenirdebloemenmet den 23sten Februarj 1723, bezocht aldaar
eene buis-schotelvormige, wltte bloemkroon de Latjnsche schoolen studeerde voorts te
e
n een s-tandiqen,bovenstandigen kelk.Uit Groningen en teLeidenmetdenmeestenjver
het onderstandlge vrtlchtbeginsel ontwikkelt in de letteren en godgeleerdheid.In 1748werd
zich eene aanvankeljk roode,laterdonker- hj proponent,kortdaarnapredikantte Lillo
blaauwe bes.Zj isreedsin 1648bekend ge- en zag zich in 1752 op eene dissertatie mDe
worden door de beschrjving van Piso en mundi mechanismo'' te Groningen bevorderd
M arcgvar, doch eerst in 1797 door den Pol'- t0tmeester in de vrjekunsten en doctorin
tugéschen geneesheer Bernardino ZIAJPZICO Go- de wjsbegeerte.In 1766 aanvaardde hj het
mes teruggevonden. In de wouden van Bra- beroep te Veere en werd vereerd met het
zilië iszj nagenoeg uitgeroeid.Hare wortel- lidmaatschap van deHollandscheMaatschappj
van W etenschappen te Haarlem , van het
Zeeuwsch Genootschap van W etenschappen te
Vlissingen, van

stekken kom en onder den naam van Radix
Ipeeacuanhae griseae in den handelenhebben

eene grjze,

bruine ofzw arte
schors. - Eene
andere soort,
Radix Ipecacuanhae nigrae

de Maatschappj

'

//

z.
..z:

/

(striataeofperuvianae)isafkomstig van Psyoltoïrïtz emetiea L.,
desgeljkstotde
Rubiaceën behoorende. Deze
plant behoortte
huis in Peru en
Nieuw-Grenada
en onderscheidt
zich onderanderen van devoorgaande door okselstandige
bloemtrossen;
hare gedroogde

van NederlandscheLetterkunde
te Leiden, alsmede van Haagscheen Leidsche
dichtgenoot-
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Psalmberjming.
Toen hj voorts
te Harderwgkin
aanm erking
kwam voor het
professoraatzonder gekozen te

worden enhjop

wortels zjn

voorts veel dikzjne standpluts
ker en dragen
onaangenaamheden ondervond,
strepen op een
**
zwarten grond.
vertrok hj in
Eene derde
De gem eene ipecacuanha.
1778 als predikant
naar Batasoort, Radix
Ipecacuanhae undulate (farinosae),isdewortel via.Hierdeed hj den 7denMaartzjneintredej

l

van eene eenlarigeplant,di
e evenzeert0tde

Rubiaceën behoort, nameljk Rieltardsono

dccyrl & . H 21.D eze, in Brazilië en M exica

groejende, heeft een behaarden stengel en

bladeren en eene 3- Of4-hokkige,niet-openspringende zaaddoos metschildvormigezaden,

en hare wortels zjn onduideljk geringd en

wormvormig heen en weêr gebogen. Ook
andere gewassen,zooals Viola Jpectzcfftwk/ztzL.
en Eupltorbia T'dcccvcw/ltx L., leveren braakwortels. Deze bevatten alle een brakingwekkend alcaloi'de,hetemetine,datinscheikundig
zuiveren toeytand zich vertoontals een w it,
reukloos, bitter smakend poeder met zeer
vergiftige eigenschappen,weshalve het in de
geneeskunde zelden gebruikt w ordt.D es te
vakergebruiktmen hetpoedervan den eigen-

doch overleed reedsden lldenFebruarj1780.
Hj behoordet0tdegeleerdstemannenvanzjn
tjd,beoefbndemetgoedgevolgdeNederlandscheen Latjnschedichtkunst,en wasom zjn
karakteralyemeen bemind.Van zjnewerken
noemen wtl:rDorisvisscherszang (1747)''
,DProevevan taalkunde alseenewetenschap behandeld (1755,3dedruk1786)'- nlntroductio
in cômmentationem sua'
m de Obadjaevisione
(1759)'', rRedekt
lndige bedenkinyen over
de cometen (1758)''
Naauwkeurlg en beknoyt onderzoek van het,leerstlzk der H.

Dr
ieëenheid (1762)',- r>l.Yotlng,klaaqzangen 0t'natthtgedachttm , in het Nederdultsch

nagezongen (1767)'',- pllistoria critiea Edomaeorum etAmalekitarum (1768)''1- prweehonderdjarigjubelfeestderNederlandschevrj-
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heid enz.(1772)''
, - pobadla,dichtkundig moedermoordinvertwjfelingomdolend,aldaar
opgehelderd (1776)'',- pBrieven over het aan wal stapte, om er volgens de uitspraak
Hooglied enz.(1776,2 dlnl'',- glferkeljke van het Orakelhetstandbeeld van Avtemiste
historievanhetPsalmgezangenz.(1777,2dln)', rooven, en als Ofel' der godin z0u sneven,
voortseen aantalverhandelingen indewerkenvanhetZeeuwsch GenootsehapvanW etenschappen en in die van hetBataviasch Genootschap van Kunsten en W etenschappen.Einde-

-

herkendeIphigenlaindentempelharenbroeder.
Deze ontvoerde haar zelve en hetstandbeeld
en bragtbeide in de Attisehe gemeente Brau-

r0n bj Marathon,waar zj a1spriosteresover1jk bevindtzich vanhem eentaalkundighand- leed en als dochter van Tlteseus in het stam schriftop debibliotheek derMaatschappjvan boek der Grieksche halfgoden werd vermeld.

Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Volgens P ausanias bevond zich haar grat'te
Iphicrates, een uitstekend Atheensch M egara.Eene andere sage verm eldt,dat Arveldheer,onderseheidde zich het eerstin den /6936.
: haar met Onsterfeljkheid en eeuwige
Boeotischen OfCorinthischen (395- 387 vöôr jeugd begiftigde,waarna zj onderden naam
Chr.),vervolgensin den Italiaanschen oorlog van Oreiloehia op heteiland LeukemetAchil-

zooweldoorpersoonljke dapperheid alsdoor
het invoeren van eene gestrenge tucht,van
beterewapensenvandoelmatigerkrjgsbeleid.
Hjtoondezjnegrooteveldheerstalentenvooral
door de overwinning,welkehj bj Corinthe
op de Spartanen behaalde, alsmede in den

Ie.
: in hethuweljk trad.Onderscheidenev01keren bew ezen voorts,dat bj hen de dienst
der Taurische Artemis door Ipbigenla is ingevoerd. Hare geschiedenis heeft vooral aan

dmmatischeschrjversvanoudenennietlweren
tjd eene geliefkoosde stofopgeleverd.Zj is

strjd der Spartanen tegen Theben,toen hj behandeld door Aesehyllts,&$'JFAPCJe,:en E'arl. in verband met de sage van Orestes:Epaminondasstuitteinzjn zegepralendenl00p .pi#ds
en de hoofdstad voor den ondergangbewaarde. door Götlte in zjne pTphigenia aufTaurls''
In 3;4 vöôr Chr. benoemde (
1e Perzisehe al
smede door Raeine.Vooropera'siszj qekoninr Artaœerœes bj hetbestrjden van den bezigd door Glûek in zjn plphigeniain Aulls''
oproerlgen Neetabanis in Egypte h0m t0taanvoerderderGrieksche soldaten.Ipltlcratesech-

en Iphigenia in Tauris''.
Ipom oea is de naam van een plantengeter,door den najverigen satraap Pltarnaba- slacht uit de familie der Convolvulaceën.Het
zl:in zjne handelingen belelnmerd,keerde omvat hoog klimlnende,deelseenjarige,deels
heimeljk naar Athene terug,om de Corcy- overbljvende slingerplanten m etafw isselende,
raeërs bj te staan, die doorde Spartanen verschilltmd gevorm de bladeren en gesteelde,

werden bedreigd. A1s mensch verwierfhj
doorzjneopregtheid en minzaamheiddeliefde
en achting zjnlt
r medoburgers en mogtzich
gedurendezjn geheelelevendaarinverbljden.
W élwerd hj gedtlrende den Bondgenooten-

okselstandige,vaak t0t bjschermen ofaren

geranyschikte bloemen met tten s-deeligen of

s-bladlgen kelk en eene klok-ot'trechtervorm ige,veelalzeergroote,fraai-gekleurdebloemkroon, Op wier bodem zich de m eeldraden
oorlog tercljk met Timotl
te'
as in staat van met overlangs zich openende helmknoppen
beschuldiglng gesteld,maarvolkomen vrjge- bevinden.Uithet vruchtbeginsel,waarop een

sproken.Voortsgetuigtdevaderljkebescher- draadvormige stjl met een knodsvormigen
ming,die hj na den dood van Amyntastden stemqelzich verheft,ontstaateene3-hokkige,
grootvador van Aleœander de Grppf:,aan E'arythcd, de gem alin van eerstgenoem de, en

z-zadlge zaaddoos.Vele soorten behooren t0t
de sierplanten,vooralde éénjarigeLpnrparea
hare kinderen verleende,van zjn edelkaxak- Lam. uit Noord-Am erikay wier talrjlte verter. Zjne levensgeschiedenisvinden wj door scheidenheden oolt in Europa t0thet bekleeCornelius Ndzpt?d te boek gesteld.
den van schuttingen,prieelen enz.dienen.De

Iphigenla,eigenljk Iphiyeneia,eenedoch- overbljvendesoorten,van welkeêéne(I.sater van Agamemnon en Clytemnestrajvolgens gittata Cav.) in hetzuiden van Spanjereeds
us en Hllena, maar door
anderen van Tltese'
Clytemnestva alskindaangenomen,zouvolgens
den raad van den ziener Calohasaan Artemis

(Diana)geofferd worden,om deze godin te

ln hetw ildgroeit,vindtm eninM idden-Europa
alleen in w arme kasten.Veltlvandezehebben
een knolligen wortelstok.Daartoe behoortook
de batate.Onderscheidene soorten in de keerkringslanden leveren den genoeskraehtigen

verzoenen,die,op zàgamemnonvertoornd,door
windstilte hetuitzellen dertotveroveringvan Jalapa-wortel.

Ipsara of Psara, door de Otlden Psyra
Trole bestemde vlootuit Aulis belette.onder
voorwendsel,datzjmetAehillesinhethuwe- genoem d,is een klein rotsachtig eiland in de
ljk zou treden,werd zj doorhare moeder Aegaesche Zee, ten w esten en lliet ver van
naar het altaar geleid.Doch ophetoogenblik, Chios.HetteldevöôrdenGriekschenvrjheidstoen de opperpriester haar den doodeljken oorlog 20000 w elvarende inw oners, die zich
stoottoebragt,waszj verdwenen en vervan- veoral met de zeevaart bezig hielden!doch
gen door eene hinde, w ier bloed over het werd den 3den Julj 1824, ln weerwll van
altaar stroomde. Artemis nameljk had zich eene dappere verdediging, door de Turken
over haar ontfermd en haar in eene w olk

veroverd? verwoest en uitgem eord.D e even-

naar Taurisgebragt,waarzj degereddet0t zoo genoemdehoofdstad teltthansweinigmeer
hare priesteres verhief.Volgensde afschuwe- dan 500 inwoners, die door visscherj in

ljke yewoontedeslandsmoestzjelkenGriek, hun onderlloud voorzien.

die hler aanlandde, aan de godin ten offer
Ipsus of Hi
ps'
as,eene stad in Klein-Azië
brengen.Toen nuhaarbroederOrestes,wegens en w él in het landschap 'Groot-phrygië, is
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merkwaardig wegçns den slag van 301 vôör borax en 200 tolcentenaars ruw iodium,t0t
Chr.,waarin Ant1go
' sl.9door k%eleue'
un Fïclfpr eenegezamenljke wurdevan 9millioen d0loverw onnen werd en zoowelzjnrjk al
szjn lars.De waarde van den invoerin datJaar
leven verloor.
werd geschatop 6millioen dollars.Erkwamen
Ipswich , de hoofdstad van hetEngelsche in genoemdJaar 248 zeilscheyen,153 stoomgraafschap SuFolk, aan den spoorweg,131/u boo
It
en en 12q oorlogschepen ln dehaven.
rak-A dsgem i is de naam van eenePergeogr. mjl ten noordoosten van Londen in
een grazig dal en aan de bevaarbare Orwell zische provincie ten zuidwesten van de Casgelegen, die zich ill hare nabjheid ill de pische Zee. Zj omvat hd grootste gedeelte
Noordzee uitstort,heeftinhaaroudstegedeelte van het oude Medië?grenst ten noorden aan
naauwe,onregelmatigaangelegdestraten,doch deprovinciën Aserbeldsjan,Gilan en Mazeneen zindeljk en welvarend voorkomen,en deran,ten Oosten aan Khorassan en de groote
onderscheidene met snj- en beeldhouwwerk Zoutwoestjn, ten zuiden aan FarBistan en
versierde huizen, zooals het oude stadhuis. Choesistan en ten wesjen aan Koerdistan,en
Het nieuwe gedeelte bezitvele fraaje gebou- heett eene oppel'
vlakte van 4- t0t 5000 E)
wen. Met de voorstad Stoke-Hamlet,aan de geogr.mjl.Hetland ismeerendeelsbergachoverzjdederOrwell,teltzj omstreeks40000 tig. De kale bergketens loopen meestalvan
inwoners. Onder hare 31 kerken en kapellen het westen naar hetoosten en dalen naar de
bevinden zich 15 Anglicaansche, van welke zjde derwoestjnofloopenverderoostwaarts.
de St.Mary Church,met een groot orgelen De dalen zjn ervruchtbur,doch slechtsge10 klokken, in de 14de eeuw gebouwd is. deelteljk bebouwd.Van derivieren is erde
Tot de merkwaardige gebouw en behooren er Kyzyl.oezen (Se;d-R0ed), die,van het gevoorts het geregtshof,de kazerne, de koren- bergtevan Koerdistan afdalend,de Zendsjan-

beurs,de Latjnsche school metmuséuln en Roed en deHasjt-Roed (Karangoe) opneemtj
boekerj enz.Men heeft er een letterkundig Om zich vervolgens in de Caspische Zee uit
genootschap en eene vereeniging van hand- te storten,de voornaamste.Deoverigerivieren
werkslieden, cen schouw burg,een krankzin- verliezen erzich in dewoestjn.Hetklimaat
nigengesticht enz., - voorts scheepstimmer- is er gezond,en t0tde belangrjkste voortW erven eene fabriek van machines en land- brengselen des lands behooren graan, rjstj
bouwgereedschappen,brouwerjen,zeepziede- papavers,katoen,voortrefeljkeboomvruchten,
rjenjpapiertàbriekenenvelehandelsvaartuigen. saFraan,zjde,tabak,purden,rundvee,kaOok in den Noord-Amerikaallschen Staat meelen, schapen, geiten en bjen.De njverMassachusetts en in êe Australische kolonie heid leverterzjden en katoenen stofen,àQueensland heeft m en steden van dien naam. pjten,porseleinen glas.Dezeprovindebevat
Iquique, eene havenstad in de provinde de grootste steden van het Perzische rjk,
Tarapaca van het departem ent Moquegua in hoewel sommige daarvan alleen merkwaardig
Peru,g'elegen op 20012/30//Z@B.en 70014'30// zjn doorde puinhoopen van harevoormalige
W .L. van Greenwich, wasvoor 20 Jaar een grootheid,zooalsIspahan,Hamadan,Kasjan,
klein visschersdorp, doch telt thans metde Koem ,enz.Dq hoofdstad is Teheran.
Irak Arabl is denaam vaneen landschap
M nliggende havensMolle,Mejillones en Juniu

1G000 inwoners.Zj ishare opkomstverschul- in het zuidoosteldk gedeelte van Aziatisch
digd aan den salpeter en borax, die in de Turkje. Het omvat het voormalig Babylonië
?ampa van Tamarugal gewonnen en aldaar ofde hedendaagschepaslaliksBagdadenBasra,
m groote hoeveelheden verscheeptworden.De en ligttusschen Perzië,Mesopotamiëjde Syvreeseljkeaardbeving,dieden13denAugustus rischewoestjnen dePerzischeGolfen vormt
1868 de kust van Chili en Peru teisterde,
openbaardevooralinIquiquehareverwoestende
magt. Des nam iddags eenige minuten na 5
uur w erd ereen zwakkeaardschok opgemerkt
met eenegolfvormigebewegingvanhetwesten
naar het oosten.Na verloop van 25 minuten
echter daalde de spiegel van den Oceaan,
doch verhief zich daarna t0t eene golf ter
hoogte van 10 t0t 13 Ned.e1, welke over
den Oever voortrolde. Al de huizen in het

eene uitgebreide vlakte aan den benedenloop
van de Tigris en de Eufraat,die er zich t0t

deSjatel-Arab vereenigen.Het land,in het

noordenbedektmetuitlooyersvanhetgeberqte
van Koerdistan,daalt dlep af naarde zjde
der Perzische Golf;het is ten westen van de

Eufraateenezandwoestjn,maaryoor'toverigq

vooralaan de oeversderrivieren,zeervruchtbaar, maar weinig bebouwd, derhalve zeer
ongezond. Dit was geheelanderB in de dagen
noorp:ljk en westeljk gedeeltederstad wer- der oudheid,toen er zich de hoofdsteden van
den door deze golf weggesleept.Omstreeks de aanzienljkerjkenverhieven en de landbouw
helft der na den eersten schok in de stad ge- er bloeide. Thans leven er de inwoners in
blevene inwoners werd gedeelteljk onder de ellendige dorpen of'leiden eenzwervendleven.

puinen bedolven,gedeelteljk doorhetwater De belangrjkste steden zjn er Bagdad en

verzwolgen,en slechtsaan de helft der inge- Basra. Eene betere beteugeling of regeling
zetenen gelukte het,zich in de hooger gele- van het water z0u aan de kosteljkeriviergenesalpeterdistricten te redden.Daarenboven landen eene hooge w aarde bezorgen.

woeddeervan Odober1868t0lhetvoorjaar

van 1869 de gele koorts.Niettemin heeftzich
de stad van die felle slagen spoedig hersteld.

Iran,eigenljk Eran,in hetOud-perzisch
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Detlitvoerbedroeg erin 1870bjna3millioen geboortegrond, in tegenoverstelling van dsitnlcentenaaxs salpeter, 30000 tolcentenaars ean (Niet-lran) of het land der Barbaren.De
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Perzische vorsten uit de dynastie der Sassa- haling in takken.l)e voornaamste van deze
niden noemden zich koningen van Iran en zjn dool'killen of natuurljke kanalen met
Aniran.'
In onzen tjd noemtmen?in tegen- elkander verbonden,welke de inlandsche visstelling van Toeran (hetTurksch-'
13artaarsche sehers met hunne booten bevaren. Daardoor
laagland),lran deuitgebreide hoogvlakte van is de delta in een aantal lage eilanden verA zlë,w elke zich m et eene gemiddeldehoogte deeld, die aan ovtlrstrooming blootgesteld en
van 12- of 1300 Ned. el vall den Hindoe- metmanglove-bossehen begroeidzjn.Devoor-

Koeh, het noordeljk gedeelte van den Kho- naamste monden der lrawadi zjn, van het
rasan en den Elbroes zuidwaartsuitstrekt t0t westen naar het oosten,de Bassein ,de PJaaan de Perzische Golfen de Persiseh-lndische

melaoe, de Iraw adi
', de Datla, de Laoe en

Zee,en in hetoosten (Oost-lran)uitAfgha- de Rangoon. Laatstgenoemde? m et de rivicr
nislan en Beloedsjistan, maar in hetwesten Sitang in verband staande, ls de hootzader
(West-lran) uit heteigenljkePerziëbestaat. van het verkeer.Langs de Bassein komtm en
Oostwaarts daalt de hoogvlakte steilat'naar in hethart der delta,doch die tak is in het
de Indus, terwjl zj westwaarts, van de droogejaargetjde dloreenezandbankvan de
Perzische Golf t0t aan de hoogvlakte van hoofdrivier gescheiden.
Irbit, eene arrondissements-hoot
'
dplaats in
Armenië,eene reeksvan bergketens t0tgrenzen heet
'
t,door de ouden met den naam van het ittlssische gotlvernement Perln, aan eene

Zagros-gebergte,dochdoordeaardrjksltundigen evenzoogenoemdezjrivierderNitsa,23geogr.
van onzen tjd met dien van de Koerdische mjlten oostnoordoosttt
n van Jekaterinenburg

Bergen of Gebergte van Koerdistan bestem- gelegen en door regelm atige stoom vaartmet
peld.In hetmidden deslandsligteenegroote de W est-sibérische stf
aden aan de Tobolsk,

zoutwoestjn.OmtrentdeIranisel
te Talenraadplege men hetartikelPerzie.
Iraw adi(De)ot
'Iramaddi,eenederaanzienljkste rivieren van Achter-fndië en de

Irtysj,Obienz.verbonden,teltnoggeen4000

het sneeuwgebergte Langtan, hetwelk haar
stroomgebied afscheidt van dat der Brahm apoetra.De vereenigdewattlrendervoornaamste
2 bronnen vloeiqlf
ln zuidwaarts, Ontvangen
regts de M ogllng, banen een w eg door het
eerste dêfilé, eene naalwe klotlt'ter lengte

Klein-Azië t,n een leerlillg van Polyearpusvan

inw oners, nlaar is merkwaardig door eene
groote markt, die gedurende de maand Fe-

bruarj gehouden wordt en er 60-t0t70000
menschen vereenigt. De belangrjkste hanlengte van 230 gl
?ogr.lnjlen een stroomge- delsartikelen zjn er thee, pelterjen, suiker
i*n.
bied van 12100 EE
)geogr.mjlbezittende,ont- en W J
springt op 28O N.B.uitonderseheidene bronIrenaeus, éél& van de beroemdste Chrisnen aan de grenzen vaa Birma cn China,op tllljke kerl
tvaders der 2de eeuw ,geboren in

hoofdrivier van hetland d0r Birmanen,eene

Smyrna,begafzich omstreeks hetjaar 170

naar Gallië en werd in 177 bissehop van

Lyonyalwaar hj in 202 bj eene vervolging
der Lhristenen door keizer Serlr'tts den mam

teldood stierf.Hj werd heilig verklaard,en

'topden 28stt'
nJunj
v
an 61/2 geogr.nljl,en vereenigen zitsh bj zjn gedachtenisfeestw0rz
de vermaarde handelsplaats Bhamo m et do

gevierd.Zjnerigting z0u men eenekerkeljkrtl
alistische kunnen noemen, daar hj met
ombuiginç naar het westtln en noordwesten, naauwgezetheidvasthieldaandeovëryeleverde
w ringt zlch (1o()r eene 2de rotspeort, ketll't leer en, afkeerig van alle bespiegellng,zich
t0t hare zllideljko rigting ttl
rug,stuwt hare bepaald verzette tegen eene geesteljkt) bewateren doox eene derde engte en bereikt na sehouw ing of uitlegging der gesehiedkundige
een loop van 117 geogr.mjl onderden naam feiten van hetChristendom.Bj het bestrjden
van Kiang-Ngaide ptlinlloopen der beroem de van hetGnost
icismuslegde hj veelseheryzinsteden Am arapoera en Ava, tllsschen welke nirhei
d elz geleerdheid aan den dag.Nlettezj linksin eellderschoonsteenrjkstodalen mln zoeht hj zooveelmogeljk den vrede te
van Birmanië de Mjit-Nge opnoemt.Beneden bewaren en in den strjd van Ficfor!bisschop
Ava en rlAsagain wendtzj zich wederom west- te Rolne,m et de Kerk in K lein-Azlë als btlwaarts en ontvangt regts eene belangrjke middelaar op tetreden.Zjn voornaamste gezjrivier, de Kjen-Dwen.Daarna stroûmt zj stthrit'
t,olustreelts hetjaar 180 opgesteld,bezuidwestwaarts t0t aan Pagan, waarna ztj vat eene wederlegying van de verschillende
zich weder naar het zuiden keert en deze partjen der Gnostlci. Het is in eene slechte
rigting in hetalgemeen behoudt t0taan hare Latjnsche vertaling onderden titel:rcontra
delta. Bj de grensplaats Mjade bereikt zj, haereticos''bewaard gebleven en zeer belangnadat zj over eene lengte van 172 geogr. rjk voordegeschiedenisvan deleerstellingen
mj1 hetrjk der Birmanen doorsneden heeft, der Uhristeljke Kerk. Daarvan is eene uithetgebied van Britsch Birmanië, en wé1dat gavebezorgddoorHavry (Cambri
dge,1857).van Pegoe, waar zj t0taan zet),over eene Een andere Irenaeus,blsschop in Syrië,stierf
lengte van 58 geogr.mjljdoorheen kronkelt. den marteldood in de 3deeeuw Onder deregéReeds in de omstreken van Prome zendtzj ring van keizer Diocletianns.Zjn gedenkdag
oostwaartseen arm uitnaar de Rangoon.Haar valtop den 25sten Maart.
delta vormt zj eorst even boven Henzada. Iréne.Onderdezen naam vermelden wj:
Hier loopt een breede zjtak naarhetzuid- Içlne ofEirlne, de godin des Vredes,eene
zuidwesten langs de koopstad Bassein otPe1'- dochter van Zens (Jupiter)en Tltemisen de
saim en stort zich btjkaap Negraisin Zee. jongstederHoren.In deouderetàbelleerkomt
Vexdernaar beneden verdeeltzj zich bjhem zj niet voor. Volgens Paluanias stonden Q
Taping. Daarna m aakt de riviereent)sterke
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beelden van haarin hetPrytanéum teAthene, der jverigsteIndependenten werdhj lid van
en Tespasian'
us wjdde haar een prachtigen de btlitengewone regtbank, die het doodvontem pel.Zie o0k onder Asteroïden.
nis uitsprak Over KarelT,en toen Cromwell
frlzle,eeneGrieksche Keizerin.zoowelver- m et de uitvoering daarvan talmde, drong
maard wegens geestigheid en schoonheid als Ireton er m et kracht op aan.In 1649 verge-

beruchtwegenshareondeugden.Zj werd ge- zelde hj zjn schoonvaderom Ierlandtotonboren te Athene en trad in 769 in het huwe- derwerping te brengen.Zj deden hetbloed
ljk met den lateren keizer Leo IV.Nadat bjstroomenvergieten en koesterden hetv00rzj in 780 haren gemaaldoorvergifhad 0m- nemen om alle R.Katholieken uitteroejen.
gebragt, plaatste zj zich,gesteund doorde Toen Cromwellhet volgende Jaarheteiland
partj deraanzienljken,metharen zoon Con- verliet om Schotland te tuchtigen, belastte
dJCXJ'
A VI: die eerst 9 jaar 0ud was,Op Ireton zich met het opperbevel in Ierland,
denKeizerljken troon,waaropzjzichdoorde waarhj in 1651drlaatstevesting,Limerick,
teregtstelling der beide broeders van haren die n0g altjd weerstand geboden had,ver-

vermoorden echtgenoot, die eene zamenzwe- overde. Eenige dagen daarna, 26 November
ring tegenhaargesmeedhadden,zochttehand- 1651, werd hj door de koorts weggerukt,

haven.Aanvankeljk wistzjKareldeGrppfd, nadat hj een groot gedeelte der bezetting
die het OosterscheKeizerrjk bedreigde,met had doen ombrengen.Cromwelldeedhem inde
beloften tepaajen;toen echterdeOorlog'uit- W estminster-abdjbjzetten;doch naderestaubarstte, leed haar leger in 788 in Cal>brië ratie werd zjn gebeenteopgegraven en opende nederlaag. In het daaraan voorafgaande ljk verbrand.
jaar had zj te Nicaea hetzevende Oecume- Irhoven (W illem van),een Nederlandsch
nische concilie belegd,waardoor de beelden- godgeleerde,geboren te Kesselin lpoord-Bradienst weder ingevoerd werd. In 790 gelukte bant den zden November 1698, bezocht de
het Constantj;nhaarvan den troonteverdrin- Latjnsche schoolte 'sHertogenbosch en veren en zich los te rukken van haar verderfe- volgensde académie teLeiden,waarhjzich

ljken invloed.Illtusschen maakte ztjzich 7 met jver toelegde op de theologie en de
Jaar later wederom meester van den troon oostersche talen,alsmedeop dewjsbegeerte
door haren zoon in de gevangenis te werpen en descheikunde.ln 1720verdedigdehjeene
en van het licht der oogen te berooven,z00- verhandeling rDe intellectu,facultate activa'',
dathj kortdaarna overleed.Zjwasdecerste en eenJaarlaterzag hj zich op eene disservrouw,dieheerschappj voerdeoverhetO0s- tatie: rDe spatio'' bevorderd t0t meester in
tersche Keizerrjk.Haarintogtin Constanti- de vrje kunsten en doctorindewjsbegeerte.
nopel op een triomfwagen, die van goud en Nadat hj in 1722 t0t proponent benoemd
edelgesteenten Bchitterde,haremildheidjegens was. ontving hj een beroep naar Ede bj
het volk, haar bevel om alle gevangenen in Arnhem,en nadat hj bedankthad vooreen
vrjheid te stellen,en meerdergeljkekunst- beroep naar Sluis in Vlaanderen en voor den
grepen waren echter niet in staat,om haax leerstoel der wjsbegeerte te Lingen, aantegen degevolgenharerm isdadentebeveiligen. vaardde hj den 16den Seytember 1737 het
Zp had onderscheidene aanzienljken ter dood professoraat ill de theologle aan de hoogedoen veroordeelen en, ter bevestiging van
haren troon, het besluit genomen om met

school te U trechtm et eene redevoering:rD e
sapientiae christianae impedimentis''1 w aarna

Karel de Groof: in het huweljk te treden, hem in 1740 0ok het onderwjsin de kerktoen in 802 Nicqphorust0tifeizeruitgeroepen geschiedenis opgedragen werd.Hj bekleedde
werd. Deze verbande haar naar het eiland zjne betrekking gedurende 23jaren op eene
Lesbos,waarzj in een kloosteroverleed.
loffeljke wjze en overleed te Utrecht den
Ireton (Henry) een Britsch generaal en 18den November 1760. Htj behoorde t0t de
invloedrjk staatsman gedurende de omwente- Voetiaansche Bjbelverklaarders en schreef:
ling onder KarelT,w erd geboren in 1610 in XConjedanea philologico-critico-theologica in
het graalschap Nottingham en wjdde zich Psalmorum titulos (1728)'',- pGronden van
aan de regtsgeleerdheld.Bj het uitbarsten het verzekerd christendom (1729)'', - ,De
van den burgeroorlog stelde hj zich terbe- palingenesi veterum etc.(1733)7' - en ,Caschikking van de Parlementspartj, trad in nones Synodi Nationalis Dordracenae etc.
het huweljk meteene dochtervan Cromwell (1752;2dedruk 1787)''.
en bekleedde w eldra den rang van c.omm is.
Iriarte Onderdezen naam vermeldenwj:
saris-generaal.Ih den slag van Naseby (1645) Juan deTrïcz
rf: eenverdiensteljk Spaansch
voerde hj bevelover den linkervleugelvan letterkundige,geboren te Orotava opTeneriFe
hetParlementsleger,streedtegen prinsRnprech't den 15den December1702,studeerdeteParjs
tllsdeT/ylz,leeddenederlaagenwerdgevangen en te Rouen in de Oude letteren en in 1724
genomen,maar zag zich tloorbemiddelingvan te Madrid in deregten.Hierverwierfhj de
Cromwell spoedig weder op vrje voeten ge- vriendschap van Juan Fdrrerc en ontving door
steld.Doorzjn vast,maardweepziek karak- bemiddeling van dezen eene betrekking bj
ter, door zjn moed en overleg verwierfhj, de Koninkljke bibliotheek.In 1732 werd hj
na Cromwell, den grootsten invloed op den bibliothecaris,in 1742 tolk bj hetministérie
100p der omw enteling. Beiden poogden het van Buitenlandsche Zaken en in 1743 1id der
Parlem ent aan het leger te onderwerpen en KoninkljkeAcadémie.Hj overleed den Q3sten
den Koning, nadat deze door de Schotten Augustus1771.T0tzjnebelangrjkstewerken
WaS nitgeleverd,ten va1 te brengen.Als ecn

behooren: pEen Catâlogus van de Grieksche
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handschriften der Koninkljke bibliotheek'',
waarvan slechtsheteerste deelinhetlichtverB3hqen (1769)j eene Lattinsche spraakkunst,waaraan hj gedurendegeheelzjnleven
gewerkt had, doch welke eerstna zjn dood
door zjn neef Tomas de f'
rslrfeuitgegeven
werd (1771),- en eindeljk zjne Latjnsche
en Spaansche puntdichten en spreekwoorden
(refranes),welkemeteenigeepischegedichten
nnder den titelrobras sueltas''in 1774 in 2
Qeelen zjn uitgekomen.
Tomas de Jrïlrfe,een Spaansch dichter en
een neef van den voorgaande.Hj werdgeboren te Orotava op TeneriFe den 18den September1750,studeerdeeerstinzjnegeboorteBtad en later onder de leiding van zjn 00m
teMadridjwaarhj zich toelegdeop oudeen
nieuwetalen,dichtkunsten muziek.opzjne
:nder den letterkeer Tirs'o J-crdfc uitgegevene comédie pllacer que hacemos (1770)''
vnlgden onderscheidene vertalingen van Fransche drama's en eenige oorspronkeljkestukken-Na hetoverljden van zjn 0om zag hj
als diens opvolger zich.benoemdt0ttolk bj
het ministérie van Buitenlandsche Zaken en
ill 1176 t0t archivaris bj hetH0ogMilitair
Geregtshof. Vooralzjneleerdichten pLa mpsica (1780)''en pFabulas literarias (1782)''
bezorqden hem grooten roem ;zj werden bj
herhallng gedrukten in onderscheidene Europésche talen overgezet.00k vertaaldeht
jde

spronkeljkewouden vanBraziliëaandenevers

lusië, werwaarts hj zich in 1790 begeven
had,schreefhj den m0n0l00g:pGuzman el
bueno'' en eene satire. Ht1 stierf den 17den
September 1791.Zjnegediehten onderscheiden
zich meer dnor sierljkheid en duideljkheidj

tenIndi
hehoum
orenits0teednevsaie
lan5ten
.talen,welke
nrpde
me

derrivieren verheft.

Irideön of Zwaardleliën is de naam eener
éénzaadlobbigeplantenfamilie metde volgende
kenmerken: Het bloemdek heeft de gedaante
eener bloemkroon;het isbovenstandig,buis-

vormig, G-deelig ofG-spletig metge1jke of

ongeljke in 2 kringen replaatste toppln.De
3 meeldraden bevinden zlch vöördebultenste
toppen van het blûemdek;zjn daarmedegewoonljk aan den voetzaamgeqroeid ofsfMn
00k we1vrj,zjn somtjds m1n ofmeertût
eene buis vereenigd en dragen langwerpige,
aan de binnenzjde overlangsopenspringende
helmknoppen.DestjlisenkelvoudigendrMl
3 stempels,die weleens blad-oftrompetvormig uitgebreidzjn enzichtegenoverdemeeldraden bevinden ofhiermede afwisselen.Het
geheel of half onderstandig vruchtbeginselis

3-hokkig,3-kleppig en gewoonljk veelzadig.
De 3-kante of3-lobbige zaaddoos springt M n
de zjden metkleppen open,en dezadenzjn
gewoonljk hoekig Of redrukt,hebben eene

perkament- oflederachtlge huid,hoornachtig
of vleezig eiwit en eene regte offaauw gekromde kiem.Deze familie omvat kruiden,
zelden halfheesters,met een b0l-ofknolvnr-

migen wortelstokj zwaard- of ljnvormige,

regtnervige bladeren, en z-slachtige, regelmatige ofonregelmatige,stengelstandigearen

Of trossen? somtjds enkele groote bloemen

eerste 4 boeken der gAeneis''van Vir-qilius, met vliezlge bloemscheeden. De 30 t0t 40
v
ervaardiydeop lastvangraafM orida-Blanea geslachten dezer familie tellen omstreeks 600
onderscheldene schoolboeken en vertelkte de soorten; zj behooren vooralte huis in de
XNeue Robinson''van Campein hetSpaansch. keerkringsgewesten. In 0ns Vaderland vindt
Voortsbezorgde hj in 1787eeneverzameling men slechtsde geslachten Qroews en frid.De
van zjnewerken in 6 deelen,van welkena wortelstok van de planten dezer familiebezjn d00(l eene nieuwe uitgave in 8 deelen vat veelzetmeel,hetwelk op sommige plaatverscheen, en zond in 1788 de comédie:rLa sen t0tvoedseldient,- voorts eene scherpe
Benorita mal criada'' in het licht. In Anda- harssoorten eene aetherische olie.Vele soorm en in het platina-zand aantreft,zoow el als
bestanddeel der platinakorrels als van het
daarondergemengdeplatina-iridium enosmium-

4an door eene verhevene vlugt.
Iriartea Aliz et Pav.is de naam vaneen
plantengeslacht uit de familie der Palmen.
Het onderscheidt zich door Ongesteelde bloem en m eteen 3-bladigen kelk eneene3-bladige
bloemkroon , 12 t0t 15 meeldraden en een

iridium.Het werd tegeljk met hetOsmium
in 1804 door Tennant Ontdekt.W egenszjn

Ned. el hoog wordt, met gevinde, met een
zilverachtig donsoverdekte bladerenterlengte
van 6 t0t8 Ned.elen een was-afscheidenden
Btam , op dè Andes ter hoogte van 2000 t0t
3500 Ned.elte vinden,- 1.eal
t
vr/lïzlM art.,
die in Braziliö groeit,18 t0t 20 Ned.elhoog
wordt en op de luchtwortels klcine stekels
draagt,- en 1.'
pezlfricoyl Mart.meteentronk
terhoogtevan 25 Ned.e1,die,meteenebuikachtige dikte in het midden,zich in de eorVIII.

iridium-natriumchloride; hiervan bereidt men

vermogen om zoutoplossingen te vorm en,die
Bc'hier alle kleuren van den regenboog bezit-

ten, verkreeg hetzjn naam.Om hetteverkrjgen, wordtplatina-ertsmetkoningswater
3-hokkip vruchtbeginsel met 3 stempels en verwarmd.W athierbj als onoylosbaar acheene éenzadige bes. Deze palmen behooren terbljft,bestaatuit Osmium-iridlum en zuiver
te buis in Peru en Brazilië en zjn voorzien iridium , verm engd m et een weinig titanium van luchtwortels, die den stam dragen.T0t en chromium-jzer en kleine hoeveelheden
de meest bekende soorten behooren: Dege- andere stefen.Doûr die rest te behandelen
wple waspalm (1. andicola Spreng.),die 60 met keukenzûut en chloûrgas verkrjgt men
zeergemakkeljk hetiridium in zuiveren toestand.Gewoonljk verkrjgt men het in de
gedaante van een grtjs poeder,datop platinazwam geljkt.Zjnsoorteljk gewigtis22,80.
Het l= t zich in onze bestaande ovens niet
smelten en is in geen enkel zuur oplosbaar,
zelfs nietin koningswater.Men gebruikthet

bj het porselein- en emailschilderen t0thet

voortbrengen van eene zuiver-zwarte kleur.
46
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Het is het hardste metaal en om die reden
bjzonder geschikt t0t vervaardigen der diam ond-pens.
Iris ofde 2:#-àpp#,de dochter van Thaw

den regenboog vertoonen.Zj zjn verguld en
platen worden gepletmeteenfJn gepoljsten
stalen stempel en daarna met een diamant
met kleine groet
jes bedekt.- 00k descha-J# en Eledra (eene dochter van Oceanns len van som mige weekdieren, bjv. van de
en Tetâys), de zuster der Harpjen, eene yarelmosselen van den nautilus,prjken met
maagdeljke godin,isvolgens de Grieksche lrisérende kleuren.
fabelleer,metHermes(Mercurius)a1smanne- Irkoetsk, een der beide Russische gouljken bode,de bodin van de goden,inzon- vernementen van oost-sibériëj gelegen tusderheidvan Zeus(Jupiter)enRere(Jun0).Zj schen 49 en 58O N. B., grenst ten westen
geleidt de zielen der afkestorvene vrouwen aan hetgouvernementJeniseisk,ten noorden
naar de Onderwereld.Reeds bj Homlv'
ts is aan de provincie Jakoetsk , ten oosten aan
zj een mythisch persoon.Zj wordtvoorge- laatstgenoemde en aan het gebied aan de
steld a1s eene schoone,gevleugeldemaagdmet anderezjdevanhetBaikal-meerentenzuiden
een herautenstafen eene bloem.OmtrentIris, aan China.Hetomvat ten westen en noorden
raadplegemen voorts de artikelen Asteroïdenj van hetBaikal-meer hetstroomgebied vanden
benedenloop der.Angara en datvandenbovenOog gn Zwaardleliën.
Irlséren. De oppervlakten van sommige l0op derLena t0taan denmondvan deW itim .
V00rW erP0n schitteren met de kleuren van Hettelt,nadatTrans-Baikalië(ruim 10000 D
den regenboog.Die oppervlaktenzjn nameljk geogr.mj1metmeerdan 35000 inwoners)er

met fijne groeven ofdunne plaatjesbedekt, in 1851vangescheidenis,13357D geogr.mjl
waardoor het witte zonnelicht,evenals in een metruim 373000 inwoners,en wqrdtverdeeld
prisma, ontbondenvo
orr
ts
aj
mne
vag
nei
ri
su
ére
'-oedinsk en
wo
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t ninnaz
kl
e
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e in de districten Irkoetsk,Nislne
stralen.Men geeft

Kirgensk. De hoofdstad lrkoetsk,aan de An-

aan eenehandelwjze,waardooxmen metalen gara en aan den mond derIrkoet,33/4geogr.
voorwerpen langB galvanischen weg meteen mj1van het Baikal-meer ter hoogte van 400
dun metaalbekleedselbedekt,hetwelk alsdan Ned.elboven de oppervlakteder zee en door
met de kleuren van den regenboog prjkt. eene citadélbeveiligdjwerd in 1661 d00r de
Hiertoe vult men een poreus-porseleinen cy- Kozakken gestichten isthansdeaanzienljklindermeteeneoplossing van loodwitin bj- steen volkrjkste stadvan geheelSibérië,de

tende kali,legter het voorwerp in en plaatst zetelvan den gouverneur-generaalen van het
den Aylinder in een glas, hetwelk zeer ver- bewind van Oost-sibérië, en de woonplaats
dund salpeterzuur bevat. In ditlaatste dom- van een bisschop. Zj heeft omstreeks 24000
pelt men een platina-plaatje, dat verbonden inwoners, onder welke zieh vele Russische
is met de negatieve p001eener zwakke gal- ambtenaren, kooplieden, soldaten en stnatvanischebatterjvanconstantewerking.Daarna kundige ballingen bevinden. De stad bezit
doet men den platina-sluitingsdraad van de breede,goed-geplaveide straten en onderscheipositieve poolnaderen t0thet voorwerp,het- dene aabzienljke gebouwen.Men heeft erj
welk men iriséren wil,zonderhetechteraan behalve eene bèaaje hoofdkerk,30 kerken en
te raken. Hierdoor slaat eene zeer dunne, kapéllen, onderscheidene kloosters en inrigmaar vaste laag loodsuperoxyde op datvoor- tingen van weldadigheid, een gymnasium ,
werp neder.- N0g fraajer en duurzazaer waar 0Ok het Chineesch en Japansch onderkleurenverkrjgtsaen dooreeneoplossing Van w ezen w ordt,eene geneeskundige schonl,een

geesteljk seminarium ,eenekweekschoolvoor
onderwjzers,eene boekerj,een schouwburg
enz.Denjverheidheefterzich krachtig ontw ikkeld.Er bevindtzich eene groote Keizerseconden ofminuten aan met een staafje van l
tj
er
wjlake
00
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erevoor de troepen in Sibéhë,
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zwavelzuurjzeroxydule-ammoniak,waardoor
jzeroxydeatkeschelden wordt.- Begietmen
eene m etalen plaat m et eene oplossing van
groenspaan in azjn en raaktmen ze eenige

fabrieken,zooals van linzink,dan ontstaan om deaanrakingsgunten
geljkmiddelpuntke lichte en donkererlngen, nen en wollen stofen,glasjzeep enz.,niet
meestal van eene licht-roodekleur.Deze rin- Ontbreken. ln de nabjheid der stad wordt

gen worden te grooter naar gelang het zink
de plaat langer aanraakt. W anneer men nu
de plaat omzigtig afdroogt en boven eene
spirituslamp verwarmt, ziet m en haar plotse-

tuinbouw gedreven! - verder af landbouw

en veeteeltjterwjlln destad zelvedehandel
bloeit.Zj ishet middelpunt van een aanzienljk handelsverkeer tusschen China,deoost-

ljk bedektmetdeprachtigste kleuren,en de kust van Azië en Petersburg, en de hoofdplekken, die door het zink werden aange- stapelplaatsvoorRussischeenChinéschewaren,
raaktj verkrjgen degedaante deroogen van vooral voor uit Kiachta aangebragte thee en

een paauwestaart. De kleuren zjn daarbj voorpelterjen;vandezelaatsteheeftdeRusafhankeljk vandetemperatuur.In plaatsvan sisch-Amerikaansche Compagniehiereengroot
groenspaan kan men 00k loodsuiker nemqn depht.In Junjisereenedrukbezochtemarkt.
en de beideoplossingen achtervolgen:bezigen. Nadatechterin 1861 de invoervan thee in de
Men verkrjgt op deze wjze allerleiteekenin- Oostzee-havensen overde westeljkegrenzen
gen,waarin men eene groote verscheidenheid desrjkswerd toegestaan,isde theehandelte
kan aanbrengen.Deze kleuren zjn van be- Irkoetsk aanmerkeljk verminderd.Erheerscht
lang in de practjk) daar zj bestand zjn bj deyeornaamsteingezetenengrooteweelde.
Irm ln is de naam van een Duitschen
tegen eene aanmerkeljke wrjving.- Ook
heeft men Lroknoopen, die de kleuren van g0d, vermoedeljk dien des hemels en der
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veldslagen. Aan zjn zoon Iemino ontleende
een der voornaamste Duitsche stammen 4ie der Herminonen (Irminonen) zjn naam.
Waarschjnljk wasIrmin debjnaam van een
god,die doordeZwaben Zi'
lt,doordeBejer-
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intusschen, dat het Mntal hunner strjders
nietgrooter was dan 5-of6000.Nadathunne
nakomelingen uit het gebied der Vereenigde

Staten naar het westen warçn overgebragt,
bleven slechts weinige Iroke'zen in Canada

schen Er'
w,door de Saksen Tin (Wy)en door achter;zj verkeeren er aan de oevers der

de Noren Tyr genaamd werd.De beteekenis groote meren. In '
het begin der voorgaande
van dien naam is niet volkomen duideljk, eeuw werden de Tuscaroral a1s zesde stam
daar het woord irman ot'irmin in het Ger- bj de voorgaande 5 gevoegd.Zj waren na
mMnsch gebezigd werd in den zin van a%6- rampspoedige oorlogen met de bewoners van

-::>,zooalsirmindiothetgeheelevolk,irmingot Carolina uit dat land vertrokken,waar zj
Ge hoogste g0d, irminsw'J de algemeen vereerde zuil, enz. D eze laatste, t0t de eeredienst der Germanen behoorende, was een
hooqe stam ,diezich boven het heilig woud
verhlef als het voornaamste heiligdom des
volks,dat aldaaroFersbraytaan Irmin.De
verwoesting eener Irminszull was hetzinnebeeld der vernietiging van den stam ,waaraan

zj toebehoorde.DemeestvermaardeIrminsûl
verhiefzich bj den Eresberg aandeDiemel,
niet ver van Stadtberg,en werd in 772 door
K-el de Groote in een 00r10g tegen de Sak-

seI
rsrne
opv
rge,wo0r0pken.
nrus
Yrnerilœ, Gffc.
rldrïl.
ç, in
hetDcitsch W arner geheeten,een uitstekend
Duitsch regtsgeleerde uit de 12de eeuw ,studeerde te Constantinopel en daarna te Ra-

venna en Bologna in de wjsbegeerteen de
vrje kunsten. Op aandringen Van gravin
Matkilde wjdde hj zich vervolgens aan de
regtsgeleerdheid en poogde,a1s hoogleeraarte
Bologna, deze te hervormen,zoodathj den
bjnaam verwierfvan l'
ueerna J'
ffrïd.Hj was

te voren met andere stammen de me tige

groep derzuideljkelrokézen vormden.
Ironie noemtmen eene geestige,onschuldige spotternj.Men z0u SJcrlfd:haarvader
kunnen noemen.Immerswanneerdezeieman;

Ontmoette,die trotsch was op zjne kennis
en wjsheid,knoopte hj met hem een gesprek aan over een bepaald onderwerp.Als
nu de hoogmoedige zjne hooge wjsheid in
een vloed van woorden uitkraamde,maakte
Sçkeatesbedenkingenentegenwerpingenjschjnbaarom hierdoorwjzerteworden,docheigen1jk om den spreker op het gebrekkige in
zjne gewaande wjsheid opmerkzaam temaken en alzoo door eene eenvoudige critiek
zjne toehoorders t0thetbeoefenen derware
wetenschap aan te sporen.Onderden Bchjn
van Onkunde wasderhalve Sôerates de man,
die het wist.Men heeftdan 00k lateronder
ironie zoodanige toespraak verstaan, welke
het tegendeel behelstvan 'tgeen men eigen-

1jk meent,welke prjstwatmen afkeurten

omgekeerd.- Eene andere beteekenis heeft
de vervaaxdigervaneenmerkwaardiggeschrift, ironie vçrkregen in de romantische school.
hetwelk aan den pcodex Justinianus'' werd Daar SJcrcfed,om drdenkbeeldenvan zjne

tnegevoegdjbragt a1srjkskanseliervankeizer tegenstanders te weerleggen,deze duideljk
k tlsarins het Romeinsche regt in zwang en moest doorzien en zich dus boven hen vervoerde het doctoraat in bj deregtsgeleerde hief, z00 beschouwde men de ironie als het
frulteit.O0k heefthj anderegeschriften op- zweven van denkunstenaarbovenzjnonderges
el
N70rP.Daarover is strjd gevoerdj waaru n
Itr
odfée
zn
enove
irleedin1140.
s de naam 00n0r groep Van

00k Seltleyelen Hegelhebben deelgenomen.

Irradiatie is een optisch bedrog,waarweleer talrjkeen magtige Indiaanschestalnmen.Men splitst hen ineeneqrooterenoor- door lichte voorwerpen tegen een donkeren
Geljke en in eene kleinere zuldeljkeafdee- achtergrond zich grooter, en donkere voorling. De eerste wordt wederom gesplitstin

werpen tegen een lichten achtergrond zich

eene oosteljke en westeljke onderatzeeling.
Tot de oosteljke behooren de Vjfnatiën of
de eigenljke Irokézen,- t0tdewesteljke
deW yandots (Huronen)en deAttionandarons.
Deeigenljke Irokézen,bestaandeuitde AI0-

kleinervertoonen dan zj werkeljk zjn.Men
neem tdeirradiatie vooralwaaraan denm aansikkel,die t0teenegrootereschjfschjntte

hawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas en
Senecas,hadden hunnewoonplaatsentenzuiden
van de St.Laurens-rivier en van het OntarioM:eer en breidden zich uit van de Hudson t0t
M n de bovenste takken der Alleghany en t0t
M n het Erie-meer.Het staatkundig verbond,
d00r hen gevormd,wasreeds vöôr de komst
der Europeanen zeer magtig en leefde steeds
in bloedigen oorlog m et naburige stammen.

behooren dan het overig gedeelte van de
maan.De irradiatie vertoont zich 0p alle af-

standen, zoowel op dien van duideljk zien
als bj eene aanmerkeljke verwjdering.Hoe
sterker de glans van een voorw erp is, z00

veel te grooter vertoont het zich, waarbj
men evenwelmoetopmerken,datde irradiatie
het sterkstisbj een glansjwelkemetdien

van daglicht overeenkomt. De hoekwaarde

derirradiatieisonafhankeljkvan denafstand
van het o0g en zj zelve is alzoo sterker
De Irokézen waren in den strjd veelmeer naarmate die afstand geringer is.D00rsene
bedreven dan de Algonkin-Lenapen,alsmede concavelenswordtzj vermeerderdjdooreene
in het vervaardigen van wapens,in den land-

convexeverminderd,- en we1temelrnMr
bouw enz.Na de kov tderEuropeanen ver- mate de brandpuntsafstand geringer 1s, Als
meerderde hun gezag doordien zj de vuur- men dtlseenesterdooreen kjkerwaarneemtj
wapenen leerden gebruiken en jverig deel- zal de irradiatie zeer gering wezen,waartoe
namen aan de oorlogyp tusschen de Fran- de omstandigheden medewerken,dathetlicht
schen en Engelschen da'ar
' te lande.M en meent

doorde brekingverzwaktwor4tendekjker
46*
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hetyoorwelygrootervertoont,terwjldewaarde baant langs eene woeste kloafeen weg door
derlrradiatledezelfdebljft.Menbeschouwtde hetAltaï-gebergte, bereikt bj (Jestkamenouitbreiding van den liehtindruk op hetnetvlies
als de oorzaak der irradiatie.
Irrationeel noemt m en een getal,hetwelk men in eenheden en deelen dereenheid,

gorsk de uitgestrekte steppen van Sibérië

getallenj die zelven geene geheele getallen

omsk vlak en in de omstreken van Tobolsk

(links die der Kirghizen, regtsdievan Baxaba),en stortbenedenTobolsk bjSamorowo
met eene breedte van 1400 Ned.elzich uit
volgens het gebruikeljke talstelscl,nietmet in deObi.Zj ismetharezonderlingekromvolkomenejulstheid kan uitdrukken,zoodat mingen 260 t0t280geogr.mjllang en omvat
het metbetrekking t0tdeeenheid onmeetbaar vele eilanden.Hare oeverszjn bj Semipalais. Daartoe behooren de wortels van geheele tinsk heuvelachtig en boschrjkjvanhiert0t

zjn,alzoo verreweg demeestewortels,als- droog en bewoond.Zj wordt druk bevaren.
me
Idejekgarithmenvandemeestegetallen. en bevat veelvisch.Hare voornumste zjrrlgatle ofbevloejpn.
q is hetleiden van rivieren zjn aan den regteroever:deBoech.
stroomend water Op akkers eq weiden om er

tarqaa de Ona en de Tara,-- aan den linker

den groeidergewassen te bevorderen.Zj is oeverdeIsjim,deTobolen de Konda.
vooral noodig ln warme landen.Vermaard is

Irun, eene levendige en bevallige BK(l ln

van ouds denatuurljkebevloejing,welkein de Spaansch-Baskisehe provincie Guipuzcoa
Egypteplaats grjpt bj hetregelmatig zwel- en nietver van de Fransche grenzen,verheft
1en van de Njl,- voorts de kuustmatige zich op een heuvel aan de Bidassoa, bezit
rk benevens eenige fabrieken
irrigatie in sommige yedeeltenvanSpanje,in- eene fraaje ke
zonderheid bj Valencla.In Italiëbrengtmen enIonqeveer6000 inwoners
het irrigatiestelsel in toepassing ten behoeve
rvlng.onderdezennaam vermeldenwj:
W ashinyton frelg, een uitstekend Amerivandenrjstbot
lw,- enopJavadesgeljks,voorts in China, Japan enz. O0k ter bevor- kaansch schrjver.Hj werd geboren teNewderingvandentt
linbouw wordtdebovloejing York den 3den April 1783,studeerde aldaar
hier en daar op groote schaalgebezigd,z00- aan het Columbia-collège on ondernam V0rals bj Erfurt, Bamberg, Franktbrt aan de volgens,doorw aterzuchtbedreigd,eenetwee-

Main enz.Bj hetkqnstmatig bevloejen kan JarigereisdoorItalië,ZwitserlandjFrankrjl
t,
men enkel het bevochtigen op het 0og hebben, en in dit geval laat men het water er
overheen stroomen.Men kan echter0ok eene
vermeerderde vruchtbaarheid bedoelen, ontstaande uithetbezinkend slib,en inditgeval
omringt men den akker ofde w eide m eteen

djk,diehetbinnengeleide water omsluiten
t0t stilstand doet komen.Eene irrigatie verkrjgt men het gemakkeljkstin bergachtige
streken, waar het rivierwater een aanmerkeljk verval heeft.Hier kan men hetwater
van den hooger gelegen bodem gemakkeljk
naar lagere landen leiden,om hetdaarnanaar
n0g lageretelaten wegvloejen.Ligteljk ontstaan hierdoor botsingen met de eigenaars
van molens, die het water als stuwkracht
bezigen, zoodat in sommige Staten die aan-

gelegenheid bj de wetgeregeldis.Hetisb0ven allen twjfelverheven,datuitgebreidegewesten in Zuid-Amerika,Aziëen Afrika door
aanwendingvanhetirrigatiestelselin devruchtbaarste Oorden kunnen worden herschapen.

Nederland en Engeland. In de letterkundige

wereld maaktehj zich heteerstbekenddoor
zjne: nluetters ofJonathan Oldstyle'',in den

DMorning-chronicle''van New-York geplaatst
en later t0t een bundel vereenigd, alsmede

doordeuitgavevanhethumoristischtjdschrift
rSalmagundi (1807, 1808):'.Daarna schreef
hj ee% luimige pHistory of New-York by
Diedrich Knickerboeker (1809)''.Tevens studeerde hj in de regten doch tra; nietop als
advocaat,daarhj metzjnbroedereenehandelsvereeniging aanving.Op eene reiswegens

zaken in Engeland (1815)verzameldehj de
stof voor schetsen uit het maatschappeljk
leven der Engelschen,welke hj,toen zjne
handelsloopbaan methetverliesvan zjn vermogen eindigde,onderden titelvan psketchbûok ofGeoFrey Crayon(1820,Qd1n)''in het
lichtgaf.Nadat hj voorts een togthad volbrayt door het zuiden van Frankrjk,ging
hj ln 1825 naarSpaqje,waarhj zich gedurende 4 jaar methet land en de bewoners

Reeds heeft men in den laatsten tjd gespro- bekend maakte en in het Eseuriaalalles 0pken van plannen,om de AfrikaanscheSahara, spoorde, wat in verband staat met de onteen voormaligen zeebodem ,doorbevloejing dekking van Amerika. Daarna schreef hj:
vruchtbaar te maken. '
tZ0u voorzeker een
zegen wezen v00r het Afrikaansche binnenlandj ra3ar tevens e0n hoogst ongunstigen
invloed hebben op het klimu t van Europa.
W are hetin 0nsVaderland mogeljk,debe-

X
History ofthe lifeandvoyagesqfChristopherColumbus(1828- 1830,4 d1n)',waarop
hj in 1831 de pvoyages and Qiscoveries of

the companions of Columbus'' liet volgen.
Spaansche kronieken en de handschriften van
vloejing aan te wenden ten behoeve onzer Antonio dogcliitfl gaven hem voorts stof t0t

groote heidevelden in Drenthe, Overjssel, de pchronicls ot' the conquest of Granada
Gelderland en Utrecht,dan z0u de landbouw (1829, 2 dln)''.Na zjn terugkeeruitSpaëe
daaxdqq nietweinig wordengebaat.
werd hj secretaris bj het Amerikaansch geIrtlsl (De), eene aanzienljke riviervan zantschap teLonden,Alwmqrhjzjn rAlhamoost-sibérië, ontspringt op het Chinésche bra (1832, 2 dlnl''schreef.In Mei 1832 vergebied der Dsongarje aan het oosteljk uit- trok hj wedernaar Amerikaj deed eene rei8
einde van het Altaï-gebergte,stroomtin eene doorde weateljke Staten van de Mississippi
noordwesteljkerigting(
bnrhetDyaion-moer: en vestigde zick vervolgeng te W aghingtoq?
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totdathj in 1841debetrekkingop zich nam ordeningen gesticht, weshalve de Christen
haax metontmoed als zoodanig dientteerkenverschenen zjne pMiscellanies(1835- 1836)''
, nen. Van Protestantschen oorsprong daarenbevattend: PA tour in the prairies''en rAb- tegen is zjn verzet tegen de R.Katholieke
botsford and Newstead-Abbey'', - voorts Kerk entegenharegewaandegeljkvormighei4
XAstoria (1836)''$- en oAdventuresofcap- aan de Apostolische gemaente?waarvan zj
tain Bonneville (1837, 3dln)''.Daarenboven reeds vroeg is afgeweken.Uitdievermenging
leverde hj in 1839 en 1840 in het plfnic- van behoefte aan kerkeljk gezag met zulk
kerbockers-Magazine''eene reeks vanartiltels eene toetsing der bestaande kerkgenootschapan hetApostolischideaalontleendehetIrin den trantvan hetpsketch-book'';zj wer- pen a'
den in 1855 onder den titel van rW olfert'
s vingianismuszjneleeromtrentdevernieuwing
Roost''verzameld.Te Madrid,waar hj t0t van het apostelambt door nieuwe gaven des
1846vertoefde,zettehjzjnegescbiedkundige geestes en Omtrent het spoedig M nbreken
het einde derwereld.Hoewelnok andere
nasyoringenvoortenschreefeeneuitmuntende: van
XHlstory ofMahometandhissuccessors(1850, secten datzelfde verkondigd hebben, onderQ d1n)''.N0g meerlezersvond hl voor zjn: scheidde zich het Trvingianismus van de z0ûgen,inzonderheid van deM ontanisten der
rOliver Goldsmith a biographl (1849)'', en dani
eindeljk besloot hij zjne schrl
jverslooybaan 2de eeuw ,door zich te hoeden tegenallegrofop eene waardige wtjze met zjn rlzlt'
e of zinneljkevoorstellingen.Hethnotklleerstuk is
GeorgeWashington(1855-1859,6 dln)''.Hj datderaanstaandeterugkomstvan Cltriutns,en
overleed den 29sten November 1859 op z)n deverdûrvenheidderKerkvloeitvoort,volgens
buitenverbljfSunnyside bjTarrytownaan de hen,uitdegeringschattingvandatleerstuk.ImHudson.
mersClorist'
l
tsz0ureedsinhettjdperkderAposEdwand Jreiwg, een van de voornaamste telenteruggekeerdztjn,dotshdaardegeltjnvigen
stichters van de naarhem genoemdesede der verzuimden dien zegen afte smeeken,is de
Irvingianen. Hj werd geboren den 15den geschiedkundige ontwikkeling der Kerk in de
AugustuB 1192 te Annan in het Schotsche plaats getreden van debovennatuurljl
te.Het
graafschap Dumfries, zag zich in 1810 be- apostelambt en de gaven des geesteszjnvexnoemd t0t leeraar in de wiskunde te Had- loren gegaan en op eene gebrekkige wjze
dington, in 1812 t0t diredeur van hetgym- door de opvolging derbisschoppen en doorde
nasium teKirkaldy,latert0thulppredikervan kerkeljke overlevering vexvangen.De afhanChalmers te Glasgow en in 1822 t0tleeraar keljkheid der Kerk van den Staat in het
in de Nationale Schotsche Kerk te Londen, Oosten en het Pausdom in het W esten zjn)
waar zjne leerredenen de strekking hadden volgens het Irvingianismus, nieuwe Btappen
om dentoestandvanhetApostolischetjdperk geweest op den weg des verderfs,en zelfs
teherstellen.Toen hj voortsin 1827 andere de Hervorming heeft dit laatste niet kunnen
gevoelens dan die van zjn kerkgenootschay weêrstaan. De Hervormers hebben gehandeld
begon te openbaren en nietslechtsbj deht
u- zondervolmagtvan boven,daarzj in plaats
van gezantaan hetSpaanscheHof.Intusschen

selpkegodsdienstoefeningen,maarsedert1831
o0k in de kerk een nieuw Pinksterw onderen
het einde der wereld aankondigde,gevoelde
hetkerkbestuur zich geroepen,tusschenbeide

van het oligchaam van Cltrlstnsb'tals een 0bJectief oxganismus, eene gemeenschappeljke

kerk gesteld hebben,rustende op hetsubjectieve geloof der afzonderljke personen.De

te treden en hem in 1832 van zjn ambtte bestqande kerkgenootschappen kondenduBwel
ontzetten. Toen hj evenwel voortging met is waar de afzonderljke personen tot zalighetpxediken in denzelfden geest,zag h'
p'zich heid brengen,maar de pBruid van Christus'',
in 1833 door de Algemeene Schotsche Synode nameljk pde Kerk''zocht men tevergeefs,
gebannen.Naar geest en ligc'haam vernietigd, zoodat de Christeljkemenschheid ernietop
ovexleed hj te Glasgow den 7denDecember voorbereid is,den rBruidegom''te ontvangen.
1834.Hj was een vroom ,maar dweepziek H oewel vûor 'toverige hemelsbxeed verschilman metgroote gaven.Zjneleerredenen wer- lende van de Baptisten,kom en de Ixvingianen
den uitgegçven opdex de titels, noracle of metdeze daarin overeen,datzjdegevestigde
erk bestempelen metden naam van Babel
G0d (1822)''en xSçrmons,leduresand spee- K
hetwelk in den Btrjdmethd pdier''derOpen,
ehe
Is(1828,3 d1n)''.
baring bezwjkenmoet.Nu reeds,zeiden zg,
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stige sode, dle in 1830 in Schotland en En- wordtallesvoorbereid op deheerschappj van
geland ontstond en zich weldra uitbreidde

den Antichrist,daar de Protestantsche theorie

overDuitschland en Zwitserland.Zj koester- van een algemeen priesterdom uitloopt op
den het voornemen,om deverschillendekerk- eenekerkeljkedemocratie.Hetkenmerk dier
genootschappen t0teene rEenige,heilige,al- heersc.
happj ishetstreven,om allesvan den

gemeene,Apostolischekerk''zamentesmelten. gxond op te bouwen in plaats van het van
Hun naam ontleendenzjaanhun hoofdherder boven te verwaehten, zoodatGods bovennaEdward Trrizw.Men vindtin het lxvingianis- tuurl
jketusschenkomstvervanrenwordtdonr
mus een eigenaardig mengsel van R.Katho- eene natuurljke, geschiedkundlge Ont
wikkelieke en Protestantsche grondstellingen.Aan ling. Zal de Kerk nu voorbereld worden op

hetR.Katholicismusontleendehetzjndenk- de komst van Cltristun,dan zjn erandere
beeld van Kerk,als eenedoor G0d op won- gûddeljkewonderen noodig,bepaaldeljk eene

derdadige wjze te voorschjn geroejenein- vernieuwing van het apostelschap en van de

rigting,dopr Zjne hand en naarZvnever- geesteljkegaven.Dievernieuwingheeft,vol-
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genshen,plu tsgehad in hetIrvingianismusj rigstedier vereenigingen had sedert1827 hare
aarin de ware,qostolisch-algemeeneKerk vergaderplaats te Albury-park in Sussex,op
zlgtbur geworden 1s.00k deze evenwelzal hetbuitenverbljfvan den bankierDr- mond.
niet bestand wezen in den strjdtegen den Te Port-Glasgow geschiedde in 1830 de eerste
Antichrist.Vöôr de verschjning van dezen uitstorting van den Heiligen Geest.Irlûn.g,in
zal de ware Kerk van Christus in de lucht dien tjd predikantin de Schotschekerk te
Avorden weggevoerd!zoodat op aarde,na de Londen,was de eerste,diehetgenotsmaaktej
algemeene afvalligheld van alle andere Chris- dat zjne leerrede werdafgebroken dooreene
tenen,alleen de Israëlieten alsgetuigen Gods talen-sprekende dame (16 October 1830)jen

zullen overbljven. Deze zullen zich in Palaestina vereenigen,totdat Cltristlu in ligchameljke gedaante zoowelmetzjneverrezene
als met zjne paa weggevoerde volgelingen

dit verschjnselherhaalde zich z5ödikwjlB,
dathj in elke preek opzetteljk eene pauze

hield, om aan de talen-sprekenden gelegenheid te gevenj hunne gave te openb3ren.
terugkeert, om den troon van Darid en de Reeds in 1832 had deHelligeGeestde eerste
12 zetels der Apostelen te herstellen en alle Q apostelen benoemd.Irrin.q, den 3den Maad
voorspellingen van het Oude Testament te 1833 in zjn ambt geschorst, bragthetniet
vervullen.Dan neemt het Duizendlarig Rjk verder, dan t0t de waardigheid van engel.
een aanvang,wMrop eene tweede opstanding Eerstnazjn dood werd hettwaalftalaposte-

en degrooteoordeelsdagvolgen.Bjdezeapo- len voltalliq, zoodat de nieuwe Kerk zich
calyptische zienswjze had alzoo deTrvingi- met Kerstmls 1835 op een Conciliete Londen
aansche Kerk de taak om de volmaking van vestigen kon.Op een tweedeConciliein Junj
het ligchaam van Cleidfl.
v te bevorderen en
tevoleindigen.T0tdateinde heefthetnieuwe
Pinksterwonder plaats gehad als strekkende
0Dl de bedi
eningen en geesteljkegaven van

1836 werd besloten, dat men in naam van
G0d eene toespraak z0u rigten t0t de geheele
Kerk op aarde, en de apostelen,nadatzj
den aardbodem onderling verdeeld hadden,
den tjd derApostelen wederom in hetleven vertrpkken naaralle kanten.Na verloop vanQ
te roepen. In tegenstelling van hetrBabel'' Jaar kwamen zj teleurgesteld weder bjeen.
isde pEene,zigtbare,Apostolische,algemeene O0k de aangekondigde wondercn waren uitKerk''gegrondvestop algemeengeldendegod- gebleven en hett1
er
8mj
35)n voor hetVorgaan der
deljke verordeningen, die men t0t zekere &vereld (14 Julj
wasverstreken.Daarhcogteaantreftin deR.Katholieke Kerk.Zj door echter lietmen zich geenszins afschrik-

bezita1sgeloofsregeleeneoblectieveleer,in ken.Menverschoof,natuurljk dooreenbeter
de Apostelen en Profeten een levend gezag, verstand van de HeiligeSchrift,denJongsten
hetwelk de Gewjde Schrift naar eisch ver- dag, noemde de wonderen overtollig, daar
klaart,terwjlhetnergenst0edientdedoode 0ok de duivelwonderen z0u kunnen doen,en
letter dier Schriftte verspreiden.Desgeljks verheugde zich des te meer, in hetspreken
hebben haresacramenten eeneoblectievezege- van talen een krachtigbewjstebezitten v00r
nende kracht, onafhankeljk van het geloof de werking van den Heiligen Geest.Ditverder afzonderljke personen,waarop men zich schjnsel, schoon niet nieuw , was trouwens
kouwens nietkan verlaten.Erzjn 4 kerke- O0k het meest geschikt, om de algemeene
ljkebedieningen,nameljk die derapostelen, aandachtte boejen.Getuigen beschrjven het
profeten, evangelisten en herders.De aposte- als een spreken met vreemde, krjschendej
len worden regtstreeks door G0d aangewezen scherp-geaccentuëerde geluiden, w elke door
door den mond der profeten;zj zjn in het mannen en vrouwen in een staat van groote
bezit van volkomene heiligheid,en hun aan- opgewondenheid op krampachtigewjzewerKlis12,evenalsindeoorspronkeljkeChriste- den uitgestooten.De nieuwe sectevondvooral
ljke Kerk.De gave der profetie openbaart aanhangers btj de hoogere standen.Men verzich vooral door het spreken van vreemde meldt, dat zj in Groot.Brittanle omstreeks
talen; intusschen zjn niet allenj die deze 5000 leden bezit.
gave bezitten, t0t de profetische bediening
bestemd.De herders zjn del
eeraarsdergeloovigen, en de evangelisten belasten zlch
met het zendel
ingschap teruitbreidinç vande
Algemeenekerk:op dekerkeljkebedleningen
volgen de gemeenteljke, nameljk die der

e
ngelen (bisschoppen),oudsten,priestersen
diakenen. De dienaren der kerk en der geme
ente ontvangen naar oud-lsraëlietische4ewoonte de tienden.De eeredienstonderscheldt

In Duitschlandvondhetlrvingianismu:eerBt

ingangomtrenthetJaar1848.Hetwerdvoorts
bevorderd doorde staatkundigeen kerkeljke
reactie,en zjn uitwendige glanswasverlokkend voorde aristocratie.TeBerljn plaatste

zich de hoofdredadeur der rKreuzzeitung'',

d
e Justitieraad Wagener als engel Mn hrt
hoofd eener gemeente,welke r ootendeels ult
gepensioneerde oëcieren bestond.Te Marburg
werd Tltiersek,hoogleerMr in de godgeleerdheid,een bekeerling van den apostel Carlyo.
Te Königsberg was de evangelist Maœ 4)ol
a?oekhammee, naar saen zeide ,0p hooger ge-

zich d00ruitwendigen luisteren stemtovereen
met die der R.Katholieke Kerk.
De oorsprong dezer sede is te zoeken in
de Engelsche en Schotsche bidvereenigingen, zag''
1zaetvrj goed gevolq &verkzaara,daar
die naar profetische voorlichting en naar het hj een gunstig oorvond bd vele aanhangers
van
de Oud-Luthersche predikanten Ebelen
regte verstand der Bjbelschevoorspellingen,
inzonderheid der Openbaring van Jol
tannes, Diestel, die in 1842 waren afgezet. Andere
streçfden en de spoedige terugkomst van gem eenten ontstonden door den invloed van
en den profeet Ckarlen
Chod
'f- afsmeekten van G0d.Eenederjve- Tltoesek,Poekh-
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Böl
- inErfurt,Magdgburg,Posen,Neustettin, niets bekend.Afkomstig van den vaderzjn
Memel,Görlitz en Llegnitz.In Zuid-Duitsch- de werken: rDe triplici ordine elexiris et

land verbreidde de Schût Caird uit Montrose lapidistheoria (1608)''- popera vegetabiliaj
de Irvingiaansche leer vooral in het bisdom ad eius alia opera intelligenda necessaria,
Augsburg, 0ok onder de R.Katholieken.Te ubi ie ql
zintisessentiis vinoqleagiturutde
Miinchen was Thiersek jaren lang werkzaam , elixire vltae,mellisessentia:roresolisetc.'',e
n te W eenen deed Caipd eene poping om rOperamineralia etvegetabllia,sive delapide
eene gemeente te stichten. In Zwltserland philosophorum quae reperiripotuerunt omnia
vindt men uitsluitend te Basel Irvingianen. (1600)'
',- ennluiberrarissimus,dictusseereta
Buiten Engeland bljven de Irvingianen ge- revelatio verae operationis manualis pro unive
r
sa
l
i
opere et lapide sapientium etc,'' woonljk leden der Staatskerk en kiezen er
slechts bepaalde persgnen,aan wiede kerke- Van den zoonheeftmen:qFragmentaquaedam

ljke en gemeenteljke bedieningen worden chimica,aGombachio edlta (1647)'9.
oygedragen,- '
tgeen reedsmeermalen aan- Isabella.Onderdezennaam vermeldenwj:
lelding heeft gegeven t0t moejeljkheden. Isabella rtzl P ortnyal, de echtgenoote van
'tSchjnt echter,dat de seete haartoppunt Filips de Goede,hertog van ./tl/dzrovt)zl#i;,graaf
reeds bereikt heeft en langzamerhand begint van Rblland en Zeeland.Zj werd geboren in
te dalen.
1395 en &vas gedurende de afwezigheid van
Isaak.onderdezen naam vermelden wj: haren gem aal belast raetde algemeene landIsaak,een Kanasnietisch herdersvorst.Hj voogdj in deNederlanden.In 1443slootzjj
was de zoon van Abrakam,trad in het huweljk met Rebekka, en had 2 zonen,Esalt,
den stamvader der Edomieten,f
?n Jèob,dien
der Israëlieten.

met Hendrik VI,koning van Engeland.Bj
het uitbarsten van nieuwe verdeeldheden tusschen Hoekschen en Kabellaauwschen in 1444

Twee Byzant%
jnseheXeïzez,
:,teweten:
Isaak I Opllxesl.
sj den telg van een aanzienljk Romeinsch geslacht.Als krjgsman
klom hj op t0tdenrangvanveldheer,huwde

behartigdezjmetjverdebelangenvan haren

uit naam van haren echtgenoot,een bestand

te Haarlem ,begat'zj zicfldexwaarts.Voorts

zoon Karelde &pcf/:,en overleed te Brugge
in 1471.
met eene gevangene Bulgaarsche vorstin,en
Isabella rlA) O(x:fiRF,koningin van Span1
je!
werd in 1051 door hetlegeruitgeroepen t0t eene dochter van Jan I1,koning van Castlli:

keizervan hetBïzantjnschel'jk,waarnahj en Leon.Zj werd geboren den 23sten Apxil
M iehaèlIV Sf'
rlflofice.<vanden troonberoofde. 1451,trad in hethuweljk metIkrdinand F'
,
Hj bragteenige verbeteringen in hetbestuur, bjgenaamdde.
Vtxïkt
llï4:,koning vanAragon,
m aar haalde zich door gierigheid en wreed- en erfde na den dood van haxen broeder,H enrïk ITr, m et uitsluiting van hare oudere
heid den haat van het volk,vooxalvan de (l'
geesteljkheid,op den hals.Later werd hj zuster Joltannat in 1474 den troon van Cas-

overvallendt
loreeneongeneesljkeziekte,z00- tilië.Reeds bj hetleven van haren broeder
dathjzichineen kloosterbegaf,navruchte- genoot ztJzoozeerdegt
mstderrjksstanden,
looze pogingen om de kroon te bezorgen aan

dateen grootgedeelte van deze zich,na het

zjn broederJohannes.Hj Overleedin 1061.

overljden van Hendrik ITr, vôôr haar ver-

gestooten was. Niet lang daarna werd hj
echter doox ztjn eigen broeder Aleaâus van
zjne waardigheid beroofd,opde vlugtgegrepen, van het licht der oogen beroofd en in
een klooster gestoken. Terwjlnu Aleaqws
zich te Constantinopel vestigde, knnûpte de
zoon van Isaak,desgeljksAleœiusgenaamd,

(1476)de toestemming der overigen. Nadat

Isaak 11 H.zwell.
s.Dezewerdkeizerin 1185, klaarde.De zegevierende wapenen vanharen
nadat Andrôniews Cpzlpepl.
ç van den trpon echtgenootverwierven in den slag btlTor0

in 1202 in Italië betrekkingen aan methet
leger der Kruisvaarders.D at leger veroverde
in 1204Constantinopelen bragtIsaakw ederom
op den troon.D e handelingen van laatstgenoem de lokten echter eerlang een opstand uit.
Alerlqs Dlcc.
s M ltrsphylws maakte daarvan

alzoo Castilië en Aragon vereenigd w aren,
noemden Ferdinand en lsabella zich koningen

koningin van Spanle.Metdebevalligheidder
vrouw vereenigde Isabella den moed van een

held,de staatsmanswjsheid van een minister,
de Behranderheid van een wetgever en de
schitterende eigenschappen vaneenveroveraar.

Zj was bj hetbehandelen van staatkundige

aangelegenheden steeds tegenwoordig, en er
zeer op gesteld,datin de openbare stukken
naast den naam van haren gem aal ûok de

hare geplaatstwerd.Zj besehouwde hetvergebruik,om Isaak en zjn zoon Aleœiunten drjven van de Mooren uitSpanjealsdegeva1 te brengen.Laatstgenoemde werd in den

wigtigste taak harer xegêring, en door hare

kerker vermoord,en vermoedeljk ondervond
zjn vadereen dergeljk l0t.
Isaak,bjgenaamd de .
sàllll#dr,een verm aard scheikundige uit de eerste helft der
15deeeuw.Hj waBgeboreninhetdorpStolkwjk en deed metzjn znon Johan een aantal
merkwaardigeontdekkingen.Men schrjfthem

b
emiddelinr ontving Colwmbu.
%de gewenschte
ondersteunlng. De scherpzinnige kardinaal
Ximenesstond haardaarbtJ
'gdrouw terzjde.

Me
n heefthaarbeschuldiqd vanhardvoehtip
heid, trotschheid,eergierlgheid en eene teugellooze heerschzucht, maar de toestand des

rjks vereischte evenzeerdergeljkeverkeerd-

de uitvinding t0e van m etalen brandverwen heden alshareuitstekendeeigenschappen.D00r
ten behoeve der glasschilderkunst, van den heti
nvoexen eenergestrenqeHof-étiquettewist
reverbeer-oven en van verschillende scheikun- zj den Koning te beveillgen tegen den verdige praeparaten. Van beider lotgevallen is derfeljken invloed van den adel.Ztjvernie-
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tlgde het vuistregt door het handhaven van huwelgk werd toen cenezaakvanEuropeesch

eenalgemeenen vredeen dooreenebehoorljke belang,en toen hetLodewl
jk Tâïlz
/:gelukte,
regtspleging. Paus A'eœandee schonk aan het deze naar zjne wensch teregelenjontston;
e
r
e
e
ne
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n
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e
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s
c
hen FrankKoninkljk echtpaar den titelvan Katholieke
vco#df
FJf wegensden jver,ten behoevev
der rjk en Engeland.Kpningin Inabella werdden
Kerk aan den dag gelegd.Nietzoozeer door loden october 1846 in den echt verbonden
dien jvergedreven a1sweldoordezuchtom metharen neefFrgnoLsoo #'2 #:1iMaréa 2* stu tkundigevervolgingen in testellen,bevor- dinand den zoon Van den infant I'ranooco
derdezj deinvoeringderInquisitieinSpanje. deTJzI
;J,terwjltevenshethuweljkgesloten
De d004 van haren zoon d0n J%an,prinsvan werd van hare eenige zustermet den hertog
zdfeiJ, en van hare dochter,koningin van deApz
3/
wdl.
vidr,eenzoonvanLodewl
jkTAiliN.
Portugal,verbitterdedelaatsteJarenvanhare Na hare troonsbeklimming poogde I8@belV de
regéring.Zj overleed te Medina de1 Campo verschillende partjen,deProgressisten en de
den 26sten Npvember 1504,nadat zj van ha- Carlisten, metelkanderte verzoenen,en het
ren gemaal de met eede bekrachtigde belofte gelukte haar 00k,t0t zekere hoogte de spoontvangen had, dat hj niet weder in het ren van den bloedigen burgeroorlog uit te
wisschen. Hoewel besmét door verregaande
huweljk z0u treden.
Isabella Lxcrg Ewgenla, eene dochter van genotzucht,genoot zj wegens hare welwilFilès TJ,koning van Spanle.Zj werd ge- lendheid en weldadigheid eene groote mate
boren te Segovia tlen lzden September 1556, populariteit,vooraldaarzjgeruimentjdaan
en trad in 1598inhethuweljk metAlbertns, constitutionéle beginselen vasthieldenmeermaaartshertog van Oostenrjk, die in 1599 te len de liberalepartjbegunstigde.Inweerwil
Brussel als souvereine vorst der R. Katho- van hare verdeeldheid metharen echtgenoot,
lieke Nederlanden gehuldigd werd. Na den werddevoorspelling,datzjkinderloosz0ubljd00d van haar gemaal(1621) hield zj n0g ven,nietbewaarheid.Den20stenDecember1851
12 Jaren de teugels van hetbewind in han- schonk zj het leven aan eene dochter,de
den,en overleed te Brusselden lstenDecem- infante Maria Jq
:txàdllg Franelsea. Toen zj
ber 1633.Zj wordt geroemd alseenev00r- zich den zden December 1852 met haar kind
trefeljke vorstin,diezich evenzeerdoorge- naar de kerk van Atocha wilde begeven,
trouwheid aan de belangen derR.Katholieke poogdeMartinoJM'
tzrïzzo,eendweepziekepriesKerk als door moed, schranderheid en min- ter, haar te vermoorden, doch bragt haar
zaamheid onderscheidde.
slechts eene kleine wonde toe.Deze aanslag

Isabella 11 (Maria Louisa),vroegerkonin- bevestigde haar in de volksgunst.Toen zj
gin van Spaëe.Zj werd geboren den loden echter kort daarna meer en meer gehoor gaf
October 1830 en is de dochter van koning

aan de inblazingen van .
Bravo-Muréllo en van

Ferdinand VI1 en vanzjne4degemalinM aria de Absolutistische partj en zich bereid beOArbzflc. Daar Ferdinand geen zoon had en toonde t0tden staatsstreek,die de constitutie
krachtens de vastgestelde troonsopvolging de vernietigen en hetabsolute bewind herstellen

kroon na zjn overljden ten deelz0u vallen
aan zjn broeder d0n Carlos, hief hj den
29sten Maart1830 de Salische wetop,zoodat
zjne dochter den troon k0n aanvaarden.In
gevalvan zjnoverljdenbenoemdedeKoning
in zjn téstamentt0taan demeerderjarigheid
harer dochter zjne gemalin t0t voogdes en
tevens t0tregentes desrjks.Hj stïerfreeds

den 29sten September 1833, waarna M aria
CArï,çfïlg in naam van hare dochterzich als
koningin-regentes aan het hoofd der regéring
plaatste. Nadat voorts de burgeroorlog,door
d0n Carlon ontstoken, door het krjgsbeleid
van Espartêro gedemptwas,zag deKoninginRegentes zich genoodzaaktden loden October
1840 hare waardigheid neder te leggen en
Spanle te verlatenjwaarna Espartéro t0t regent en Arg%elles t0tvoogd der Koningin ge-

zou,verloor zj de toegenegenheid des volks.
Dientengevolge ontstond in 1854, onder de

leiding van O'
Donnell,eeneomwentelinq,die

haar bjna den troon gekost had.Inmlddels
sloot zj zich meer en meer aan bj de bekrompene en dweepziekecamarilla,w aarm ede

de Absolutistische partj haar omringde,gn
eenekwaljkterfaam staanden0n(Patrooin%a)

had grooten invloed op de staatsaangelegenheden. Op die wgze verloor zj hetvertrouW en der Spanlaarden, - vooral toen het
dweepzieke ministérie-xrrca de mannen der
liberale unie (het ministérie-o'
Dolldll) wist
te verdringen. oproeren welke gedurig ontstonden,Nverden telkens gedempt,en 0ok de
Progessistische opstand Onder de leiding van

Prim (1864) diende enkelom dereactionaire
Hofpartj teversterken.In plaatsvan aan de
nschen van de vrjzinnigeleden derCortes
kqzen werden.Doch00k Enpartlrok0nzichin we
d1e betrekking nietstaande houden t0t aan te gemoette komenjzocht men hen metgedemeerderlangheidderKoningin (19October weld te verwjderen.De leidersderProgres1844).D00reenezamenspanning van dePr0- sistische partj,onderwelkezieho0k devoorgressisten met departj van aYaria O/zrïdfll zitterderTweede Kamerbevond,werden den
ten valgebragt,moesthj deteugelsvanhet 3osten 8eptember 1866 in hechtenfs genpmen
regéringsbeleid laten varen,en het V0or100- en verbannen.Op dezelfde wjze poogde men
p'
Ig Bewind benoemde (in plaats van Arguel- den voorzitter van den Senaat, maarschalk
1,:) Cantanon, hertog ran .
'CI
f
/JeI,t0tvoogd Rerrano,die tegen bovenvermelden m aatregel
derK oningin.Intusschen werd dezereedsden protesteerde,onschadeljk te maken.Devolks8sten Novem ber 1843 door een besluit der

haat nam toe,toen de Koningin don Carton

nieuwe Cortes zceerderlarig verklaard.Ilaar Xlr
//rij markiea çan ZPJ'
J en een bloedver-
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wantvan generaal Naenaèb
een man,die in schipper: gewaad zich met vrouw en kinzich gedurende den opstand van 1866 a1sgou- deren ophetmeer vanEughienbevindt,genoot
verneur van Madrid doorzjn tjvertegen de op de tentoonstelling van 1196 algemeenen
Progressisten onderscheiden had - t0t inten- bpqal.Alshuisvriend van defamllieBonaparte
dant-generaal van haar paleis benoemde en schilderde hj naar het leven,doch zonder
a1z00 dedeuropenzettevooreeneheerschappj ééne zitting van het modêl te vergen, het
van gunstelingen. In wee- ilvan de slechte portret van generaal Bonaparte ten voeten
geruchten omtrent haar levensgedrag,schonk uit, staande op het terras van Malmaison

Pius IX haar eene gewtjdegouden roos,llet (gegraveerd door Iuinglq.Velekunstgewrochzinnebeeld van kuischheid en deugd.O0k de ten van Isabey hebben eene gesehiedkundige

dood van Narraè'
z (April 1868) bragt geene waaxde, vooral die, welke hj vervurdigd
vemndering in den toestand. Gonzales-Brano heeftin hetjaax1804,bepaaldeljk 3 groote

belastte zich met de regéring en verklaarde, sepiabladen,vooxstellendehetbezoek van den
dat hj op den weg van zjn voorgangerzou Eersten Consul ill de fabriek der gebroeders
voortgaan.Reedsin Juli
l werden onderschei- Sevenne te Rouen en in dievan Oberkampf
deneaanzienljke mannen derProgressistische te Jouy alsm ede de parade op hetplein van
partj - zo0 hetheettewegenszamenspan- het kasteel der Tuilerieën, - voorts zjne
ning tegen dedynastie- in hechtenisgeno- teekeningen van de krooning van Napoleon 1.
men.Dlt bespoedigde de omwenteling,die in Deze bladen, in de muséa te Versailles en
*)
*s bewaard en door de graveernaald
Septembex van laatstgenoemd Jaar uitbarstte. te j)arl
De Koningin bevond zich op dat oogen- verveelvoudigd! stellen de aanzienljksteburblik te San Sebastiano en was voornemens gerljke en mllitaire waardigheidsbekleeders
Napoleon III te Biarritz te bezoeken, toen van dien tt
jdnaarhetleven voor.IsabeywaB
zj tjding ontving vandenOpstand.Aanstonds de gunsteling van Naçoleon T, en deze be-

wilde zj zich naarMadrid begeven,doch de noemde hem t0t zjn ceremonie-en kabinetweg wasnietmeervrj.Toen vool'
ts00k de schilder.Na de eersteveroveringvan Parjs
haar trouw geblevene overblilfselen van het (1814)schilderdehtJonderscheideneportretten
leger onder Noraliehes bj ilcolea geslagen van merkwaardige personen.D0or Talleyrand
werden,terwjleenepoging,om deBaskische naarW eenengeroepen,vervaardigdehjaldaar
provinciën t0t bescherming van den troon te eenafraajegedoezeldeteekening,waaropzich
bewegen,schipbreuk leed,verlietzjmetden aldeleden van hetCongrèsbevinden5zj is
gehaten Maefori hetSpaansche grondgebied, door Godefroygegraveerd.Op detentoonBtelbegaf zich naar hetkasteelPau in hetFran- ling van 1817 leverde hjeenegrooteschilderj
sche departement Basses Pyrenées, en deed in waterverf, de hoofdtrap van hetmuséum
aldaar een hartstogteljk protest in hetlicht teParjsvooxstellendeen thansinhetLuxemverschjnen tegen de revolutie, welke zich bourg geplaatst.O0k gedurende de restauratie
daarom weinig bekreunde, zoodat Prim e.t be
hield Isabey de gunstvan het Hof.KarelX
Serrano weldra hun intogt deden in Madrid ' lnoemde hem t0tHofsc,
hilder en bestuurder
en er een VoorlA pig Bewind instelden.Ve,'- uor Holeesten.Na de revolltie van 1830 por-

volgensbegafLsabellazichnaarParjs,alwaar tretteerde hj koning Lodewj;k TMJC
Z: en al
zj den Keizer en de Keizerin t0teenetus- de leden dernieuwe dynastie,en ontvingden
Bchenkomst ten haren behoeve zocht over te titelvan eere-conservatorvan hetmuBéum.Na

halen.Eindeltlk deed zj den 25stenJunj1870
afstand van den Spaanschen troon,dochdroeg
hare regten op aan haren zoon Alfonsys,die
dan ook in 1874 den voorvaderljken zetel
beklom (zie onder Spamieq.Behalve reedsgenoem de tw ee kinderen heeftIsabella 3 dochters.Zj heeft zich in Frankrtlk gevestigd,

1848 vond hj een edelmoedigen begunstiger
in Napoleon N J, en overleed te Parjs den
18den April 1855.- Zjn zoon E'
wgène Zoi.
s
Gabriel lsabey,geboren te Parjs den 22sten
Julj 1804 en een leerling van ztln vader,
trad metuitstekend gevolg als zeeschilderop
en leverde:,D0 zeeslag bp Tessel(1839)'',met verlangen uitziende naar den dag, die DLodewdk Philips ontvangtde Koningin van
haar za1 veroorloven naar Spanje terug te Engeland in de hlpven van Tréport'' - en
keeren.
Het vertrek van koningin Victoria (1846)''.
Isabey (Jean Baptiste), een vermaard VoortsschilderdehjonderscheidenefraajekerkFransch miniatuurschilder,geboren den llden gewelven enz.
April 1767 te Nancy, kwam in 1786 te Pa- Isaethionzuur, eene scheikundige verrjs,bezochterhetateliervanDaridenvoor- binding,Ontstaat,wanneermenwatervrjzwazag in zjn onderhoud,door het schilderen velzuur in sterk afgekoelden,watervrjen a1van miniatuurportretten. Daar deze zich 0n- kohol of' aether leidt, met water verdunt,

derscheidden dooreenetreFende geljkenisen
hj met een krachtig efed eenekeurigebehandeling verbond, Ontbrak het hem zelfs
tjdensdeGrooteOmwentelingnietaan werk.
In 1792 leverdehj portretten van Zarrère,

eenigen tjd kookt?metbarytverzadigt,;l-

txeert,en erhet baryt door middelvan zwavelzuuruitafscheidt.Hetisaethionzuuriseene

stroopaehtigevloeistof,diebj 1500C.ontleed

wordt;hetvormtkristalliseerbarezouten.Het
î'aint-làst, Carrier, Collot tf'Aàràol en an- ammoniakzoutverliestbj2200C.waterengaat
dere m erkwaardige personen van die dagen. overin hetamidevanisaethionzuur,nameljk
Niet minder slaagde hj in het teekenen met inl
rtaurine(Cc116S04).
zwart,krjten 'den'
doezelaar.Zjnesepia-tee- Isaeus,een Grieksch redenaaruit ChalciB

kening,eene boot voorstellendejwaarin hj op Euboea,Bchonn 0nk we1een)Athenerge-

r30

ISAEUS- ISATIS.

noemd, omdat hj reeds vroeg naar Athene padement Eure-Loire hem naarde Constituvertrok en aldaar zjne opleiding ontvinq in antel hj nam zitting in hetcentrum derRede school van Lysias en lslkratest vestlgde publlkeinen, doch werd bj hetkiezen van
zich laterdaarterplaatseal
sd.
pl
eitbezorgjren afgevaardigden naar hetW etgevendLigchaam
leeraarin de welsprekendhei
00k Demosthe- niet herkozen.Hj overleed den 13den April
nes genoot,naar men meldt,zjn onderrigt. 1857.Hj schreefn0g:rRechercheshistoriques
Hj leefdewaarschjnljk tusschen 420 en 348 sur le système électoralfkançais(1830)'',vôör Chr. W eleer had men van hem 64 re- en metLasteyrie,Condorcet-obC@.p.
* enandedevoeringen, doch slechts 50 van deze wer- ren: rEtat religieux de la France etde 1'Eq-

den als echt erkend, en van deze zjn niet rope (1843- 1844)''.Zjne ppandectesfrànçaimeer dan 11 t0t0nsgekomen.D elaatstevan ses''zjn onvoltooid gebleven.
Isar (De),doordeOudenIsaeu'geheeten,
deze werd eerstin 1785in een Florentjnsch
handschrif
l ontdekt en in 1814 door Orelli eene zuideljke zjrivier van deDonau,ontin hetlicht gegeven. De gezamenljkerede- springt op het Tyroolsche Karwendelgebergte
voeringenvanIsaeuszjnmeermalengedrukt,- ten noordoosten van Innsbriick.stroomteerst
onderanderen in 1860 metaanteekeningenvan 3 geogr.mj1 westwaarts doorhetHinterau8cl
tele.
dal,wendtzich bjdenScharnitzpasplotseljk
Isagoge of inleldiny noemt men de geza- naarhet noorden,komt als een snelvlietende

menljkevoorbereidendekundigheden,diemen bergstroom in Bejeren en snelt, zich door
voor de studie van deze ofgene wetensehap
noodig heeft.

kloven een weg banend doorde Kalk-Alpen,

noordwaartslanjsMittenwald en noordoostIsam bert (François André),een Fransch waarts t0t aan rölz,waar de rivier hetgeregtsgeleerde en pleitbezorger,geboren te Au- bergte verlaat.Danbereiktzjterhoogtevan
nay (Eure-luoire) den 3osten November1792 600 Ned.el de Bejerse'
he hoogvlakte,loopt
en een kweekelingvangraat'Lanjuinais,werd er evenwjdig aan de Inn eerstnoordwaarts
in 1818 advocaat en maakte zich zeer ver- langs Avolfratshausen en Mi
inchen t0t aan
diensteljk d00r deuitgave van zjn pRécueil Freising,dannoordoostwaartslangsMoosburg,
nciennes lois françaises depuis Landshut, Dingoling, Landau en Plattling,
q
1énéraldesa,

an 420jusqu àlarévolutionde1789(1821- en stort na een 100p van 47 geogr.mj1zich
1833,29 dlnl'' waarbj hj ondersteundwerd uit bj Isargmund, 1/: geogr.mjl beneden
doûr Crusy, Jourdan, Armeten Taillandien. Deggendorf. Het Isardal t0t aan Tölz is 20
Voortsleverdehj een rrraité du droitpublic uren gaans lang, doch slechts over 9 uren

et du droitdesgens(1823,5 dlnl'',- een gaansbewoond.Deingezetenenhoudenerzich
XTraitésurlavoirle(1825- 1830,3d1n)'',- en vooral bezig met houthandelen houtvervoer,
een ocode électoraletmunicipalou code des alsmedemetveeteeltenpaardefokkerj.Voort:
droits civiques (zde drt
lk 1831,3 dln)''.Ge- wintmen ergips,kalksteenengrjsenzwart
durende de restauratie behoorde hj t0t de m arm er.
oppositie en t0t de vjanden der Jezuïeten, De prachtige rivier kronkeltdoor de hoog-

terwjl zjn naam verbonden werd met zeer vlakte overeene breede,kiezelrjke beddingj
belangrjkestaatkundigeregtsgedingenywaar- is beneden M iinchen 130- 300 Ned.elbreed
omtrent men bjzonderheden vindt in zjne met een sterk verval van w ater,vormton-

rPlaidojers,dissertationsetmémoiresdansles derscheideneeilandtm ,dochiserm eergeschikt
causescelèbresdelarestauration (1831,3dlnl''.
Reeds behoorde hj totde hoofden derliberale
partj, toen zjne pleitrede ten behoeve der
Mulatten op Martiniquezjnroem aanmerkeljk
verhoogde.Ook washj metgoedgevolgwerkzaam als zaakgelastigfle voor de Koloniën,

voor vlotten dan voor schepen. sveleer was
het lsardaleen groot nleer,en de zjrivieren
derIsaronts/ringen 0ok thansn0g uitm eren.
Het voormallge Isar-district voert thans den

naam van Opper.Bejeren.
Isatine vexkrjgt men, wanneer men in-

aan welke hj belangrjke verbeteringen in digoblaauw behandelt metnietalte krachtig

wetgeving en beheerbezorgde.A1stegenstan- oxydêrende stoFen.Hare formule isCaHSNOC.

derderclericalepartj,weshalvemenhem den Zj kristalliseertin grootegelenaaldenengeeft
bjnaam gafvan ppapenverslinder'',washj00k me
Itsb
elyt
sc
anai
inva
e.n een lantengeaj
tt
le
snd
L.
lsad
ehna
ml
lid van de vereeniging derTempelheeren.Toen
deberuchteOrdonnanciënvan1830verschenen, slachtuitde familiederKruisbloemlgen(Cruprotesteerde lsambert in naam van den advo- ciferae).Hetonderscheidtzich door een plat,
catenstand en nam jverig deelaan deJulj- zjdelings zamengedrukt,nietopenspringend,
omwenteling. Den 27sten Augustus van dat éônzadig haauwtje,dat door hetverdwjnen
Jaarzag hj zich benoemdt0t1idvanhetH0f van het tusschenschot éénhokkig wordt,en
van Cassatie,nam de redactie der constitdtie door op elkaar liggende eenigzins gegroefde
op zich en werd kortdaarna lid van de K a- zaadlobben.Hetomvathoof
dzakeljk z-jariye
mervan Gedeputeerden,alwaarhjzjn steun kruiden,die in het zuiden van Europa en ln
schonk aan hetministérie-zl/ffd.Tjdenshet het westen van Azië groejen.Demeestbebewind van Pêrier zathj weder op debanken kende soortis de weede (I.tinctoria L.4,eene
der oppositie.Schoon van vrjzinnige beginse- z-jarigeplantmetwigvormig-langwerpige,aan
1en doordrongen,had hj vrede metde Julj- weêrskanten afgeronde ofaan den t0p uitgeregéring, en dit gaf velen aanleiding, hem randehaauwtles;langwerpig-lancetvormige,gevan beçinsellooshei; te verdenken. Na de steeldeondersteen stengelomvattende,aanden
Februaa'-omwenteling van 1848 zond het de- voetpjlvormigebovenstebladeren,- voortB
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mettalrjkeopstaandetrossen vankleine,gele
bloemen en hanyende vruchten. Deze plant
behoort te huis ln Midden-Europa en levert
eenefraajeblaauweverfbtof,weshalvezjhier
en daar?2 groote schaalverbouwd wordt.
Isaurle,een landschap in het zuiden van
Klein-Azië tusschen Pamphylië en Cilieië ge
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14de eeuw opgehouden heeft werkzum te
Y70Z0n en thans op zjne kruin een klooster
dxaagt.De voornaamste plaatsenvanheteiland

zjn Ischia aan de oostkust met bjna 7000
inwoners,beveiligd door een kasteel,hetwelk
zich op eene basaltrotsverheft,en Foria aan
de westkustmetomstreeks6000 inwoners.De

lepen,stond in dedagen deroudheid inkwa- meestberoemdebadenvanheteilandzjndievan
denreuk wegensderoofzuchtzjnerbewoners. Casamicciola9die van Castiglione,dievanSan

De Isauriërs, die reeds vroeg a1s zeeroovers Lorenzoen dievan StaRestituta.- Deeerste
de geheele Middellandsche Zee onveiligmaak- bewoners van het eiland waren Etlboeërs en
ten, vormden hier en in het aangrenzende werden,evenalshunne opvolgers,uitSyracuse
Cilicië een eigen vrjstaat en deden zich afkomstig, doorhevige uitbarstingen van den

vooralgelden sedertden eersten oorlor tegen Epomeo verdreven. Geruimen tjd bleefhet
M itkrldates (87- 84 vöörChr.),die zlch met eiland nu onbewoond,totdatdenaburigeNea-

hen tegen de Romeinen verbond.Zelth nadat politanen nieuwe volkplantingen derwaarts
men te Rome t0t den 0orlog tegen hen be- zonden, welke zich echter eerlang m oesten
sloten had en de proconsulP'
ublins Krrilïfx,
:, onderwerpen aan deRomeinen.Geljk onderdie deswege den bjnaam van Isauricusver- scheideneaanzienljkeRomeinen,z00had 00k
kreer,gedurende een 3-larigen strjd Onder- keizer Auynst'us aldaar een paleis, waarvan
scheldene vaste plaatsen benevens de hoofd- debouwvallenn0gvoorhanden zjn.Voorheen
stad veroverd en het land in een Romeinsch werden Ischia en het naburige Procida 0ok
wingewestherschapen had (78- 75vôôrChr.), welbestempeld metden naam vanPitke-sa.
bleven zj hun rooversbedrjfvoortzetten,tot- Zelfs werd lschia alleen weleens Pitlteeua
dat Pompelàs,ondersteund doo1'eene talrjke geheeten.
vloot, hun in 67 vôôr Chr. eene geduchte
Ischl, een vlek en tevens de hoofdplaat:
nederlaag toebragt.D och 0ok hierdoor w erd van een evenzoo genoemd arrondissement in
hunne magtniet volkomen gethuikt,want in opper-oostenrjk,500 Ned.el boven de0pde 3de eeuw na Chr.,ten tj'
de van Gallilnns, pervlakte der zee op debeide oeversvan de
plaatstenzj Cajuszoz
li'
?
x.
sTrebellianusaanhun Traun gelegen en doorhooge,schilderachtige
hoofd,doch werden doorProblu overwonnen. kalk-Alpen omgeven,ligtin hetvereenigingsLater evenwelveroverden zj demeesteR0- punt van 3 dalen en is vermaard a1s badmeinsche steden aan de kustvan Cilicië,en plaats.Zjne omstreken zjn hoogst bevallig
zelfs n0g in de 5de eeuw na Chr.plunderden en onder de 3000 badgasten,dieergemiddeld

zj Seleucia in Syrië.Na dien tjd komen zj Jaarljks verschjnen, behooren, behalve de
Keizer,die ereenefraaje villaeneennieuw
paleis bezit, en de Keizerljke familie, de
aanzienljkstepersonenuitW eenen.Menheeft
er een stthouwburg,een casino enz.
woest, maar ten tjde van Augustus door Isebel,de gemalin van denIsraëlietischen
Amtntas,koningvanGalatië,nabjharevoor- koning Aeltab,waseene dochter vanEtltbaal,
mallge standplaats weder opgebouw d. H are koning van Sidon,een voormalig priestervan
grootsche puinhoopen liggen bj Zengibarin Astarte.Zijonderscheiddezich doorheerschde liwa Bey-sleer van het qlaleet Karaman. zuchten wreedheid,lietniets onbeproefd om
Isboseth ,een zoonvandenIsraëlietischen de afgoderj van haar vaderland in Israëlin
koning Saul, werd na den dood zjnsvaders te voeren, weshalve zj de profeten, inzondoor den veldheerA bneruitgexoepent0tkoning derheid den protbetElias,vervolgde.Zj reover Israël en ook door alle stam men,met geerde ten tpde van hare zonen Ahasia en
uitzondering van Juda, als zoodanig erkend. Joram nog 14 Jaar en werd eindeljk door
Zjne poging,om Juda te ondelwerpen,mis- koning Jeh'w te Jisreeluithetvenster geworlukte,en daar Abner hem verliet,legdehj pen,w aarna dehonden zich m eesterm aakten
reeds na 2 Jaar de regéring neder.Nietlang van haar ljk.
Isegrim ,eigenljkIsangrlm (scherpa1seen
daarna werd hj door 2 zjner voormalige
krjgsoversten vermoord. Deze bragten zjn zwaard) is in de middeneeuwsche dierenfabel
hoofd aan Davidt doch moesten hunne trou- de naam van den wolf.Hj komtreedsvoor
welooshrid methun leven boeten.
inIdelydeeeuw enisvermoedeljkveelouder.
Ischla, door '
de Ouden Anaro genaamd,
selln tlsaakl,een verdiensteljk schrjver
een klein eiland van vulcanisehen oorsprong overonderwerpenvanwjsgeerigen aard,was
in den mond der Golfvan Napels,ten zuid- de zoon van Jakob OlrlfeA Iselin (geboren
westen van Kaap Miseno,iszoowelvermaard te Basel in 1681 en aldaar overleden a1s
wegenszjnebevallige ligging en vruchtbaar- hoogleeraar in de godgeleerdheid in 1737).
heid,a1s wegens zjn wjn en zjnewarme Hj aanschouwde het levenslicht den 17den

in de geschiedenis niet langer voor. Hunne
hoofdstad Isaura werd na den dood van
Aleœander de Groote door Perdieeasen later
d00rden Romeinschen proconsul k%erllilLusver-

baden. H et behoort t0t het arrondissement Maart 1728, studeerde in de regten te GötPozzuolivan deItaliaanscheprovineieNapels, tingen,promoveerde daar terplaatse en begaf

e
nbezitop 11/4(a geogr.mjlomstreeks25000 zich vervolgensopreis.Na zjn terugkeerin
inw oners. D e hoogste berg van het eiland,
750 Ned.elhoog,isde vulcM n Epomeo,0ok
Monte San Nicolo genaamd, die eerst in de

zjne geboortestad werd hj in 1754 lid van
den Grooten Raad en in 1756 secretaris van

dezen,in welke betrekking hj metgrooten
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jver werkzMm was. Hj overleed teBasel
den lsden Junj 1182.Zjn voornaamste gegchriftig:XGeschichte der Menschheit(17641770,2 dln)''.Voortshebben wj van hem :
XVermischte philosophische Schriften (1770,
2 dln)'',- en rEphemeriden derMenschheit
(1776- 1782,7 dln)'',voortgezetdoorR.Z.
zdcker t0t1786.
Isenburg is de naam van eeneheerljk-

Onze Vaderlandsche geschledenis vermeldt
een Arend of Aenold ran T.ç-&xr.g, die in
1196 proost te Deventer was en door den
invloed van graafOttolllzl Gelder t0tbisschop
van lltrecht gekozen werd.Dirk'VII graaf
van Holland,poogde evenweldie waardigheid
te bezorgen aan den broedervan den voorgaanden bisschop.Keizer Hendrlk verordende

echter, datdebeide bisschoppeljkemededin-

heid in het groot-hertogdom en voormalig gerszich naarRome zouden begeven,om zich
keurvorstendom Hessen.Zj heefteeneûpper- aan de uitspraak van denPausteonderwerpen.
vlakte van 15 D geogr.mjl,ismeerendeels Dââr overleed Arend rlzl Isenburg in 1198j
bergachtig, levert graan, vlas, tabak, veel nadathj de wjding reedsontvangen had.

hout? alsmede jzer en zout en bezit eene
Isendoorn (Gjsbertvan),eenNederlandsch
bloejende veeteelt en visscherj.Hare aan- beoefenaar der wjsbegeerte,geboren teEde
zienljkstestad isOFenbach.Detegenwoordige in Gelderland den 3den December 1601, stuvorsten en graven van Isenburg, van wier deerde te Harderwjk,Franeker en Leiden,
stamslot in het evenzoo genoemde vlek bj bezocht de voornaamste Fransche hoogescho-

Co
burj slechts eenige bouwvallen overjeble- len,alsmede de voornaamste steden in Italië,
ven zpn, behooren t0t de oudste Dultsche

werd te Parjs licenciaat in degeneeskunde

giaslachten. De stamvader is Hendrik,graaf en keerde in 1629 naardeNederlanden terug.
van Jqç- à'?zr.g (1290). Na velerlei verdee- In 1634werdhjhoogleeraaraanhetathenaeum
ling van goederen werd bj dat geslacht in te Deventer, in 1647 aan de hoogeschool te
1712 heteerstgehoorteregtingevoerd.In dien Harderwjk en overleedaldaarden3ostenApril

tjd bestonden reeds de fhansnog bloejende 1657.Hj wasmetgrootegaven toegerusten
l
loofdlj#n
rnlsenburg-ofenbaoh-BirsteinenIsen- behoordet?tdevoorstandersderwjsbegeerte
br#-2'
#1w.ç:l, gesticht door de zonen van van Aristo'
f& d.Van zjne geschriftenvermelWolfgan.
q Frpdf(# 1636),nameljk deeerste den wj:rEFatorum philosophicorum centuriae
door WolfgangA'
dïsdcFz(# 1635)endetweede duae(163342dedruk 1642)'',- pcollegiiphidoor Johann zlewq
sf (# 1685).Deeerste ver- losophici Daventriensis pars prima (1636 en
deeldezich wederin deljnenIsen*rg-ofen- 1638,2dln)'',- pcompendium logicaeperiyaàcc:,welke reedsmet haren stichter uitstierf teticae (1640)'',- pphysiologia peripatetlca
(1718), en Isenburg-.BirsteLn, welke in den (1642 en later)'',- pEFatorum philosophicopersoon van Wol
fyan.
fFz
rwdf14aan wieno0k l'
um,quibuspraesertim exglicanturpraedicabilia
OFenbach ten deelvlel,doorkeizerKarelTII etpraedicamenta,centunaequinque(1643 en
ill den rjksvorstenstand opgenomen werd l
aterl'',- Loyicaperipatetica(1645enlaterl''
,
(1744). Zjn jongere broeder,graaf Willem - Logica perlpateticapertheoremataetquaes.
A cvïf.
s,werd de stamheer van den zjtak tiones controversas scolasticetradatas(1649)'',
Isenbttrg-phâlippseich'. Door toe te treden tot - psenno academ icus de noctis, amoris et
derng-Rj
b
nbond verwierfvorstKarl1)0/1Isen- vini usu atque abusu (1652)'*,- rMedulla
zlrdfel in 1806 nietalleen de souverei- physicae generalisetspedalis(1658),,- en
niteit over zjne eigene goederentmaar00k XEthica peripatetica etc.(1659,na zjn d00d
over die van lsenburr Bûdingen enz.HetCon- uitgegevenl''.
g,
rès te W eenen bragt echter in 1815 het
Iseo of Rabino is de naam van een meer
vorstendom onder het oppergezag van den in Lombardje aan den zuideljken voet der

KeizervanOostenrjk,latergrootendeelsonder Alpen.Hetis21/sgeogr.mjllangen1/4geogr.
dat van den Groot-Hertog van Hessen.Deze m jlbreed.De Oglio stroomt er dool*
heen,en
voegde hetbj deprovinciën Starkenburg en het wordt door eene stoombootbevaren.Zeer
Opper-Hessen en stond een gedeelte afaan bekoorljk zjn de oevers van dit meer.In
Keur-Hessen. Van het vorstendom Isenburg

het midden verheftzich Let rotseiland Mezz'

bezitIsenburg-ofenbaeh-.
Birstein 71/c L genqr. Isola met 2 visschersdorpen,en aan zjn zuimjl. Het hoofd dezer 1jn is tegenwoordlg deljk uiteinde ligt hetvlek Isola,de hanprins Karel,geboren den 29sten Julj 1838, delshaven voor Valtellino,Tyrol en ValCa-

riddervandeordevanhetGuldenVlies,gehuwd monica,metruim Q000 inwoners.
Iser (De), eene zjrivier op den regtermet M ar%'a Louoa,eene dochtervan Nvjlen
Lep old JT, groot-hertog #an Toscane, en oever van de Elbe, ontspringt in Silpzie op
bekend door het geschrift: pDie neue Aera eene moerassige hoogvlakte, kronkelt door

in Baden (1866)''
.- Aanbethoofd derljn Bohemen en stortzich uitbj Altbunzlau na
Isenbnrg-Biidingen bevindt zich prins Brnno een loop van 26geogr.mjl.UiteenkrjgsClq'
l-fr Albert.
r-ïIe I'
erdinand,geboren den kundig oogpunt was de Iserlinie van belang
l4den Junj 1837,- en aan hethoofd van in den 00rl0g van 1866.Benedek,schoon van
de zjljnIsenbvg-Bûdingen-lFrlcAfdrzlccAstaat voornemen om haarenbepaaldeljk de hoogprins Ferd>and A Ja'ïVICJïJJZC, geboren den vlakte van Gitschin te bezetten, was echter
z4sten October 1824,erfeljk 1id van hetHuis niet spoedig genoeg gereed,zoodat de Pruisder Heeren in Pruissen.- Eene andere zj- sische wapens keer op keer dezegepraalaan
ljn,Isenb-.
qz'
llM eerholztstaatonderhetge- den Oostenrjkschen bevelhebber ontrukten.
zag van graafKarel,geboren den 26sten OcIsère (De),doordeOuden Isara gsnaam;
tober 1819.
en de aanzienljkste zjrivier der Rhone,op
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den regteroevervan dezejontspringtterhoogte delshuizen staan er in betxkking metItalië,
van 2200 Ned. el in de gletschers van den Frankrjk,Sganle,Ameri
ka,Nederland,EnMont-lseran in het Fransche departement, geland, Belglë en Skandinavië. De omtrek
de
r
s
t
ad
i
s
al
s
be
dekt
met
werkplaatsen.Reeds
Savoie. Zj vloeit met groote kronkelingen
westwaartslangsMoutiers-en-rrarantaise,C0n- van ouds,zooalsdenaam aanwjst,bloeiter

Eansen Montmélion,bereiktbjFort-Barraux dejzerindustrie,enindemiddeneeuwenwerden
het departement Isère, loopt vanhier zuid- er harnassen enz.vervaardigd.Denjverheid

westwaarts naar Grenoble, daarna met een der stad strekt zich uit over hetevenzoo gebogg naar het westen langs Romans in het noem de arrûndissement, dat op ruim 6 El

departementDrôme en stortzich uitbjC0u- geogr. mjl Omstreeks 50000 inwoners en
foulin niet ver van Valence na een l0op van daarenboven de stadjes Menden en Limburg
43 geogr.mjl.Boven Grenoble stroomt zj bevat.

Isertia Seltreb. is de naam van een planeen derfraaiste en vruchtbaarste dalen,Grai- tengeslacht uit de familie der Rubiaceën.Het
sivaudan genaam d, tusschen sneeuwkruinen, onderscheidt zich door een 4-t0tG-tandigen
wier lagere hellingen metwouden en weiden, kelk, door eene buisvormige,6-slippige,van
wtjn-en Ooftgaarden bedektzjn.00k bene- binnan geelachtig-wollige bloemkroon met 6
den Grenoble vervolgt zj haren togt door meeldraden,een stervormigen stempelen eene
een welig dal. Voortsontvangtzj op haren erwtvormige bes. Het omvat heesters,die in
linkeroeveronderscheidene rivieren,zooalsde Mexico,West-lndië en Gtvana groejen.De
merkwaardigste soort is 1.cpccisdl '
l%h.
l,die
Arc,de Bréda en de Drac.
Het departement Isère, gevormd door de in Guyana en Cayenne te huis behoort.Deze
noordeljkedeelen van Dauphinémetdeland- plant heeftroode bloemen en roode,sappige,
schappen Graisivaudan en Viennais,telde in eetbare vruchten.Het houtis zeerbitter,en
1872 op 150,55 1 geogr.mjiruim 575000 de bladeren dienen om baden te kruiden,ten

over een afstand van 61/: geogr.mjldoor

inwoners.Zjnehoofdstad isGrenobleen het eindrzweeren tegenezen.
is in 4 arrondissementen verdeeld.0? het Isldbrus.Onderdezennaam vermeldenwj:
stroomgebied der Rhône en op den llnker-

Isidl
k'
us TdII,
SCt
IJt
:,een monnik uitPelusium

oever van deze gelejen,wordt hetdeparte- in Beneden.Egypte, die een zeer gestrengen
m ent door onderscheldene rivieren besproeid;
ook vindtmen ereenige kleine meren,poelen
en m oerassen. De heltt van den bodem is
bergachtig;in hetzuidoosten verheFen erzich

de Glacier de Berarde (2800 Ned.elhûog),
deTaillefer(nog ietshooger),dePicdeBelledonne (3000 Ned.elhoog),de Aiguille de
Meye en de Mont d'Ollan (beide4000 Ned.
el h00g).Hetklimaatiserin debergstreek

leefregel volgde en stoutm oedig deuitspattin-

gen dergeesteljken berispte.Hj wasgeboren
te Alexandriëen overleed omstreekshetJaar

450.Een groot aantal brieven,van hem afkomstig en in 1638 uitgegeven, is voor uit-

l
ejkundeen kerkgeschiedeniszte
erbelangrjk.
Hp was een leerling van Cl
rysôstomu en
archim andriet in een klooster.
Isidôr'
l
ts A i
't
s
zcldAlq
îït
:, bisschop van Sevilla

gezond, eer koud dan warm en zeer veran- (Hispalis),een geesteljke,die zich Jegensde

derljk,terwjlin de dalen en in devlakte Kerk in Spanje zeer verdiensteljk remaakt
de hitte der z0n zeer groot is, ofschoon heeft.Hj werdgeboren teCartagenalnMurhet er in Mei wel eens des nachts vriest, cia, en overleed in 636.In zi
jne XSententiaw aardoor de oogst zeer onzeker w ordt.In- rum sive de stlmm o bono libri111''leverde
tusschen levertde landbouw er doorgaanshet hj eene soort van geloofbeljdenis,- en in
benoodigde graan,vooralrogge;voortsgroejen zjne Originum seu etymologiarum libriXX''
er hennep, boomvruchten, suikerwortels en eene encyclopaedie,- voorts onderscheidene
kosteljke wjn.Ook de veeteelt met de kaas- geschritïen van taal-en geschiedkundigen en
makerj en de zjdecultuur zjn er van veel godgeleerden inhoud, zooals:rD e diFerentiis
belang. Tot de voortbrengselen uit het rjk verborum libri TII'' - rsynonymorum libri
der delfstoFen behooren er zilver, lood en 11''9- en rtziberglossarum'')- eindeljkeen
jzer,terwjleronderstheidenemineralebk.
on- XChronicon usque ad annum V H eraclii'',nen ontspringen.Behalve veeljzersmelterjen, eene geschiedenis der Gothen van 176- 628,
heeftm en er fabrieken van stalen en koperen uitgegevendoorRösler (1803)'',- eenerKr0voorwerpen,garenspinnerjen,katoen-enlin- ni
ek derW est-GothisöheKoninqen'' - een
nenweverjen,handschoenen-en papiert
àbrie- Liber de scriptoribus ecclesiastlcis,?, - een
ken enz.Hetverkeerwordterdoorde Rhône leerboek deraardrjkskunde,- en eenezeer
en dooronderscheidenespoorwegen bevorderd. belangrjke gcollectiocanonum ecclesiaeHisIserlohn, eene arrondissements-hoofdstad paniae''.Debesteuitgavevan zjne gezamenin het distrid Arnsberg der provincie W est- ljkewerkenisdievanInaust'
tts2z:t
)t
;I0(1797falen,ligt aan hetriviertje deBaarin eene 1803, 7 dln).
bergstreek en telt ruim 15000 inwoners.Er

Isls,eene Egyptische godin,werd door de

zjn ééne R.Katholieke en 3 Protestantsche Grieken metDemeter (Ceres)vergeleken.Haar
kerken en onderscheidene scholen.Deze stad

naam luidt in de taal derhiëroglyphen Hes

behoort t0tdeaanzienljkstefabriek-en han- ofHis.Zj behoortmetharen broederengedelsteden van W estfalen. Men vervaardigt er

maalOsirist0tdeoudstegodhedenvanEgypte,

vooral jzerwaren, - voorts geel-koperen, en Herodotnsvermeldt,datjuistdegenoemde

bronzen,ennieuw-zilverenvoorwerpen,vooral 2 goden algem een in alle deelendeslandsw erechter naalden.Meerdan 60 aanzienljke han- den gehuldigd.H un oudste tem pel verhicfzieh
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te This in opper-Egypte,denalouden koningszetel.AnderevermaardeheiligdommenvanIsis

vindtmen tePhilae,Tentyris(Dendera),Mem-

phis en Busiris.Hare dienstverspreidde zich
later over Griekenland en Rome, en meermalen m oesten er maatregelen genomen wor-

den om demisbruiken bjhetvieren derge-

heimzinnigeIsisfeesten tegentegaan.Gewoon-

Islam ,zie M olt- d.
Isle de France,eene voormalige Fransche provincie, omvatte de tegenwoordige
departementen Seine,Oise,Seine-oise,SeineMarne en Aisne,waarin zich delandschappen
Hurepoix,Brie,Française,Gâtinois,Mantais,
Vexin Français, Beauvaisis,Valois,Soissonnais,Noyonnais.LaonnaisenAunaisbevinden.

ljk wordt zj atkebeeldmeteenezonneschjf Zj was,a1sheterfdeelvan hetCapetingische
Huis,dekernvanFrankrjk.- DeFranschen
(haarhiëroglyphischnumteeken)ophethoofd. hebben 00k aan het eiland Mauritius,datzj

tusschen 2 koehorens, of00k met den troon

Hare geschiedenis staat met die van Osiris van 1715 t0t 1810 in bezithadden,den naamz
in het naauwste verband. - Zie 00k onder gegeven van lsle de France.
Asteroïden.
Ism aël,een zoon van Abraâam en van
Iskarioth,zie Judas.
Ragar,eene Blavin van Sara.Hj werdjv0l-

Isla ofI-la isdenaam van eene zjrivier gens hetBjbelsch verhaal,metzjnemoeder
van deze.Zj ontspringt in het noordoosten renwas.Toenvestigde hjzich in dewoestjn
van hetgraafschapFortàrinhetGrampianwe- Pharan,waarhjmeteeneEgyptischevrouw
bergte,stroomtzuid-en zuidwestwaarts door in hethuweljk trad en in den ouderdom van
hetgraafscha? Perthen stortzichuitbjCar- 137Jaren overleed.Zjne 12 zonen &verdende
gil.Zj vloeltdoor het lange, naauwe dal stamvaders van even zoovele Arabische v0lvan Glenisla, waarzj een watervalvormt keren,zooals van de Nabathaeërs,Kedarenen
ter hoogte van 20 t0t25 Ned.el,- alsmede enz., die gezamenljk naar hem Ismaëléeten
door het dalvan Strathmore.
zjn genoemd. Zj werden echter door de
Isla (J0sé Francisco delj een Spaansch Arabische schrjvers zorgvuldig van de echte
hekelschrjver, geboren te Segovia in April Arabieren onderscheiden. - Den naam van
1714, behoorde t0tde orde der Jezuïeten en lsmaëlieten was 00k die eener Mohammedaanonderscheidde zich in verschillende kloosters sche secte met vrjzinnige beginselen,welke
n de lode eeuw in Syrië en Perzië optraden
alsleeraarenyrediker.Nahetverdrjvenzjner i
orde uit Spanlebegafhj zich naarBologna? een tak vormde derImamis,eene sede,welke
waar hj in December 1783 overleed.Reeds aan hetbestaan qelooftvan een weleerverin zjn pTriuntb de1amoretc.(1746,4dedruk dwenen imam, wlensgeslacht op verborgene
1804)''bespottehj de kleingeestigefeesteljk- wjze wordtvoortgeplant t0taan de komst
heden, door de gedeputeerden van Navarra van den laatste imam ,die zjne getrouwen
in Pampelona bj detroonsbestjginçvan Ikr- ontslaanzalvandewMrneminq derwet.V0ldinand VI verordend,md z00 ëneironie, gensdiesedezjn er slechts1lmamsgeweestj
datgenoemdeafgevaardigden zjn l0faanvan- en van den laatste van deze,Ismaëlgenaamd,
keljk als ernstig gemeend aannamen en hem ontleent zj haar naam.Tot deze Ismaëlieten
dankbetuigingen en geschenken deden toeko- behoordep 0ok deAssassjinen (ziealdaar).
men. Hj verwierf voorts een Européschen
Ism ill,t0taan den vredevan Parjsvan
roem door zjne onder den naam van don 30 Maart 1856 de voornaamste vesting der
van de Tay in Schotland,op den linkeroever door Akaham verstooteù,zoodra I8aak gebo-

Francoco Lobon deRalazar uitgegevene:pllis- Russische provincie Bessarabië, daarna de
toria de1fam oso predicador Fray Gerundiode hoofdstad van hetTurksch-BessarabischgrondCampazas,aliasZotes(1758)'',waarinhjnaar gebied van M oldavië,op den linkeroeverder
het voorbeeld van Cerrantes in den ironisch Kilia, den noordeljken arm van den mond
verhaalden levensloop van zjn held depredi- der Donau,tusschen Renien Kilia en8geogr.

kendemonniken in Spanlezoodanigdoorhaalt, mjlten oosten van Galatz gelegenjwas vöör
dat het boek door de lnquisitie verboden 1790 eeneveelbelangrjkerplaatsdan nu.Zj

werd, en het2de deeleerst in 1770 met een werd den 22sten December van laatstgenoemd
verbloemden naam van de plaats der uitgave jaar na een hevig bombardementstormender(Campazas,eigenljk Madrid)yacostadecos- hand veroverd en telde toen 30000 inwoners.
herederog de Fray oerundio''ln hetlichtk0n Reeds vroeger,den 6den Augustus 1770,was
verschjnen. Het is in onderscheidene talen deze vesting door de Russen ingenomen,en
overgezetenlaterbjherhaling- en welmet ztllks geschiedde ten derden male den 26sten
n0g een derde deel - gedrukt. Isla heeft September 1809.Na 1790 bleef de stad gerui0ok den pGilBlas''vanLesageinhetSpaansch men tjd in puin.Eerstnadatzj metBessavertaald en daarbj beweerd,datdeze roman rabië door den vrede van Boekarest aan Ruseigenljk reeds in 1635 door een Spanjaard land was ten deel gevallen, begon men er
geschreven is,die deswege vervolgd werd en weder te bouwen,- vooraltoen zj tevens
naarFrankrjk week,waarhj in 1640 over- de Donauhaven en hethoofdstation der Rus-

leed,waarna Lesagegebruik maaktevan zjn
zjne rcartas fàmiliares (1790, 6 d1n)'',de
briefwlsseling bevattende metzjnezusteren
zjn zwager, alsmede een btlndel nagelaten
handschritt.Na den dood van Isla versehenen

sischevlootwerd.Metde handelsstad Toetsjkow , niet vet van hare vesting gestieht door

Moldaviërs,Armeniërs,Grieken enz.jdie het
Turkschegrondgebiedverlatenhadden,ontving

zj in 1830 een afzonderljk bestuur,waaraan

geschriften onder den titel:sRebusco de sus 00k Kilia en Reni onderworpen waren. De
dubbele sh4 telde in 1855 slechts 16000 inobrasliterarias(1797)'/.
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woners,een aantal,datin 1856 ongeveerver- oude Nicaea),aan den karavanenweg en op

dubbeld was, en nam jverig deel aan den
uitvoer van landbouwproducten uit Zuid-Rusland.Na den VredevanParjsvan 1856werden de vestingwerken gesloopt, en IsmaïlToetsjkow eenekoopstadmeteeneaanmcrkeljkescheepvaarten een drukken uitvoervan
graant w01,talk en vellen.Bj het Opkomen
van Galatz,Braïla en Soelina aan de monden
van de Donau is er echter geen hoogere trap
van bloei te verwachten. - De stad Reni,
tusschen den mond van de Proeth en het
Kagoelmeerheefteene bevolkingvanOmstreeks
10000 zielen, en Kilia was weleer eene vermaarde vesting en koopstad, die gedurende

den achtergrond van deGolfvan Ismid(Sinus
Astacenus) in de Zee van Marmora aan de
helling van eenige heuvels gelegen, is de

zetelvan een pasja,van een Griekschen me-

tropolitaan en van een Arménischen aartsbisschop en bezit eene haven,voor de grootste

fregatten toegankeljk,hoewelzj slechtsdoor

stoombooten, welke tusschen deze stad en
Constantinopel varen,en door kleine koopvaardjschepen bezochtwordt.H outen graan
zjn er de voornaamste artikelen van uitvoer.
De inwendige gesteldheid der stad methare
naauwestraten envervallenhuizenbeantwoordt
weinig aanhaarbevallig voorkomenindeverte.

den blûeivan hetTurkscherjk 40000 inwû- Van hetprachtigeNicomedia deroudheidzjn
slechtsgeringeoverbljfselen aanwezig.Met3
Odessazoodanigverminderdis,datzj in1835 andere naburige plaatsen vormt Ismid een
slechts1000inwonerstelde,welk cjtbreven- districtmetbjna 36000inwoners vanwelke
we1 in 1856 t0t 5500 geklommen was.Ook ruim 14000 Xohammedanen en bjnaalleovehieris dehandrlaanzienljk.
rigenArménischeen(lriekse,
heChristenenzjn.
ners bezat, doch later door den bloei van

Ism axl-pasla, onderkoning van Egypte
Isnardia is de naanlvan een plantengesedert 1863, werd geboren te Caïro in 1830 slachtuitde familie der Onagrarieae.Het0nen is de 2de der 3 zanen van Ibrahi
m-pas
ja derscheidt zich door4bljvende kelkslippen,
(ziealdaar).Metzjn ouderen broeder Ahmed 4 of geene bloembladen, 4 meeldraden,een

ontving hj zjne opleiding in Frankrjk,en
na zjn terugkeer kwam hj in verzettegen
de regéring van Abbaspaql'
a;z00 toonde hj
zich één van de jverigste leden derpartj,

draadvormigenstjlmetknopvormigenstemgel,
eneent,4-hokkigethokverbrekende,4-klepplge,
veelzadige zaaddoos.In 0ns Vaderland groeit
f.Palustris.5.,eene moerasplant,uiteenkor-

door de prinsen van hetHuis van Mehemed- teren oflangeren kruipenden voetopstjgende
ZD gevormd.Bj gelegenheid eenerreisnaar met een kalen stengel, overstaande, eivorConstantinopel verkreeg hj van den Sultan mige,spitse,t0teen bladsteelversmalde bladen titel van pasja!en in 1855vertrok hj, deren en eenzaam in de bladokselsgeplaatste
belastmeteenegehelmezendingvan zjnoom bloem en zonder bloem bladen.

Said.pas
ja,naarFrankrjk.op den terugtogt Isobarom etrischelijnen.Deschjnbaar
nam hjdexeisoverItaliëy*waarhj vanwege toevalligeafwisselingenvandenbarometerstand
den Onderkoning een briefen rjkegeschen- zjn aan bepaaldo tjdperken gebonden.Hj
ken ter hand stelde aan den Paus.Said-paql'a begint op den m iddag te dalen,bereikt tusbenoemde hem t0t 1id van den Staatsraad en schen 3 en 5 uurzjn eersten laagsten standt
schonk hem onderscheidenebelangrjke waar- begint daarna te rjzen en komt des avonds
digheden.In 1861 was hj gedurende de af- tussehen 9en 11 uurt0tzjn hoogsten stand,
wezigheid van den Onderkolling methet re- terwjleen tweede minimum desOchtendste
gentschap belast,en in hetzelfdeJaarplaatste 4 en een tweede maximum des voorm iddags
hj zich als opperbevelllebber aan hethoofd te9 uurwaargflnomenwordt.Dezekenterinqsvan het Egyptische leger,waarmede hj een tjden zjn voor alle plaatsen, mMr niet ln
oproer in den Soedan dempte.Na het overlj- alle jaargetjden geljk.Voortsneemt hetbeden van zjn 00m (18 Januarj 1863)volgde drag der dageljkscheverandering afnaar de
Ismaïlpaql'
a hem op en verklaarde, dat hj zjde der polen en is in hetalgemeen het geeen voorstander was der beginselen van zjn ringst in den w inter. Uit den gemiddelden
voorganger.Onderzjn besttlur is vooralde barom eterstand der verschillende maandenverkatoenteeltin Egypte aanmerkeljk uitgebreid. krjgtmeneene.
jaarljkscheperiodevandalen
Bekendzjn degeschillen van dezenvorstmet en rjzen.Te Calcutta is de barometerstand
d
e Maatschaëpjt0tdoorgravinqderlandengte in Januarj hethoogst,inJuljht'tlaagst.De
van Suëz;zp werden echter ult den weg ge- amplitudo der Jaarljksche periodt)is hier 17
ruimd, doordien hjzich in Julj 1864onder- Ned.streep.Iets dergeljksneemtmen waar
wierp aan de scheidsregteljke uitspraak van op hoogere breedten. Verbindt men nu alle
Napoleon 111.Hj staatvoortsbekendalseen plaatsen op aarde,dieeenegeljkegemiddelde
man, die zjne onderdanen gaarne wildoen maandeljkscheamplitudovanbarometervemndeelen in de voorregten der Eurppésche be- deringen bezitten,dan verkrjgtmen deisoschaving,zooals niet alleen gebleken isbj barometrischeljnen ot'ljnen van geljken bazjn bezoek aandevoornaamsteHovenvanons rometerstand, welke in het algemeen niet
werelddeel!maar ook in ditJaar (1875) door zamenvallellmetde breedtecirkels.Zj berindereorganlsatie derregtsbedeeling inEgypte. nen bjv.van deoostkustvan Noord-Amenka
Ism ld efIskimid,het Oude Nicomodi
a in afte rjzen en verwjderenzich teverdervan
Bithynië,eene havenplaatsentevensdehoofd- den evenaar naarmate men dieperin deOude
stad der liwa Kodsl-a-lli van het Turksche W ereld doordringt.

elaleet Khoedawendklar in het noordwesten
Isochim enen ot
'lqnen '
plzzgell
jke'
lnlferVan Klein-Azië,7 geogr.mj1van Isnik (het konde,zie onder W armte.
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Isochronism us'noemtmen devolkomene

derscheidt zich door vlieswandigespoorvruch;

geljkheid van tjd valkalle schommelingen ten, geheel vereenigd met de binnenvlakte
van een slinger.
van den voetderljnvormige,wortelstandige

Isochroom vernis verkrjgtmendoor1/
: bladeren.Van het qeslacht Isoëtes Z.,dat
pde van den verbreeden
stooten glas en een en anderin eenegeslotene bladeren en aan de z-

pond mastik te vermengen met 1/:pond ge- een korten,knolachtlgen stengel,biesachtige

Eesch telaten t'
rekken op 11/:pond geredif- voet eene langwerpige,vleezige syoorvrucht
ceerde terpentjn-olie.Men laat dit alles bj heeft,kent men in 0ns Vaderland eénes0od.,

gedurig omschudden 4 weken in de zon nameljk 1.Iccldfri,
:Dur.metstjve,(
bnker.
staan,voegt er 1 pond besten Venetiaanschen groene bladeren met naauweljksversmalden
terpentjn bj,laat het mengselwederin de top.Zj groeitop den zandbodem van meren
Z0n staan en fltreert het waarna het ge- en m oerassen.
schikt is voor gebruik. Deze vernis is uitIsola Bella,zie Borromaselte FiI.l#e>.
muntend voor schilderjenjalsmede voorge- Isolani(JohannLudwi
gHector,qraafvon),
kleurde platen,waaraan zj hetvoorkomcn Keizerljk generaalin den Dertiggarlgen O0rl0g,werd geboren in 1586,was de telg van
geeftvan schilderjen in olieverf.
Is6crates,eenberoemdGriekschredenaar, e0n adelljk geslachtuitCyprus,en*@ trad als
geboren te Athene in 436 vôôr. Chr.,genoot krjgsman in het voetspoor van Zpn vader.
j door de Turken gevangen
het onderwjs van Gorgos,PrJ#ïL
ufden Tlte- In 1602 werd hi
râmenes,maardurfdewegenszjnezwakkestenl genomen, doch Ontsnapte, en stond weldra
en zjneaangeboreneangstvalligheidnietopen- aan het hoofd van een regiment Croaten.In

ljk optreden,terwjlhj zich bezig hieldmet de eerstejarenvan den Dertigjarigen O0r10g
hetgeven van onderwjs in dewelsprekend- streed hj tegen graafPeter .rrzldfran A J?l.:heid en met het leveren van redevoeringen reld,daarna Onder k%arelliinPommeren.Later
aan anderen, - zaken, die hem veel geld t0t generaalbenoemd,leed hj de nederlaag
opbragten.MetPlato,denspeelmakkerzjner bj Sihlbach (163t) en Liitzen (1632).Als
Jeugd,bleefhtg t0t in hoogenouderdom be- veldtuigmeester verkreeg hj in 1634het0pvriend. O0k behqprde hj t0t de jverigste perbevel over de Croaten? terwjl hem van
vereerders van So'c ates en t0t de hevigste degoederen van Wallenste%ndeheerljkheden
bestrjders der Sophisten. Bj den dood van Aicha en Friedenstein werden toegekend.
e
erstqenoemde WaS jjl*J* in Athene de eenige, O0k zag hj zich in hetvolgende jaar t0t
die zlch in rouwgewaad hulde. Vooralheeft l00nvan zjnverraad?Jegens W allensteingehj zich verdiensteljk gemaakt doorde'
wel- pleegd, met den graventitel begiftigd. VerBprekendheid aan te wenden t0t practische volgensstreed hj bjNordlingen,in Bourgonoogmerken,inzonderheid t0t bevordering van
zedeljkheid en deugd,terwjlhjtevensgroote
Zorg besteedde aan de beschaving van den
stjl, aan eene w elluidende ronding der volzinnen.Zjne redevoeringen eischten dienten-

dië,in Hessen (t637),in Pommeren (1638),
aan de Boven-Rjntegen hertog Bernhard ppl
W eimar en Gulbriant(1639),en overleed te
W eenen in 1640.Hj had als mensch groote
gebreken,maar was een dapper soldaat.
Isoléren ofafzonderen iseen woord,hetgevolge veel tjd,en men zegt dat hj aan
den rpanathenaïcus''tien Jaar gewerkt heeft. welk men vooralgebruikt op hetgebied der
De gedurigebeschaving zjnerredevoeringgaf electriciteit.W anneerm en een V0OrWerP buiechter daaraan eene vervelende gladheid en ten geleidende verbinding brengtmetdeaarde
eentoonigheid, ofschoon het verwjt van de of met andere geleidende ligchamenjzoodat
beoordeelaars van zjn tjd,dat zjn stjlte het de electriciteit behoudt, welke m en er
breed was, dat hj zjne denkbeelden onder aan mededeelt, dan noemt men zulk een
onnoodige sieraden begroef,- Ja, dat hj voorwerp geïsoleerd. Dit geschiedt door het
;en inhoud opoFerde aan den vorm ,nietv0l- te plaatsenop glas,hars,lak enz.Eenisoleerkomen regtvaardig is.Gloejendevanvrjheids- bankje iseen plank metglazenpooten.W anmin,bragt hj - schoon 98jaren 0ud - in neer men hierop een mensch ylaatst, kan
338 vôôr Chr.na den rampspoedigen slag van men hem door middelder electrlseermachine
Chaeronéa zich zelven om het leven.Van de eene groote hoeveelheid electriciteit geven,

60 redevoeringen van Jblcrcfed ten tjdevan
Plntarchnsn0g aanwezig,zjn11totoponzen
tjd bewaard gebleven.Daartoe behooren de
Panegyricus''
,waarinhj deGriekentoteendragtvermaantin denstrj;tegen dePerzen,

zoodatzjneharente berge rjzen envonken

men vele afzonderljke uitgaven derredevoe-

som erellgcham en (van hetGriekcche
woord lcoltdtl'
z
;ç of'
Mifgelqkedeelenledflœa#e)
noemt m en in de scheikunde de zoodanige,
bj welke de analyse dezelfde bestanddeelen
in dezelfdegewigtsverhoudinqen ontdekt,terwjlzj toch verschillende elgenschaypen bezitten.Erzjnveleorganischezelfstandlgheden,

uitzjn ligchaam 0? nabjgebragte ligchamen
oversqringen.Een llgchaam ,datdeelectrici-

teit nletgeleidt,heet om die reden een isolafpr,hettegenovergestelde van een conduetorof
en de ppanathenaïcus'',eenelofredeopAthene. geleider.Hetonderscheid tusschen geleidende
A1 zjne redevoeringen vindt men in dever- en niet-geleidende ligchamenisomstreeks1730
zameling der moratores Attici''. O0k heeft doI
orStenl
tenFrtzt
yontdekt.

ringen van Iscôrates.

Isodynamische,isogonische en isoelinische lunen ofljnen vangeljkemagneetkracht,van geljke afwjking en helling
van drn magneet.Zie onderMagnetismus.
Isoéteae is de naam van eenefamilie der
speorplanten (Cryptogamae vasculares).Zjon- die uit koolstof,waterstofen zuurstofin de-
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zelfde gewigtsverhouding zjn zamengesteld,
zooals zetmeel, dextrine en houtvezels, wjnsteenzuur en druivenzuur enz.Tevoren
was men van meening, dat geljkheid van
zamenstelling vergezeld ging van geljkheid

van natuur-en scheikundige eigenschappen,en dat is in zekeren zin 0ok waar. Thans
echter w eet m en,dat llet zam enstelvan een
ligchaam niet enkel bepaald w ordt deor de
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op het eiland Malta in 1775,werë
geboren
@@
door Zgn
vader reeds vroeg naar Parjsgezonden, Om er zich voor de dienst bj de
marine V00r te bereiden. Ten gevolge der
Omwenteling keerde hj echter reeds in

1790 naar Alalta terug, waar hj zich te Lavalette aan den handelwjdde.'
fevenslegde
hj zich metgrooten jver t0e op de muziek.
Zjn vader,hiermedewelnigingenomen,plaatste

gewigtsdeelen der afzonderljke elementen, hem in een handelshuiste Palerm o.O0k hier
maar voeral 00k dot)r hunne rangszhikking echter vond hj,te m idden van drukke bezigot'groepéring.Hieruitvolgt,datt0tgeljkheld heden, n0g tpd genoeg om 1es te nemelz in
van zamezlstelmeerbeheurtdan overeenkomst de composltie,en toen hj voortszjnebetrekder gewigtsdeelen.

king meteene te Napelsverwisselde,veGreeg

Isom orphism us(vandegriekschewoorden ïoeç tgeltk) en p,uknli
''(gedaante)) is een
woord,dat bj de beschbuwlng der kristalvormen gebruiktwordt.Dlkwtlskristalliséren

hj eene uitmuntendegelegenheidOm zjnmu-

verschillende zamengestelde llgcham en in denzeitden Vorl11, vooral zulke, dle zich door
overeellkomstlge bestanddeelen onderschelden?
zoeals oxyden en zw avelverblndlngen,dle bp
een Overeenkemstlgen toestand der m etalen

zllkalen aallleg Onder de leiding van 8ala en

GnylIelmi te ontwikkelen.ln 1794 zeide hj
het koopmansbedrjf vaarwel en begaf zich
naar Florence, waar hj zjne eerste opera

rAvviso aimaritati''deed oyvoeren.Voorts
bezocht hj Livorno waar 1lp in 1795 zjn

tweede stuk,pArtaserse'')ten tooneele bragt.

Dlentengevolge Ontving l1j een beroep naar
een geljk aantal zuurstol- e11zwavelatomen zpn geboorte-eiland)waarhtjeersta1sOrgabezitten. Zulke stoffen nu , die in Overeellkomstige verbindingen dezellde kristalvormen
opleveren en in dte verbindingen elkanders
plaatsen kunneninnem en,nbemtmenibomorplte
fîgc/ztzelezl.M en kan hunlle atom en vergeiplten
m et'desteenen,waarulteengebouw za1worden
Opgetrokken- Die steellen kunnen zeer ver-

nlst aan de kerk van 8t.Jan van Jerusalem
te Lavalettej later a1s kaptlmeester der Ma1teser oxde werkzaam was.Na de verovering
van het eiland door de Franschen keerde hj
t0thetambteloosleven terug en componeerde
onderscheldene Opera's, zooals: pitlnaldo
d'Astl''- 11barblere diMevlgiia''.- rL'im-

schlllend van aard zpn; wanneer zt ecllter provlsata in campagna'' enz.- ln hetjaar

dezellde gedaallte hebben,dan za1nlen daar. 1808, toen de Engel
skshen Alalta veroverd
m ede steeds een huls van denzeltden vorm haddenjglng hj met generaal Valtboi& a1s sekunnen bouwen.
cretaris naar Parjs. Hoewel hler alspoedig

Isonzo (De) is eene rivier in hetgraatl stukken van zjne hand ln de Opéra comlque

schap tgorz, hetwelk tbt de Oostenrpkschilongaarsc,he Alonarchle behoort.Zp olltsprlngt
uit de rfrontabeek en de Madnlcza aan den
Terglou en stroëmt m et talrpke kronkellngen
dol)r een eng dai, langs de stad t4O1*z dan
door de vlakte van Frlaul,waarzt den naalu
ontvangt vafl Sdoba, en berelkt bj Alonlatcone de Adrlatische Zee.Zp lleelt eene lengte

werden Opgevûerd, vonden de eerste,zooals:
Le tonneller'' en mLa statue ou la lemm e

avare'' welnig btval.Eerst na verloûp van
jaren verwlerl hp de gunstvan het ptlbliek,
vooraidoor de opera:plntrigue aux lenptres

(180ô)''. Yan dien tjd al tOt aan den terug-

keer van loieldte. u1tRusland (1811)zwaalde
Isosard den stthepter ln de opéra comlque.
van 1T geogr.mjl en ls alleen nabt haren Yooral zgn rcendrlllon t1810)'' maakte o0k

mond bevaarbaar.Zj ontvangt op den llnker- in hetbultenland grootenOpgang,hoewelzjne
oever de ldria en de sVlppach, - op den
regter de Korltniz en de 'lorre.
Isopren ls hetprottud van droûge destillatie van kaoetsloek en gutta-pertsla,kookt

bj 37 ()138* C.f?n heelteen soortelpk gewlgt
van 0,682. llet is zoo vlugtlg, dat het,bp
eene niet aanm erkelpke hoogte ln droppeis
naar den bodem valleud,dezell nlet berelkt,
m aar gnder w eg verdam pt.$5aulAeermellhet

in eene gedeelteljk gevulde tlesch bewaart,
w ordt het kleverlg ett van ozon ubortrokken:
zeodat hetindigo doetverbleeken e11zwavel-

opera rleannot t;t Collln' en vooral pJ0tsollde'') belde van 1814 en de vruöhten van

meer naauwgezette studle, daar htjtoen a1s
mededlnger van loteldte'
umoestoptreden,veel
lloogel-waarde hebben.Daarlla heett hj weilllg'geleverd. ilj overleed delz 23sten Maart
1818. llet aantal zjl
ler opera's bedraagt 30,
terwjl hj ook andere c,
pmposltlljn in handschrllt heeftachtergelaten.
lspahan otlsjaltân,weleer de groote en
bloepende hooldstad val
l Pjrzië en residentie
der laerzische vorsten van sjach Abbas de

l0od oxydeert. Voor kortell tjd (1yi5) htlttlt GrootetOtaanNad'
tr-&jaclt,en o0k thansnog
Bogcltardat hetisopren aan eellnleuw olldel-- de grootste en meest-bevolkte stad des rljks,
zoek ouderworpen) doch zollder beiallgrjke ligt in de provlncie lrak-Adsjemi in eene
resultaten te verkrjgen.Zjl
lelormulelstl
511y. lraaje,mild-besproeide en goed-bebouwde dalIsotheren en lsotherm en otljllen val k0m der hoogvlakte s'an lran en aan de
geljke zomerwarmte en van geljkeu gemld- steppe-rivier Zajendé-looed, waarover onderdelden jaarljkschen warmtegraad.Zie ender scheldene praöhtige bruggen zjn gebouwd.
ivarmte.
H oew eldeze stad alsm iddelpuntderPerzische
Isouard (Nic0l0),0ok NicolodeMaltege- njverheid, als stapelplaats van vete voortnoemd, een verdiensteljk Opera-compûnist, brengselen en wegens llare sts
holen nog altjd
VII1.
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zeer belangrjk is, zag zj hare voormalige
grootheid bpna geheel verdwjnen.In haren
bloeitjd (lideeeuw) had zj metharevoorsteden,een omvangvan 4geogr.mj1enbezat
162 moskeeën: 13; vorsteljke paleizen, 48
hoogescholen en 600000(volgensanderen een
millioen) inwoners.Tegenwoordigteltzj ongeveer 180000 zielen.N0g altjdheeftzj uit

ontvingvan den geleerdenrabbjn InaöeFzz/!
en zoodanigevorderingen maakte, dathj pp
den Ouderdom van 18 jaar zjn leermeester
als rabbjn k0n opvolgen.Metjvervolbragt
hj depligten,aan dezebetrekkingverbonden,
doeh zjne inkomsten waren z6f
5gering,dat
hj deze doox handelsondernemingen zocht
te verbeteren.Hi
j zond zjn schoonbroeder
Ephraim ksbdiro naarBrazilië en zelfbezorgde
hj de uitgave zjner geschriften doormiddel
van eene eigene drukkerj.Tjdens het protectoraat van Cromwell begaf hj zit
sh naar

de verte een prachtig voorkomen.Men vindt
er 12 groote en vele kleinemoskeeën.13hoogescholen, 18 groote en vele kleine openbare
baden en eene menigte overdekte en t0teene
m arktvereenigdebazars.Destratenzjnnaauw Engeland, belast met de eervolle taak, om
en krom , slecht ot'in het geheelniet gepla- 0gk aldaareen toevlugtsoordvoor zjne stamveid en vuil. Een uur gaansten zuiden van genooten teverwerven.Hoewelzjnepûgingen

destadligttusschen bekoorljkeooft-enwjn- aanvankeljk vruchteloos waren, hebben zj
gaarden de voorstadDsjoellà,doorqjach Abbas ongetwjfeld niet weinig medegewerktt0tde

de G9-op/ein1603t0twoonjlaatsaangewezen latere toelating der Israëlieten in Groot-Britaan 34000 njvere Arméniers,die er thans tanje. Zjn zof
)n k
%amltël verwierfvervolgens
11 kerken en een nonnenklooster bezitten. met veel 10f den rang van doctor in de geDe R.Katholieken hebben er eene kerk met neeskunde,nadathj dehoogescholen teOxford
een lklein klooster van de Orde der Domini- en Cambridge bezocht had. Menassel
t ben .!b-

canen. Het gedeelte tusschen DsJoelfa en de raëlschitterde doo1
*zjnegrootegeleerdheid.
eigenljke stadismetbouwvallenbedekt.Hier Hj was bekend met de Spaansche,Portugéligteene praohtige brug overde rivier en tus- sehe, Hebreeuwsehe en Latjnsche talen,met
schen deze endestadvindtmenoverbljfselen de Talmudischeletterkundeenonderhieldbriefvan depaleizen,die er zieh weleer verhieven. wisseling met Episeopi'a,y, Vosséun, van BeHier ziet men Ook de groote moskee Loetf- rer'
wyck en vooralmetBarlaeu.Hj overleed
Allah met een koepelvan verglaasde pannen te Middelburg in 1657 enwerd teAmsterdam

en dehoofdmoskee(Mesdslid-i-sjaeh),deprach- ter aarde besteld.Van zjnegeschriften noetigste vangeheelhetOosien.meteencollegie men wj: rEl conciliador.La primera parte
van vele leeraren, zoodat het als eene M 0- nel Pentateueho etc. (1632)'', in het Latjn
hammedaansehe universiteit kan worden be- vertaald door Dlonksi'
l
ts '
Fà.
:.
:i'
?
:,
: onder den
schouwd.Denjverheid levertervooralzjden titel: rconciliator,slve de convenientia locoen katoenen stoFen,allerleiwapens,buskrtlid rt
lm Sacrae Scripturae,quae pugnare inter se
en edelgesteenten?- voorts Euw eel,goudla- videntur etc.(1633)'',- nproblemata XXX
ken!witmoussellne,schoenen.,zadelsenpaar- de creatione etc. (1635)'',- mluibritresde
detulgen,pt
ipenroeren,lakwe:k,papier,glas resurreetione mortuorum ete.(163G)'', porenz. De stad is hetm iddelpunt van den bin. den de las oraeionesdelMes(1637)'',- pFasnenlandschen handelen de bazarszjn ergoed ciculus vitae,sive libritres de termino vitae
voorzien van allerlei w aren. Men heeft er etc.(1639,ook in hetEngelsch vertaaldl''
,zoow el in den zomer a1s in den w inter een

))De fragilitate humana ex lapsu Adamietc.

gematigdklimaat.In Januarj valtex sneeuw

(1642,0ok in hetSpaanschl'',- p'
rhesollro

dââr.In den omtrek van Ispahan groejen katoen,rjst,tabak,meekrap,allerlei groenten
en ooftsoorten, alsmede heerljke meloenen.
Zj is hetIspadana (in Medië)der Ouden en

DLas oradones del anno (16502 2 dlnl'',-

gevoerd door M ir-M altmoed, veroverden en
verw oestten de stad van den 12den tot den
28sten October 1732 en maakten daardooreen

landsch kunstschilder, geboren te Groningen

en in M aartwoeden erstormen maardelente d0s Dinim que 0 povo de Israelhe obrigado
is in geheel Aziu nergens zoo bekoûrljk a1s saber e observar (164542de druk 1G47)''1-

rEsperancadeIsraël(1650;0okm hetLatjn,
Engelsch en NederlandBch)?,- en pLapiëdra
pretiosa,()de la estatua deNebucadnezaretc.
bloeide reeds sedert de lode eeuw , hoewel (1654)''.Ook bezûrgde hj eene uitgavevan
o
verve
inge
eln.
teIn
ljden16
ha
dedeev
uw
an we
oord
log
ze
jnal
es
nrveesr
i- den Bjbelenvan eenigeafzonderljkeboeken
zi
j
des Bjbels en lietvele geleerde handschrifde
l
jks
nti
teB
va
ten
den
ded
nerSjwe
aehrele
de.nDe
e van de aanzien- ten na.
At
khanen,aan- Israëls (Jozef), een uitstekend Nederden z7sten Januarj 1824, bezochtaldaarde
school van den bekwam en Brnysma, doch

einde aa'
n haren bfei.Nadir-qjaa verjoeg in toonde reeds vroeg een ongemeenen aanleg
1729 de Af
ad kwam niet voor de kunst.l1j begaf zlch voorts naar
4 ghanen, maar de st
weder t0t haren voormaligen luister,dewjl Amsterdam, waarhj zjneopleiding ontving
de vorsteljke residentie in 1742 naarSjiras aan de Acadêmie van Beeldende Kunsten,en
was vervolgens w erltzaam in het atelier van
en in 1796 naar Tghrran verplaatstwerd.
Israël en Israélleten ,zie Hebraeën.
Pieot te Parjs.In 1848 vestigde hj zich te
Israël (Menasseh ben),een Nederlandsch Amsterdamjwjdde er zich veleJaren aan de
geleerde, gebûren in Spanje omstreeks het schilderkunst,en koos eindeljk '
sGravenhage
Jaar 1604,kwam reeds OpJeugdigen leeftjd totverbljfplaats.Zjne stukken:yyDedag vö0'r
metzjnvader,die dewjk nam voorde In- het scheiden''en .Moedershtllp''werden met
quisitie,te Amsterdam ,alwaarhj onderwjs eeregoud bekroond.Vooralzjne tafereelen uit

IsRA2L8-I81'R12.
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het leven der visschers aan het strand te Nveêrszjden daarvan een Trlton en daarachter
Scheveningen onderscheiden zich door eene een wagen met de standbeelden van Poseidon
dichterljkeconceptie,- voortsdooreenfrisch en Amphitrite bevonden, welke voorwerpen
en levendig coloriet.Vandeschilderjen,door van goud en ivoor vervaardigd waren.Niet
dezen beroemden kunstenaar in den laatsten ver van dezen tempel,bevondzicheentheater

tjd geleverd,noemen wj:rDeschipbreuke- en een renpel'
k,afkebakend doorwittesteeling (in het bezitvan Artl
tur.
& zpï.
steLon- nen,alwaar aanvankeljk telkensna3,toen
denl''- pllet breistertje (d00r de gravure na 5Jaar,vermoedeljk in den herfst,delstltalqemeen bekendl''- rlfleineJan''1- XDe ellcAe spelen (Isthmia) met grooten luister
wleg''1 - en rDe spelers''.Israëls isridder
van de Fransche orde van hetLegioen van
Eer,van de Belgische Leopolds-orde)van de

ordevan FransJozefvan Oostenrjk,en van
de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Nverden gevierd. liolgens de sage Tvaren deze
door Sisyphustergedachtenis van den zeegod
Afelieertes ingesteld en door Tkeseus ter eere
van den Isthmischen Poseidonvernieuwd weshalve de Atheenschegezanten erdeeereplaats

Isselt.Onder dezen naam vermelden wj: bekleedden.Menhielderwedstrjdenmetpaard
M ickaël rl/1 Isselt, een Nederlandsch ge- en wagen,- voortswerden erliederengezonschiedschrjver,volgenssommigenteDoekum , gen, door dther- en Quitspel vergezeld, en
volgens anderen te Amerstbort geboren.Het men gafer later0ok dramatische voorstellinisechterzeker,datzjn vadera1sgeneesheer gen. Geheel Griekenland, met uitzondering
gevestigd en metgrooten l0fwerkzaam w as. van de Eleërs,nam daaraan deel,en deoverMichaè'
lontving aldaar zjne Opleiding,stu- winnaars,m et wier standbeelden m en er den
deerde te Utxecht in de letteren,te Leuven tempel van Poseidon versierde, werden met
in dewjsbegeerteen godgeleerdheidenkeerde een kransvan pjnboomtakken gekroond.
Isthm o, zie Panama.
toen naar Amersfoortterug,waarhj echter
in 1579a1sR.Katholiek geesteljke verban- Istrië, een vorsteljk markgraafschap der
nen werd. Dit l0t trof hem oûk te Zwolle, Oostenrjksch-HongaarscheMonarchie,hetwelk
alsmedeteNjmegen,waarhjin 1590pastoor met de graafschappen Görz en Gradiska en
geworden was.Toen dezestad in handen viel
van den prins van Oran
je,begafhjzich naar
Keulen, waarhj eenigen tjd woondeen geschriften uitgaf,en werd toenpastoortt
?Ham-

metde stad Triësthetweleer t0thet'koning-

burg,alwaarhjden l7denOctober1597overleed.Hj schreef:sllistoria belliColoniensis
etc.(1584;*2dedruk 1620):' - rllistoria sui
temporis (1602)'' - de eerste3 deelen van
den rMercurius Gallo.Belgicus (1588, 1599,
4 dlnl'1- alsmede pconclonesEvangeliorum
Dominicalium etfestorum (1594)''.

Quarnero en tenzuiden en tenwesten aan de

Edmond F'rilld- TGlt
onder Dam .

J.Sd:JJ, zie

xjk Illyriëbehûûrendekt
lstlandvnrmt,grenst
ten noorden aan Triëst,Görz en Krain,ten
oosten aan Croatië,Dalmatië en de Golfvan

Adriatische Zee en bevat metde eilanden op
eene oppervlakte van nagenoeg 90 D geogr.

mjlin 21 steden, 6vlekken en 492 dorpen
ruim 230000zielen.Dezebehoorenbjnaallen
t0t de R.Katholieke Kerk;2/szjn Slawen
(Croaten, Serben en Slowenzen),hetandere

derde woont aan de kusten en bedient zich
Italiaansche taal. Istrië bezit vele
Issikoel,eigenljk Iisyk-Koeï,isdenaam baajen en havens vormt ill hetzuiden het
van eengl'
ootmeeraan dennoordeljkenzoom schiereiland, dat zjn naam draagt,en heeft
van W est-Azië,ten w esten van de Chinésche eene kustlengte van 57geogr.mjl.Debodem
provincie Ili,ter hoogte van 1500 Ned.elen is er meerendeels kalkachtig.Aan den beneten zuiden van het Balkasj-meer,op eeneuit- denloop van de Isonzo ten zuiden van Görz
gestrekte hoogvlakte tusschen het reuzenge- neemtdeKarst(Carso)eenaanvang,- eene
vaarte van den M oesart ten zuiden en den hoogvlakte van naakten kalksteen m et vele
Koengi-Alataoeten noorden.H et ism eer dan klovenl welke zich zuidoostwaarts uitstrekt
Van de

Q1 geogr.mjllang en tot 7 breed en beslaat naar (
l!iume en bj de Golf van Triëst een
eene oppervlakte van 235 (
7Jgeogr.mjl.Het steilen kustwaùd vormt.Een derqeljken bois een zout? licht-blaauw , dot)r stormen ge- dem aanschouwtmenophetsehierellandIstriëj
teisterd m eerm etvlakke,grazige Oevers.Van dat aan de Golf van Quarnero eene hooge
de rivieren, die er zich in uitstorten, zjn de bergketen draagt, welke in den M onte M agToep en de Dqjirgalak de voorlaamsto.Langs giore eene hoogte bereikt van 1400 Ned.el
de kusten van dit m eer wonen zw arte Ki1*- en overal steile kusten doetontstaan. De beghizen ofBot?roeten.
langrtjksteriviertjes zjn erde Qt
lieto,deCitIsthm us, eigenljk elke slnalle toegang, tanova en de Arsa aan de oosteljke kust.Het
beteekent doorgaans eene landtollg tlt'land- klimaat is er warln, evenals in ltalië, en
engte, en bj de Ouden bt-paaltleltik (10 la,
))t
l- ttlvtans zeer droog,voorali11den zomer,daar

engte bj Corinthe tusschen de ('ol
.inthislz
hf
) e1-gewoonljk inJuli
jen Augllstusgeenregen
en Sarpnisehe Golt, eene lalltltkngte, die valt. 1)e kl
isten ztjn er aan hevige stormen
den Peloponnesus methetvastelalldvan llfxllas blootgpstttld,nameljk aan den sirooeo uithet
verbindt en wier doorgraving ullà
n tt
jtlells de zuidztlidwl
lsten en aan del) vreeseljken bûra
heersphapptj der Romeinen nlottrllëaltt
n, d()t'
h uithetnoordposten.lletlandlevertkosteljke
telkens metOngelukkiggevolg:bttllrcle.dheeit. oltjyr
enolie, vtjgen, eenigttsflortlàn van zuideHier stond in de nabjheid A'an et
ln llt
jllbooll'
l- ljkevrult
hten en vooralwjn,vanwelken de
woud een tempel,aan Poseidon(Neptunus)ge- beste soorten verbouw d wordt)n in deom strewjd)waarin zich 4 vergulde paarden)aan ken van Capo d'lstria en Muggia;sommige
47*
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soorten, zooals de roode Eefosco en Picco-

1812- 1814 1id derCortes)jjdâârdoorbekend,

dat na de restauratie van Frans VII beider
buiten '
slands bekend. Yoorts heett men er woning de verzamelplaatswasdermisnoegden.
suiker-enwatermeloenen,uitmuntendscheeps- Hier werd de opstand voorbereid,dieonderde
timmerhout, galnoten, run en houtskolen. leidingvanQuieoyaenRiegodenlstenJanuarj

liet,en de witte Cibedin en Ribollayzjn ook

De belangrjkste takken van njverheid zjn 1820 in Spanje uitbarstte.Na deherstelling
er scheepsbouw, scheepvaart,visscherj,tiet der constitutie begat'Isturiz zich naarMadrid,
winnen van zout,wjn en olie,landbouw en waar hj de Openbare meening leidde tegen
veeteelt.Fabrieken zoekt men er tevergeefs. de ministersAryltellesen M artulezde!tzRosa.
Aan de kusten en op de eilanden zjn 80 ha- In 1822 werd hj 1id derCortesen eenjaar
vens en 30 reeden.De zeeplaatsen bezitten
een greot aantal handelsvaartuigen, alsmede
vele kustvaartuigen en visscherssehepen. De

later voorzitter van dit ligchaam ; daarmede

vertrok hjnaarSevilla,waarhjstemdevoor
de schorslng van het Koninkljk bewind,en

belangrjkste havenplaatsen zjn erltovigno, vervolgens naar Cadix.Na derestauratiewerd
Capo d'Istria en Pirano.Rovigno ofTrevigno hj terdoodveroordeeld?dochhjnam dewjk
vormt het handelsmiddelpunt voor hetzuiden naar Engeland,waar htlte Londen deelnam
van Istrië en deeilanden derGolfvan Quar- aan het handelshuis Zulueta.ln 1834 schonk
nero,terwjl Triëstden schepter voertin het de Koningin-loegenteshem vergiFenis,waarna
noorden. HoewelIstrië,wat de adm inistratie hj naar Spanje terugkeerde en deorde probetreft, t0t de ktlstlanden behoort)bezit het vineie Cadix t0tprocuradorbj deCortesbeeen a'
fzonderljken landdag,welke te Parenzo noemd werd.TeMadrid voegdehjzichweder
vergadert. Hj bestaatuit 30 leden,nameljk bj de hoolden deruiterste linkerzjde,verooruit3 bisschoppen,5afkevaardigden dergroote zaaltte m et deze in 18:5 den Opstand d6r Aligrondbezitters, 10 der steden en markten,
12 der overige gemeenten en 2 der Kamer
van koophandel te Rovigno.kl-let land isin
16 districten verdeeld.- Degeschiedenisdes
landsverm eldthetvolgende:Istriaot'Histria?
door den lllyrischen stam der Istri ot Histrl
bewoond, welke reeds bj de Romeinen a1s
verm etele zeeroovers bekend stonden, werd
door laatstgenoemden in de 3deeeuw na Chr.

licia urbana, die het ministtrie-Toreno z0u

doen vallen,maardoorgeneraalQuesadagedempt werd.Toen kort daarna zjn vriend

M endoabalde teugelsvan hetbew indopvatte,
Ope3ade zich voor lsturiz eene schitterende

loopbaan.Hj werd een vertrouwd raadsman
van den m lnister-president en voorzitter der
Kam er van Proeuradores, welke echter in

Januarj 1836doorMendézabalontbondenwerd.
Onderworpen en door Al
tyustus bj Italië ge- Nu verwjderde zich Lturiz van A
% endizabal
voegd tot aan de oosteljke grerlsrivier, de en zûeht hem te doen vallen,zoedat laatstArsia, thans Arsa.In de 6de eeuw na Chr. genoemde hem uitdaagde.sa hetaltredenvan
werd het land bemagtigd dool' de Gothen, Mendizabal belastte hj zich (15 Alei1836)
doch aan deze Ontrukt door de Byzantjn- m et de porteteuille van Buitenlandsche Zaken
sehe keizers,die hetwederom moesten alstaan en met het voorzitterse,hap in den ministeraan de Carolingen. Sedert het m idden der raad.W egens zjnealvalllglleid en wraakzucht

lode eeuw vormde Istrië een alzonderljk wekte hj echter zoozeer hetmisnoegen van
markgraatschap? dat vervolgens tOt hether- de Uortes en van het volk,dat ht)nadatde
togdom Carinthlëbehoorde,totdathetin 11T0 K oningin-ltegentes dell 13den Augustus 1836
ten deelvielaan de graven von xd.zdt/cFld,her- te La Granja genbodzaaktwas de constitutie

togen van Dtzlzzltzïiô'.Toen voortsllendrik,her- van 1812 te onderteekenen,vermom d devlugt
t0g van .Dc!-tzJï?', in 1204 door koning Plti- moest nemen naar Lissabon,vanwaar hj zich
Dpz'
lf.
s in den ban gedaan werd)verviellstrië inscheepte naar Engeland.Korten tjd daarna

aan den Patriarch van Aquileja, die later begaf hj zich naar Parjs, alwaar hj zich
nagenoeg allesaan Venetië moestafstaan.ZO0 verbond met Toreno, Mwatlores, den hertog

bleel'tot in 1797 hetgrootste gedeelte vanhet van -#'9'ïc,: en andere uitgew ekene Fransche
schiereiland onderworpen aan de Venetianen. aristocraten.Nadathjdeconstitutievan 1837

Alleen het noordoosteljke gedeelte, Oosten- bezworen had)werd hj in 1838 doorde prorjksch lstrië, uit het graalschap Mitterburg vincie Cadlx atgevaardlgd naar de Cortes en
bestaande,was na dell dood van den laatsten
bezitter, den graaf ron Glrz, het eigendom

aldaartotvoorzltter gekozen.l-loew elafkeerig

d0m Krain toegevoegd. Het w erd echter in

handhaven en in het belang van koningin

van Ebpartevo, wist hj zieh gedurende het
van Oostenrjk geworden en aan hethertog- regentschap van dezen in zjne betrekking te

1805,bj den Yrede van Presburg,met de Cltristkna w erkzaam te wezen, die hem na
Venetiaansc,
hebezittingen aanFrankrjkatke- haren terugkeer haar volkom en vertrouwen

staan.In 1808 benoem de N apoleon den nlaar- stt
honkj Na de aitreding van het ministériesehalk lestières t0t hertog van Istrië.Later Narvaè'
z in Februal'
j 1846 plaatste zich L'
tnriz
werd dit land met de lllyrische gewesten aan het h0old van een nieuw Kabinet,hetvereenigd, doch in 1814 dûor Oostenrjk her- welk echter reeds in April daaraanvolgende
overd.
voor dat :an Nartaè'
z plaats moest ruimen.
Isturiz tdolz Francesco Xavier de), een Eenige w eken later evenwelwerdhetKabinet
Spaansch staatsman,geboren in 1700teCadix, Navvaè'
z op zjne beurt dogr een ministériewaar ztjn vader een aanzienljk handelshuis Istltriz-M on-ptdél verdrongen, en onder dit
bezat,Ontvirlg eenezorgvuldigeOpvoeding,en laatste kw am den luden October hetdubbele

maakte zich met zjn brneder Thomas (van huweljk van lsabella en van harezustert0t
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Btand,waarna het evcnwel,(bor (
le hntlding

spronkelgk denaam vanhetztlldelslkgedeelte
derCortesgeirongen?inDecembervandatjaar van hetApennilnscheschiereiland.Volgensde
moest aftreden. Istnriz begaf zich toen naar mededeeling van Antloehns rtzz
l Sqraclbse,een
îlj'
.
lde.
q.stiehtte
Cadix methetvoornemen,om zich nietlanger ttbdgenootvanHerôdotltsen Tlîslt'
met de openbare aangelezenheden te bem oei- hier een inboorling van Ol
a'lotl'
iil,Iltll
ts ge#
Jel); doch de lpop der omstandigheden lokte naamd,in de 134e eeuw vöör Chr.een klein
hem btj herhalinz weder (
)p hetstaatkundig rtlk, hetwelk ht
J met den naam van Ttalia
tooneel.Toen Bnlwel'ik
//fozl in 1848 M adrid
1..
8
verliet, was Istltrlz Spaansch efazantte L0nden,naar welken post11i.lin 1850terugkeerde.
In 1856 vel'trpk hi
1s buitencewoon gezant
,l a
naar Petersburz, werd in ot
atpbar noemaals
gezantte Londen.(an bfal
zafzich in 1862naar
M adrid, pm er de betrekkinc van voorzitter
van den staatsraad te aanvaarden.Van Maart
1863 t0tOt
atpber 1864 washi
.bce
zantaan het
Fransche Ilnf.l'Ii.iwerd vandaardoorNarrakz
tert
lczeroepen, en overloed in April1871 in

bestempelde. H et werd grooter cloor verovering, en toen de Grieksphe volkplantingen in
die streek telandedoordeTuuca,niërs en Brtlttiprs en ter zee door .D2pp.?/.s7'
?f.
ç ran ps',d
/o*cc?,
f,
:e
vexllntrllstwerden en dientenzevnlzezil'h m et
elkander verbonden. strpkto Ttalia zieh uit
pver geheelOenotriëvanPflsidnni;enPaestum
ten westen t0t aan Taras Of Tarentum ten
oosten. Latere diflhters noalmden deze landstreek wegensharewestt
alibkfàlizzinz Hesper'
la

Of na,
ar de inwoners -d?
fe
vf
lpicfg, terwtll zj

voorts (lok nog dtl()r (10 nrtm tau Oelîolria'. k%a'den ouderdom van 81 iaren.
Ita (Pietpr Adriaensen),een verdiensteli
lk f'
lfrp';tz, Oplea en Aryessq w erd aangeduid.
Nederlandsch zeeheld. van wiens lotcevallen Nadat vervnlcens dp Rflm tainon hunne bemag-

slechts w einig bellend is. wars geboren te
V lissingen en w erd in 1628 dflpr de W estTndische Maatschappi
qi al
s bevelhebbt
?r eener
vlont van 12 sphepen uitgeznnden. 11i ontmoett'e de Spaansche vloot in de Golf van
Mexico. Schoon die vloot veel sterker was

tigillg van datland lllot (1e innominz van Ta-

rentum voltooid hadden, gaven ziJ (
1t
ln naam

van Ttalia aan het zt
ohfaele so,
hitnroiland,lletw elk n11 van de Rubicon (,14 de Al*lalls tflt
aan de g'renzen van Sicilië 4 prflvinltiën ()l't-tvatte.llpewelde Rnmeinen hunlle vernverin-

dan de zi
jne? gafhi
,
lbevel t0t den aanval. gen weldra t0t aan de Padus (P()) en ten
Het schip olueeuwln''klampted0nSpaansphen
vice-admiraalaanboord,doch za; zich weldra
aan de andere ziide bestookt door hetSpaan.
sche adm iraalschip. r;n elahter naderde Tftz,

laatste t0t aan de Alpen uitstrekten, bleef
het land ten nonrden van lle Rtlbieon, a1s
door Gallische stammen in bezitgenpmen,t0t
aan het einde van de Republiek (lt7n naam
lvtz. N adat etthter
en weldra waren beide vilandelilke schepen dragen van Gallia-Clycz/pz
hlereiland ten
veroverd, waarna hi
j niet alleen de ontred- reeds Polybllts het eeheele sp,
derde rLeeuw in'' m aar ook een kostbaren ztliden der Alpen Ttalia cenoemd had,vot
agde
buit veilig in de vaderlandsehe haven bragt. keizer A'
t
çqust/
t
bs dat land van de Zee-Alpen
In 1629 was h!@ admiraal tlervloot,die door t0taan '
Istrië staatsregtt
pllk biiTtalia en verde W est-lndische Maatschappilpnder het 0p- deelde het i
n 11 gewesten.ledert dien tjd
perbevel van H ehdggk Loncg naarBrazilië ge- l
-ekende '
men nietalleen de kltline lkust-pilanzonden werd.O0k in hetvolgendeJaardiende den, maar oolt Sicilië, Sardinië en Corsiea
ltssplitste hetmetdieeilanhtlaldaardeMaatschappj en keerdein 1630 t0tItalia.Hadrlan'
meteenige schepen terug.Na dien tjd vinden den in 17 provincië,n. Onder Conslamti.iîl de
wi
:
Jzi
ln naam nietîn degeschiedenisvermeld. Groolevormde Italia êêl& van de 4 laoordtleflZilne dochter Johanna was gehuwd met Cor- len van hetRûmeimstthe rtjk en was vel-tlpelfl
wdJï.SE rertsen de 0146,luitenant-adm iraalvan in 3 bisdommen.nameljk Tllyrië,Afrika en
Zeelantl.
heteigenlllkeTtalia.Totditlaatste bt
?hoorden
Itacolum iet (buigzame
' ofveerkrachtige de provinciën Venetiat Aemilia, Lietlria,
zandsteen,geledeiwarts)isdenaam vaneen Flam inia en Pieenum , Annltarium , Tllscia
kristalli
jn schilfergesteente, bestaande uit en Umbria, Pieenum subtlrbipal-ium ,Campakw artskorrels, welke door talk of chloriet nia, Sicilia, Apt
llia en Calallria, Luftania
met elkander verbonden ziin.Deze laatsten en Brtlttium , Alpes Potticat?,lthaetia prim aj
vormen a1shetw are degeledingenderkw arts- Rhaetia sect
mda, Samnium ? Valerianas Sarkorrels, zoodat men dunne plaatles van dit dinia en Corsica. D e voornaamste rivieren
gesteente buigen kan.Hetiswit,grjsofgeel waren,behalvede Padustde Arnus?Tiberis,
van kleur en gnatligtoverin chloriet-,talk- Lil
-is en Volturnus, die alle naar hetwesten
of glimm erlei.M en vindthetalleen in Brazi- stroomden4 die, welke zieh naar d.e Adrialië,waarhetin Minas-Geraes en Goyazhooge tische Zee spoeddeu? wartun w ogens haren
gebergten en bepaaldeli
lk den Itacolumi(2000 korten 10033slechts beken.Van do kapen w aNed. el hoog) vormt.Men vindtin de lagen ren Cil-eaeum ?Zophyrium ?Japrgium en Gar! voflrnaaulste. Pr()van dit gesteente ook golzd, vergezeld van ganium promontnrium dt
tlzer-en arsenikkies,i
.
lzerglans,magneettlzer- montorium Zephyrium eu Japlrgium w aren de
erts, mangaan, toermalijn en glimmer. Niet zuidelqijkstu punten van Ttalia,en tusschen
zelden loopen erkwartsgangen dpol'heen,en deze bevond zillh de Golf van Tarentum.Het
m en Ontw aart daarin lagen van talk-en chl0- geheele schiereilantl wprtl voorts verfleeld in
rietlei. In Brazilië is itacolum iet hetm oeder- Opper-, Ifldden- en kenedekl-lialia. Dt) b()gesteente der diam anten, welke er in het venste tleelen waren door de Alaera en de
Rubicon, de Onderste door de Silartls e11 de
kwartsbesloten zjn.
Italia, in hetj,
oscisch Vitelli'
um )was oor- Frento geseheidell. (Ill Opper-ltalia Qnder-
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scheidde men weder Llgustoa (hetland tusschen de LigustischeZeeen de Apennjnen),
Gallia C1FJ#cw. en Gallia Transpadana.Midden-ltalia wasdoordeApennjnen in 2deelen
gesplitst.In hetwesten laçendelandschappen

DeAborkqenenvermengdenzichdientengevolge

met de Soelen in Latium,en deze vereenigden zich met de veroveraars of verhuisden
naar elders. W elligt door denzelf
den schok
voortgestuwd, verspreidden zich de Oscers
Etrv ia t0t aan de Tiberls, Latium t0taan over Samnium , Campania en Apulia,zoodat
de Liris en Campania t0t aan de Silarus,- zj een groot gedeelte der oppervlakte van
inhetopsten Umbriat0taandeNarendeAesis, Italia besloegen en hunne taal er lang bePicenwm t0taan de Aternus, en Samtni%m t0t waard bleef.Eindeljk gafhetverhuizen van
aan de Frento.- Beneden-ltalia of Groot- nakomelingen der Sabjnen - van de Sabd-

Griekenland (Magna Graecia) omvatte 4 ge- len - aanleiding t0t nieuwe veranderinqen.
westen,nameljk inhetwestenL'
ueaniat0taan Zj maakten zich allengs meester van Plce-

de Laus en Bradanus, en BruttlItm, - en
in het oostenApulia en Calabria.- Omtrentde
bevolking dier gewesten vermelden wj het
volgende: De vlakte van de Padus tusschen de Alpen en deApennjnen werd in de
vroegste tjden bewoond door de Tlucen of
Etrusoen, die zich zelven Rasenen noemden. Alleen bi
j de monden Van de Padus
en hier en daar aan den voet der Alpen bevonden zich volkeren van anderen dan Etruscischenoorsprong,zooalsde TenetenuitTl1),
-rië,

num , Samnium , Campania en Lucania, en
uit laatstgenoemd gewestveroverden de Brnt-

flp: het zuidwesteljke gedeelte des lands,
terwjl zj allen zich ten slottemoesten 0nderwerpen aan de Romeinen.Aan de G01fvan
Tarentum hadden de Grieksclt-Helleennche

volkplantingen de heerschappj in handenj
terwjlalleen aan deoostkustvan BenedenTtalia eenige Grieksoh-peltugisch.e stammen
hunne onat'
hankeljkheid wisten te bewaren.
Nadat bovengenoemde beweging der volkeren

deEwganeërs en Le
pontiërs.Aan dezuidzjde t0t rust gekomen was,vond men in de verder Padus waren O0k de Umbriërs geruimen schillende gewesten deze volkeren:in Picetjd gevestigd.Omstreeks 600 vôôrChr.be- num de PioentenvanSabellischenoorsprong,gonnen de GallLërs of Celten,met Ligt
lrische in Samnium de Samnieten,M arsen,M arrwclvolkeren vermengd, in de vlakte der Padus nen, Pelqqnen, Vestl
nen, Rernoen, Hirpiafte dalen,en omstreeks200Jaarlaterover- .:0 en Frentanen, allen desgeljks van Sascbreden de Bo
jers en Lingonen dezerivier. bellischeafkomst,- in Latium de Latqnen,
Het verst naar het zuiden trokken de Deno- ontstaan uit eene vermenging der Sicelers en
nen; deze lieten zelfs de Apennjnen achter der Aborigenes, - in Campania de Campazich, zonder evenwel aan de andere zjde zsïô'
r'
:,geboren uiteenevermenqingvanoscers
duurzame veroveringen te maken.ln Ligurië
woonden de Ligltriërs,weshalvehet land den
naam van Ligustica ontving en de aangrenzenda zee Mare Ligusticum genoemd werd.

en Samnieten.In Beneden-ltallë woonden de
Lueaners in Lucanië,- de Br'uttièk.
nin Bruttium , sedert 356 vöör Chr. alzoo naar hen
genoemd,- de PelasgischeDanniërsen Pe'
aIn Midden-ltalië washetnoordeljkste der 3 ce/iFr.x en na hen de met oscen vermaap
ten westen van de Apennjnen gelegene land- schapte Apuliërs in Apulië, - en de Pelasschappen,Etruria ofTuscia genaamd en door gische Messapiërs en Salentl
jnenin Calabrië.
de Grieken Tyrrhenia geheeten,bewoonddoor Te voren had men in het zuiden van Italia
de Eiruscen of T%.scen, een volk van onze- bloejende Helleensche volkplantingen,welke
keren oorsprong, hetwelk zich door taal, er in de tweede helft der 8ste en in de 7de
zeden en gewoonten van de overige Oud-fta- eeuw vöôr Chr.warengesticht,zooalsCumae,
liaansche volkeren onderscheidde.In het oos- Rhegium , Locri,Croton,Sybaris,Thuriien

teljk gedeelte bevond zich Umbria,waarde Tareutum.Zj werden echter vervolgens door
Umbrièks geveytigd waren,desgeljks een oor- de Lucaners en vooraldoor de Bruttiërs gespronkeljken stam vormende.Nadathetreeds dwongen, zich binnen de m uren van hare
de kust aan de Senonen had moeten afstaan, steden te bepalen,m et uitzondel'ing van Taverloor het omstreeks 300 vöôr Chr.in den rentum. Omtrent den toestand van Italia

o0r104 tegen de Romeinen zjne onafhanke- Onder de Romeinsche heerschappj raadplege

ljkheld.O0k in delandschappen Picenum en men hrtartikelRome.
Itallë, het middenste der 3 Zuid-EuropéSamnium woonden aan de kustwaarschjnljk
Umbriërs, en in het meer westeljk gelegen sche sohiereilanden, de wieg en de zetelder
gebergte de Sabqnen in de omstreken van voormalige Romeinsche wereldheerschappj,
Amiternum , - meer zuidwaarts in het dal later en nog alti
:
ld de zetelvan hetPauseljk
der Velinus,tusschen Reate,Carseolien het gezag,verheerljktdoordekostbaarstevoortLacus Fucinus de aiborigenes of Cascen,
brengselen der kunst en door de bevalligste
in Samnium tusschen Beneventum en Cales natuurtafereelen, het lalld rw0 die Citronen
de A'
asonLërs of Oscen.Op het overbljvend bliihen'' - de ttlin der Hesperiden, naar
gebied, zooals Latium , Campania en geheel wiens geurigen plantengroei,naar wiensheerBeneden-ltaliëjwoonden volkeren van Griek- ljk klimaat hetverlangen van duizenden zich
sche afkomst zooals de Mcelen, de Oeno- uitstrekt, terwjl de overblgfselen van een
fdJr.
v, en de Peucetiërn.
grootsch verleden er een diepen indruk maken
De eerste verandering in deze gesteldheid op het gem oed van den beschouwer,- dat

dervolkeren bragten de Babj
hlen.Zjverdron- land ligt op het zuideljk gedeelte van den
gen de AborLgenes en trokken voorwaartstus- gematigdengordel,(Siciliënietmedegerekend)
schen de Tiber en de Anio t0tnabtjRome. tusschen 37055/en 46041'N.B.,en 23020'en

1TALI2
36020/0.L.van Greenwich.Zjnelengte van
het noorden naar het zuiden bedraagt ongeveer 170 geogr.mjl, en de breedte 20 t0t
30 geogr.mtjl,doeh diederzuideljke landtongen 5 t0t 14 geûgr.mjl en dIe van het
noordeljkstgedeelte 90 geojr.mjl.Degroote
eilanden van ftalië zjn Slcilië,Sardinië en
Corsica, en t0t de kieinere behooren:Elba,
de groep der Pontjnst'
he eilanden,deLipa-
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vlakke kusten,welke voorts 00k deGolfvan
Xantkedonia omgeven. Het sohiereiland van

den Monte Gargano sehrjdt met den Punta
della Testa het verst in zee,en terwjlzjn
Oosteljke oever steil en rotsaehtig is,vindt
men Op den noordeljken zoorn eene vlakke
kust.Hier heef
'
t men nabtjdezeedeg'
roote
waterplassen9 het Lago di Varano en de

Lesina.BjTermoli,aandenmondderBiferno

rische en de Aegadisehe eilanden,Malta en wordt de kust wederrotsatlhtig,zich verhetl
de Terem ieten. M et de eilanden bedraagtde t'
end in den Punta dellaPenna.Langsdevrj
oppervlakte deslandsOngeveer6000 (Jgeopr. l-ogtljnigekustis verder alleen btJAnconallet

mi
jl!- zonder de oilanden 4G70. De kl
lst- gevaarte van den Montë oonero opmerkelljk.
lengte wordt geschatop 350 geogr.mtjl.Men Van Rimini naar het noorden bltjtt de k11st
vindter onderscrheidenegolven,schiereilanden vlak;zj vûrmte1-alsOosteltjktàz0011t
lerP0en kapen. De stt#ile ltusten der Golf van Vlakte vele moerassen en 111* Vellotië llitgoGenua nemen een einde bj het st'
hiereiland strekte lagunen.
Het ltaliaansche sehiereiland vormt een
van Castellana,htatwelk de Goltvan Spezzia
vormt. Daarpp volgen laqe kusten van den trapezitlm van aanmerkeltike lengte naarhet
n en van betrekkeltjkgeringebreedtta.
mond der Magl'a lamgs dle der AnifltOt aan zuidgpstf'
de zuidzjtle van Livorno, waar weder rots- Het wordt ten w esten, tell ztlîden en ten
wanden uit zee oprtjzen. BjJ den mond der posten door de zee bespoeld. De zeeëngte
Fine vindt men weder effene kusten? die

van Otranto scheidt llet van het Orieksehe

meer zuidwaarts gelegen Monte Argentario

lor Alpen
noordt.
zn IS het dopr den rfktsmullr t

t
eyenover het eiland Elba het schiereiland sehiereiland? die van Alt'ssilïa van Sieilië.en
Plombino uitzenden in zee,hetwelk metden die Van Piombino Van heteiland Elba.Ten

-ltlrll gtistsheitlen. De
eene golf omsluit.Aan de andere zjde van Van de aangrenzende ri*l
den berg wordt de ltust weer effen en bt
J Alpen loopen e1*valz Nizza in het westfàn t0t

Civita-vecchia wederom rotsachtig.Danvolgen aan rrriëst in hetoostel)bopgvormig pu-lheen,
znPiél1)ol,t
de moerassige streken van den mond der bedekken een gedet'lte van Savoyet
Tiber. Ten westen en Oosten van Terracina en zent
len eenige takken uitnaal-Lombardtje
is het land weder vlak?waarnabj deGolf en Venetië. In het noûrdoosten vorm f-tn tak-

van Gaëta de rotsen nogmaalstevoorschi
jn ken derJulischeen Uarnisehe Alpelldewater-

scheiding tusschen de '
Isonzo tèlzTaglianzlènto.
Verder w estwaarts ontntoetm tan tl0 Trl.ntsehe
Alpen,welke naarTreviso,BassanoenVerona
schiereiland, en bj den hoogen Punta de afdalen en het stroolngebied llepaleu 4'a11il()
Penatibegintde Golfvan Bajae!waarop die Piave, Brenta en Etsch, terAvi-jl e@ in de
ganêscheheuvelst0taan Pai
lua voortsehrt
ivan Nayels volgt,begrensd doûrden Punta Eu
'
ldi Posillppo en door den Punta della Campa- den. Voorts heeft men uitloopers der Juepnl
he Alpen tusschen de Ogli0,Adda ellTesnella.Daarna bereiktmc'n de Golfvan Salerno tisc,
met de kapen Sottile,di Conca,d'Amal; en sino, - tler Penninisehe Alpen ttlsstllen de
d'Orso, en met de kustvlakte van Paestum Sesia en Dora Baltea, dt'r Grajisehe (,
n
tl)(c,.a f'n de
aan de oostzjde. Verder naar het zuiden is Cottische Alpen langs de D ora lt'
P0,
en
der
ZeeAl
pen
l
a
ngs
de
Tanar
o.
de kust rotsachtig; m en ziet er het sehiereiland Palinuro m et den Punta della Sparti- Van den Monte Viso t0t aau (le Litimbl-o,
mento.Na den Punta deg l'Intkeschivolgtde eene kustrivier welke zieb tlitstort in tle llcllttmen de Zett.Alpen otLiguGolf van Policastro,en metkaay Suvero de vaklGenuayheet'
an ten otèstt'll van
vlakke ktlst (
ler Golfdi S.Eufemla,bj kaap rische Alpen. Hierop volgt
Vaticano eindigend. Daarna ontmoet men de Savona de Apennjl
'î
êen (zie a,
ltîl
Aarl,svtlike de
Golf van Giqja,? wier l
tustgedeeltelgk effen gedaante van het sttlliereiland bepalel)i'n t0t

treden. Daarna is het strand t0t aan den
Monte di Procida weder laag. Mrat verder
vertoont zich kaap Miseno a1s een rotsae,htig

is,en bti den Monte Terzo beginnen de steile
kusten van Calabrië m et de kapeu Scilla,
Punta del Pesso (aan het noordeljk uiteinde
der Straat van Messinah, Pellaro en Spartivento(aanhetztlidoosteljtk uiteindedergjyaat).

op Sililiëvoûrtloopen.Tussf
zhellde Apelzntjuen
en de Alpen breidtde Lombardtjslt
he vlakte
zich uit, eene uiterst vrutthtbare lallflstrttek

door de Po en hare ztjriviert
àllbesprncàkd.Zi
2,
.

werd in de dagen der Rolllt?illsttl)eheersl'happp
1o()r Galliërs en in de ulidttenect
uwell door
Voorts heelt men er tussehen den Punta di (
Stilo en kaap Rizzuto de Golfvan Squillaee. Gothen en Germanell beMvf
lollf
l en lll?lloorde

'-d t0t lletDuitselle rjk.De ApenntjBtj laatstgemelde ka.
ap en kaap Nall (kaap langen tp
Colonna)vertoontzicllhetbreedeschiereilalld nenketen, over hetsehiereilalltlhef?ulflflpelld,
van lsola,en daarop volgtde grootste Golf seheiden hetin oost-el1Avest-ltalip.Deogsvan Italië,nameljk dievan Taranto (Taren- teljkehellingiswoest, dewesttljkt'daarzd,zoodataldaarde betum),welke gedeelteljk dt
lor vlakkekusten entegen zachtgloojel
is flmzoomd. Het Apulische schiereiland,ten langrjkste staten en stedeu vvl
rrezelzjn.Gel
zuiden met den Punta Ristol
a (ten westen heelhetzuideljk gedeeltevanhetscbiereilant
s bedektmet de Napolitaansehe Apenntjnen;
van kaap Leuca)en ten oostenmetdenvuur- i
toren van Pallascia (ten zuiden van Otranto) deze vormen de woeste bergstreek der Abruzzich in zee uitstrekkend, heeft meerendeels

zenr
,van welke een boschrjke bergrug Oûst-
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waarts voortschrjdt naar kaap Gargano aan onderscheidene riviertleszich uitin de Adride Adriatische zee,terwjldehopfdkam der atische zee, doch geene van deze is bevaarApennjnen zuidoostwaartsvoortlooptnaaxde baar,noch de Ofanto,die door de Apulische
bron der Brandano.Aan de linker-en regter. vlakte naar de Golfvan Manfredonia vloeit.
zjde van dezerivierverdeeltzich heteiland noch de Metauro, noch de Pescara, die uit

in 2 kleinereschiereilanden,nameljk in het de Abruzzen tevoorschjn treedten zicb uitopsteljke, waar het gebergte afdaalt in de stort ten westen van kaap Gargano. Men
Apulische vlakte, en in het zuidelilke, of heeftvoortsin Italië zeervele enzeerschoone

hetwoesteschiereilandvan Calabrië.kaarde

meren, zooals langs den voetder Alpen het

zjde der Toscaansche Zee heeftmen eenige Lago Maggiore,hetLago diComo,hetLago
kleine vlakten, en onder deze is die van di lseo, het Lago di Gaida enz.,en langs
Campanië in de omstreken van Capua en dien derApennjnen hetLago diCastiglione,
Napels wegens hare schoonheid en vrucht- di Perugia, di Bolsena, di Bracciano, di
baarheid vermaard. In het noordwesten gaat Albano?diCelano enz.,- en eindeli
jk 0nzj over in de Pontjnschemoerassen,en in derscheldene moerassen, zooals de Maremma
het zuidoosten der vlakte verheft zich de di Siéna in Toscane,- de Valli diComacVesulû'
us(ziealdaar).
chio,en de Pontjnsehemoerassen ten zuiden
Omtrent de gesteenten,die den bodem van van den benedenloop van de 'riber.
Italië vormen, hebben wj in het artikel Het klimaat van Italië is- met uitzondeAyennnnen de noodige inlichtingen gegeven. ring der hooge bergstreken - zacht en aanDe stroomdalen en vlakten bevatten ervoorts genaam. Volgens het klimaat kan men Italië
diluviaalzand,gerolde steenen,leem en klei. echter in 4 gewesten verdeelen,nameljk in
Zelfs de hoogste toppen der Apennjnen Opper-ltalië, waar de thermometer weleens
bevinden zich beneden de sneeuwljn,zoodat tOt - 80P.daalt,- Midden-ltalië (Toscane,
zjalleendeswintersgedurendeeenigeweken den voormaligen KerkeljkeStaat,hetnoorden
eene sneeuwkroon dragen.M en vindt erdan van het vroegere koningrjk Napels), waar
O0k nagenoeg geene groote Stroomen, maar sneellw en jst0tdezeldzaamhedenbehooren
slcchtskorte kustrivieren.Alleen Noord-ltalië en de thefmometer nooitlager daalt dan t0t
bezit in de P0 (zie aldaar)eene bevaarbare - 60C.,- het warme gewest (omstreken
rivier. Zj staat op den linkeroever doorde van de stad Napels),waar die daling niet
Possa Polessella in verband met hetCanale verder gaat dan t0t- 3*C.,- en het zuiBiancoenmetdeEtsch,terwjlzjopdebeide deljk gewest,waarde thermometerniet0noevers een groot aantal zjrivieren ontvangt. der het O-punt daalt.De aangenu mste wind
T0t de rivieren,die in de Etruscische Alpen is er denoordenwind (tramontana)en de0nontspringen en zich in de Adriatische Zee aangenaamste de zuidenwind (sirocco). In
uitstorten, behooren de Montone, de Ronco, de warmste maand staat de thermometer het
de Savio, de Rubicone, de Marrecchia, de laagstteTurjn (220,9C)enhethoogsttePavia
Foglia, de Metauro, t
le Esino (Jesino),de (26t
$6C), terwjl hj alsdan te Rome 230,9
Potenza, de Tenna, de Aso (Asone) en de aanwjstq- in dekoudste hethoogsttr Mes'Tr
onto. Naast het stroomgebied der P0 ligt sina (120,3C.),hetlaagstte Turjn (00,6C.),
dat der snelstroom ende Etsch, die tusschen en te Rome op 70,3C.In Italiëvaltdegrootste
het W ormserloch en de gletschers van het hoeveelheid regen in den herfst,en in fle z0Oetzthalontspringtjbj Verona de vlaktebe- mermaanden brengtde uitwaseming der moereikt en langs Legnano door de lagunen ten rassigestrekenerde malaria(verpestelucht),
zuiden van Venetie zich uitstort in zee,die hardnekkige en gevaarljke koortsen doet
voorts dat der Bacchiglione en der Brenta, Ontstaan.
dat der sterk kronkelende Piave,en dat der
Met betrekking t0t den pl
antengroeiheeft
Tagliamento en der Isonzo. Voor 't overige Italië veelOvereenkom st met Spange.Op den
heeft Italië slechts kustrivieren,welke op de al
tjd-qroenen gordelderlageregewestenvindt

Apenngnen ontspringen,zooalsdeMagra,die menelken,laurieren,myrten,cypressen,pjnbj Spezzia, en de Secchio,die bj Pisa in en mastikboomen, alsmede vele welriekende
zee valt, de bevaarbare Arno, welke door planten,inzonderheid uitde familie der LipToscane vloeit, en de Ambrona, die hare bloemigen, zooals rOsmarjn, thjm enz. In
wateren voortstuwtnaar de Straatvan Piom- Midden-en Opper-ltaliëgrpeijenbovenpasgebino. De voornaamste rivier van het eigen- noemden gordel,ter hoogte van 400 t0t 1000

ljke schiereiland is de Tiber, die door de Ned.el,detammekastanje (Pastanea vesca),
Campagna di Roma vloeit, als eene bevaar- de noordsche eik met afvallende bladeren,en

bare rl
'
vier door de stad Rome stroomt en de meeste planten van Midden-Europa.Tusmet 2 armen zich uitstort in zee. Hare be- schen 1000 eq 2000 Ned.el vindt men het
vaarbaarheid kan echter aanmerkeljk verbe- gebied der beukenboomen,hier en daar verterd worden, en de plannen, tOt dat einde gezeld van dennen- en berkenboomen; 00k
door GaribaldiOnlangs(1875)ontworpen,zjn heeft men hier prachtige weiden. Daarboven
door de regéring goedgekeurd.Uitde Abruz- heeftm en het'gebied der bergkruiden.
De landbouw bloeit er inzonderheid in de
zen komt voorts de Garigliano in de vlakte
van Campanië çn stort,even als de Volturno, vlakte van Lombardje en indekleinere,meer

zich uit in de'Golf van Gaëta, terwjl de zuideljk gelegene vruchtbare vlakten.Vooral
Seln zich naar de O01f van Salerno spoedt. eerstgenoem de vlakte isvoorzekerde grootste
Ten zuiden van den mond. der P: storten en fraaiste tuin van geheel Europa,besproeid
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door de P0 en hare zj-rivieren,doorsneden Palermo (219000),Genua (130000), Venetië
van uitmuntende wegen, versierd met vele (bslna 129000),Florence (167000), Bplogna
groote steden,w elvarende dorpen,buitenver- (bjlna 116000)en Afegsina (biina 112000),bljven en landhoeven en bedekt met eene voorts telt men te Catanea84000?te Livorno
digte bevolking.Hier strekken 00ft-en moer- 97000, te Verona 67000, te Bari50000,te
beziëngaarden zich uit.- hierklimtdewjn- Parma 45000, te Padua 66000 en te Brescia
rank t0t in detoppen derboomen omhpog,bjna 40000 inwoners.Nayenoeg ald:inzehiergroei.len mai
'sen rilsten allerleisoprtvan zetenen deslandsztln Ttallanen van afkomst.
roenten. Hetisslechiste betreuren,datde Men schat hetaantalvan hen,dietptandere
bew erkers van dien milden bodem in den stammenbehooren,opomstreeks300000:hierbj
regelpachters en geene eigenaarszjn.Eene zi
jn 135000 Franslr
hen (vooralindeyrovincie
andere cultuur vindt men aan de berghellin- Turiln),55000 Albanêzen (in hetzulden van
gen der meer zuidw aarts gelegene gew esten. ltalië), 35000 Israëlieten. 27000 Slawonen
Hierrusthet00g op Olijven-enwjngaarden, (in de provincieUdine),20000Grieken,evenop vjgen- en amandelboomen,en,a1s men zooveelDuitschers,7000 Cataloniërs,(ppSarver genoer naarhetzuiden isgetrokken,op dinië), alsmede Engelschen, Armêniërs enz.
citroen-,llmoen-en oranleboomen.Ditgewest Al de inwonersbehooren er t0tde R.Kathp-

neemteenaanvang b!JNizza enstrektzichuit lieke Kerk met uitzondering van reeds vem
langs de zee;het draaqtin zjnedwerg-en melde Israëlieten en ongeveer 40000 Protesdadelboom en!in den aloë en cadus reeds de tanten. Daarentegen schat m en het aantal
kenmerken van den subtropischengordel.Dââr Italianen,buiten degrenzen desrjksvertoeis het vaderland der dichtersen zangers,vende,op ongeveer l/2millioen.
De voornaamste bron van bestaan is er de
dââr leefden Dante en Petrarea, dââr sehilderde Rafaè'
l zjne Madonna's,dââr lag de landbouw.Deze levert allesoorten van iraany

villa van Roratins.Eindeljk vindt men er

het Doerasland,hetwelk in vroegere eeuwen
een overvloed van graan leverde,doch thans
enkel t0t weide dient voor schapen en runderen.Behalve reeds genoemdegewassen verbouwt men in Italiëboekweit,gierst,tarwe,
gerst,haver.rogge,katoen enz.T0tdemeest-

voortsrjst,mak'
s,honnep,meekrap,vlas.
tabak en inhetzuiden (vooralopdeeilanden)
Jaarlilks200000tolcentenaarskatoen.Menwint
erJaarljksyemiddeld 30 milliof?nNed.vaten
wjn en Qmlllioen Ned.vaten oltlvenolie.Uit

de Napolifaansche provinciën, uit Siciliëen
Sardinlë woxden de keurigste vruchten van

gezochte wi
;lnen van Italië behooren die van het zuiden in groote hoeveelheid uitgevoerd.
Asti en Piemont,van Montepulciano en Br0- Veeteelten kaasmakerj zjn ervan grootbeglioin Toscane,die van Capri,de Lacrymae lang,en inzonderheid de zjdeteelt.VeleinChristi van den Vesuvius,die van Syracuse, woners houden er zich bezig metvischvangst
en die van Marsala op Sicilië.Van deboomen en koraalvisscherji.De mjnbouw is er in het

noemen wj nog den granaatboom,den kurk- alqemeen van geengrootgewigt,hoewelSiboom , en den fraajen pjnboom.Hetisbe- cillëjaarljksongeveer4mlllioentolcentenaars
kend,datde moerbeziënboomen er gekweekt ruwe zwaveloplevert.Ook verkrjgtmen er
worden ten behoeve van dezjdeteelt.
#
i
'
aarljks 8 millioen tolcentenaars zout, 200
T0tdebelangrjkstevoortbrengselen uithet Ned.pond goud, 7000 Ned.pond zilver?1/c
rjk der delfstoFen behooren ermarmer,b0- millioen tolcentenaarsgietjzer,11000tolcenrax,zwavelen aluin.Steenkolenzjnerslechts tenaarskoper,100000 toleentenaars lO0d,een
op enkele plaatsen en in geringe hoeveelheid m illioen tolcentenaars bruin- en steenkûlen,
voorhanden,doch men heeft er een overvloed veel marmer en albast enz.De fabriekntjvervan veen t0t vervaardiging van turf.In T0s- heid ontw ikkelt er zich meer en meer 0n

cane vindt men voorts Jaspis, chalcedon en
andere harde gesteenten.
Het tegenwoordig koningri;k Jfcll omvat
hetgeheele Apennjnsche schiereilandtusschen

heeft hoofdzakeli
lk haren zetelin Toscane en
indenoordeli
jkeprovinciën.Menheefteralthans
20000 weefgetouwen voor zi
jden stûFen,ende

stroohoeden uitFlorenceen den omtrek dezer
de M iddellandsche en Adriatische Zee m et stad zjn wereldberoemd.Eindeljkvervaardigt
uitzondering Van de republiek San Marino m en er vele fraaje voorv/erpen van marmer
(rtlim 1 D geogr.mjl)en deaan Frankrjk en koraal,van draadgoud enz.,alsm ede m tlafgestane gewesten Savoyeen Nizza (215 1 ziekinstrumenten, clasparels (Venetië), ($ageogr.mjl),beneven: Slcilië,Sardinië,C0r- m e0j*n. m ozaïek 0nz. De handel is er Zeer
sica en een aantalkleinere eilanden,m etuit- levendig.De &vaarde van den invoer in 1870

48
zonderinq van Malta,Gozzoen Comino (8 n bedroeg er8881/:millioen lire(elk van/0,
geogr.mjl).Hetheeftin hetgeheeleene0ppervlakte van 5380,33 (n geogr.mjlmeteene
bevplking van b/na 27 milloen zielen (aanVan; VaN 1872).De digtheid der bevolking

Nederlandsch) en die van den uitvoerruim
757 millioen lire, iI
l 1872 waren die cijfers in dezelfde volgorde 13061/: en 12881/a.

Tn de Italiaansche havens verschenen in 1872
bedraagtalzoo ongeveer 5000 op de ID geogr. btlna 95000 Ttaliaansehe en btlitenlandsche
m!J1.Het bezit een aanzienlsjk getalfgroote geladene en bi
jna 29000 geballaste vaartuigen
steden. onder welke er'10 zijn,die vplgens - zeilschepen en stoombooten - met eene

de telling van den laatsten becember 1871 gezamenltlke seheepsruimte van ruim 11 milmeer dan 100000 inwoners bezitten,na,
m elijk : lioen tonnen.De Italiaansehe knopvaardi,jvloot
Napelà (bjna 450000),Rome (bjna 250000), telde in hetbegin van 1874 om streeks 20000
Milaan (nagenoeg 2* 00%,Turjn (Q12000)) bodems en ruim 9000 visschersschepen.Het
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aantalmatrpzen was er in 1873 ruim 193000.
De voornaamste steden zjn erdoorspoorvpegen verbonden, en het geheele spoorw-egnet
had er zaet den aanvang van 1874 reeds eene

ljken Stoelzjn geregeld doorde wetvan 13

lengtevan 6881 kilometers,terwjlerop dat
tjdstip 879 telegraafbureaux van den Staat
geopend waren.Het aantaldepêches beliepin
1873 bjna5 millioen.Metde postwerden er
in 1871 honderd millioen brieven en bjna
even zooveeldrukwerken verzonden.
lletlageronderwjs,hoewelindenlaatsten
tjd aanmerkeljk verbeterd,laatinItaliën0g
veelte wenschen over.In 1868 waren erruim
36000 scholen van lager onderwjs,maarzj
telden ncg geen 11/: millioen leerlingen en
alzoo niet de helt der kinderen, die in
de schooljaren vallen.Voorhetmiddelbaaren
hooger onderwjs isgoed gezorgd;men heeft
er (1869) 144 lyceeen, 354 gymnasiën,265

Kerk.VoortsisaandenPauseenejaarljksche
dotatievan 3225000 lireen hetbelastingvzjje
bezitvandepaleizenhetVaticaan,hetLateraan
en Villa CastelGondolfo toegekend,terwjl
deze plaatsen nietonderworpen zjn aan het
regttgebied vanden Staat,waarvan o0kdieuitgezonderdzjn,waardePaustjdeljk vertoef
l
Of waar een condave of concilie gehouden
wordt.Het vrje verkeer van den Heiligen
Stoel met de bisschoppen van het R.Katholieke kerkgenootschap iB gewaarborgd.Zjne
gezanten bezitten dezelfde voorregten als die
van anderemogendheden.Daarbj isaan den

Mei1811.Vûlgens dezeisde persoon vanden
Pausheilig en onschendbaarenhuldigtderegéring hem alshetopperhoot'
d derR.Katholieke

Paus hetbezit toegekend van eene afzonder-

ljke post- en telegraafdienst.Eindeljk wor-

techniscbe scholen en 21 universiteiten,als- den debekleedersvangeesteljkewaardigheden
mede (len groot aantalandere inrigtingen van door de Kerk benoemd, en de kûninkljke
hoogeronderwjs.
regten van placeten exsequatur zjn inItalië
Het Koningrjk is verdeeld in de volgende atkeschaft.
landsehappen metde daarachtergevoegdeproHet Italiaansc,
he staatsbestuur telt pegen
vinciën: PiKmontmet Alessandria,Coni,No- ministériën, nameljk van Buitenlandsche
vara en Turt
jn, - Ligwrië met Genua en Zaken,van BinnenlandscheZaken,van Gratie,
Porto-Maurïtio, - k
%ardinië met Cagliarien van Justitie en Eeredienst, van Finandënj

Sassari, - Lombardl
je met Bergamo, Bres- van O0rl0g,van Marine,van Onderwjs,van
cia,0omo,Cremona,Mantua,Milaan,Pavia Openbare W erken, en van Landbouw ,Njen Sondrio,- '
Fàpefi; met Belluno,Padua, verheid en Handel.De69provinciëndesrtjkg,
Rovigo, Treviso,Udine,Venetië,Verona en welke wj reeds genoemd hebben,vervallen
Vicenza, - Emilia met Bologna, Ferrara, in Q84 arxondissementen (drcondari). De

Forli, Modena, Parma, Placentia,Ravenna
en Reggio, - de M arken met Ancona,Asc0li,Piceno,Macerata,Pesaro en Urbino,Umbriè'metPerugia, - ToseanemetArezzo,
Florence, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
en Carrara,Pisa en Siêna, - Laii'
am met
R om e,- de Abruzzen en M olizem et Chiéti,
Terano,Aquila en Campobasso,- Campanld
'
metBenevento,Napels,Salerno,Avellino en
Caserta, - Jpvllë m et Foggia, Bari en
Lecce,- lasilicatemet Polenza,- Calabrië
met Cosenza,Calabrisch ReggioenCatanzaro,
en Sicilië met Caltanisetta,Catanea,Gir-

Jaar. In elk arrondissementbevindt zich een

ningrjk Sardinië,afgekondigd den 4den Maart
1848,is vervolgenstoegepastop de daarbj
gevoegde gewesten en alzoo rjksgrondwetgeworden van Letkoningrjk Ital
ië.DeKoning,
wiens troon er erkbljl
k is in de manneljke
ljn van het Huis van Savoye, vormtgezamenltjk met het Parlement de wetgevende

delsrertbanken en bjna 2000 vredegeregten
(concillatori) enz.De burgerltjke wetboeken
zjn er allen in 1865 en die voor00rl0g en
Marinein 1869in prdeqebragt.
Dekrjgsmagtin Italièbestaatuithetleper
telande (hetlegeren deprovincialemilitle),

J
ongste gemeente-en provinciale wetdaqteekent van Q0 Maart 1865. In elke provlncie
is de prefed belastmet de uitvoerende magt.

Hj wordt ter zjde gestaan door een raad,
terwjldoorde kiezersleden van provindale
staten worden benoemd voor den tjd van 5
onderpxefect,en aan bethoofd der gemeenten

heett men syndad (burgemeesters),die voorzitters zjn van den gemeenteraad.Elke prnvincie heett een eigen fnanciëel bestuur en
een afzonderljk schoolbestuur.De regtsbedee-

ling is er georganiseerd door de wetvan 6
genti,AIessina,Palerm o,SyracuseenTrapani. December 1865.Erzjn 4 hoven van cassatie,
De staatsregeling van Italië is de constitu- 24 hoven van appèl,97 criminéle hoven,162
tioneel-m onarchale.D e grondwet van het K0- civiele en correetionéle regtbanken, 27 han-

de nationalegarde en de bemanning dervlont.
magt. Dit laatste bestaat uit 2 Kamers.Tot Er bestaat eene algemeene dienstpligt van
de leden der Eerste Kamer behooren de Ko- tweevoudigen aard.Debljvendevoordentj4

ninklijlte prinsen,- de overige worden door Van 8 jaar (voor carabiniers of veiligheidsden koning voorlevenslang en t0teen onbe- troepen,geweermakers, muzikanten, m ugkepaald getal benoemd.De Tweede Kamer be- tiersen vrjwilligers),- en de tjdeljkevonr
staatuit 508 afgevaardigden,door regtstreek- alleoverigedienstpligtigen (vanhet21stelevenssche verl
tiezing voor den tjd van 5 Jaarbe- jaar af),die wederom in 2 onderdeelen genoemd. De kiesw et is den 17den December splitst zgn, nameljk die van de eerste eate1860 vastgesteld. Eene wet van 3 Februarj gorie,welke12Jaàrtbj dekavallerie9Jaarl
1871 heeitRome tot hoofdstad des rtjks ver- verbonden ztln en daarvan 4 tb/ de kavalltklaard.; eerst was Turtjn, daarna Florence rie 6) in werkeljke dienst moeten wezen,met die waardigheid bekleed.De betrekking en die der tweede categorie, welke 9 Jaar
van den Italiaanschen Staat metden Pause- verbonden zjn,maarinvredestjdverlofheb-
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ben. De prodnciale militie, eene soort van

landweerofschutterj,omvatdesoldaten der
eerstecategorie (metuitzonderingvan dekavallerie, de artillerie, den trein en de geneeskundige dienst) in de laatste 3 of4 en
desoldaten dertweedecateqoriein delaatste
4 of5Jarenhunnerdienstpllgtigheid.Doorde
wet van 19 Julj 1871heeftmen hetstelsel
van eenjarige vrjwilligers ingevoerd, waar-
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cverleedin 894.Hj wer;in diewaardigheid
opgevolgd doorzjn zoon Lambert(f 898)en
door den Daitschen koning Arnnlf (# 899).
Daarna verhief er zich een twist tusschen
hertog Berengaros I van Friaul,koning Zp-

dewl
jk van Neder-Bourgondië en koning R'
t
v
t
@pl/'I van Opper-Bourgondië over de heerschappj in Italld.In 915 werd Berenyari'
us
tot keizergekroond (f 924).Daarnaheerschdoor men het leger te lande op 800000 man ten er Ht
ugo, graaf van T'
rprewce,in 945 van
ts
wildebrengen.In vredestjd zjn 203000 man zjn gezag beroofd, en zjn zoon Lotltari'
onder dewapens,en ditcjferklimtOp voet (f 950). In 951 werd de Duitsehe kàning
van oorlog t0t823000 (1 Julj 1874).T0tde Otto I als koning derLongobarden en in 9G2
nationale garde behooren alle burgersvan den te Rome a1skeizer gekroond. lnmiddelsvesStaat van het zlste t0t het 55stelevenslaar, tigden zich de Grieken meer en meerin Bevoor zoover zj niet reeds in het legerzjn neden-Ttalië.
ingeljfd.De oorlogsvloet telt (in 1874) 61
Derde/!
è
/#.
p:rà of'deheerschappqderl'ooïnsekoorlogschepen,alle stoomvaartuigen,met 627 llf
xïft
sc/ze Keoers (961- 1056). Otto I schonk
kanonnen en bjna 18000 man,benevens19 Italiaansche rjksleenen aan Duitschersen be.

stoomtransportschepen met 28 kanonnen en
ruim 1500 man, - allen te zamen m eteen
stoomverm ogen van 28306 paardenkracht.
omtrent de gesel
ûedenis van Italië t0t aan

giftigde de Ttaliaansche steden m etvele voorregten, de grondslagen van hare latere onaf-

te weten:
Eerste tl
jdperk ofde ltecsckappl
jder Op.
9fGpfkl en Longobarden (476- 774). Odoaeer.
in 4;6 koning van Italië geworden,verloor

heid afstaan aan keizerHendrik 1I.Aanhotldend was er verdeeldheid tussehen de steden

hankeljkheid. De Pat
lsen waren intusschen
geheel en alafhankeljk van de Koizers,Na
den valvan hetWest-Romeinscherjk deelen den dood van Oïfo II1'
(1002) werd marltlvrêa t0t koning Van
wj een en ander mede in hetartikelRome. graaf Hardlânus
digNadattjdstiponderscheiden wj8tjdperken, Italië verheven, doch hj moestdiewaalen den adel.TerwtjlRome zich alsrepubliek

deed gelden, werd het Pausdom hervormd

zjn troon in 493 aan Tlteodorik,koning der door keizerHendrik II1 (# 1056).
Oost-Gothen. In 556 nam 00k het 00st-G0Vierdeti
jdperk ofdestrj;d ff.
v.
:cl,ez
lde.
fWlthischerjk een einde,waarnaItaliëzichon- selî
jkeen Ardizerli/lzmzqt(1056- 1259).Ol
zder
derwierpaandeOost-Romeinscheheerschappj Greqori'
as VII werd hetPauseljk gezag been door een eparch, te Ravenna gevestigd,
bestuurd w erd. In 568 deden er de Longobarden een inval, veroverden een grootgedeelte van hetSchiereiland en bragten erhet
leenstelsel. Het exarchaat bepaalde zich nu

vestlgd en uitgebreid met hulp der Noorman-

nen, diein Beneden-Ttaliëheerschappj veerden, terwjl Opper-ltalië in onderscheidene

kleine Staten verdeeld was.Venetië, Genua
en Pisa w erden magtige gemeenebesten. Er
t0tRavenna,Romapna,dePentâpolis(Rimini, ontstond een hevige strtjd om de erlbnisV31'1
Pesaro,Fano,Sinlgaglia en Ancona),Rome Matbilda,gravinvanToscane,terwjlin 1130
en omstreken, terwjl sommige deelen van de Noorsche verst Roger I koning werd van
Beneden-ltalië en Sicilië slechts ten halve beide Siciliën. Voorts ontbrandde de ûorlog
aan denOost-Romeinschen Keizergeheorzaam- tusschen de steden van Lombardje, die geden. De Pausen, door de Longobarden be- deelteljk de zjde van Milaan, gedeeltelt
jl
t
dreigd, werden door de Frankische koningen die van Pavia kozen.Guelfbn en Ghibelljnen
in bescherming genomen.In755schonkPepj;n of Keizers- en Pausgezinden kwamen tegen
de Korte hetexarchaat,aan de Longobarden elkander in het harnas,alsm ede keizer Freontrukt, aan den Paus,én hierdoor ontstond A rik I tegen het Lom bardisch Vel
-bond.In
de Kerkeljke Staat. In 774 eindeljk werd 1183 werd de vrede van Collstanz gesloten,
het gebied der Longobarden door Karel de waarbj aan de steden onder Keizerlt
jke sotl-

Grooteingeljfd in het Frankische rjk.
vereiniteitvolltomene vrt
jheid werd tpegekttnd.
Tweede fïF.
perk ofde heersehappl
j der .
AW- Hendrik IJr werd veorts door ztjn httweljk
eolingen (774- 961).Italië was,metuitzonde- koning der beide Siltiliën en ovprleed in 119G.
ring van het hertogdom Benevento,Napels,
Gaëta, Amal; en andere gemeenebesten in
Beneden-ltalië, welke zich aan Byzantium
aansloten,een bestanddeelvan hetFrankische

In opper-ltalië heerschte regéringlooshtlid,

rjk tot aan het Verdrag van Verdun (843),
waarbj hetmetLotharingen en metdeKeizerljke waardigheid werd toegekend aan
Lotltari'
as 1. Deze werd opgevolgd door zjn
zoon Lodewl
jk 11 (f 875).Daarna ontstond
er verdeeldheid,totdat Karelde Dlkke in 880
hetgeheele Frankisc,
herjk wedervereenigde.

van den Paus in ltome en ûmstreken werd
nu door Innocentius II1 hersteld,en in 1:?2G
het Lombardisch Verbond door de Guelis/
zhgezinde steden vernieuwd.Keizer Frederik 11

w er; Gnidokoning,in891keizervan Italië en

raad JF (1254).

dewjl deheeren daRomanode opperhoofden
waren der Ghibelljnen en de markgraven
d'
E ste die der Gueltbn. De wereldljke magt

(# 1250)streed tegen de hiërare,
hie en tf?gen
de stedeljke gemeenebesten, die zich door
den invloed van Bologna t0teen verbond verNadat men hem onttroond had,verhieven er eenigd hadden.Eindeljk bezweek het huis
zich regéringloosheid en burgeroorlog.In 888 derSokenstanfen methetoverljden vanKoen-
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vqf'
de ffty,rk,van AefelndevanAefvoor- van Kabsb-g-Lotltarihqen. In 1748 verwierf
#ct- /:fofaan deopkomstderllfzzndrdstaten. de Spaansche infantPhillppln doorden Vrede
(1259- 1530). Allengs behield het Roomsch- van Aken Parma en Piacenza a1s een erréli
jk
Ttaliaansch gezag de overhand.Tegeligk echter hertogdom.Na dien tjd streden Oostenri
k
lk
metbet toenemen der Pallseltike mazt ont- en Spanle om de opperheerschappjjin Ttallë.
wikkelden zich de stedeljke gemeenebesten, Zenendef'
##eI*,vandenctzlpt
xp;derFrt
-e
scle
en Ttalië begon meer en meer te bloei
len. Reîtollttie /o/aan de.:/ïc7lf1.çran,AdfKoningrj;k
K arel I ran z47'pf.I w erd door de gunst van (1789- 1860). Tn September 1792 deden de
den Paus koning van Napels.Tn de gemeene- Fransche troepen e0n inval in Savoye. in
besten ontstond stribd tusschen den adel en 1794 in Piémont en Genua. Drie Jaar later
het volk, en dit faatste behield ten slotte verrees er de Cisglpilnsche Republiek, terj)I
*J
*n2,overalde overhand.00k Ontbrandde de wjl vervolgens de Kerkeli
.ike Staat in eene
oorlog tusschen de zeevarenderepubliekenGe- Rpmeinsche en Oenua in eene Ligurische Renua, Pisa en Venetië. Keizex Sendrik VII publiek herschaptan werd.Bi,Jden Vrede van
poogde de keizerli.ike heerschappt
.
jk het
l in Italië Campp Formio (1797)verkreeg Oostenri

te herstellen. Terwjl despoten in de steden Venetiaansch gebied t0taan deEtsch,terwjl
den schepter zw aaiden, nam en staatkundige

Napels in 1799 in eene Parthenopei'
sche Re-

J den Vredevan
vexdorvenheid en onzedeltlkheid hand over publiek veranderd werd.Bi
hand t0e,hoewelkunst,wetenschap en nil- Luneville (1801)verkreeg dehertogranParma
verheïd bloeiden.Men had in die dagen in Toscaneonderden naam vankoningri
jk EtruItalië5 groepenvanstaten,nameltikBeneden- rië, terwi.il Parma bi
l Frankrjk wel
'd ingeItalië,deKerkeljkeStaat?ToscanemetF1o- ljfd.Tn Januaxj 1802versmoltBonapartede
renoe, Milaan onder de V'
%scontiten Venetië. Cisalpi
jnsche Republiek t0t eene Ttallaansche

Te Rome, de hoofdstad van den Kerkeli
.i
ken en plaatste zich a1spresidentaan haarhoofd,
Staat, vernietigde Cola (
/6 Rienzisa1s volks- doch in 1805 werd deze verheven t0t een
tribuunt voor korten tjd de magt van den konincriik Ttalië onder den schepter van E%adel en vestigde er eene reptlbliek, die ech- .gb?ede.Kdtw/zcrli.çTengevolgevandenVrede

ter weldra door zjne misslagen bezweek. van Presburg (1805)werd hetaan Oostenribk
ëmetTstrië en Dalmaiië
In 1355 zochtkeizer Karel TF het keizerli
lk onderworpeneVeneti

ezag in Ttalië te herstellen,doch vruchie- in genoemd koninkrrilk opyenomen (1672 D
eogr.mjlmet 5651000 lnwoners).waarna
leend methet hertogdom Milaan.Ditlaatste den 24sten Mei1806 Guastalla,den QsstenMei
100s. Tn 1395 werd Glan-galeagzo TGzcol/sbe-

bewaarde met Venetlë,Florence.den Kerkë- de Ligurische Republiek en den zlsten Julj
lsjken Staat en Napels in de 15de eeuw het Parma t0t Fransche provinciën werden verstaatkundig evenwigt in Italië.In 1494 werd klaard.InhetzelfdeiaarwerdJoseph.
pppcpcrfq
Napels tjdeli
.
bk veroverd door Karel FJTT, in 1808Joaehim A fxrcfkoning van Napels.In

koning van Frankrjk.en in 1500 Milaan in
bezit genomen door zjn opvolger Lodemj;k
XII. Toen Karel F door de overwinning bj
Pavia (1525)heervan Opper-Ttalië geworden
was? gaf hj Milaan aan Franeeseo t
y/brzc
terug,veroverde Rome en verhiefin 1530 het
HuisM edie;t0tdevoxsteljke waardigheid.
Zesdef'
jtfperk of Italië onder rreemden 1rloed foJ aan de Frmlt
scA: Renolntie (1530-

datjaar werd Etruriëvereenigd metFrankrgk en in 1803 Toscanein een van Frankrjk

afhankeljk qewest veranderd onder hetbestuur van El%sa .
//xcpcrfe,terwjlde Kerkeljke Staat geheel en al in Frankrt
bk wer;
ingeli
lfd.In Januarii1814 drongen (
le Oosten-

rt
lkschetroepen inïtaliëdooren Eq-qènedeed

afstand van den troon,waarna de Ttaliaansche
aangelegenheden door het Congrès te W eenen

17894. Karel T' schonk in 1553 Milaan en werden qeregeld (1815). ImmershetkoningN apels aan zi,ln zoon Pltili
ps.!T,zoodat het rtjk Sardlniè werd hersteld volqensde grenletter- en staatkundig leven er onderOosten- zen van1792,alsmededereytlbllekGenua,Tjksch-spaanschen invloed weldra werd uit- er werd een nieuw Lombardlsch-venetiaansch
gebluspht.Tn de tweede helft der 16de eeuw koningrjk gesticht ten behoeve van Oostenheersphtz? er een langdllrige vrede t0taan den rjk, - het Huis Oostenrl
jk-Este verkreeg
St
lecessie-oorloq over Mantua en Montferrat, de souvereiniteit in Môdena, Reggio: M1waardoor Ttalié in den Dertigjarigen Oorl0g randola, Massa en Carrara, - kelzerin
gewikkeld werd. Daarna brak wederom een Maria .
rpi.
sc ontving Parma, Piacenza en
tjdperk van vrede aan.fn 1706 werden Mi- Guastalla, - de infante Maria Zoizl werd
laan,Mantua en Montferrat door Oostenrjk begittigd met Lncca,- de aartshertog Ineedi-

veroverd, hetwelk bijden vrede van Utrecht 12Jz?# van Oostenxi
jk met Toscane, - de
(1714)daarenboven Mapelsen heteiland Sar- Kerkelsjke Staatwerdhersteld,enhetkoningdinië verkreeg, dat echter tegen Sicilië aan rjk der beide Siciliën aan Ikrdinand IV toeSavoye werd afgestaan. In 1731 vervielen gekend.Op diewjzezagOostenri
lkzjnopperParm a en Piacenzana hetuitsterven van het gezag in Italië bevestigd. Eerlang evenwel
Huis I'
arnese aan deninfantKarelvan Spanie, ontwaakte het verlangen naar constitutionéle
die in 1735 koning werd van beide Siciliën instellingen en naar onafhankeli.lkheid van de

en bil den Vrede van W eenen (1738)Parma vreemde heerschappj. Het werd aangevuurd
en Piacenza aan Oostenrilk afstond.Na het door het verbond der Carbonari en dooranuitsterven der M ediei(1737)verkreeg hertog dere geheime genootschappen, vooral in Na-

I'ran.n z$'&/lczk'
lI: ran Zo/Acrïzwdp Toscane, pels en Sicilië, waar Ferdlnand I in 1820

dathj in 1745 erfeljk maakte in hetHuis de afkûndiging eener vrjzinnige grondwet
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moestbeloven, en in Sardiniö, waar Fic/pr Carour (1852-1850)de vaan derconstitutioEmanuëlI in 1821 afstand deed van den troon néle instellingen omhoog hielden. Daardoor

ten gunstevan zjn broeder CaçloFelicd.1nm iddels w erd door de tusschenkomst van
Oostenrjk de voormalige orde van zaken
in Napels en Piémont hersteld (1821), en

ontstond eenespanning,eindeljk eenevredebreuk met Oostenrjk. HetOostenrjkschu1-

timatum van 19 April1859 elsehte vall Sardinië Ontwapening;dieeisch werd afgewezeu,
een aantal gestrenge repressieve maatregelen en oostenrpksehe troepen rul
tten derwaarts.
ingevoerd in overeenstemming m et de begin- Het oorlogsmanilest van Napoleon 11l van
selen, die m en omtrent ltalië op de con- 3 Mei beloofde peen vrj ltallé t0t aan d:
t
gressen te Laibach en Verona had uitgespro- Adriatische Zee'
',en l1a den slag btjAlagenta

ken.In Februarj 1S31 Ontstonden er volks- (4 Junj) trokken de Oostenrtkera weder naar

bew egingen in àlödena) Bologna,Ancona en den vestingvlerhoek terug.Dell8stenJuujdeed
Parma. Een Yoorloopig Bewlnd te Bologna Vlctor JJZ/
II
ZZS/
I
fJ'
Jzjn intogtin Alllaan.E1-o1&tverklaarde den Pausvervallen van hetwereld- stonden voorloopigeregérillgsligkshamel
li11'1'0sljk gezag, riep een Parlement bpeen en be- cane,Parma,Alödena en lïomagtla,dokth alle
raadslaagde over eene grondwetvoor de ver- voegden zit
sh bj sardlnle. Den 8,ten Junj

eenigde ltaliaansche provinciën,volgenswélke deed Napoleon 2ff eeile oproeping t0t bevrjeene W etgevende Yergadering,een ministérie
en een presidentzitsh aan het hootd van den
Staat zouden stellen. lntussehen werden in
Maart daaraanvolgende Ferrara, Parma,B0-

ding van ltalië onder hetopperbevelvall:ar-

dlnlë; zj wekte algemeene geestdrlit,e1&de
circulaire van Cavour van 19 Junt lloemde
deverdrjving der Oostelrtl
kers:'
alAhetstthter-

legna en Ancona door Oostenrtksche troepen eiland en de stichtlng vall eeil kulllngrgk i11
ingenomen,en na een gevechtbjRiminimoest Opper-ltalië het doel van dellstrpd.la den
het Yoorloopig Bewind van zjne plannen at- besllssenden slag bj 8011er1l10 werttde Vrede
zien. W egens nieuwe engeregeldheden werd van Vlllatrallea t11Junj)geteekelld?waarbj
eerlang Ancona door Fransche soldaten bezet

(1832- 1838),zoodatdeontevredenheidvoortduurde, vool
-aidoor de bemoejingen van het
geheimegenootsthaprlletjongeltalië''.in1834
door M azzini gestlcht. Den 16den Junj 1846
zag zich Pi'
asIX t0tPaus gekozen,en zjne
verhethng w erd achtervolgd deor de aankon-

diglng van hervormingen ln vrjzinlligen geest
in den Kerkeljken etaat,in r
lt
oseane enMardinië. Den lzden Januarj 1848 kwam Sicilië

Oostellrpl
kLombardpealstoitdaallA-apoleovtlllj
d1e d1t gew est overuroeg aallden K tlnlllg van
Sardinlë.Erw erd voortseellolltwerpbtlraam d
van een ltaliaansohell :tatellbolld olltter het
eere-voorzltterschap van ttelll'aus.1tlAttgtt:tus
werden de vëormalige vorstelpke lltllzell i11
Toseane, Alödena e11 Parm a door llatlonate
Yergaderingen van hulllle waarttlghettellolztzet,waarna zlch Parma,A'lödena ellltotllagna
ollderden dlctator lear'
twtt0thetgouverllelltent
Emllia vereenlgden.D en lottenA ovem ber185:

in opstand, en aehtervotgens werden constitutionéle instellingen toegezegd in Napels, werd de Vrede te Ziiritsh geslotell,waarbj
Sardiniö en Toseane.W eldra kwam 'eropstand Lombardje detinltlelwerd algestaallaan darte Milaan,en Venetië,Parma en Alödenaver- dlnlé,hetwelk daarbp zoowelhetplatlvallden
klaarden zich vrt. Koning KarelAlbertvan :tatenbond a1s de herstellillg der vorstetl vall
Sardinië,pllet zwaard vanltallë''bjgenaamd, rfoscane, Parma en Alödella atwees.Cavoar,

overschreed alsstrjdervool'deonaihatlkeljk- die sedert Jalluarj 1860 de tet
lgels val
lhet
heid des lands de grenzell van Lom bardpe, bewind weder il1 handen had)zag zpne anwaarna de Oostenrtkersterugtrokken naarde nexatle-polltiek door Engeland beguilstlgd , en
M incio-linie en naar den vermaarden vestingvierhoek Verona, Mantua, Peschlél'a en Legnano.In Meiw erd de bezworen grondwette
Napels opgeheven en de stad gebom bardeerd!

N apoleon .f.ff gedooglle de toevoeglug van
Alittdell-ltallë aall Sardillië tegelldeilalstalld

van 8avoye en Nizza aan Frantrpk (24Alaart
18609.OOk hetgouvernemelltEmllla:aismede

en in Julj zegepraaldellde Oostellrtjkers bp Toseane, werden toell lllet dat rpk vereelllgd.
Custozza, waarna M ilaall ingenom6n en een inmlttdels bleef de reattiollalre dwlllgeiandj
wapenstilstand gesloten werd.lnAlldden-ltalié aanhouden in den Kerkeipkell8taatel1l11Nakreeg de Ultra.democratische parttj de over- pels.W eldra echter (14 A1el)landtte Gartbaldi
hand, en de Paus nam de vlugtnaar Gaèta. met zjne vrjwllllgers bj Alarsaia aau de
In Februarj 1849 werd de Republiek teRome westkust van :lttitle.Dltgescllledde i11 overuitgeroepen) en den 23sten Maart behaalden

1eg met Cavlmr,en hetvolk kwam 111opstand

de Oostenrtkers de Overwinning bj Nëvara, tegen de Napolltaanstthe regérlllg. Dtln kden
waarna Karel Albert atstand deed van den

:eptem ber trok Garlbaldiin Aapels)eneenige

troon ten behoeve van zjn zoon Victor.
A'
zzll- dagen daarna rukten :ardlnistthetroepen over
nl
tèl II. Den 3den Ju1j werd Rome doox de de grenzen van den KerkelgkellMtaat,waarop
Franscheningenom en.ben6denAugustuskw am de Pauseljke solttaten dell 18den septembt
vr
de vrede tOtstand tusschen Oostenrtk en Mar- de nederlaag leden btjUasteltittè
trdo.Den gdeu
dinië.Het Oostenrjksch gezag werd hersteld October trok het Sardinlstthe leger naar het
in Lombardje, Alödena, Parma en Toseane, grondgebied van Napels,en kolllng lkalls .ff
en den 28stenvan diem aand bezw eek Venetlë. zag zlch te Gaëta ingesloten. De allnexatie
In April18:0 keerde de PausnaarRom eterug van Beneden-ltalië,st:
hoon reedsleiteljk v01en geheelltalië ondervondeeneabsolutistische

bragt, w erd door de algemeene toestemm illg

enkerkeljkereactie,behalveMardinië,waarde des volks gewettigd) nameltk in Aapeisen
ministérièn M ansimo d'Azeslio(1849- 1852)en Sicilië 4en zlsten October, en in Um briö en
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de Marken den 4den en 5den November.Den

deze afstand deed van Duitsch Tyrol,werden

7den Novemberhield Vidorzl
vlcpfti!zjnin- goedgekeurd, en den 3ien October kwam te
togt in Napels, en Gaëta capituleerde den Weenen de vrede t0t stand metOostenrjk
13denFebruarj 18G1.Daarna werdltaliëjmet hetwelk daaxop denvestingvierhoekenVenetië,
uitzondering van Venetië, de republiek San ontruimde.De vraag,aan de Venetianen voorMarino en het Erfdeelvan Petrus,onder den gelegd,ofzj metItalië wenschten vereenigd
schepter van Vidor 2l-tzA3'?
zfl vereenigd, die te Nvorden, werd met nagenoeg algemeene
dan ook den 17den M aart1861 den titel aan- stemmen (651758 tegen 69) bevestigend benam van koning van Italië.'
antwoord, waarna de Koning den 7den NoAelttstetl
jdperk of Italiëals7rolilgri/k.De vemberzjn intogthiel; indedogenstad.Den
nieuwe Staat had evenzeer te worstelen met llden Decemberverlieten de Fransche troepen
geldeljlte moejeljkheden,daarde schuld op Rome, - den zosten September 1868 trok
6000 millioon lire en hetJaarljksch te kort Garibaldémetzjnevrjwilligersoverdegrenop raim 300 millioen lire werd geschatyals zen van den Kerkeljken Staat en werd in
m et de woelingen derMazzinisten en deraan- hechtenis genomen.Bj het jveren der pers
hangers van de verdreven vorstenhuizen ter- voor de annezatie van Rome rukte Garibaldi
wjl zich de geesteljkboid tegen de nieuwe opnieuw in denKerkeljkenStaat,waardebeorde van zaken verzette en het roofgespuis volking.zichmethetkoningrjkItaliëwenschte
hetzuideljk gedeeltedesrjksonveiligmaakte. te vereenigen. Den 28sten Octpber kwamen
De vrjzinnige partj bleefmetjvgraandrin- Fransche troepen bj Civitavecchia aan land,
gen op de annexatie van Rome en Venetiëj die weldra Rome in bezitnamen en devrjterwjl inmiddels de uitstekende staatsman w illigers van Gamibaldi bj Mentana vernieCanowroverleed (6Junj 1861).Zjn opvolger tigden,zondervanhetItaliaanschelegereenige
Ricâsoli zocht zich onafhankeljk te maken belemmering te ondervinden. In Maart 1869
van Frankrjk maarlegdedenzdenMaart1862 verbeterde de verstandhouding tusschen Italië
de portefeuille neder en werd opgevolgd door en Oostenrjk.InApril1870 ontstond voorts
katazz'
l terwjlNapoleon II1 denPaushand- eene algemeene gisting, zoodat zich hier en
haafde in het bezlt van het patrimonium daar gewapende benden vertoonden. Nadat
Petri. Garibaldltrok hierop met zjne vrj- Italië zich onzjdig verklaard had in den
willigers van Sicilië naar het vasteland om Duitsch-Franschen 00r10g en meer en meer
Rom e te Veroveren, maar w erd den 29sten gedrongen werd door den volkswensch om
Augustusbj Aspromonte doordetroepen der Rome te bezetten,beslootderegéringeindeljk
Ital
iaansche rege
'ring gewond en gevangen ge- daartoe over te gaan. Den 8sten September
nomen.Dcn lstenDecember1862 trad katazzi overschreden de Itqliaansche troepen de grenafen onderde ministériën FarinéenM ingltetti zen van den Kerkeljken Staat.De Koning
werden debinnenlandschebelangenjverigbe- waarborgde in een briefaandenPatlsdezenalle
hartigd.Men s100thandelsverdragenmetFrank- voorregtenenvrjhedendersouvereiniteit,dûch

rjk,Engeland,Rusland,België,hetDuitsche
Tolverbond enz., terwjl men de woelingen
der geavanceerde partj metkracht te keer
ging. Den 15den September 1864 werd de
Conventie van Parjsgesloten,alwaarFrankrjk de toezegging deed,dathet zjne troopen
binnen 2 jaar uit Rome zou terugroepen,terwjl de Italiaansche regéring de verpligting
op zich nam ,hetPauseljk gebied tegenelken

outving eeh afwjzendantwoordjwaarnaRome

den 20sten September zonder,m oeite w erd ingenomen. Ook hier besliste een volksbesluit

(met33681stemmen tegen 1507)datdeKerkeljke Staatzou worden toegevoegd aan het
koningrjk Italië,waarna Rome de hoofdstad
des rpks werd verklaard,en Victor F -czl.llFf

erzjn intorthieldop den 2denJulj 1871en
erzich vestlgdein hetQuirinaal.
aanvalvan buiten te beschermen.ln SeptemInmiddelshadhetministérie-u
vdzlllrel(1867-ber trad hetministérie-zl-crzzlorl Op,en den 1869) zich bejverd,de binnenlandsche aange-

26sten April1866 werd de residentieverplaatst legenheden deslands teverbeteren,vooralden
naar Florence. Den 8sten April 1866 sloot fnanciélen toestand,die,in weerwilvan den
Italië een verbond metPruissen; de oorlpgs- verkoop vantalrjke enuitgestrektegeesteljke
toerustinren namen een aanvany, en door goederen,n0gveeltewenschenoverliet.Nieuwe
Garibaldtw erd een korgsvrjwil
s ongeregeldheden ontllgersbjeen- belastingen deden zelt'
gebragt. Den 18f1en Mel verzamelde zich de daan en de cotlponbelasting berokkende groot
ItaliaanschevlootbjTarente,ennadatRieâsoli nadeelaan het credietvan den Staat.In 1869
a1s eerste minister wasopgetreden?verklaarde werd trouwenshetItaliaanschgedeeltevanden
Italië aan Oostenrjk den oorlog.Dcn 24sten Tunnel door den Mont-cenis voltooid en de
Junj echter leden de Italianen denederlaag Overeenkomstm et Zw itscrland omtrenthetlegbjCustozzaen trûkkenatshterdeOglioterug, gen van den St.Gotthard-spoorwegvastgesteld.
waarna alleen Garibaldikleine schermutselin- Den 12den December1869 w erd hetministérie
gen leverdo aan de grcnzcn van Tyrol.Den Menâbrea door het kabinet-zcszc vervangen?
5den Julj werd door Oostenrjk Venetië afge- gedurende welks bestaan Rome werd bezet,
staan aan Frankrjk ,den 14den bezette Cial- waar voorloopig generaAl Lamarmora de be#bz3ï Padua en rukte voorw aarts naar Venetië. trekking van stadhûtlder w aarnam . Vrtlchteg ./='t-, - vruchteloos
Den zostenJulg leeddeItaliaanschevlootonder 100s protesteerde Pi,lt.

Persano dt
)nederlaag bj Lissa.De voorslagen slingerde hj den Koning den banvloek naar
van Napoleon III om trenthet overdragenvan

het hoofd. Toen Vietor F-Jz?,'
?4FIer d0n laat-

Yenetië aan den koning van Italië,terwjl sten dag van 1870)gedurendedenwatersnood,
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een bezoek bragt,werdhj doordebevolking 13deeeuw drong 00kdesyitsboogstjlinItalië
van Rome met uitbandige geestdrift begroet. door,doch vond erweinlg bjval,hoewelde
In Julj1873werdhetministérie-ztuzlver- prachtige dom te Milaan en San-Francisco te
vangen door betmilistérie-e ïzl
/lzf/ï,waarin Assisi daarin zjn Qpgetrokken,terwjl 0ok
-t

echter Visconti-venosta belast bleefmet de het Campo-santo te Pisa, de domkerkeltte
lon
pprtefeuille van Financiën.Datbewind heett Florence, Arozzo, Siêna en orviéto,sohf
zich t0t nu t0e staande gehoudtm ;hetbood naar Italiaanschen botlwtrant gewjzîgd,'
1(!

)
in 1874 zjn ontslag aan,toen hetontwerp spnren dragen van dien stjl.Rcedsin dtlzt
t0t nietigverklaring van niet-geregistreerde gcbouwen bljkteen merkwaardigvasthotlllltn
aden bj geheime stemming metde meerder- aan den antieken stjl.Dierigtingopenbaart
heid van ééne stem verworpen werd,doch de zich nf
èg dlzideljkerin dim Tëseaanstht
ln stjl
K oning w eigerde het ontslag aan te nemen. der 14de eeuw . Hier verdringt de rolltlbeog

Nadat de Koning in 1873 W eenen en Berljn den spitsboog,terwjltot de merkwaardigste
bezocht en den 8sten November van datjaar gebotzwen in dien trant de kloltkentorcn (xvan
de onthulling van het standbeeld van Cavo'ttr Giolto) en de Loggia de'
tzanzi (van O,
l.
e(b
yî
1a)
bjgewoondhad,zag hj den 9denMaart1874 te Florence behooren. In delz aallvallg dlar

door de Vertegenw oordiging een crediettoe- 15de eeuw keerde Filippo -/'
?-kzo/el/edc/zâgtlheel
gestaan van nagenoeg 80 m illioen t'rancs vopr en alterug tot den antleken stjl,en hl
qttjdverdedigingsw erken en vierde den 23sten daar- perk der renaissance nam een aanvang.Vû1
t voor de Rtllntlinsche otldhflid eu
aanvolgende te Rome den 25stell verjaardag geestdrit'
piyq,btlsttldtlertte B t'1,tvan hetaanvaarden van zjneregéring.Ein- voorgelittht door Tri/rtf-

deljk begafzich in 1875 degrjze Garibaldi nelleschi metjverdt
abot
lwvallellvan Rtllni
a,
naar Rome, waar hj metgrootqiâ
juich ont- onderscheidde w ederom de 3 ztlillrnl'lrd,l'lztl14vangen werd;hj nam erzitting ln hetPal
-- der er zich onvoorwaardt
lli
jk aan tetlindlln,
lement en houdt er zieh bezig met hetbera- en lietin den koepelvan dttn dnm ttll?lol't'nce
men van plannen t0t verbetering van havens een merkwaardig getlenlktet?ken aohter van

en rivieren.Ten slotte vermelden wj hetbe- ztjn verheven kunstgenie.Velen tradeninzjlle
zoek,door den grjzen keizer van Duitsch- voetstappen, zooals Leone -PtIf/iâ'JJ Alberti,
land dezer daqen (October 1875) aan den diedekerk van San-Francesco te Rim illideed
koningvanItalièçebragt,- eenbljll:datditrjk verrtjzen, en M'leltelozzo .r yc/zelozzi en Benegeheelietsanderslsdaneengeographlschbegrip. detto da M ajano,die deschepperswaren van
Zoo heett hetItaliaanstshe volk na een lang- den tèaatlen Flnrentjnschen paleisstjl,waardurigen strjd zjne vurigste wenschen - de voor Brnnellesch,i de grondslagen gelegd had
eenheid en onafhankeljkheid van Italië - in het paleisPitti. Te V enetië werd deze
vervuld gezien.
stjlnaarden aard desvolksen dûord0n inThans bljt
'
t 0ns n0g over, een en ander vloed van het Oosten gewi
jzigd.Men legde
mede te deelen over Itallaanseh'e H lyf en er zitth nalneljk lneer t0e op devarsieri
ng,
taal-en letterknnde.
De Italiaansche touwknnstontwikkeldezieh

en hetgestatht Lombardi maalkto zitth aldaar

vermaard door zjne bouwkundige talenten.
in verbandmetdeeersteChristeljkekerken, H et versierde gedurende nagenoeg eeno eeuw

doordien men de aloude basilica's.(regthuizen deze stad metpaleizen en kltrken,welke zich
en marktgebouwen)veor de nieuweeeredienst doorzooveelprachtensierli
jl
theidondttrscheidzocht in te rigten. Z(5ö ontstonden de eerste den, dat men aal
z dezen stjl schier hetgekerken te Rome (San Giovanniin Laterano, tuigenis van oorspronlteljkheid zoutoekennen.
In de lqde eeuw gat' Bramante aan den
San Piétro in Vaticano, San Clemente,San
rnnelleschâgestrengheid,vastPaolo fuori l() mtlra enz.), waarin de oud- bouw trantvan B'
Romeinsthe stjl met het platte dak en de heid en regelmatigheid. Hj opende te Rome
horizontale ljn behouden bleef. Laterdrong het tjdperk eoner eigenaardige, uietlw-l
tf)de Byzantjnsche stjl,gekenmerkt door koe. meinsch-antiekebotlwkunst,waarinzuivarhaid
pel en rondboog, er door,m aar liet er,be- en eenvot
ldigheid van sttjt alte l'
alltastisthe
halve San Yitale te Ravenna,weinig gedenk- sieraden verbande.Te Rf
àme ztjn het paleis
teekens achter. De Gothen en Longobarden

der Caneellaria,de Loggia's in l1iatVatit'aan,

hadden geen afzonderljken stjl,maarhielden de kleine kapellen van San-pietro in Aiolltorlo
zich met eenige wjzigiug aan den bestaanden enz.van hem afkomstig.Totztjnevfllgttlingen
bouwtrant?zoûalsbljktuitdenSan Marcote behoorden vnoralBaldassareT er?lzzï,(1()bguwVenetië en den d0m te Pisa.De vereeniging

meester van de Farnesina en vanhfttPalazzf)-

van de Romeinstlheen Byzantjnschemethode Massim i, en Antonio 4/4: San-Gallo, die llet
gaf inmiddels aanleiding tot de opkomst van Palazzo-Farnese heet
'
t doen verrtjzell. O()k
een meer zolfstandigen stjl, welke h8t ge- .Rl
l
faè'
len Ifichelez.
f0
l.
t
/6@(
)waren ttt1t()lt1(.tlls
streng karakter derW estersehe kunstmeteen bouwmeesters w erkzaam.De tlt.l*sttlvoltorlitltt
de
Loggi
a'
s
van
h0t
Vat
i
caan en litlthetlllan
weerschjn van Oosterse'
heprachten sierljkheidverfraaide.Deze- deRomaanschestjl- der St. Pieterskerk achter, en dt! laatsttt
schonk in de llde en lzde eeuw aan ltalië
onderscheidenestthoonegebouwen,zooalsdeSan
Martino te Luccaen de domkerken te Amalfl,
Salerno,Palermo en Monreale,waaraaninBeneden-ltalië gebouwen in M oorschenenN oordFrankisehen trant werden toegevoegd.In de

botlw de den grootschen kofxptàldezer kerk en

de ljstvan hetpaleis-Farllestx?tltrwjtantlere
gebouwen,zooals het paleis dttr Sttnattlreu tèn
dat der Conservatnren,rtxeds blljltf
.n drktgen
a
van zjne neiging toteen zonderllngen (1
)1.1
.0quen)stjl.Gedurende een honderdtaljaren
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t0t in hetmidden der 16deeeuw - schitterde Regia vanhetVaticunenz.deedverrjzen,de Italiaansche bouwkunst met ongemeenen en I'
raneesco Wprrp-ïxi, die geene teugels
luister,en 00k n0g in de daarop volgende 50 kende voor zjne làntasie.In denzellden tjd
jaren wistzjharewaardigheidtehandhaven, stichtte Baldassare A'wJAeZIJ in Venetië 0notbchoon de goede smaak teekenen van be- derscheidene gebouwen,van w elke voorzeker
dorvenheid begon te geven.Vignola bewaarde

dekerk der Madonna della Salutedenm eesten

dien intusschen doorzjn leerboek voorgroote l0f verdient. De 18de eeuw leverde Op het

afdwalingen.Niettem in enderscheiddenzlchde gebied der bouw kunst slechts een iaauw afgebouw en van Domenico Fpzlflxtz reeds door schjnsel van de voergaande, en eerstin de
plom pheid en overtollige sieraden,. zeoals lgde keerde men in Italië t0tbetere beginsebljkt uit de làçade van het Lateraan en uit 1en terug, zoodat er eene school ontstond,
de Villa-Negronl.- Verona leverde 3 bouw- waaraan Simonetti,Xprdlfi,Rajaëlk
Vfdrzlen
m eesters Op, die de antieke rigting velgden, Izuiqi Toleffi, de beroem dste Romeinsche

nameljk It
ra GïprcpzkiGiocondo,dlemetRa- bouwmeesters van den Jongsten tjd,hunne
/c;Jen 8an Gallowerkzaam wasaan de 8t- verming verschuldigd zjn.
Pieterskerk te Rome,- GiovanniA tvïoFalDe beeldl
touwkunst besteedde Mnvankeljk

cpzzeïfo)diete Paduaeen paarpaleizen stichtte, hare kracht aan hetversieren der doodklsten
en M icltaël xsWwplïc/ldlï, van wien de pa- van vetlrname Romeinsche Christenen;z.
P.jjr.
leizen Canezza! Bevilaqua te Verona en het handelde nieuwe veorstellingen in antieken
Palazzo-Grimanlte Yenetië atkomstig zjn. trant Hetgroote koperen standbeeld van den
TevensverrjktedeFlorentjnschebouwmeester apostel Petrwsin de @t.Pieterskerk te Rome
Jacopo ftzzlzoripo de lagunenstadm etdevruch- en hetmarperen standbeeld van den heiligen
ten zjner studiën te ltome;hj bouwde er Hippolytus in hetmuséum van het Vaticaan,
San-Gemignano,Man-Giorgio,de boekerj van belde uit de 5de eeuw ,dragen een antieken
San-Alarco enz.Veortswlst Andrea Patladio stempel.Laterverscheen erde Byzantjnsche
een sierltken en bevalligen stjlinteveeren, beeldhouw kunst met hare lange, schrale ge-

die in Europa algemeenen bjvalvond,terwjl stalten, hare stjvevormen en haredigt= nhj zelt'in zjne geboortestad Vicenza onder- sluitende gewaden, doch zj werd in Italië in
scheidene paleizen en te Venetië de kerken den Romaanschen stjlherschapen.Toth ging
San-Giorgio-llaggiore en il Redentore deed

de Italiaansche beetdhouw kunst t0t aan het

verrjzen. Yan de vermaardste bouwmeesters midden der13deeeuw onderdeByzantjnsche
van dien tjd vormelden wj n0g Galeazzo stjlheid gebogen,totdatNicolaTîdlzztlt1205Hîets,si,een leerling van M tcltele z1.?welpen de 12k7) haar den weg aanweest0teene nieuwe
stichter varl onderscheidene kerken,paleizen Ontwikkeling.Hj volgde het voorbeeld der
en villa's te Genua,en den Florellttn Barto- Oude kuustenaars en de lessen der natuur en
lommeo 2-z/lJz?cJi.? die het paleis-pitti uit- leverde in de kansels in het baptisteritlm te
breidde en de antleke 3 zuilenorden over de Pisa en in den dom te 8iéna bewonderens3 verdiepingen verdeelde. De bouwrmeesters waardlge kunstgewrochten.Zjn zoon Gtovanni

van dien tpd komen daarin overeen,dat zj (1245- 1320), schoon tredende in het voetde antieke zuilenorden (Dorische, lonische, spoorzjns vaders,mistedienseenvoudigenstjl
Corintische,Rëmeinsche en Toscaansche)aan- en zuiveren smaak,doch ztjn meestberoemde
namen en alleen door nieuwe zamenvoeging leerling, Andrea Tldtxzlo,verzachtte door zjn
van deze iets nieuws zochten te seheppen. schoonheidsgevoelhetharderealismus vanztn
Dat velen hierbj op dwaalwegen geraakteny leermeester en leverde de heerljke relièfsaan
was onvermjdelpk.
de zuideljke deur van het baptisterlum te
Sedert het einde der 16de eeuw had de Florence, een werk, onder de plastlsche
reactie,ontstaan door heteoncilie van Trente voortbrengselen der m iddeneeuw en in ltalië
en bevorderd door Pi'us V en Carlo Borromeo, slechts geëvenaard door de beeldhouwwer-

een ongunstigen invloed op de ltaiiaansche ken van Orcagna (1359) aan den altaar-

archltectuur.ln de lide eeuw werd de kunst tabernakel in Or San-Allchele.De studie der
R.Kathollekjvolgens semmigen Jezufetisch, natuur werd nu de grondslag der ltaliaansche

maar O1
u dle reden niet Chrlsteljker. Elke beeldhouwkunst,welke zich dol
)r eenerj van

verhevene gedathte verdween;hetSpaansche Toscaansche meesters ontwikkelde.'1'ot deze
matérialismus behield de overhand en het beheorden:Jacopodella Qlercïc,diedebeeldaesthetisch element werd bedolven onder uit- hot
lwwcrken vervaardlgde in het hooldportaal
w endlgen pronk.H ierdoor ontstond een ker- van San-petronio te Bologna,- LorenzoGAïkeljke bouwstjl,die,zonderoorspronkeljk berti te Florence, die er de w ereldberoemde

te wezen, zich toch Onderscheidt deor zjn
spitsvondig jagen naar eFect.TOt de gebouwen, in dien smakeloozen Jezuïetenstjlopgetrekken, behooren San-Andrea della Valle,
11 Gesu en San-lgnazio te Rome.Deze stjl

relièfs bezorgde voor de deuren van hetIkaptisterium , w elke volgens het gevoeliua van

Bnonarotti waardig zjn Om t0t sluiting van
het Paradjs te dienen,- en Donatello,die
de standbeelden schiep voor Or San-Michele.
verspreidde zich over geheel Europa en w erd Hun tjdgenootIzuca dellaJboilbekleedteene
vooral bevorderd door 3 Rom einsehe architee- atkonderljke plaats.Htjverwjderde zich niet
ten, nameljk Carlo A tltfdrzdp,die de Pieters- zoover van den antieken stjlen wistaanzjne
kerk voltooide en haar eene zeer verwerpe- kunstwerken eene idealebevalligheidtegeven,

ljke façade gaf,- Lorenzo -&rzlïz
;ï,die de zooals bljktuit de marmeren relièfs in de

colonnade op het St. Pietersplein,de Scala- Galeria degl'Uëzii.Durenboven washj de
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eerste vervaardiger van fraa/e terra eotta'
s Antonio Op'rJ#i%$ en Qseirolo we1 van de
met gekleurd glazuur. Voortsvermelden wj grootste technische vaardigheid,maar tevens
van derealistenuitdientjdAndreaT'
Qrrpcclïo van verregaandesmakeloosheidgetuigen.Later

en Antonio Tp!!g7'vp!0, en van de navolgers begon men,vooraldoordeninvloedvan Winevan della .i?tllùitz n0g Antonio.Rptsqselllzlo,Desi- kelmann,t0tdeantiekeeenvoudigheid terag te
derio da Se/fèlt
zp.
p,Mino da F/J.
SPI:, Bene- keeren, zooals men vooral opmerkt in de
#dffp da UVtZ
J'JPP enz., alsmede A llessandro voortbrengselen van den uitstekenden VenetiZdpzc,
rt
so te Verona en Andrea Aïccio te aanschen kunstenaar AntonLo Canora. Zjn

Padua.

A1 die kunstwerken dienden t0t versiering

stjl is we1is waar week, sentimenteelen
sierljk,maartevenszuiverenernstig,zooals

van kerken en graven,- andere zjn in de men ziet in het praalgraf van Clemens XIII

14de en zelfs in de 15de eeuw n0g zeldzaam . in de St. Pieterskerk te Rome. Voorts verBj den nieuwenbloeiderclassiekeletterkunde dienen Bartolini van Arezzo en 'Teneraniuit
begafzich echter dekunst()p wereldljk ge- Carrara, een leerling van Tltorœaldsen, eene
bied en begon onderwerpen uitde fàbelleerte eereplaats onder de beeldhouwers van den

behandelen,alsmedeuitdeongewjdegeschie- tegenwoordigen tjd.
De Italiaansche seltilderknnst neemt, evendenis.Eene meer vrje behandeling van den

vorm vond in de 15deeeuw bevorderaars in als de beoldhouwktlnst, een aanvang in de
GioranniFrllccdcp Rl
tstiei,Andrea zskzdq
vtl
rïzztl, catacomben te Rome, waar men de wanden
Tribolo en Jaeopo Stzpq
spplp.Laatstgenoemde en zoldersmetBjbelseh-symbolischetafereewas lang en jverig werkzaam in Venetië, 1en in water- ot' brandverwen beschilderde.
waar hj onder anderen deberoemdestand- Nadat het Christendom a1s staatsgodsdienst
beelden van M ars en Neptwn'tts aan den erkend was,gebruikte men vooralhetmozaïk
grooten trap van het Dogenpaleis leverde. t0t versiering van kerken.Keizer Constanti;n

Al
jbn'
so .
rpzz
àùt
zrtdi van Ferrara,Antonio .
& - enzjneopvolgersbedektendaarmededemuren,
gavelli van Mödena, Girolamo zsWzl/ttczoceen altaarnissen e11koepels der kerken,die in de
Giovanni da XPJJ waren de beroemdste ver- nieuwe hoofdstad desrjksverrezen,en men
tegenwoordigers der Napolitaansche school. volgde dat voorbeeld in het W esten.W aren
A1sdevoortreFeljkste beeldhouwervanvroe- de figuren 0ok stjfen zonder leven,lang en
geren en lateren tjd verseheen eindeljk de sehraal,enzonderlinggekleed,zjonderscheidFlorenttjn M ieltele Anyelo Wîfpzlcrtlffï,die in den zich tevensdoor een luisterrjk gewaad,
grootschheid van teekeniny,in grondigeken- door een zorgvuldig bewaren van den kerkenis der ontleedkunde en ln meesterljl
te be- ljken typus en dooreene naat
lwkeurige uithandeling van hetmarmer deor niemand ge- voering. Toen vervolgens in Italië de kunst

evenaard werd. Van hem zjl
z het rroote geruimen tjd kwjnde,kwamen erinde12de

standbeeld van Mozesil
zSan-piétro in Vlncoli en 13de eeuw Grieksche kunstenaars,die in
te Rom e en de praalgraven van het H uis dei de domkerken te Venetië, Salerno en M0nX dtsïciinden San LorenzoteFloren($e.Zjne reale schilderstukken leverden. Dit werd nafguren onderscheiden zich vooral dotll-eene gevolgd door inlandsche sehilders,die 0V011krachtige beweging, en dit kelzlnerk werd welop den Byzantjnsehen weg der werktui-

door zjne navolgers nietweinig overdreven. geljkheid voortgingen.O0k vervaardigden de
T0t deze behoorden,behalve zjneleerlillgen Grieken schilderstukken van kleinen omvang,

Rafaëlda .
rozlfelzf
y?t
len I'
ra G/ptl
tzzdz?iAnyelo die door de bedevaartgangersnaarhetW esten
r ozlfor.soli,inzûnderheid GsglielmodellaPorta, werden gebragt, en weldra schilderde men
/ezl'
tzzlz?
xftl Cellini, Baccio ./tZZ/IKOZ6JJC en Gio- desyel
jks in Ttalië eene menigte Madonna's,
.

rczlzdïda Wolpot
/o?tz uit Douay in Vlaanderen.
De beeldhouwers der 17de eeuw gingen

Chrlstus- en Heiligenbeelden. Men heeft er
van Guido ran S'iJA?J (eene Madonnaw
van 1221

nog verder op den weg der Overdrjving en in San-Domenico),van Giovann'
lCimabue(eene
vervielen t0t den pronkzieken Jezuïetisclten Madonna met engelen in Sta Maria Novella
kerkstjl. Deze Onderscheidt zieh door eene te Florence),envan Dlteeio#@Bnoninseyna(een
bekrompene opvatting, door tooneelmatige altaarblad van 1311 in den d0m van Siéna).
standen, dool- onedele uitdrukking,door opGiotto, een leerling van Cimabne, verliet
geblazene vormen en door overtollige versier- het langgevolgde spoor en werd de grond-

selen? terwjl men hem slechts den lot'eener lejger der nieuwe Italiaanscheschilderkunst.
kunstige uitvoering tOekennen kan.De voor- Aan de hand der natuur verruimde hj het
naymste vertegenwoordigers yan dezen stjl gebied der kunst en door verm enging der
zjn Alessandro H.
l,
gtdr#ien Lorenzo .
f6rz?isï, kleuren m et ejerdojer en pergamentljm (a
die te Rome beroemde kunstwerken geleverd tempera) gafhj aan zjne stukken een frisch
hebben,van welked(.
)voorstelling vanAltila, en bevallig voorkomon.Hj was nietalleen

een basrelièf van Al
yard'
l in de St.Pieters- werkzaam te Florenco,maarin geheelItalië.
kerk, en de groep met de heilige Tlteresia M en vindt fresco's '
xan zjnehandte Padua,
in de Sta Maria della Vidoria van Berninihet Assisi, Florence, Bologna,Rome en Napels.

meest bekend zjn.onder de overigekunst- Verbazend gl
*oot was zjn invloed op zjne
werken van dien tjd verdienen de heilige tjdgenooten, geen schilderder 14deeeuw
Ceellia van Stefano Maderno in de kerk dier lkon zich daaraan onttrekken. Zjne merk-

Heilige te R om e,en de heilige Andrêasvan waardigste leerlingen waren Taddeo Gtx##ien
Fiammingo in de St.Pieterskerk aldaar groo- Giottino, terwjl voorts Giorannida Milano,
ten 10f,terwjlstandbeelden van Sammartino, Oreagna (vervaardigervan 2 beroemdefresco's
V111.
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van hetCamyoSantotePisa),Anv
qioloGlt
f#i, cane? Umbrië, Bologna, Padua en Venetië
Spinello Aret%no en Nieeola #iTi/frp dezelfde
rigting volgden.

De 15deeeuw oyende voordeItaliaansche

schilderkunsteen nleuw tjdperk,waarinmen

het ln den aanvang der 16de eeuw ook gebragt hadden, toch ontbrak n0g veel aan
hunne volkomenheid. om deze te bereiken
traden zes uitstekende kunstenaars op,w ier

regels Ontleende aan eene getrouwe waarne- leven en werken wj Onderhunne namenmet

ming der natuur.Ditgeschiedde aanvankeljk de noodigeuitvoerigheid vermelden,nameljk
te Florence door P altlo Uceello en M asolino
da Tczliccld. hTeel verder evenwel gingen 3

talentvolle Florentjnen nameljk Masaccio,
die door krachtigersehaduw meer ronding be-

zorgde aan de figuren (fresco's in Sta Maria

Leonardo da Tzucï,de eerste,die eene grootsche opvatting van het geheelmeteene ongem eene bevalligheid van voorstelling derOnderdeelen wistte vereenigen,- M ia ele Angelo,
een grondig kenner der ontleedkunde,die de
Ongedwongenheid en het krachtige leven der

del Carmine te Florence), lî'
r@ Fiàk
l
p.
pp
L+pi)dieop realistischewjzehetlevenende natuur op eene grootsche wjze 0lthetdoek
beweging zocht weêr te geven (fkesco'
s in wist te tooveren,- Rqfaè'
l SJZ/J:,wereldden d0m van Prato), en I'
ra Giprtzz-i da beroemd door zjneschoone Madonnabeelden,
Correygio, met een zeldzaam gevoelvoor
FïJ.
<OJt
?,dte.deaandoeninren desgemoedsop
het gelaat poogde te schllderen (fresco's in kleuren toegerust, onovertroFen in het schilhet klooster San-Alarco te Florence). Het deren van het naaktdoorhetweeke,levende

innig reiigieus gevoelvan I'
ilsolivinhtmen vleesch en de poezele ronding der leden,ook bj Gentile da Ft
zùritxzdo,bj Taddeo tfï Gioryione te Venetië, zich onderscheidende
Bartolo uitSiéna en bj NieeoloHlffsz/p.'
W éI door eene breede,krachtige penseelsbeh.andestreefden enkele kuustenaars naar hetideale, ling en door eene bekoorljke harmonie der
dolsll in het algemeen legde m en zich t0e op kleuren,- en Titiaan,die,schoon vroeg geeene getrouw e navolging der natuur en Op storven,doorzjn coloriet,inzonderheid door
eene vlugge penseelsbehandeling, waartoe zjne warme vleeschkleur,een onsterfeljken

roem verw ierf.Naastdeze grootmeesters staan
men w erd aangespoord door de stukken in pas uitgevonden olieverfvan raltEyck en in hunnen tjd onderscheidene andere kqnsteA ntonello da .lfdtî,sïzltx. Sandro Wtlfficdllï,Fï- naars,zooalste Florence Fra Wcrfo/pzzl-eoen
li
ppo Zèpi, Cosimo .
Sp.
$:!!i en Alessio.
#t
zJ- Andrea del SJrJO,te Siéna Sodoma en Domedovinetti bewogen zich min Of meerin deze nico feccl-/kzlï, te Verona Gianfraneesco Cahter ziet m en in de wer- z'pfft?,te Venetië P alma-T'QccAïp,P ordenoneen
rigting'. Bovenal ee,
vi.Te
ken Vall Benozzo Gozzol'
i 0n Domenieo t7#ir- Paris .stlr#tlzle,en te Ferrara Dosso .llp,sq
landajo den hoogsten en rjksten bloeivan Milaan waren Bernardino Zçfizlï, Cesari da
lftfepzïp I'
errari tJn Andrea zsbltzrip
het naïve Florentjnsehe realismus, hetwelk z/ yïpt Gtzz
allengs de ideale,kerkeljkeen geschiedkun- de beste leerlingen van Leonardo. De beste
dige beteeltenis van het onderwerp uit het leerling van M iehele Anyelo was Danille da
oog verloor.enzjnefiguren ontleende aan de Ftll/drrtr,die eene l,Afneming van hetkruis''
naaste omgevinr.Andereschilderslegdelzzich sehilderde voor de kerk StaTrinita de'M onti
toe Op de studle van het naakt en van de te Rome. Onder de leerlingen van Rafaè'
lis
ontleedkt
lnde, waarbj zj t0t verregaande Giulio Romano het meestberoemd, voorts
dyoogheid vervielen.Hiertoe behooren Andrla n0g Perilto del Ftwl, Gianfrancesco P:9?zkï,
del Castayno,A ntonio T OJJJp''lft)Jt),Andrea F%- lagnacavallo, Gtzrç/tzlo enz. De meest verroceltio en L'
uca ,K#z?tv':!Ji. Sommige klm ste- maarde navolger van Correggio was Parmeyinaars wenschten t0t den antieken stjltert
lg tzzlïpt?, en t0t de beste leerlingen van Giorte keeren,en Francesco s'gzltzg-cïoz?:van Padua .gïozid behoorde I'
ra ks'dl/tzd/l zlt? del Piombo.
had uitGriekenland en Rom e een grootaantal n fïctzp had weinig leerl
inge
des
te
we
lken,zimaar
ch Bon
ifazi
o
antieke sttlltken verzameld1waarmede hj in m eer navolgers, Onder
zjne geboortestad eene school Opende, die en zVoretto bevonden.
alleerlingen telde.zén
sa het m idden der 16de eeuw begon de
weldra een grootaant
van deze,Andrea .VtZZI/:.t/ZIII,bestudeerde met Italiaansche sehilderkunst te kwjnen.Men
grooten jver de ontleedkunde,deperspedief, maakte copieun naar de kunstgew rochten der
de draperie,de kleederdragt en de gebouwen groote meesters, maar de scheppende kracht
der otzdheid. Zjne kunstwerken (cartonsèp scheen verlamd. In de werken der laatste

hetkasteelHamptoncourtbj Londen,tt
resco'
s leerlingen van Leonardo teMilaan,nameljk
no,vindt
tt-) Padua) waarin hj streefdenaar Optische in die van Laniné,Lomazzo en Fi
-qi
illusie en historische trouw , hadden grooten
invloed.Giovanni .r6JDZ van Venetië,Piétro
Perwy'
lno a1s het hoofd der Umbrische school,
en Francesco Frczlcztz een merkwaardig driemanschap ophetgebiedderktm st,vertegenw oordigden met hunne aanhangers G mo da Cone-

m en slechts sporen van het genie des meesters. Sermoneta en andere volgelingen van

Rafaè'
lte Rome bleven op een beterçn weg,
doch weldra verscheen de tjd'der afdwaling,
zooals wj opmerken bj de gebroeders Z'
uc-

clrï en hunne leerlingen.N0g verder van het
qlianq, T.
G//ord Carpaccio, Bernardino .
PïZZJ'
I
/- regte pad deJ kunstverwjderdenzichdçschorieelno en Inyeyno het morgenrood van een len der leerllngen van R a.j'
aè'
l,zooalsd1evan
M antua,door Giulio .i/p-tz3ltl,die van Genua
nieuw tjdperk.
Op laatstvermelde verdiensteljke schilders door P erino del To g. en die van Napels,
Volgden deuitstekendegroûtmeestersderkunst. door Polidoro da Olrletwoçipgesticht.Te F10floever de schilders der scholen van Tos- rence werd M ieltele 2l#dI/ nagevolgd door

ITALIX.
Vasari, zrpszlp, Ralvoti en Allorl,. doch
hunne gemanierdheid is onuitstaanbaar.Niet
beter was het gesteld te Parma,Mödena en
Cremona met de navolgers van Correygio,
nameljk Lelio Orso, Bernardino Glj/f en
Bernardino Clzl
wi.Daarentegen handhaafdede
Venetiaansche school n0g lang haren roem.
Dââr schitterden in de 2de helft der 16de
eeuW vooral ?nintoretto, J?lplo Veronese en
Jaeopo Bassano.
In den aanvang der 17de eeuw kwam 00k
de schilderkunst onder den noodlottigen in-
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maardste leerlingen; zj vormden demannen
der académisehe rigting,en t0thenbehoorden

Pesarese,C'
arloOkz/lz
'i,AndreaSlccAs,Carlo
J.
fcr>//J,BenedettoGdzlzlcri,Alensandro Fïcrizlf,
Lionello k
V l#l, Sassofevvato en Carlo Dolcs.
Een kleiner aantalschilders trad in de voet-

stappen van Cararayyio;van hen noemenwj
voo1'al Ralvator Aodtz?- voorts Qalabrese en

Spaynuolo.Vele anderen eindeljk schilderden
LucgGiordano,Romanelli,Rolimeneen Ti@olo,
in den trant van Piliro #t
z Cortona,zooals

alsmede de Venetiaansche en Napolitaansche

vloed van den Jezuïetischen kerkstjl. M'
en scholen. Hunne stukken waren op het efed
legde zich t0eop sierljke,oogbekorendevor- gew erkt, en de beste van die soortw erden
men, waartoe men den bjstand inriep van geleverd door loloynese,Panini, Oczlcleffpen
alle hulpmiddelen der perspectief. I'
edeei
go
ancescoGzlcri.WjdersvermeldenwjAniëllo
Wtvpccio te Rome poogde t0tde manier der Ib
knaleon'
eenM ieltelex4'
zweloCerqtbozzia1sschilders
groote meesters terug te keeren, doch hj van veldslagen,Sinibaldo s'corzc en lenedetto
zelfen zjne leerlingen waren reedste veel Castlglione alsschilders van landschappen met
doortrokken van den geest der bedorvenheid.

fguren van melkschen en dieren,en M ario#:'

Beter slaagden eenige Florenttjnen,nameljk Fiorialsbloemenschilder,alzjnzjookmetde
Ciyoll, Cristofano,Allori,Jaeopo da fzz
à
yo/i beroemde Nederlandsche meesters in die vaken M atteo Roselli:diezich tevensonderscheid- ken niette vergeljken.Onderdeltaliaansche
den door een sohltterend coloriet.Het kraehtigst werkten t0t opbeuring der kunst de
Carracei in Bologna. Lodovico Ccpvlccï verkondigde het beginsel, dat m ell de nattlur
moest navolgen en daarmede de studie der

antieken en der qroote meesters van den
nieuweren tjd verblnden. Hj vormde zjne
neven Annibaleen Aqostino t0tvoortrefeljke
kunstenaars en sticlltte vervolgens met hen
eene schilderschool, waar Domenichino,I'
raneeseo zl./ùtz'zi, G'aido A6z?ï, Guercino en Gio-

'wzlsi Lanfranco hunne opleiding ontvingen.
t
Doordrongen van dergeljke beginselen,openden de Procoeeini eene school te Milaan,
welke vele kw eekelingen telde. Tegenover
deze eclectische scholelzontstoud eene andere,
die uitsluitend navolging dernatuur predikte
en dientimgevolge de naturalistische genoemd
werd. Haar grondlegger was Michele H.zwe/t?

historieschilders der 18de eeuw verwierven

slechtsPompeopt
dftpzlienRafaël.
X1.
g.
:eenigen
roem ,en ook de schilders van den nieuweren

tjd waren nietin staat,deItaliaanschesohil-

derkunst uit hare sluimering op te wekken.
Sommigen van hen volgden de rigting der
atadémid , en onder hen was Vlneenzo Oam'ltccini te Rome de beste. Anderen neigden
t0t de Fransche sehool van Darid, zooals
Attdvea xdw.pitzzli te Milaan en Piltro .
& z3'p:n'
tbti te Florence. Nog anderen,zooals Francesco OtISt
/AdJJCenM'
inardivoljdenin den aanvang dezer eeuw de rOmantlsehe rigting der

Dpitschers,terwjl in de jongstejaren geen

enkel Italiaanseh schilder zieh dtlol,buitengewoon groote gaven ûnderscheiden heeft.
De Italiaanselte zzlfzzfel Onderseheidtzieh van
de
nni
g-ha
v
andi
depz
deic
lama
torrmo
iseni
hesche der Duitschers en
derFransehen doorhare
Ameri
ghi, bjgenaamd Caeanayyio, die door ongemeenewelluidendheid.Dezeopeybaartzich
zjn licht-effectgrooten roem verwierfen vele in eene gehoorstreelende melodie:wlerbekoornavolgers vond. D e uitstekendste Van deze ljkheid dool'een levendigen,maartevenseenY7aren Ginseppe Ribera, een Spanlaaz
-d en voudigenrythm usbevorderdw ordt.Denieuwere
ON3 die reden Spagnoletto genaamd, Barto- Italiaansche muziek heeft vogral haren verlommeo A tzz-î//dts uit M antua)de Napolitanen tegenwoordiger in kossini,- voorts,eenigM assino s'/lszït?zdf en Andrea Vaocaro J?:r- zinsgewjzigd?in Bellinien Donizetti.Geheel
nardo Rtrossi te Gentla,en Domenioo .
F'
:/;te anders is het metde oud-ltaliaansc,hem uziek.
Rome. Behalve de naturalistische school Ont- D eze, sehoon in den Ttaliaan Palestrina het
stond in den loop der 17de eeuw nog eene toppt
lnt bereikend vala haren roem,werd 001-andere,gesticht door Piétro da Cortona.D eze spronkel
tjk derwaarts overkebragt en aldaar
bekreunde zich nol!h 0m hetonderwerp,nûeh aangekweekt door Nederlandsche meesters.
om de natuur,maar zocht slechts te behagen Haar kenmerk isharmonie ofliever veelstem-

door een schitterend effect,hetwelk hi
jtrotl- migheid terwjlmen daarin te vergeefszoekt
wens op eene talentvolle wjze wist voortte naar melodie in hare hedendaagsche beteekebrengen,zooalsbljkttlithetbeschilderd pla- nis,nameljk hetuitdrukken vaneenebepaalde
fond in het Palazzo-flrùdriylfte Rolne.
gedachte door eene reeks van toonen.
In hetjaar 1650 begon dekunstin Italië Heteigenaardig verstt
hjnsel,datin de mute ltiden aan eene ongeneesljkekwjning,en ziek van hetzelfde volk die beide uitersten
eene eeuw laterwas zj gehed en alverval- Nvorden aangetroFen! staat in het naauwste
1en en ontaard. De cûnceptie werd allengs
bekrompener en de penseelsbehandeling slordiger.D e oude schilderscholen verdw enen en
Nverden Vervangen door verschillende manie-

verband m etde Olatwlkkelillgsgeschiedenis der

Italiaansche muziek.Zj beleefde haar eerste
tjdperk Onder paus Gregoril
ts I de Grp//d
(f604).Dezebreidde hettoonstelseluit,vel
'ren.Demeesteschildersvandittjdperkwaren beterde de aanwtjzing de< noten en voerde
navolgera van de Carracci ell van lluTllle ver- eene l
angzame, dettige wjzevan zingen in,
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om hetkerkgezang te onderscheiden van het zelvenuitgaandelichtstraleninhetzelfdebrand-

wereldljk lied. Er was evenweln0ggeene ?
tl
jd
tvereenigen en zjne opera'
sin korten
u
ntt0te
sprake van harmonie.Eerstin de lode eeuw
wereld-opera'ste verheFen.Zjnvoornam Ruebald,een Benedidjner monnik uit treFeljkste navolgeris Bellini,en toen deze
Vlaanderen,de proef,om Onderscheidene t00- in den bloeideslevens stierf,vieldeschepter

nen tegeljk te laten spreken.Intusschen be- in hetrjk derItaliaansche muziek ten deel
J
stond zjn Organon slechtsin eenereeksvan aan Donizetti, die later door GLnseppe Fer#'

opklimm ende en afdalendekw artenm etofzo11- opgevolgd werd.AndereItaliaanschemeesters,
der verdubbelinq der octaven, en in Italië zooals Clterubini,Spontini,Salilrien Riuqhih'k,
sloeg men er welnig acht 0p-Zelfs toen door bewogen zich in andere rigtingen.Buiten de
Pranco van Keulen in den aanvang der 13de opera heeft de Italiaanseke muziek van den
eeuw , en later door Marehettus van Padua laatsten tjd niet veel voortreleljks.Op het

en Joltannes de Xfxrid van Parjsin de 14de gebied der kerkmuziek vormthetqezang in
eeuw belangrjke verbeteringen in de menstl- dePauseljkekapélgedurendedeHeillgeW eek
raalmuziek en de harmonie waren aangebragt,
werd die vooruitgang eerst door vreemdelingen, vool'
al door Nederlanders,in Italië bekend gemaakt. 00k Goudimel,de leermeester
van Palestrina,waseenNederlander.MetP@-

Iddfrïag nt1 (1560-1600) neemt de bloeitjd
een aanvang van het kunstmatig contrapunt
der zuiver kerkeljke rigting in de muziek.
Er verrezen muziekscholen, en vooralRome
en Venetië gaven datgene,wat zj aan het
buitenland ontleend hadden,metwoekerterug.
T0tde beroemdste beoefenaars der muziek in

diedagen behoorden (behalve Palestrina)Fdllne a4zkeritl, Andrea en Giovanni GJùHJIi,
M arenzio,Nanini,Zlz.
lizzo,deDuitscherHaszler
en de Nederlander Orlando -Ltx.
9.
:o.
Tegen het einde der 16de en in het begin
der lTde eeuw gafde 100p der Omstandigheden eono andere rigting aan de muziek.Men

begon nameljk drauAatische stukken tever-

vaardigen.Deze,afkomstig van Orazio F:cc/zi
te Môdena, van Gil
glio Ccccisï en Emanuële
del Otzecli/ze te Rome1 van Perite Florence
en anderen, w aren nOg Op verre na geene
opera's,m aar leidden toch Onw illekeurig tût
zelfstandigheid der melodie. Niet langer zag
men met gerinqsehatting neder op het sologezang, begeleld door een instrum ent. De

het eenig overbljfsel van den voormaliyen
glans,- en op dat derinstrumentalemuzlek
wordt,Italië ver overtxolen door Duitschland

en Frankrjk.Niettemin heeftheteenige uitmuntendevioolspelersopqeleverd,zooals Tarf'
ssi, corelli en Pa-qan'
tni, terwjl eindeljk
deviolen,vervaardigd door Amati,G'
uarnerio
en k
%tradirariteCremonajn0g altjdzeergezochtbljven.
DeItaliaansch,
eft
xclisniet,geljkdeoveriye
Romaansche talen,onmiddelljk voortgevloeld
uit het classieke Latjn, maar uit de platte
volkstaal (Lingua Romana rustica), welke
gedurende de laatste eeuwen van hetRomeinsehe Keizerrjk aldaar in zwang was.Ondex
den invloed van de talen der Germaansche
V0r0V0raarS

veranderde de Latjnsche volks-

taal allengs in het Italiaansch,hetwelk n0g
lang den naam droeg van lingwa 20/414.j
om hette onderscheiden van de lingna .
& Jz3cidcl en Tlteotisca of die der veroveraars.
Later ontving die taal den naam van ling'
ua
'p'
lfJ.gt
vï.
ç, om haar te onderseheiden van het

Latjn. Die nieuwe taal was intusschen in

alle oorden van Italië geenszins dezelfde;
er ontstonden verschillende dialecten, welke
ook n0g heden ten dage gebruikt worden.

Dante (13de en 14de eeuw) vermeldt er in
geesteljke spelen,mystériën,oratiën en ker- zjn boek pDe vulgari eloquio'' niet minder
keljke concerten!alsmede de verbetering der dan 14, welke allen,hetFlorentjnsch niet
instrumentaalmuzlek onder de leiding van Co- uitgezonderd, volgens hem voor schrjftaal
relli, Tartini,Nardinien P'ugnaniw aren ge- ongeschikt z'
dn,weshalve hj eenemeerbeschikt om de nieuwe rigting te bevorderen, schaafde, door alle ontwikkelde lieden gebezi
gde
t
aal
,
door
hem 'lmlgare, ïllyqsfrd, JvDwelke bj het levendige Italiaansche volk
grooten bjval vond. O0k het gezang werd e.m , curialet ccr#ïzlcld genoemd,aanbeveelt.
t0t hoogere volkomenheid gebragt, door de
zangscholen van TidfpccAi en latervan BerscccAï te Bologna. Venetië en Napels onderstetmden bovenalde nieuwe rigting,en deze
had hare voornaamste vertegenwoordigers in
karlatti, Leo, D'urante,ehmelli, Pevgolese,
kb
Sccc/zizli,Pieeini, Oizz
lc'
r/dt
x,PahI
'elloen Zinarelli. Zô($ ontwikkelde zich de opera,die
m en buiten Italië door de beroemdste meesters om strjd gehuldigd werd.Intusschen
werd de dram atische waarheid aanmerkeljk
benadeeld d00r de bravom'-aria'sjdie de personen der zangers en zangeressen boven de
dramatische personen plaatste. Toen trad ein-

Het Italiaansch der boeken is trouwens ner-

qens volkstaal? zoodatheteene aanmatiging
ls der Florentjnen,indien zj aan hetItallaansch den naam van Linyua n dcczlc willen
geven. Er bestaatgroot onderscheid tusschen

de dialecten van het noorden en zuiden G n

Italië. In die van het noorden voeren de

medeklinkers heergchappj en deoorspronkeljke Latjnscheklanken zjn sterk verminkt,
terwjl in hetzuiden de klinkers, vooral >
(0e) en o,de overhand hebben.In Toscane
en den Kerkeljken Staat is men hetmeest
getrouw gebleven aan hetLatjn,en hetvalt
niet te looohenen,dat het Italiaansch het zuiverst gesproken wordt door de aanzienljken
te Floxence en te Rome.In het nooxden 0nderscheidt men hoofdzakeljk 3 dialecten.In

deljk Rossini op. Met uitstekenden aanleg
voor de muziek toegerust, bekend met de
voortreffeljke instrumentale mur
-iek van het
buitenland en de behoefte van zjn tjd be- hetmidden heerschtde Germaanschehardheid

grjpend,wist hj de aanwezigeen vanhem

en woordverminking, - in hetoosten heeft
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zich te Venetië de taalin ongemeen zachte, schappj ill aangelegenheden der taal wilde
ja,kinderljkevormen ontwikkeld,en in het doen gelden - de rAvvertimentidella,linwesten had het naburige Frankrjk grooten gua''van k
%alriati(1584- 1586,2 dln),waarin

uitvoerig gehandeld wordt over de letters,het
invloed op de taal.
In het midden diertongvallen verhiefzich zelfstandig naam woord en het lidwoord:echter reeds vroeg
sedertde 12deeeuw
Dellalinguaioscana''vanBuommaltei(1648),
eene beschaafde taal,die zich naauw aansloot de eerste vollcdige en door de Accademia
j herhaling
aan hetLatjn en heteerstopSiciliëaan het della Crusca aangenomene en bi

H0fvanFrederik 11,voortsdoorbjkansalle uitqegevenespraakkunst,- voortsderosserItaliaansche dierhters gebezigd werd.M et,den vazloni della lingua''van Cinonio (.
V IrI
ZI?
I:JJC,
aanvang der 14de eeuw verdwenen,althans 1644 en 1685;2de drlk 1809,4 dln),- en

in de dichtkunst, de tongvallen?alsm ede de 11 torto e il diritto del non si puö'' van
Fransche en Provençaalsche uitdrt
lkkingen en Bartoli(1G55).EenestelselmatigeBpraakkunst,
vormen,welke men bj oudere schrt
jversdik- van goede voorbeelden voorzien,leverde Cor-

wjlsontmoet.Detaalderpoëzj,thansdoor JïC:JD in zjnerRegoleeosservazioni(1785)5',
stilzwjgendeovereenkomstgewettigd en door terwjluitstekendeverhandelingen overafzoneeuw enlang gebruik geheiligd? is eerstdoor derljlte deelen der taalgeschreven zjn door
Dante, vervolgens door Pelrarea gevorm d en

Mastro
jni (1814),Nannnt
'ci (1813),Gherav-

voor goed vastgesteld;zj istOt in onzedagen t/igzb A ptolini en anderen.De nieuwere Italidezelfde gebleven. Niet zo0 eenvotldig is de aanschetaalkundigen hebben nietveelbelanggeschiedenis van het proza.De oudste proza- ri
jksgeleverd.00ltinDuitschlandwerdmeer
schrjvers waren desgeljksToscanen Ot'Fl0- dan êe'ne Ttaliaansehespraakkunstgesehxeven,
rentjnen,enonderhen bekleedt Boccaeeiode doch slechtsten gerieve van hen,die ietsvan
eerste plaats. De sttldie der classieken ver- de taalwillen leeren.Eeneuitzonderingdaarop
leidde hem intusschen tot een eenigzins on- maakt de Ttaliaansche spraakkunst van B lane

natuurl
jken periodenbouw ,dieniettemintotin (1844).
den laatstentjd t0enarevolgdwerd.HetOnt- De lexicographieneemtin Italiëdesgeljks
brak evenwelin ltaliè aan een middelgunt een aanvang in de 16de eeuw m et de schrale
van nationale beschaving en ontwikkellng, woordenljsten van M inerbi(1535),I'
abrieiode
zoodatbj hetverschjnen van eenmerkwaar- -ryl
fptz (1536) en Acearitéo (1543).W atbeter
dig boek de gevoelens Over den stjl en de zjn:rLericchezzedellalinguavolgare(1543)''
taalveelalzeer verdeeld waren.O0k verkreeg
in de 17deen in de eerste helf'tder 18deeeuw

van Alnnno en rD ella fabbriea del mondo

(1546)''van denzelfde.Eenmeervolledigwoorde Frallschetaal,doorvelen metjverbeoe- denboek w as het: rM emoriale della lingua
fend,een noodlottigen invloed Op de ltaliaan- (15G8)'
'van Peryamini.Eindeljk verstt
heenin
sehe.Eerstin detweedehelftdervoorgaande, 1612 te Venetië het:pvocabulario degliAccaalsm ede in de togenw oordige eeuw ,maakten demicidella Crt
lsca'',waarvan in 1843teF10veievaderlandlievendeendeqeljkOntwikkelde rence eene 5de, veel vermflerderde uitgave
m annen?zooals M onti,T erfzctvienz.,daaraan w erd terperse gelegd.Naar ditw oordenboek

een einde.Z00 zien wj,h0ehetItaliaansch zjn andere bewerkt,zooals datvan Antonio
proza l-eeds bloeide in de 14de 0etlW q het Olstvs(1806,6dln)en van GlnseppeA txzà'
l
fzzi
werd verwaalzloosd in de 15de bj de ver- (1836- 1844, 4 d1n; 2de druk 1862).Voorts
nieuw ing der belangstelling in de Grieksehe noemen wtJ nog het: m'
Dizionario enciclopeen Lattjnsche letterkunde, bloeide op nieuw dicpvanI'
raneesco.
d.
J?:'
r/C(1797- 1805,6dln)'',
en
het
gr
oot
e
rDi
zi
onar
io universale della
in de dagen der 16deeeuw ,in den tt
jd van
Ariostot G'
lfcrls en Tasso, kwjnde in de lingua italiana (1845- 1856,8 dlnl''vanM or-

rl,Bellinit Codayni en M ainardi.Ten be17de en 18de eeuw door deinsluiping van het fl'
Fransch, en verhief daarna w eder m et fler- boeve van het buitenland verdienen de Italiaansch-Duitsche pn Duitsch-Ttaliaansehe woorheid hethoofd.
De Italianen kunnen er t0t nu t0e geen denboeken van Valentlniapnbeveling.
Hoewel m en het gevoelen van P etrarea,
roem op dragen,dat zj hunne spraakkunst
metwetenschappeljke degeljkheid hebben be- dat de Ilaliaavsclte Je//6rkffoztfe slechts eene
handeld.De eerste,die opmerkingen omtrent voortzetting isvan de Latjnsehe,reedslang
de taal verzam elde, was cardinaal B embo, heeftlatenvaren,magm entochnietontkennen,
w iens geschrift in 1525 Onder den titel van datde Latjnscheletterkundeeengrooten inProse'' in het licht verscheen. Immers de vloed heeft gehad Op de Italiaansche. Niet
otldere, m aar w einig beteekenende werken minder groot evenwel was aanvankeljk die
van Inortwnio, Libllrnio,uMarcantonio en .F1a- van Frankrtjk,daar Provençaalsche zangers
elizlitlzjn naauweljkseenevermeldingwaar- zich aan de Hoven der Ttaliaansche vorsten
dig. De pogingen van graaf Gianyioryio 7Wd- deden hooren en in lateren tjd degeschriften
sino,om eene regelm atige spelling in te voe.. van Fransc,
he dichters en wjsgeeren door de
ren en door nieuwe schriftteekens te verbe- Italianen bewonderd werden, terwjltelkens
teren, werden heftig bestreden, en hadden ook weder de zin voor eene oorspronkeljke
slechts het gevolg. dat de lettersr en J'als letterkunde bt
j hen Ontwaakte.Vandaar dat
zelfstandige medeklinkers ingevoerd werden. wj in degeschiedenisderItaliaanscheletterAndere gese,hriften van taalkundigen inhoud kunde 5ttjdperken Qnderscheiden.

waren de oErcolano''van Varchi (1570),die
Eerste tl
jdperk.Hetvoprbeeld drrlierdich.
het regt der Florentjnen op de alleenheor- terB werd - aanvankeljk zeltb ln hd Pr0
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vençaalsch - metjvernagevolgd,bjv.door behoorden (behalveWpcccccfo)AntoniodaF:rFoleo van Marseille, d00r den marchese Alberto A JItZ.
TIJ en vooraldoor Sordello van
Mantua. W eldra echter, tegen heteinde der
12de en het begin der 13de .leuw ,traden in
verschillende deelen van Italië,het eerstop
Sicilië,daarna in Toscane en te Rome,dich-

raç,
y, Frcz
dcd.
sco degli dlùïzzï, Senqcoio &J
Bene,Zenone de'Zo?oz)i en Antonio T- Ci.-

De derde beroemdeschrjvervan dittjdperk
was Giorannl Wocccccïo van Certaldo. Hj
heeftzich inzonderheidJegenshetItaliaansche
proza verdiensteljk gemaakt, en terwjl in
ters te voorschjn,die,schoon werkzaam in anderegeschriften van zjnehandeenezekere
den geest der Provençaalsche broeders, de stjfheid heerscht,wegensnavolging van den
taal des lands bezigden.Het H0fvan Frede- Latjnschen periodenbouw, wist hj in zjn

Hk 11 te Palermo was het eerste middel- Decamerone''den lossen,bevalligen verhaalptmt,vanwaar dichtkunst en beschaving zich trant zoojuisttetreffen,datna dien tjd de
overItaliëverspreidden.Frederikzelf,zjnkan- novelle de geliefde lectuurderItalianenwerd.

selierPetrwsdeFïldï.
ç,benevenszjnonwettige Van zjne navolgers uit dit eerste tjdperk
zoon,koning Enzio,beoefenden dedichtkunst, noemen wj I'
raneo k
vccck/fi(f 1400)en 8er
omstuwd door G'
uido en Odo Colonna,Jaeopo Gïpt?t
xzlzzï, schrjver van rpecorone''.- Daar
da .
sdlflp, Ranilréen Ruyyilrevan Palermo
enz.HetOudste bekendeItaliaanschegedicht,
uit den aanvang der 13de eeuw,iseenminnelied in den vorm van een gesprek doorCiullo
#'2Icg-o. In Italië zelf &verden gedichten
vervaardigd d00< Guittone d'zrezzo, Bucna-

de Italianen reeds vroeg bekend waren met
de Provençaalsche letterkunde,is het niet te
verwor,deren, dat de middeneeuwsche ridderromans uit het Provençaalsch in het Italiaansch werden overgebragt. Daartoe behoorden: rReali di Francia''of de geschiedenis

/lz'ftxdiZvccl,G'
t
ddo GfdicellïdiWplogz?c, van deJeugd van Karelde Groofd,- voorts

.

Guido GAlDlrl,Fabroio en Onesto van B0- DGuerino il meschino'') de romans van Lanlogna, Glddo Lapovan Mantua,Fplcc/c/
zï/ro celot,van Tristan, van koning M eliadus enz.
#e'I'
olcalcltilrivan Siéna,Dante#. Majano De pFortunatus Siculus ossia l'avventuroso

en zjne beminde Nina en vele anderen.Zj Siciliano'' van Bosone dq G'
?
zàùïo,een tjdgeworden echter allen overtroFen door Guido l
aoot van Dante,schjnt een oorspronkeljk
cavaleanti van Florence, den vriend V3.n werk te wezen. W jders heeft men uit die
Dante. Legden z/ zich vooral t0e 0P het dagen: prrattato del agricoltura''van Pilro
schrjven van koude, kunstmatige minnezan- &'Creseenzi,de werken van den Dominicaner
zt
çt
sczvzd/ï(1357),van Domegen, -- veel naeer gevoel vindt men in de monnik Jacopo Tt
gedichten van den monnik Jaeopone (1 Todi pïc/ Cavalea (f 1342),de pAmmaestramenti
(t 1306),aan wien zelfshetpstabatmater'' degli antichi'' van Tartolommeo da San-contoegescàreven wordt.D00reenehoogexewe- coria:en eindeljk het:rrrattatodelgoverno
tenschappeljk6 beschaving onderscheidt zich dellafamiglia''van AnujeloTt
xzltftl
Wzzi(f1446).
Brunetto.
flfïpïlkanseliervanFlorencetf1294). TOt de geschiedkundlgegeschriften van dien
Doch boven d1e dwergenschaar verheft zich ttbd behooren de: rDiurnali (Giornalil'' van
s/ïpe//ï,die,in Napolitaanschen tongmet zjne gloejende verbeelding, met zjn M atteo x
reusachtig,hel- en hemelomvattenddichtgenie

va1 geschreven, den ondergang m ededeelen

de onsterfeljke Dante,totwien o0k hetnageslacht tot op onzen tjd meteerbied moest
opzien. Behalve in zjne rDivina Commedia''
heeft hj o0k in zjne lierdichten,bepaaldeljk
in zjn:rvita nuova''en in het:pconvito''
al zjne voorgangers overvleugeld en tevens
een voorbeeld van degeljk proza gegeven.
Zjne navolgers, zooals Federlgo Frdzzï in
het: pouadriregio'', en I'
azio #/JC Uberti
(# 1366)in zjn:pDittamondo'',kondenzich

van koning Manfred.Zuiverdervan taalzjn
de geschriften van Francesco.
x'
tzlet
s
yllï(# na
1286), een fragment der Florentjnsche geschïedenis van Dino Cppzwlpz?ien de wereldgeschiedenis van Giovanni Tzyllcp,ï van Flo-

rence (# 1348),een werk,hetwelk door zjn
broeder en diens zoon t0t aan 1364 is voortgezet. Daarenboven heeft men uit dien tjd
n0g onderscheidene,gedeelteljk n0g oluitgegevene, geschiedwerken van verschlllende
op verre na niet tot de hoogte van den be- schrjvers?terwjlwj ten slottedereisberichgaafden meesterverheFen.HoogerstondOnder ten van M areo Polo vau Venetië vermelden.
de navolgers Ceeeo (Francesco) dtAscoli, in
Het tweede l'
i
/t
fwdr/r,een aanvang nemende
1327 als kctter verbrand;zjn verwonderljk met de 15de eeuw ,is de bloeitjd der philogedicht, rAcerba'' geheeten, is een mengsel logi
ein Italië.Deporingen van Boeealt
oioen
van geleerdheid, scherpzinnigheid en bj- Petrarea, om de Itallanen metnieuwen lust
geloof.
voor de studie der oude talen,inzonderheid
Een merkwaardig gedeeltevan dittjdperk der Grieksc,he taal,te bezielen,waren bevorwordt voorts bestraald door het licht, uit- derd door Grieksche geleerden, die reeds
g
aande van Francesco Petraroa.Zjneplaats vöôr den val Van Constantinopel de 'Fijk
ls niet zo0 eenzaam a1s die van Dante,daar hadden genomen naarTtalië,en droegen zulk
hj beroemdevoorgangersen navolgers gehad een overvloed van vruchten, dat zelfs de beheeft. Tot de eerste behoott vooral Cino da

oofbning der m ocdertaal er door verwaarloosd

ZWJOJW (# 1336).Menbewondertin Petrarlt
a w erd. Toen schitterden np het gebied der
doorgaans den minnezanger; volgcns zjne philologie: Johannes kll:1 Ravenna, Guarino
eigenemeening hebben echterzjneLatjnsche 'tlcl Verona, Johannes v.ffxdtszc, Barzoza,
gedichten veelgrooter verdiensten.T0tdebe-

T'
sf/prïwp da .
/WJ9'O,M eeula enbovenalPoggio

roemdetjdgenootenennavolgersvanPetrarca Wrccciplùli,Lawrentius Valla,LeonardoWrvz ,

@*
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Ambrogio Trltler,sld , CkristopkokwsZcfdlfz.
v,
Angel'tts Ttl/izïlltf.s, M aesili'lts Ficiw'M,sen Tic'
as .rïrtzzltdfzlel,sid. T0t de beroemde Grieken
behoorden: Chrysoloras, Besbarion, Constapfïl'
y.
x Lasearis, Cltalkondylas en Gemistlt'as

doox Afareantonins k
Ytzl?
e/lâc'
lf: (f 1506), d(
?
Oudere geschiedenis van Venetië dflf)r Bernard%s G'
JM:J/
JZ?/
JtJZ
?'
?
X.
S(# 1z
189)?(10geschiedenisvan
Genua door Geory'
lus Slellq (f 1480) t
anz.
O0k twee klmstenaars hebbpn zich în t
lit,tjdPletho,- terwjlde oudheidkundevertegen- perl
t als schrtjvers Ondelscht
cit
len, llameljk
woordigd w erd door I'lario ./iov#t),Pompo- Leon Pt
zJ/'
ày/tz,Alberti (f 1472) en Leonaedo
zliy,
sLaetns,en Platàta,- en deLatjnsche da T'
rù?c'
l (Jf 1519); laatstgenoemt
le schreef
dichtkunst door M atieo T'Qp./p? Ves
pasiano een:z'rxattato dolla pittura''.
Sfrozzs, Battista Jfozà/t?rtzpo, Antonio W dcccHet derde Jïp'#pprJ)tpont den hoogsten bloei
delli (.
Pclo'
rzzli/(r), G'
lokûo Tozdflvoen Marul- der Italiaanst'he letterkunde en vervolgens
If
x,
s Tqrehaniota. TOt bevordering deryhilo- haar verval. Na de wOrsteling om de staat.

logische stlldiën ontstonden Onderscheldelle
geleerde genootschappen ot'académiën.Deste

kt
lndige vrtjheid verdwlint de scheppende

kracht des gepstfas.llet despotismusdervor-

schralerisin dittjdpftrk deoogstophetge- sten en de kf.)1'1((?1'tjke rf?actie tegen de hervorbied der Ttaliaansche taal. Toe'h vermelden

ming dofldfan hf/t Ollbelemmerrlonderzoek en

wi
j G'
insto db'6b,
?
3/'
Jk,- eeu n-avnlger van Pe- de vri
je ontwrikkell
'ag.Matheid,overdri
q
jving,
traL'ca, en den vl-olpken balbiër B'
tbrcltillo te
Florence. Eerst tegen het einde dezer eenw

Overgevoeligheid f?1) vllti-i
nde onderdanigheid
.e
Openbaren zilth reeds in de latere voortbrpng-

begon de nationalepoëzjwedertf,ontwaken. selen van doze fl
euw. Bi
%
j haren aanvang
Lorenz'
o &'
J.
Y ediei () 1492) sehreef eerlige bloeiden uog d(?ttlassieke studiën en vellèuitbevallige gedie,
hten. Veelfraajf
ar echter zjn steltende manntln blllvon huunom fledertaalverdeachtregelige couplettenvanA nyeloTolz
âzbtzpo smaden.VelevandebesteLati
juschedichters
kd leeï'
dl
an in dcze eelw ?
(f 1494), die vogrts de pFavola c
l'orl'
eg'' van tleu nieuweren ti
schreef.
D e sagenkring van Kamel de Grpoïe had

zooals Radolehbs? kb'annaaaritns, V'
ida, Narat/erff,s,Falkn'
tts,I/
llwctnîîton'llz.?.F7c'?3'JJz'
J'
?.f.ç,lfarlr.
ç Pal'
lnyekk'
llfqu S/p/JJ,/ç/.
s,A oninvçi.ptzldtvri.
llt
s
reeds vroeg in Frankrjk stofgeleverd voor cfrll'
.

poëztj: en deze werd in Italië nagevolgd. (in 1570 als ketttr verbrand)? Glrolamo Frc-

M en had er tegen het einde der 14de eeuw castoro (,11 (?en aantal anderen. Zelfs veronderscheideneridderverllalen,zooals:))Buovf) schee
n (lpisch q-l-ldicl'lt, de XN
%&
'
-4
'-,v1,
l*as!?val)
' n 00
d'Antona''1:
1La,Spagna''1,h1.areginaAncrgc
la'') Anyelio da -'
Ptzê'
#
'
c
t
/cf, l
àa'
%
c
'enoe'
,
r
ï
u
*.'
'e
li
j
ig
'
*i
'Fkt
.
4d
.
XAltobollo ereTl-o.iano'',p'
Innamoramentgdire met de 1)Gerusalemme liborata,' van Tasso.
Carlo'' en olueandra''van D'
urante (
81 Gnaldo. '
In de11 trant dftlat01111(
..
11sls
hreel
'glaa,
i'GiamZj werden echter allen Overtroffen door de yioryio T'
rïsyï'
zlp zi
jn:rltalia libttrata da Goti.''
M organte maggiore''van L'
tbiqi
fh4!cJ. Dege- Veeldiehterljker(t
e .
vollBretzi
-iltdo,z
tvart
-hide''

ljker van inhoud en rjker van vinding is en yGirone il(èol-tese (uit den sagenkringvan
evenwelde rorlando inamorato''vanBoiardo, konlng Arlltttrj' van Imkqi Xlf
zvltzps'
;. Een
den voorlonpervan A rioslo.Daarenbovenvem uitstekend romalltiseh epf)s It'verde Lodorico
melden wti f
len p'
Mambrianû''va'
n Franceseo xd.rïoyfo in dcn ,?ol-lalzdg ï'
tlrioso''
!l'
it
l(!h hi
-had
.l
O'
JJct?da Fe/
r/
rt
zrtz(# 1495).Ernstigeen gods- 0en groot aantalminder geltlkkige navolgers?
dienstige gevoelens vindtm en in de gedichten
van Girolamo -#e:?'J'?
liep.@, den leerling van
Savovtarola'. M lnder bckend:omdat de Inquisitie de verspreiding vfl,
n het boek bfllette?
is de pcitta di vita'' van M atfeo Ttzlz/zi/r'
z

zooals Lodorieo Dolee? Vinoenzo -p'
rzlfytt,'
??//iwz'
uit Ferrara: P '
lllro .z1.'
/'6/'
?'
,z'
,t?, Drqyllnâno (/c.

Fano enz.Totf1e beste diehtdurs A,
-a,
l dien ti
jd
behpûl-tde vadervan Tqsso

Bernardo T'txye
'?o

(i 1569), wienshellendicht,,Al
madigi''hem

thebbol)?w al-edeze
(j-1475).Eindeltlk noemen wijvan de dich- grogten roem z0u verschat'
'n zoon clvt?rschaters van die dagen Bellineioni(# 1491),I'
eo niet door den l'oem van zil

Welctz'z''
à,Antonio xl.llezzèt:gzz/'
à,Giorann'
lay.cyzlfs:- duwd. Torgnalo T(z,.sA'o? de lievelingsdicshtttr
diz?i? Ikancesoo C:ï van Florence, Ga&paro derltalianen,heel'tde bntfloverflntlsteklanken
V'lsconti van M ilaan, Serasino z glriltz'
z?o van aan zi
jne moeclertaalweten toontlnkken.Toch
itussche'zzi
Aquila,Antonlo TeobaldovanFerrara,(f1537k
1, w ankeltle hi*.#
ne bltwnndthling'votll-j

en Bernardo a4ccol/ï val
z Arrezzo Incttden btlnaam 11f/hi
cp, dien hj als improvisator verw iel-l'.
Op het gebiec
lderproza vinden wt
jin dit
tjdperk sleehtseenigenovellendichters(
:n historieschrjvers.T0tdeeerstenbehoorenGeniéle
à/rz
zlii
zi

de werkel
z der(ô
lasslt
?ke Oudhpid en zjn eigen
romantischen aanlt
?g, zooals dtlideljk bli
jkt
in zil
-n oGerusalemme lillerata'' elzvOoralin

de minder gelukkige wi
jze,waarop hi
j later

datgediohtt0teen mGlartlsalemillt?conquistata,
''
heef'
tomgew erkt.Tasso was van nature enkel

van Siéna, Gioranni s/
z?t
z#iz/t
) van een litlrdichter.t
?n vnll
zhtelopszôl
àhthi
l dopr
Bologna en vooxal M asucc'
lo Stzldrzlsïfzlo, die studie dc gaven te vorkrigftn, welke hem
50 novellen leverde, tot de laatsten P an- waren onthguden.Zi
jne pst
atte giornate'' het
dolfo Collezlzfccso (# 1504),dieeenegeschiede- laatste voortbrengsel van dien diehter en in
nis van Napels schreef,en Bernaedino Ctlrï'o, rtjmlooze verzen gesehreven,lokken vplstrekt
die eene van Milaan te boek stelde.Onder- niet t0tlezen uit.Zi-jn vool
-leell wekte velen
scheidenogeschiedktlndigew erken werden 0p- op Om desgeli
jksellisthegt
adichtpntt
lleveren;
'
gesteld in het Latjn?zgoals de uitmuntende z()o ontstontlon dtl r'Fido alnanttl''van Ctbrzio
,. nïlpllt,
lo ntlovo'. van Giovann,
l
gesehiedenis van dien t'
jd t)n van h0tConttilie Gonzaqa, ,,11
;,mlua Afaltttide van G orantt
,
te Baselvan Sylri'
ms Ticctlovlso?i(Pius11),de G'Jo'r-t/l/3'
eerstem erkwaardige geschiedenis van Venetië 11La Gerusalemme distrutta'' van Ikaneeseo
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Potenganoen pL'universo''van RalalleGlcI- echt-ltaliaansche tooneelstukken,die evenwel
meestalzjnverlorengegaan.T0tdevermaardVinden wj bj Tasso zedeljken ernst en stevervaardigersvan zoodanigebljspelenbe-

terotti.

godsdienstiêgevoel,veleanderedichtersbrag- hoorden IM minio Sccll, Angelo Weplcpjen

ten oFeranden aan de ligtzinnigheid hunner Andrea Colmo.O0k het herdersdrama kwam
eeuw.Datzien wj.indevoortbrengselen van meer en meer in zwang.D e eerste proeven
den losbandigen monnik TeojloFolewo
t
p (Mer- van dezen dichttrant vindtmen in den rAmeDw@ Opccclb),en wélinzjn gMaccaronicorum t0'' van Wocccccïo en de mArcadia''van Sanopus''1 - ,1Caos de1 tri per uno'',- en den nazario. In m eer volm aakten vorm vertoont
bevalligen porlandino'
'. Daartoe behoortver- het zich in de pFavola diCefalo''ofXL'auvolgens eene reeks van kleine epische ge- rora''vanNiccoloda Ot)zrd.ç
.
/oTsdcolfi(#1506).
dichten, zooals de pGigantea''van Benedetto Daarop volgden: rEgle''van Geraldi.- pIl
zrrk/zi, gLa Nanea''van een onbekende, sacriizio''van Wdcccd , - pcallisto'' en rI1
en DLa guerra de'mostri''van den geestigen pentimento amoroso'' van L'
tdgi Grofo, AntonéoFrcwce.
scp Graggini.Luimigegedichten L0 sfortunato''van Argenti enz.Aldie herleverde I'ranceseo .Pezdi,naar wienzoodanige dersdichten werden echter verre OvertroFen
poëzjdennaam ontvingvanspoesiaBerniesca''. door den rAminta'' van Tasso, zieh onderOp datgebied verdienen zjne vrienden G40- scheidend door betooverende welluidendheid

ecwxfM ançoen CesareCcypgllieeneloFeljke van taal en zoetvloejendheid van versbouw,
terwjlhetvoortreFeljkstevoortbrengselvan
schrjveri van dien tjd was Piltro Hreïïpp. deze dichtsoort geleverd werd door G'uarinl
Goede hekeldichten werden vervaardigd door in zjn rpastor f1d0''.De koren van deze
utnt
onio Fïwe/vdrrc en vooral door Ereole herdersdichten werden gewoonljk gezongenj
.#d
lJ1o.çlï
: (f 1573).Tot de voortreFeljke en z0o kwam men 0g hetdenkbeeld om het
lierdichten van die dagen behoorden ycolti- geheele stuk met muzlek te beçeleiden.OttaV1Zi0l101' van Luigl Allemanni en nAp1''van '
tl
ïoRinneeinischreefzljnpDafne'',JaeopoTdd
GïprxsiRueellai(f 1526).Voortsvermelden vervaardigde daarbj demuziek,en z0'ö ontwjn0g:rLacaccia''vanGiorannià
gcczltfïcwe,
sd, stond de eerste opera.Beider voorbeeld vond
vermelding. De vuilste van alle Italiaansche

alsmede een gedichtvan denzelfden titelvan
Erasmo #g Valrasone, - de rNautica''van

weldra navolging.

Bernardino .
Pcl#i (# 1617), - de sFisica''
van Paolo del zoddo (i 1569),- en rLe
lagrime di San-piero'' de ppodere'' en de
XBalia''van .
H ùiTansillo(# 1570).
Zelfs n0g in de 16de eeuw vervaardigde
men dramatische stukken in het Latjn.De
beste van deze zjn: rlmber allrells11 Van
A ntonio T'dleq
sïtz en rchristus'' van A ngelo
M artirano (j-1551).Dochook die,welkemen
in de moedertaalschreef,w aren m in ofm eer
stjvenavolgingen van dedrama'sdexOuden,

verzen gemaakt.Behalvevan reeds genoemde
dichters,heeft men er van den cardinaalPilfrp Bembot van I'raneeseo A crl M olza,van
GiovanniG'Zicciozli,van Giovannidella Ccdc,
van Annibale Ccrt?, van Angelo (K Costanzo
en van Mieltele Anyelo .f'
stlpctrpffi, alsmede
van eenige vrouwen,zooals Vittoria Colonna,

Bjna alle schrjversder16deeeuw hebben

Veronica Gambara (# 1550), Gaspara Rtampa
(i 1554)en T'
alli@ #'zrt
wol..

Tn plaats van den roman had men in Italië
de novelle. In de 16de eeuw was het aantal
zooals de rsofonisba''van Trosino,de pltos- novellisten zeer groot,doch geen van hen kon
m unda''van R'
aeellai,de pTorrism ondo''van B occaccio in frischheid en bevalligheid evenTasso,de rcanace''van Speroni,de Norazia'' aren.De vermaardsten van hen zjn M atteo
van Piêtrodrefiwo,en de pMerope'',eene stof B andello, die 214 novellen schreef, en de

door 3 dichters,nameljk Carallerino,Izlvilra monnik Anyelo Fsrdzlzlob (# 1548), wiens
en Torelli behandeld.Oorspronkeljkerzjn de novellen zich nietdoor kieschheid onderscheiXSofonisba'' van Galeotto del Ccgefip en de den, hetgeen m en 00k zeggen kan van de
treurspelen van Gv
lambattista Glcl#i.00k het DCene''van Lanca en van de npiacevolissime

bljspel ontstond door navolging der Ouden notti''van Gianfrances'
eo Straparola.Belangen diende t0t opvroljking van het H0f en rjker zjn de pEcatommiti''van Giraldien

van de hooyere standen. De geleerdecome- de rDiporti''van Paraboseo.Ernstiger onderdie (commedla erudita)werd nagenoeggeljk- werpen behandelde men veelalin gesprekken.
tjdig behandeld door Bernardo .
lbrizïo da Geestig ztbn vooraldievan Gvlambqttlsta Gellï
Wïàïe'na,Ariostoen M aehianelli.Men heeft van in zjne pcirce''en vooralin zjne,doorde
Ariosto 5 bljspelen,van welke deeerste 2 Inquisitie verbodene pcapricci del bottajo''.
aanvankeljk in proza geschreven waren,- Grooten roem behaalde voorts in dien tjd
voorts van Bibilna hetstuk pcalandra'',- en graaf Cast
lglione (f 1529)metzjn pcortigivan M aechiarelli pLa clizia''en rLa Mandra- ano'' waarln hj eene voorstelling geeftvan
gola'
'1 alle drie in proza.W jdersheeftmen den volmaakten hoveling.
een aantal bljspelen van andere dichters, Italië leverde voorts in de 16deeeuw een
waaronder die van G-lammamia CeccM en van verbazenden rjkdom van staat-en geschiedIkaneescodt
Ambra debestezjn.Daarenboven kundiyegeschriften.Daartoebehoordendievan
had het volk zjn eigen bljspel,commedia M aceh%avelli, zooals pDiscorsi sopra la prim a

dell' arte genaamd. waarvan hetplan en de decadiT.Livio''- pDell'artedellaguerra''yhoofdinhoud door den dichter waren vastge- en vooralzjnrprincipe''enzjnepstoriaFio-

steld,terwjldezamenspraakovergelatenwerd rentina''. W jders noemen wj de rDiscorsi
aan de tooneelspelers. Hierdoor ontstonden

sopra C.Tacito'
'en de geschiedenis van F10-
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rence van 'dplone d--llfo,- de pDiscorsi van Plltro G - f
,ole (t 1748), van Lodonoo
politici''van Paolo Tlrlfl?- en pDella ra- dwfpzlïo M '
J atori(
# 1750),van SeipioneXJFdJ
gione di stato e relazionl universati'' van (
f 1755)en van Fra Paolok%arpi,dieeenegeG'
ioranni Woffero (f 1617).De algemeene ge- schiedenis schriefvan hetConeilievanTrente,

schiedenis van dien tjd werd in hatLatjn zeerbelangrjk zjn.De geschiedenisderkunst
beschreven doorPaolo Gïpdo(f 1552),ler- werdbeoefenddoorYlippo.
fcltKgzfzcci(f1696),

nardo Azlfcellfzi, Galeazzo Oczrc en Giorgi'o Carlo Dœïi en Gioranni .ftwlïtlzk:,en die der
F /tlrïo? en in het Italiaansch door Franceseo letterkundedoor Rossien Cinelll(f1706),door
Giccicr#l ï,Pier F'
rlpcedcp Giambnllarit Gï- I'
ontanini,Gy-vll,Cresoimbeni,Qsfltfrio,Maambattista ztfrïtzl;en Patroio & 'Rosri.Van zffccFzells1 en vooraldoor Tiraboschi.
de voornaamste steden van dien tjd werden
Het duideljkst openbaart zich het verval
tevenstalrjkeuitmuntendebesehrjvingen op- der Italiaansche letterkundein dittjdperk in

gesteld,terwjlwj devermelding tler oC0m- de dichterljke voûrtbrengselen.De bedorven
mentari delle c'ose d'Europa'' van Lodorieo

smaak,door Gnariniin den rpastor :d0'''ge-

Glïccilrt
fïpi (die o0k eene beschrjving der huldigd,openbaart zich nog sterker in de geNederlanden leverde) niet mogen vergeten. dichten van G'
lambattista .
rcgïz?i(f 1625),die
Voorts ontstonden in deze eeuw de rAnnales niettemin aan hethoofd staat van de Italiaan-

ecclesiastici''van Baroniws (f 1607),

de sche dichters der 17de eeuw.Trouwens hj
onderscheidt zich dpor eene rjkevexbeelding
en doorden zoetvloejenden klank zjnerverzen,doch zjne nnkieschheden?tpespelingen,
tegenstellingen en kunstmatigevergeljkingen
van Benrennto Ce!!2z
,i.W erken over wjsbe- w erden door velen bewonderd en nagevolgd,
XVite de'pitk eccellenti pittori,scultoriedarchitetti''van Giory'
lo Fcdcr'
s, - rIlriposo''
een gesprek oversehilder-en beeldhouwkunst
van Rafaëllo .
xor.g/zli, - en de geschrilten

geerte, zooals die van Girolamo Cardano, vooral door Claudio v1.
cMlKz?'
i en Glrolamo
Giordano wprfzzlo en Ginlio Oe.sJ4'e Vanin1* Preti, die t0t de diepste diepten van onzin
werdendcoxgaansin hetLatjn geschreven. en smakeloosheid afdaalden.Ookalslierdichter

Vierde fï/tf
.
yerk.Reedsin de17deeeuw be- had hj grooten invloed en hj wasde eerste,
g0n de classleke studie,alsmededepoëzj in die op het gebied derpoëzj hetburgerschap
verval te geraken, en eerst in de 2de helft toekende aan de vleizieke l0f-,huweljks-en
der 18de vertoonden zich spoxen eener belang- ltjkdicbten.Anderen echter betraden een betexjke omwenteling in de nationale letterkunde r0n W eg en verwierven duurzavaen roem ,Z00der Italianen.Toch ontwaakte reeds vroeg in als inzonderheid Alessandro Tassonidoorzjn

weêrwilvan alle hindexnissen,doorhetkerk- comisl!h heldendichtpLa secchia rapita'',voorgezag in den weg gelegd,de beoefbning der zeker hetbeste dichtstuk dezer eeuw.Dergenatuurkundige wetenschappen,waaraan eene ljkegedichten waren mL0 scherno degliDei''

rj van merkwaardigemannen zich wjdde.Er van I'
raneeseo Wrccciollï (f 1645),en sI1
ontstonden geleerdegenootschappen,zooalsde

ma
(#l
1
ma
66n
4t
)ile racquistato'' van Lorenzo .
LY#

. A1
shekeldichtersonderscheiddenzlch
LinceiteRome(1605),diemeermalenwerden
opgeheven,doch in denJongsten tjd doorde TeajanoWoccclili(f 1615),delandschapschilzorg van Pl'
lts IX een nieuw levenontvingen. der Salrator .
Poé'
l (f 1675)en BenedettoMenMet kracht verhief zich aldaarde Accademia zizài.Van deoverige dichtersnoemenwj GadelCimento,om na koxtstondigenbloeiallengs ô9'
ïJ!Ip Qhiabrera van Savona (f 1637), die
te verkwjnen.Van de beroemdste beoefenaars Plndarus en A ndcreon, en I'ltlvio Test1*van
M
dernatuurkunde noemen wjinder
eersteplaats, ödera,die H oratinsnavolgde.

Galileo GCJiIJC, - voorts Vincenzo Tzsdtzsi,

Een zuivexder licht gaat op over Italië in

Evangelista rtvrïce/li, de Cassinibs (vader, het laatzte vierdedeelder l7de eeuw ,toen de
zoon en kleinzoon),-.de sterrekundigen Gi- navolgers van M arinigeen gehoorm eer vontxwC?)cJ/i.
sJtz Riclioli en Francesco Grieltzl#i,de

den.Toen schreven Franeesco.& #ivan Arezzo

natuurkundigen Marcello .VJI
A,
#Aien Lorenzo
& ?I6?i, en inzonderheid de geneeskundige en
dichter I'
raneeseo .
& #i van Arezzo(f 1697),
den vervaardiger van het beroem de gedicht:
Baco in Toscana''.Totdewjsgeeren behoorden de rampspoedige Tommaso Campanella
(# 1659),schrjvervan opoesie fllosoiehe'',en
Giambattista T'
scp (t 1744),wiens mprincipi
di scienza nova''grootopzien baarden.Vande
geschiedschrjvers vermelden wj:Arrigo O.-

(# 1698),de beroemdenatuur-en taalkenner,
I'
rateesco FïRcg/l van Florence (f 1707)en
Alessandro G'
ii van Pavia.Zjverbrakenhet
Juk der onnatuurljkheid en smakeloosheid en

.

werden de schepyers van een beteren dichttrant, die zich ultRome,tjdenshetverbljf
van koningin Cltristina van Zwedenhetmiddelpunt der letterkundige beweging,Over geheel

Italiëverspreiddeen zjn invloed in Frankrjk

en Duitsehland deed gelden.Dezerigtingwerd
terino .
llcrilc, die een werk rDelle guerre bevorderd door de académieder Arcadia,doch
civili di Francia'' schreef, Gwido -rezk/irtwlio deze riep tevens eene herderspoëzj te v00r(# 1644), die eene pstoria delle guerre di schjn, welke naast het drama den schepter
Fiandra'' leverde, - voorts den Jezuïet Fa- zwaaide op het gebied der dichtkunst.Intuss'
frtxtb (f 1649),die een merkwaardig schen kw am en de Arcadiërst0tdebewustheid,
geschrift pDe bello belgieo''in hetlichtgaf, dat er eene theorie van den smaak bestaat.

terwjlde geschiedenis van Napelsvan I'
ran- Menzinivervaardigde eene handleidinq totde
uratori eene aesthetlca. De
ceseo Ot
œdcelcdro(f 1670),dievan Venetiëvan ditthtkunst, en M '
mattlsta .
N'
/z,?; (# 1678),alsmede de geschxif- I
v
o
o
r
na
a
ms
t
e
d
i
e
h
l
e
xsdernieuwerigtingwaren
ten van Gioranni Clr lfc,van Greqoréo.
éefb, nnocenzo Frv.gt
llzvan Genua(f 1768),Eu8ta-

*@
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ekio Axfrdi (# 1738), Giambatthta Zappi (f 1828), GiovanniFt-/pli, btjgenaamd La(# 1719),FraneeseoLemenevanLodi(f 1704) 11#0 (# 1807) en vooral Ugo Foseolo,die
en Paolo 2oIJi(f 1767).
dool
* zjne lierdichten pl sepolcri'' grooten

Naast deze lierdichters stonden als schrj- roem verwierf, welke niet w einig vermeervers van heldendichten Nioolo Forfd.t/z?xnrrï, derd werd df
lor zjne:rultime lettere di Jade dichter van rRicciardetto'', - Tommaso copo Orti
s(1802)'
1.
&klïcl'
Jen GasparoAzf
rfob.Hetbeste stuk
Deheerschappj van Napoleonbragtdeverin dien trant en van die dagen is ,,11con- schillende volkeren van Europa ook op letterquisto di Granata'' van Girolamo t/rczïlzài kundig gebied met elkander in aanraking.
(f 1675).Minderteprjzenzjn:p'
Boemondo'' Dientengevolge Ontstond in Italië een kring
van îkmpronien het plmperio vendicato''van van Jeugdi
ye dic'
hters,die naarhetvoorbeeld
Antonio Olrrcccio,terwjlmenindenpAdamo'' der romantlsche schoolin Duitschlam d enEnvan Tommaso OIPI
PJiJJJ en de rVisioni sacre geland hunne stofaan de middeneeuwen onte morali''van Avbnso T'
rcrlz/p (f 1788)veel leenden.Deze nieuwe schoolheeftzich vooral

oorspronkeljks aantreft.Novellen werden niet bepaald bj het treurspel. Althanshare liermeer geschreven, doch van de traurspeldich- dichten, romancen en balladen,hoewelzich
ters onderscheidden zich Pier Jkcozo M artelli daarin de romantische rigting het duide-

(i 1727), k
bk%ione JTCF/? die mMerope''
dichtte, en Antonio O/Z
IJï(f 1749).Decgmm edia dell'arte w erd gesteund door I'laminio
Scala (-1
-1620), T'
iberio Fïorïllt
l (f 1694)en

ljkst vertoonde,hebben betrekkeljk weinig
waarde. Tevens verrjkte zj deItaliaansche

bewondering, die men aan de werken van

Berchet, Tommaso G'
rtuA.ï, Niceolo Tommaseo

letterkunde m et den geschiedkundigen roman.
T0t hare eerste vertegenwooxdigers behoorde

Salrator .
#p.
:l. Op het gebied der voor mu- Alessandro X czlz/zls, de schrjver der rPr0erdi
ht
en
wit
eg
rs
fta
voo
algPi
&- messi s
ziek bestemdelibj
gecn
aa
mdverMe
sior,
rog
josi''en der historische drama'
s:pIl
tro Fre.py,
:à'ï,
conte dl Carmaglzola''en rAdelchi''.Ietslater
ten roem .
verscheen graaf Giaeomo .lzowt
/z
r#b (# 1837),
F'
(
Fdef'
i
j#erk.Inhetmiddender18deeeuw die evenwel in zjne pcanti''den classieken
onderging de nationale letterkunde in Italië vorm lluldigde.Totzjne navolgers behoorden
stzz3tfroPoëeio,TdrezdcïoM amianI
eene belangrjke omwenteling. De studieder M arcltettitalltv.
classieke oudheid ontw aakte op,nieuw en de en de dlchteres I'
errneci,terwjl Giovanni

Dantewjdde,verdrong de overdreveneinge- en Pratiin de voetstappen van M anzonitranomenheid met Petrarca. Daarenboven deed
ook de Engelsche en Duitsche letterkunde

den.Leden van eene zelfstandige dichtergroep
werden Aleardo H.!:tzr#it Gizllïp Careano,* oharen invloed gelden,terwjlde opkomst der Icz'ien Bellini.De nietlw eredichterschool,die
dagbladen de voortbrenging bevorderde. De in den jongsten tjd zieh teRome om prins
merkwaardigsteschrjveruitdenaanvangvan Torlonia schaarde, volgt de rigting van Leo-

dit tjdperk is Gasparo Gozzï (f 1786),die ,tv#ï. Gevierde lierdichters van onzen tjd
reeds in 1758 met kracht Dante in bescher- zjn voorts Romani, Carrer, Arici, Torti,
ming nam en in 1761 hetw eekblad rosser- Dalltonyari en Rosetti! terwjlde hekeldichvatore periodico''stichtte.Zjne gedichten ge- ten va'
n Ginseppe Gïcfyfz(f 1850),den meesttuigen van edele gevoelens en naast hem begaafden Itallaanschen dichtervanonzen tjd,
gr
oot
e
n
invloed hadden Op den Italiaanschen
streed Ginseppe .
Pt
XreJJC,die in zjn tjdschrift
XSferza letteraria'' den smakeloozen ttjdgeest volksgeest. Uitmuntende treurspelen uit dit
onmeêdoogend geeselde. Omstreeks dien ttjd tjdperk zjn wjders: ràrnoldo da Brescia''
verseheen eene vertaling der gedichten Van van Battista Fïccp/spf(j-1861)en rFrancesca
Ossian door Melchiore O6.
:(vo//ï(# 1808)en da Rimini'' van S'
ilivoPellico(f 1854),terhet gedicht !yGiorno'' van Giwseppe ParI@n%. wjl tlok treurspelen werden geleverd door
(# 1799). Belde stukken hadden grooten in- CarloMareneo,De Oz.
ï.
$ft
?
/bri.
:en .
Ro.
%8ini,en
vloed 0P de ontwikkeling der letterkunde. eigenljke drama'
s dool- Gialûnto WJ/JIwJI ,
Voorts verschenen gedichten van Carlo Pas- Giaeometti? Gualtilri en Fortis.Sedert1850
.s
erpli en Aurelio Bertola (f 1798), terwjl begon het nationaaltooneelmeer en meer te
0ok die van Gia,
mbattista z
gpltwiz
lï,Vinoenzo bloejen, en de stukken van GiwseppeAetwd
J-wdrïcli, Bartolommeo Lorenzo en Ariei en DallbOngarowerdelzmetbjvalontvangen.
Felioe Jzovltöz)b dichtte operateksten,en totde
(f 1836)vele lezersvonden.
De nieuwe rigting der letterkuqde open- vermaardste bljspeldichter3 behooren Alberto
baarde zich vooral in het treurspel. Nadat Fbfl(#1847),GherardidelFt?
.
s/c,PaoloF:rrtzri,
Carlo Goldoni(f 1793)aanhetnationaleblj- B on en Fambri.Tevensw erden vaderlandsche
speleene hoogstgunstige hervorminghaddoen geschiedkundigeromansgeschreven doorM a.
%ondergaan,terwjl 00'
t Camlo Gozzi(f 1806) qvielp d'Azeylio, CesareCJ/JA,TommasoGrpddi,
veel goeds voor het tooneel leverde, werd Gulrrazzi, Bazzoni,.
Apq
sils, Varese, Caroanoj
r.
s:z'
Jo, Corelli enz.EinFittorioa4I/IJrC(f 1803)de scheppervan het Bresciani: Vittore .#6'
nationale treurspel en na Pamini de beroem d- deljk ztl
'n novellen geleverd door Cesare
ste dichter van zjn tjd.àletgeestdrift ver- W cllo en door onderscheidenevrouwen.
O0k
de
geschiedenis in den geest en vorm
vuld voor de voormalige grpotheid van zjn

vaderland,wisthj debelangstellingdesvûlks vartd:n tegenwoordigen tjdontwikkeldezich

in het treurspel dnurzaam te wekken. T0t sedert de hell'
t der voorgaande eeuw , doch
zjne begaafie navolgers behoorde Vincenzo zag zich veela!belemm erd door de wantrou-

Xp@/i(t 1828),- voortsIppoliteTilt
fd-oz
'fe wende maatregelen van wereldljk en kerke-
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ljk absolutismus.Zj k0n eerstharevletlgels & !!S t0t de beroemdste taalkenners behoort.
uitslaan na de staatkundige Omw enteling,die Jegens de Ttaliaansche taal hebben zich Ceeerst in Piémont en daarna in geheelTtalië ycd , Giordanit Ttdrepfï, M onti, Terficlri,
plaats greep.VoortreFeljk zjn niettemin de Gherardiné,Napnueei, Tommasseo,Pnoti,OJ-

geschiedwerken van Denilèa (f 1813)en van rena en I'
anjàni verdiensteljk gemaakt,terCarlo .#pJ/l, - voorts de geschiedenis van wjl dt
Ancona en Tesa beschrjvingengaven
Napels van Pietro Coletta (f 1831).Eene al- Van ollde gedenkteekenen, en anderen zich

gem eene geschiedenis schreef Cesare Ccp/vlin
1837. D e geschiedenis van Ttalië werd bew erkt doox
Cesare Balbo, B orglti,
Canth,
enz.,terwjl Coppi een
vervolg leverde Op de annalen van M nratori.
De oude geschiedenis van het schienliland
werd beoefend door M icalL Garzetti, Afazzold'
l, Vannneei,die derm iddeneeuwen dof)r
Tos
Trot
ya
ij .> .#i di
.x-z
lclzdf: xd.*,41*%'
Gïz
luez.p: de O:>'cz'denz., en die van

bejverden 0M; volksliedexen, volksverhalen
enz.te verzamelen.

De belangrt
jkste bronnen vo0r de kennis
der Italiaansche letterkunde bezitten wj in:
rst
oria della letteratura italiana (1772- 1783,
14 dln; 1822- 1826, 16 dlnl'' van 7%-

rabosoài.
Voorzeker zal de pas verworvene eenheid

en staatkundige vrjheid van Italiëeen gunstigen invloed hebben op de letterkunde van

den nieuweren en nieuwsten tt
jd doorFarini, een volk, dat een grootsch verleden achter

Gualterio, La Ftviz?l,Ranalli,Anelli,M on- zich heeft en zich in eene schoone toekomst
fcpylli, Carlttfi, Pepe! Bianelt;enz. Op het mag verbli
jden.MTanneerwj opmerken,hoegebied der krjgsgeschledenis bekleeden Er- veel belangrtlks hetoudeItaliëgeleverdheeft,
cole .#ïco//Jen M ariavo d'Ayala eene eervolle terwjlhetnederzatinsmaadenverdrukking,
plaats.Voortsvermelden wj nog. degeschied- hoeveelmeermogen wj dan nietverwachten
kundige werken van Amari over Sicilië,van van het jonge Ttalië, dat met kracht is 0pRomanln over Venetië,van Clbvario, Rclopis gerezen om zjne boeljen te verbreken!De
0n Gallepqa
over Piêmont', van Canale over dichterlllke volksgeest, bevorderd door een
*
Genua, van Cesare Clp/'
l'OverL6mbardje, betooverend klimaat,bestuurd door kunsten
Van Afazzarosa OV0r Lucca 0nZ. D e g0- wetenschap,thans onbel
emmerd in zjne ontschiedenis der nationale kupst schreven wikkeling, geeft allen grond om te voorLanzi, Rosin'l,Cicoynaea en Ranalei,- die Fpellell,datdie verwac,
htingen vervuld zullen
der letterkunde Corniani, Vqon'
l, MqF'
eé, Mzorden.
Cimorelli, E miliani-Gilgditoi, Cereseto,AntbroItalinsky (AndreiJarowienitsj),eenRus.:
pD enz. ln 1842 Ontstond te Florence het sisch staatsman,geboren in 1743 bj Kiew
geschiedkundig tjdsclzrift rArcllivio storico en de spruit van een Kosakkenstam ,ontving

italiano''
, terwjl in de voornaamste steden

geschiedkundige genootschappen w crden gesticht.Staatkundige geschriften werden vooral
uitgegeven doox M asslmo t/'Hze-t/lïo, Gioberti
en Jvczzlz/ï,en zoowelde w .iisgeerige Werken
van Filanyilri a1s de regùsgeleerde van Wdc-

zjne opleiding aan hetseminarium aldaaren

sttldetlrde vervolgens te Petersburg, Londen
en Edinburghin degeneeskunde.Jn 1780toefde

htJ te Pa'
1
-tl
's,kwam erin kennismetgrootvorst P aul en zag zich w eldra benoemd t0t

secretarisbjjhetRussisch gezantschapteNacaria (# 1793) verwierven eene Européstt
he pels. Opgewekt door het voorbeeld van sir
verm aardheid. In den aanvang dezer eeuw Witllam .
St
'
zvli//op,,wjdde hj zich hier aan
werd de wjsbegeerte vertegellwoordigd door de beoefening der oudheidkunde en bragt
Romaynosi,terwjl Galuppi,RosminitG#oJ:z./$ allengs eene hoogst m erkwaardige verzameen Mancini de staatktlndige eyl kerkeljke lipg van oudheden bi
jeen.Toen Pa'
tddentroon
idealen der partjjen van hunnen tjd in Over- beklpm men had,w erd Italinsky bevorderd tot
eenstemm ing zochten te brengen.Tn den laat- staatsraad in werkeljke dienst,kamerheer en
sten tjd heeft men zich in Ttalië met jver buitengewoon gezantteNapely.KeizerAleœantoegelegd Op de Duitsehe wilsbegeerte,vooral der verplaatste hem vervolgens in laatstgeop die van H e-qel. O0k op elk ander gebied noem de betrekking naarConstantinopel,waar
der wetenschap, nameljk op daf der wis-, htj bleet
't0t aan hetbegin van den Turkschsterre- en natuurkunde, Op dat der anato- Russischen oorlog (1807).Hi
.jleidde de ondermie en physiologie, op dat der bouw - handelizgen omtrent den vrede en teekende
kunst, der regtsgeleerdheifl, der staathuis- in 1812 m etgeneraalKoetoesow dien van B0ehoudkunde en der ppvoediklgsleer, is Ttalië charest,waarna hjja1sgevolmagtigdminister
in den laatsten tjd metreuzenschreden voor- naarConstantinopelterllgkeerde.Alszolldanig
uitgegaan.D e studie derOudheid en taalkunde ging htJ in 1817 naar Rome, waar hj den
is uit hare sluimering ontwaakt. Onder de z7sten Junj 1827 overleed.Ztlne boekerj,
beoefenaars de< oude letteren hebben Fac- 30000 deelen tellende?w erd verkocht,nadat
cïpltz/;, I'
oroellini, I'
ea, Angelo .2l-J'
Jb en Val- de OosterschehandschriftenvolgenszjneuiterJtxvd ,
Ouder die der oudheidkunde lnghi- ste w ilsbeschikking geplaatst waren in debirlzzlï,B oryhesi?A '
vellino,M inerrini,Caredonit bliotheek van het Aziatisch Instituut te Pezsy/
tzwo?graaf Rossi,- onderde Egyptologen tersburg.
Roselltni en Peyron, - en Onder die der
Ithaca.Onderdezen naam vermeldenwj:
Oostersche talen Castlylioni en Amari zich
Het elland .
//Accc, thans Tlteakiof Thoki
algem een bekend gemaakt. De studie van genoem d, na Paros het kleinste der zeven
het Sanskriet vond in Italiu tlverige v00r- Ionische eilanden.H et heefteene oppervlakte

standers in Gorresio en I'
lecehâa,terwjlBion- van 1,77 EIgeogr.mjl en ligttegenoverde
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Grieksche provincie Aearnanië,1geogr.mjl looptbjna een millioen dollars.Deboekerj
ten zuiden van Leucadia (Sta Maura), ten bestaatuit 125000 deelen,waaronder zich die
noordoosten van Cephalonia en van diteiland

der voormalige bibliotheken van F.Bopp, 0.

?.n1 k%mith,A.D.Y Fzifeenz.bedoor het Viscard-of Guiscard-kanaal (1/c- 1 Antlton,/03#.
geogr.mjlbreed)gescheiden.In deOudheid vinden. De universiteitsgebouwen beslaan er
w as dit eiland verm aard alshet vaderland en deverschillendezjdenvanhetCascadille-plein.
het rjk van Odl
use'
l
ts (Ulysses).Volgensde De studenten hebben er gelegenheid om door
beschrjving van Homerns,welkenietgeheel bepaalde werkzaamheden gedeelteljk in hun
en al strookt met den tegenw oordigen toe- onderhoud te voorzien. prhe Cornell Era'',
stand,had men op datrotsachtig eiland over- door hoogleeraren en studenten geschreven,

vloed van koren en wjn.Behalvedeevenzoo verschjnt elke week,terwjlhetJaarverslag
genoemde hoofdstad en den ruimen burgtvan der hoogeschool in het pcornell University
Odnssews,had men erdevolgende merkwaar- Register''opgenomen wordt.

dige punten:debergenNexitos(Neriton,thans
Ithome wasin dedagenderOudheideene
St.Elias?bjna 700 Ned.elhoog)en Neion bergvesting in Messenië (1n denPeloponnesus)
(thans Stephano), die de haven Rheithron op den berq van dien naam (thans Monte
vormden, en Kaap Korax of de Ravenrots. Vurcano),d1ezich ten westendervlaktevan
HethedendaagscheThiakiteltongeveer12000 de Pamisus met2toppen (Enna en Ithome)

inwoners en levertqeen graan genoeg voor ter hoogte van 800 Ned.elverheft.Volgen:
zjnebevolkiny,terwjldeoverigevoortbreng- de sage werd aldaar Zelu (Jupiter)doordp
selen der Ionlsche eilanden er in overvloed Nymphen opgevoed en l
aterin eentemyelgehuldigd. Deze gewigtige vesting is ln den
voorhanden zjn.Dehoofd-enhavenstadVathi,

aan de Golf van Molo gelegen, bezit 5000 eersten Messéniscllen O0rlog (734- 724 vöör
inwoners, die hun bestaan vinden in sc,heep- Chr.) door Aristodlmus heldhaflig verdedigd
vaart,scheepsbouw envisscherj.O0k leveren tegen de Spartanen,en door laatstgenoemden
de kusten er spons en rood koraal.A1s deel in den derden Messênischen Oorlog (469- 459
van het koningrjk Griekenland behoort het vôör Chr.) gedurende den tjd van 10 Jaren
tot de nomarchie Leucadia.
belegerd.
De stadffAccgindenNoord-Amerikaanschen
Itinerarium ofreiswl
jzernoemtmen eene

Staat New-York.Zj ligtop beideoeversder aanwjzing der stations op een grooten weg

Cayuga-lnlet, 20 minuten gaans ten zuiden
van de zuidpunt van Cayuga-Lake in een
bevallig oord en is door de Cayuga-susquehanna-spoorweg met Oswego en door stoombooten met de voornaamste plaatsen aan het

tusschen 2 hoofdplaatsen,m et verm elding der

afstanden.De belangrgkste itineraria,uitde
dagen der oudheid bewaard,zjn de yltine-

raria Antonini'',- het rTtinerarium Hlërosoz
lymitanum'',- hetrltinerarium Alexandri''Cayuga-meer verbonden.Zj telt ruim 10000 en eenige rltinerarla''door het Heilige Land.
De Ilineraria dzlf/zlïzlïbevatten hetItinerainwoners (1870) en is vermaard door hare
Cornell-universiteit, door een harer burgers, d'lfvzprovinco rqm ,w aarin een aantalreisrouTzra Cornellgestichten door de regéring der ten zpn oggenomen doorde RomeinschewinVereenigde Staten mild begiftigd.Door het gewesten ln Euroqa,Azië en Afrika,en het
Congrès werd in 1862 bjna een millioen Itineramiltm Mcrïflvlzl- , dat de beste kustacres land aan den Staat New -York toege- en waterwegen aanwjst. Beide bestaan uit
kend, welke in hetvolgende Jaar onder be- eene eenvoudige opgave der plaatsen,aan die
paaldevoorwaardentendeelvielenaanPeople's wegen gelegen,metbjvoeging der afstanden.
Collége te Havana.Toen hiervan echter geen Vermoedeli
.
jk zjn zj uitden tjd van Antonigebruik gemaakt werd, besloot de Staat het s'
l
f.
yCaracalla,en terwjlzj aanvankeljk beaanbod te aanvaarden van Cornell,die voor stem d waren voor staatsambtenaren, w erden
datgrondbezit een halfm illioen pond sterling zj later als rcisbaeken gebezigd.Intusschen
w ilde geven t0tstichting eenervoor elk toe- zjn zj in den tjd van Dioeletiangœ in den
gankeljke hooreschool.Den 27stenApril1865 tegenwoordigen toestand gebragt. HetJJiïFrotçtftyzzlïftrs'
?:psisvervaardigd door
werd de stichtlngsbriefgeteekend en daarbj nerarv''am A'
bepaald,dat deze inrigting nietbehooren zou een Christen in hetJaar333van onzetjdret0teene staatkundigeofkerkeljkepartj.An- kening ten behoeve van hen, die zich van
drewD.Fr#ï/:washaareerstevoorzitter.Cornell Burdigala (Bordeaux) naar Jerusalem begabegiftigde haar voorts met 200 acres land en ven.Beide Itineraria zjn door W esseling te
kocht voor haar een geologisch en palaeonto- Amsterdam (1735) en later door Pinder en

logisch kabinet.Deplegtigeinwjdingen ope- Partkey (1848)in hetlichtgogeven.- HetJJ6-

ning dezer hoogeschool had plaats op den

nerarl'am Hl:ztsptfri behelst eene beknopte

7den October 1868,en zj werdgedurendehet schets van den togtvan Aleœander de Groote
eerste studielaar d00< 412 studenten bezocht. naar Perzië en is eerstin 1817 doorM aiuitEr w orden lessen gegeven in landbouwkunde, gegeven. ReiswjzersnaarhetHeiligeLan;
schei-en natuurkunde,geschiedenis en staats.. zjn door Tobler in het licht gezonden;men
wetenschappen, letterkunde en wjsbegeerte, heeft er van Thietmar,H uyo Plagon,Frann
wiskunde en ingenieurswetenschap,delfstof-, .r@ïz
l5 en Anloninus. Dit laatsteisvervaarplanten-endierkunde,mechynica,krjgskunde, digd omstl'eeks hetjaar570.
en talen.H etaantalhoogleeraren bedraagt37,
Ittig tTilomasl,een verdiensteljk Duitsch
en onder deze zjn 3 voorDuitschetaal-en godgeleerde, geboren te Leipzig den 3lsten
letterkunde.Het kapitaal der hoogeschoolbe- Odober 1643, en aldaar overleden a1shoog-
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leeraar in de godgeleerdheid den iden April Mei1822 onder den naam van Augustin I den
1710,leverde een pschediasma de audoribus, troon Van Alexico en Yverd den zlstenJulj
quidescriptoribusecclesiasticisegerunt(1711, daaraanvolgendealszoodanig gekroond,nadat

na zjndooduitgegevenl''enleverdeeenerllis- hetCongrès hetkeizers:hap erfeljk had vertoria ecclesiastica (1709)'' eene gllistoria klaard in zjn geslacht.Toen echtereerlang
synodorum nationalium retbrmatarum inGallia de schatkist tlitgeput was,spanden verschil(1705)'', meene rllistoria conciliiNicaealzi lende qartjellen het Uongrès zamen tegen
(1712)'', en eeneuitmuntendepBibliotheca den Kelzer, die geen beleid en krachtgenoeg
patrum aqostolicorum (1699)''.
bezat, om de wetgeving te reyelen en de
Ittnemet is de naam van eene delfstof, kw aadwilligen te beteugelen.Eenlgegeneraals
die in onregelmatige of grofkorrelige massa's vormden eene zamenzwering om hem te doen
voorkomt.Hetheetteengranatoëdrisehenbouw, vallen.W eldra verhief zich de opstand,doch
is plat en schelpachtig Op de breuk, bezit ItnebidelegdedenzostenMaart1823zjnewaareene hardheid van 5,5, een soorteljk gewigt digheid vreedzaam nederin de handenvanhet

van 2,37, en islichtgrjst0tdonkerblaauw- Congrès.Ditlaatsteverleendehem enzjngezin
aehtig-grjs,vetglanzig en eenigzinsdoorschj- een jaargeld,ondex voorwaarde dathj zieh
nend. Het bestaat tllt kiezelzuur aluminium, in Italië zot
l vestigen, waarna hj met de
kiezelzuurnatrium,ltalium en calcium metwa- zjnen naar Livorno gebragt werd. Hoewel
ter,eenweinigzwavelzuurcalcitlm en chloorna- door partjhaat belasterd,had Iturbide,wien
trium ,smelt gemakkeljk vool
*deblaasbuis, men noch geweldenarj,noch hebzuchtk0nte
lost in zoutzuur op onder ontwikkeling van l
ast legqen,n0g altjd velevrienden en aanzwavelwaterstof en afscheiding van kiezelaarde,en men vindt hetin hetdolerietin de
Breisgau.
Ituraea? een landschap in hetngordoosten
van Palaestlna, behoorde t0tde groote hoogvlakte ten zuidoosten van den Hermon.Het
bevatte vele weilanden, door onderscheidene

riviertjes besproeid,en de bewoners leefden

er in verplaatsbare tenten of in grotten.D e

bevolking,oorspronkeljk ten zuidoosten van

den Anti-luibanon als een met de Arabieren
vermengde stam gevestigd, maar voor den
drang der oost-lordaanse,
he Israëlieten bezwjl
tend, bewaarde niettemin hare onafhankeljkheid,maarwerd in 105 vôôr Chr.door
Aristobnlns overw tmnen en in den Israëlieti-

schen Staatingeljfd.Laterherkreeg zj hare

hangers ln Mexico.In kennisgesteld van eene

zamenzwering ten zjnen behoeve,begaf hj
zich in 1824 metzjn qezin naarLonden om

zich vandaar naar Mexlco in te schepen. Het
Mexicaansch Congrès evenweldeed hem den

28stenApril1824 in den ban en bevaldathj
bj zjne landing onmiddelljk zou worden
teregtgesteld. Niettemin waagde hj het den
16den Julj van datjaarvermomd den vaderlandschen bodem te betreden,Waar jj'* ill
weêrwilvan zjnevermomming,doorgeneraal
Garco herkend en reeds den 19den Julj te
Padilla gefusilleerd werd.Zjne weduwe en
hare 5 kinderen ontvingen van het Congrès
een jaargeld ondervoorwaarde,datzj in C0ltlmbia ot' Noord-Amerika moesten wonen.
Eeratgenoemde vestigde zich toen te Phila-

zelfstandigheid,drong totin Coele-syriëdgorj delphla,doch 2 van harezonen keerden later
maal*moest zich aan Pompqj'
asonderwerpen. naal- Mexico terug.ln 1835 werd aan de erfGedurende de Romeinsehe overheersching le- gonamen van Itwrblde een millioen piasters
verde zj dappere, maar ruwe soldaten aan uitbetaald,terwjlmen hun 20 E)mjl land
het leger.A'ttgnst'tbsschonk het landschap aan in eigendom toekelzde.
H erodes (fe Groote.Later vervielhetaan PltiItzenplitz (Heinrich August Friedric,h,
lippus,en na den dood van dezen werd hetin graafvon),een Pruissisch staatsm an,geboren
de Romeinsche provincie Syrië ingeljttl,doch te Groszbehnitz bj Mauen den 23stpn Febxuvervolgens aan H erodes x<-t
yriy/.ptztoegekend, arj 1799?bezochthet gymnasium te Berljn,

en na hetoverljden van dezen voor goed met studeerde aldaar een half jaar in de natuurSyrië verbonden.
kunde, voorts aldaar en te Göttingen in de
Iturbide (D0n Atlgustin de),keizer van regten,en volbragt voorts m etprofessorLieh,Mexico,aldaar teValladolid geboren in 1784, fezl,sïyirl eene reis door Engeland Frankrjk,
,
was de zoon van een uitgeweken edelman uit Z
w itserland, België en de Nederlanden. Ht
t
Biscaye en van eene rjke creole,leefde in rad vervolgens in staatsdienst,en werd toenJ
1810 bj heteerste oproerin Mexicoalslt
li- assessorbj hetkamergerichtte Berljn,regétenant op zjne goederen en weesalle aan- ringsraad te Stettin, opperregéringsraad en
biedingen van de opstandelingen van de hand. directeur der generale eommissie te Berljn,
Daarentegen aanvaarddehj op bevelvanden vicepresident te Posen en president te Arnsonderkoning Apodaea hetbevelover demilitie berg.In 1848 vroeg hj zjn ontslag om het
in zjne yrovincie en handelde met zooveel beheer op zich te nemen over uitgestrekte
krjgsbeleld,datdeopstandelingenweldraver- goederen,hem doorhetoverljdenzjnermoestrooid waren.Daarna vertoefdehj wederop de< ten deelgevallen.Hj werd lid der Eerzjn landgoed,totdatin 1821 deOnderkoning ste Kamer en daarna van het lmis der Heehem belastte met het opperbevel over het rell, en trad in Maart 1862 weder in staatsleger.Nu echternaderdeItnrbidet0tdepartj dienst als minister van Landbouw . Reeds in
der opstandelingen en plaatste zich weldra December van datjaar belasttehj zich met
aan hun hoofd.Na vruehtelooze ondel-hande- de portetbuillevan handelsaangelegenheden en
lingen met den onderkoni
nj omtrent eene verwierfin die betrekking,voorts als lid van
niquwe grondwet, beklom hg zelfden 18den hetDuitscheTolparlementjgrooteverdiensten.
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00k werd hj laterbenoemd t0tlid van den maat is er zacht en gezond en men heefter
Duitschen Rjksdag.Hj behield zjne porte- graan en am andels voorden uitvoer.Deevenfeuille t0t in 1873 en werd toen doo1*A ehen- z00 genoemde hoofdstad, de zetel van epn

HcA vervjngen.
Itzsteln (Johann Adam von),een hoot
'
dleider der liberale parttiin Baden,werd geboren te Mainz den 18den Sqtember 1775.
Na het voleindigen zjner studlën bekleedde
hj eenige ondergeschikte staatsambten.Toen
voorts groothertog Lodewl
jk in 1819 de regéring aanvaardde,werd hj als rllofgerichtsrath''te Mannheim geplaatst,zag zichin1822
t0t afgevaardigde naar den Landdag gekozen,
maar werd na ontbinding van dezen als een
aanvoerder der oppositie door de Hofpartj

bisschop,ligtaan de zuidzjde,aan defraaie

Baai van Ivica; men heeft er eene citadél
met hechte muren, eene hoofdkerk en 3 andere kerken,onderscheidene kazernen en 0m-

streeks 6000 inwoners. Aan hare oostzjde
ligt de voorstad La Marina,welke grooter is
dan zj zelve.Men zegt,datdie voorstad170
jaaT later dan Carthago door de Phoeniciërs
is gesticht.
Ivoor oi'el
penbeen(olitàntsbeen)isafkomstig van de lange,in het tusschenkaaksbeen
geplaatste slajtanden van den olifànt.Deze
kunnen eene aanzienljke lengteen diktebe-

vervolgd en 0/ pensioen.gesteld. Niettemin
verscheen hj ln 1831 wederop de vergade- reiken. Het beste ivooris wit,doch meestal
ring van den Landdag en ook op de volgende is hetmin of meer geel.Dekostbaarste soort
t0t aan 1850 toe, en plaatste zich steeds aan
hethoofd der oppositie,- vooralnadendood
vanr/lAoffecà.luevendig,welsprekend,gevaten

komt van Sumatra, de minder kostbare uit
Atï-ika. Vooral echter wordt veelivooraangevoerd uit Sibérië, waar men hieren daar

altjd t0t discussie bereid,was hj a1s het
ware voordiebetrekkingaangewezen,terwjl
men doorgaans zjne staatkundige bekwaamheid te hoog schatte.Toch bleek bj hetbehandelen van debegrooting zjne tlitgebreide

slagtandenvan voorwereldljkeolifanten(mammouth's) in groote hoeveelheid vindt opgestapeld,terwjlmen 00k ivoor verkrjgtvan de
tanden van den walrus.Reedsin ouden tjd,
vooral bj de Grieken,werd ivoor gebezigd

kennis van die aangelegenheid.De gebeurte- t0thetvervaardigen vankunstwerken,bepaalnissen van 1848 hadden grooten invloed op deljk van afgodsbeelden.Datvan den olym-

zjntoestand.Eengedeeltezjnerstaatkundige y
ischen ZewswasdoorPl
tidiasgewrochtvan
vrienden keerdezlch van hem af,en hj zelt' lv0or en goud.00k de middeneeuwsche kun-

helde over t0t de democratische en republi- stenaars wisten allerlei sieraden en groepen
keinsche rigting,zonder evenwelde grenzen tesnjden van ivoor.
derwetteoverschrjden ofzjne gewone 0m- Men heeft 0ok plantaardkg i'
tl
ppr,nameljk
zigtigheid te verloochenen. Onderscheidene het kiemwit van eene palmsoort, door Aiz
kiesdistricten vaardigden hem afnaarde Duit- en Parottin Peru ontdekt en door hen Pltytsche Nationale Vergadering, en hj schaarde elepltas zzllcroccr'l genaamd. De Indianen
erzich aan deuiterstelinkerzjde.Dezepartj dekken hunne woningen metde bladeren van
schonk hem hare stemmen,toen in Junj 1848 deze palmsoort,en de vrucht bevat eersteen
een xjksbestuurder moest benoemd worden. helder, smakeloos vocht, dat allengs m elkAan de om wenteling in Baden in M ei 1849 achtig en zoetwordt,daarna verstjtt en ein-

nam hj geen deel.Daarhj echter hetRompparlement naar Stuttgartgevolgd was,voegde
hj zich bj de voortvlugtige revolutiemannen en vertoefde eenigen tjd in Zwitserland
en den Elzas, terwjlin 1850 de Badensche
regéring hem van alle staatsburgerljke regten
beroofde. Hj vestigde zich vervolgens op het

deljk eene witte massa vormt,dat het ivoor

in hardheid evenaart.Hiervanvervaardigtm en
allerlei voorwerpen; inzonderheid dient die
witte massa t0t grondstof vool* knoopenfabrieken.

Hetdierljk ivoorlevertin gebranden staat

het ivoorzwart, eene zeer donkere, zw arte
landgoed Hallgarten in de Rheingâu,en over- verfstof.
leed aldaar den 14den September 1855.
Ivoorkust (De), Tandkust of El
penbeen-

Iva is de naam eener nieuwe liqueur,die Jw f, alzoo genoemd naar haar belangrjkst
vooral uit Ael
tillea zloq
îcFllft
z,in Opper-Enga- voortbrengsel,ligtaan de w estkustvanAfrika
din ira genaamd,bereid wordt.Zj komtin tusschen kaap Palmas en de Goudkust,en
3 gedaanten in den hal
zdel,nameljk alsfrJ- vormt een gedeelte van Opper-Guinea. Het
bitter,dat reeds watlanger bekend is,- als land is zeerboschrjk en wordtvoornameljk
dubbel b'tltzàiffdr, een donkerbrtlin,zeer sterk door de Kwakwanegers en door de Issinéven
en tevens zeer;jn bitter,- enJlenr#'irlof bew oond. De Franschen vestigden er zich in
goeteirc,eene keuriga dam esliqueur.
1700,doch behielden er slechts een paar fbrIvica,het Ebus'
lts der Ouden en hetgroot- ten. De handelm et de inboorlingen levert er
ste eiland der Pithyusen in de Middellandsche goud en ivoor.
Ivréa, het Eporedia der Ouden, is eene
Zee, ligt ongeveer 12 geogr.mjl van de
Spaanschekust,en teltop 81/: (J geogr.mjl vesting m et om streeks 10000 inw oners,eene
ruim 22000 inwoners.Er zjn talrjke baajen, hoofdkerk en onderscheidene inrigtingen van

en de bergachtige oppervlakte verheft zich in onderwjs,in hetevenzoo genoemde arrondisden Campveytot eene hoogte van400 Ned.el. sement van de Italiaanscheprovincie Turjn,

De hoogten zjn er meestal metboomen en datop 28 D geogr.mj1Ongeveer 160000in-

struiken begroeid; er ontspringen vele kleine

woners telt.Dat arrondissement ontstond uit

beken,en devoornaamsterjkdom derinwoners hetmarkgraafschap Ivréa,doorXareldeGroote
is gelegen in hunne zoutmoerassen.Het kli- na de verovering van het rjk der Longobar-
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den aldaar gesticht.Nadat Karel de Dikke in
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drag met koningin Eloabetl
t, nada'
t de En-

887 was atkezet, behoorden demarkgraven gelschen den zeeweg naar Archangelolttdekt

ran f'pr/l onder helz,die naar de kroon van hadden, vormde in de Strelitzen een staand
Italië dongen.Zelfs geltlltte hetaan markgraaf legeren veroverde Kasan (1552)en Astrakan
Bevengarilu 1'1 die in 950 te bemagtigen, (1554).ToenhjLjiandaalde DuitscheRiddoch hj moest haar weldra weder at'
staan. ders poogde te ontrukken,verbonden zich de
Evenals hj,behieldellook zjnenakomelin- Poleny Zweden en D enen tegen hem.Do0r
gen,die tevens hertogen van Bourgondië w a- Sle
khan'
ts l?atkori in het naauw gebragt,
ren, het m arkgraalbchap Irréa,totdat keizer wendde zich lwan t0t keizer Rudolf 11 en
H endeik 11 het in 1018 aan de zonen van den ?aus Gre
gori'
as XI1I.Laatstgenoemdezond,

oproerigen markgraafArduinontnam eninljfde ln de hoop dathj den Czaart0tdeR.Kaloverhalen,zjnnuntius
in zjn rjk.KeizerFrederik 11 beleendedaar- tholieke gûdsdienstzot
mede in 1248 graat' Tltomqe 'tllzlRaroye,en Possevinderwaarts,dietusschen destrjdende
de nakomelingell van dezen w isten zicll in partjen den wapenstilstandteZapolyat0tstand
het bezit van dit markgraafschap te hand- bragt,waarbj Iwan zjneaanspraak Op Ljtl
haven.
land lietvaren.Vertoornd OverdenvrjheidsIw an is de naam van onderscheidene Rus- zin derinwonersvan Nowgorod)trok hj in
sische Grootvorsten en Keizers.Iwan .
f?bj- 1570 derwaarts e11 vermoordde er binnen 6
genaam d Kalita (1328- 1340),wasgrootvorst weken Om streeks 60000 menschen. Met devan Moskollenzoc,
ht,stllloonafhankeljkvan zelfde w reedheid woeddehjteTwer)teA10s-

de Tartaren,zich boven de andere Russische kotl en op andere plaatsen. Deze dwingeland
vorsten te verheftbn en Mt
nskou t0thoofdstad bragt zjn zoon eigenhandig Om het leven.
des lallds te maken.D it gelukte hem gedeel- Tegen heteinde van zjne regéring ondernam

teljk,daar deze stad,il)plaatsvan W ladi- Jeemak ztjn togt naar Sibérië.It
van overleed
mir, de zetel werd van dtln m etropolitaan. den 18den M aart 1584, en w erd opgevolgd

Hj overleed den 31stet1Maart 1340.- Ilran door zjn tweeden zoon Feodor.- I'
tvan III
11 (1353- 1359),deJongerezoonvan denvoor- z/ezeà
ci/jj,dehalfbroedervanPeter1,gebogaande en geborenden3ostenM aart1326?werd

ren den zTsten Augustus 1666 en overleden

opvolger van zijn broeder Simeon de Trotsdte. den zgsten Januarj 1696, werd czaar in
Hj was niet sterk genoeg Om tegen de ove- 1682, maar nam w egens ongesteldheid en
rige Russisehe vorsten Ofmetde Litthauërste

stomyzinnigheid nagenoeg geen deelaan de

strjden, die hem uitgestrekte landen aan de regérlng. - bran IT,', geboren den 24sten
Dnjeprontrukten,en Overieed den l3denN0- Augustus (nieuwe stjl) 1740, was de zoon
vember 1359. - Iwan 111 0t'de Grpo/:,a1s

vanhertogAntonUlrichrlzllrunswt
jk-WolfenczaarIwanITrr
(r,
$
..
si(#?
ci/t
p'41462-1505),wOrdt bltttel en van de Russisehe grootvorstin A nna
beschouwd als de grolzdlegger van de Russi-

Carlowna.K eizerin A nna fltltrzkoltlntz nam hem

scheheerschappj.Hj werdgeborenden22sten
Januarj 1440 en beklom na den dood zjns
vaders, Wassiljide .
llt
lp/
leêe,den troon.Allengsvereenigdehj deoverigeRussisehevor-

aaustûnds na zjne geboorte als zoon aan en
gat'hem eene slaapkamer naastdehare.Bj
haar sterven benoemde zj hem t0tharen op-

volger en gydurende zjne minderjarigheid

stendomm en,zooals Twer,M oshalks en MTo- haren gunsteling Blron t0t voogd en regent.
logda,methetAloskovitist!
h rrootvorstel
rdom, Laatstgenoem de deed na den dood der Keionderw ierp in 1478 het magtlge Nowgoroden zerin, 28 October 1740,den Prins huldigen,

bevrjdde zi
t'h in1480vandeopperheersehappj en toen hjzelf verbannen werd, namen de
der Tartaren.Tn 1472 trad hj in hethuweljk ouders van Itvan het regelltschap op zieh.
met Sopltia, eene dochter van Tltomas P a- D och reeds den 6den Deeem ber 1741 maakte
lcdolo-t
/ffd, dlln laatsten Keizervan Byzantium, E lizabeth, eene doehter van P eter T, zich
zoodat Europésche zeden ingang vonden in meester van den troon.DeJeugdigeIwanwerd

Rusland en deByzantjnsche tweekoppigeadelaar geplaatst werd in het Russische wapen.
I'
l
ran verkondigde nu als rjkswetde eenheid
en ondeelbaarheid van zjn gebied en was de

eerstte Iwangorod bj Narwagevangen gezet,

noemde. Hj overleed te Moskou den 27sten
October 1505,en daar zjn ot
ldste zoon Iwan
overleden was)had hj,metvoorbjgaan van
zjn kleinzoon Dimitry,een zoon van Sopl
tia,

rolvitsj,een edelman uitUkraineen luitenant
bj debezetting van Sleutelburgy.metbehuly

eerste, die zich Czaar van Groot.itusland

in 1756 naar de vesting Sleutelburg,vervolgens naar eenige andere vestingen en na de
troonsbeklimming van Cafltarina 11 w eder
naar Sleutelburg overgebragt.Toen hier .Vivan een ondergesohoven bevelsehriftder K elzerin eene poging aanw endde om den ge-

Ycd.
sïl'
t/genaamd,alsopvolgeraangewezen. vangene te bevrjden, werd Itvan den 5den
ItcanTfW assil
.j
etvltql',bjgenaamddeW reede Decemberdoor deoverigeoëcieren omgebragt.
(1533- 1584),werdgeboren den 15denAugus- Deze waren voor het geval, dat zj zulks

-

tus 1530 en zag zich in 1547 als czaar ge- noodig oordeelden, hiertoe dool*de Keizerin
krooni
l.Hj deed meerdan alzjne voorgan- gemagtigd. Men begroef hem in eene kapél,
gers tot beschaving van zjne half-wilde on- die later verw oestw erd.

derdanen,maar h!
j overtrofhen tevens verin
Iw anow (Alexander Andrejewitsjlj een
wreedheid. Hj bewoog Duitsche werkliedel,, verdiensteljk Russisch schilder, geboren te

kunstenaars en geleerden,om zich in Rtlsland Petersburg in 1806,studeerde aan de acadéte vestigen,stiehtte er de eerste boekdrllkke- mie voor Schoone Kunsten aldaar en vond

rjen en bevorderde den handel door een ver- grooten bjvalvoorzjnschilderstuk:rchristus
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en Magdalena (183Q)''
, hetwelk zich thansin 1.erdcfg lerg.metaan éénezjdegeplaatste
hetmuséum derKeizerljkeHermitagebevindt. witte,roode,paarse ofbleek-gele bloemenjOm zith verder te ontwikkelen,vertrok hj 1.-ccvlcfl L.met gevlekte bloemen,- en

op kosten der regéring naar Rome en bleef 1.cpeledlïzlg Bartr.met groote hemelblaauwe
erlanger dan 28J
'aren.Hetgrootstegedeelte bloemen.
van dlen tjd besteeddehjaan een reusachtig Ixion, koning der Lapithen in Thessalië,
doekF pHet optreden van Christusvoor het een zoon van Pltlegas ot'van Leonte%sen een
v01k''. T0t het tentoonstellen van dat stuk kl
einzoon van Perèhas (een zoon van La-

keerdehj naarPetersburg terug,en overleed ziflcd)huwdemetDQ ,de dochtervanDeioaldaarden 15den Julj 1858.
wev.
vjdiehem Piritltousschonk.Zeu (Jupiter)
Iw anow no,een merkwaardigfabriekdorp gaf hem verlof om aan te zitten aan de
en eene bezitting van graafk
îjeremeLiew,ligt tafelder Goden.Hierontbrandde zjne liefde
in het Russisch gouvernement W ladimir en voor Here(Iun0),diehem evenwelbedroog,
draagt niet ten onregte den naam van Rus- zoodathj in hareplaatseenewolkomhelsde,
sisch Manchester.Behalve 7 kerken en onder- waaraan de fabelachtige Centauren hun 00rscheidene scholen heett men er eene katoen- sprong ontleenden. Zews slingerde hem t0t

spinnerj, Q1 sjitsfàbrieken, jzer- en koper- strafvoor zjn misdrjfmeteen bliksemstraal
gieterjen, eene làbriek van scheikundige in den Târtarusjwaar hj hem metslangen
praeparaten, 70 katoendrukkerjen,eenema- deed vastsjorren aan een rad,hetwelk onopdeljk doorden stol
'm wordtrondgestuwd.
c
hinenfabriek enz.,en het teltbj 8000 inge- hoIuxo
zetenen omstreeks 20000 werklieden, die er
ra L. is de naam van een plantengetjdeljk vertoeven.Omstreeks 63dezerfabrie- slacht uit de fàmilie der Rubiaceën.Het 0nken behooren aan de boeren,en de waarde derschei
dt zich door eene trechtervormiqe
der geheele jaarljksche productie beloopt bl
oemkroqn met eene slanke,rolronde buls
zilveren roebels.
en een korteren,4-deeligen,uitgebreidenrand
81/
I:wmi
ll
oein
el
ni
s de held eener Bretonsche sage, en eenesteenvruchtachtige,metden bljvenbehoorende t0t den sagenkring van koning den kelk gekroonde,bjna bolvormige,z-h0kArt'
< en van de Tafelronde,in de lzde eeuw kige bes. Het omvat altjdgroene heesters,
door Cltrètien de 7'roye.
s gebezigd voor zjn dieinOost-lndiëenAfrikagroejen,mettegengedicht pchevalier au l'
lon'',waaraan de Duit- overgestelde bladeren en sierljke,scharlakensche dichter Hartmann '
t
lpzd der H.
'
M: in 120,
4
zjn verhaal XIwein'' ontleende. Het geheele
gedicht van Cltrltienjte voren in Frankrjk
slechtsgedeelteljk en uiteene oud-Engelsche

roode, bleekroode, witte ot'gevlamde,vaak
welriekende bloemtrossen. Van 1. Wlzz#Afxcl

Roœb. (I.arborea Lodd.) gebruikt men den

wortel tegen tusschenpoozende koortsen?0ok
vertaling bekend,werdnaareenteParjsaan- uitwendig tegen huidziekten,en den bast,de
wezig handschrift door lady Cltarlotte Glerf bladeren en de bloemen tegen volbloedigheid.

(1838-1840)heteerstin hetlichtgezonden, Op dergeljke wjze bezigtmen 1.grt
zz
lt
s/lpzl
voorts volgens een handschrift der 14de eeuw Kern.(I.coccinea L.)metdonkerscharlakenin het W elsch pyt de Fpnsche bewerking roode bloemen.Totde fraaje sierplanten bevan den pchevaller
'au lion''uitgegeven.Frag- hooren voorts 1.rosea W all. metrozenroode
m enten van dat gedieht uiteen Vaticaansch ofvleeschkleurige,Z arborea Aozù.metw itte,
handschrift leverde A. Keller in:pLiromans 1. croclfl Lindl.met safraangele,en 1.f11gens Aozù.m et purperroode bloemen.Aldie
dou chevalierau lion (1841)''.
Handschriften van den rlwein''van Hart- planten vereischen eene vochtige warm te van
vczlzl von der 2l: bevinden zich te Heidel- 10- 120C.
berg, Gieszen, Florence, W eenen en DresIynx , de dochter van Pan en Eeh,
o,de
den.Dit dichtstuk is uitgegeven doorBenecke dienaxes van 10,werd door Here (Iun0) in

en Laekmann (1827; 2de druk 18439vervolg een vogel- den draaihals(Iynxtorquilla)
1833)meteenwoordenboekvaneerstgenoemde veranderd,omdat zj Zeus (Jupiter) t0teen

(1833), terwjl graaf WoV .
#J'
?
:#ï.
:.
$i0z eene m innehandelm etIo vervoerdhad.Menm eende
Duitsche vertaling met ophelderingen leverde dan o0k,datdie vogelmetbovennatuurljke
krachten begiftigd was, zoodat men hem ge(1844).
Ixia L.is de naaravan eenplantengeslacht bruikte om iemand verliefd te maken doo1'
uit de familie der Iridéen. Het onderscheidt hem metpooten en vleugels aan een rad met
zich door eene 6-deelige,regelmatige bloem- vier spaken vast te hechten en dat onder het
kroon meteene dunne buisen een uitgesprei- uitspreken van eentooverform ulierom tedraaiden rand,door 3 smalle,gekromde stempels, Jen.00k in debeeldendekunstkomtzj voor
eene vliezige zaaddoos en bolvormige zaden. als zinnebeeld van de loktaal der liefde;op
Het omvat kleine,fraaje bolgewassen, die vasen en gemmen zietmen dikwjlseen J0naan de Kaap de Goed'
e 1Ioop te huisbehoo- geling,die zich metzulk een vogelin dehand

ren.Van de soorten noemen wj:1.JZi,
:Jt'JJ t0tzjne uitverkorene wendt.
Thmnb.metwit-en roodgekleurdebloemen,-

